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حوزویان و تکرار عبرت های انتخاباتی
دل نوشته ای در فراسوی انتخابات

کاری بکنید که دل مردم را به دست بیاورید
مؤسس حوزه؛ پایه گذار مبارزه با اسرائیل

مسأله دینداری نسل نو و توصیه های آیت الله العظمی سیستانی
»رهبری« در جمهوری اسالمی از نگاه شهید بهشتی

بیعت مردم؛ رکن مشروعیت حکومت اسالمی
تحلیل چند تن از مراجع عظام تقلید درباره بحث حجاب

تحلیل جریان های متکثر درون حوزه با نظریه بحران توماس اسپریگنز
نگاه عملی به فقه سیاسی، موجبات تحول آن را فراهم می کند

از نگاه شهید بهشتی اتکای به فرد، مانع پویایی و اصالح جامعه است
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خرداد و تیر 1396

با مشخص شدن نتایج انتخابات 

دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بخش 

عمده ای از دلشوره ها درباره  برنده ی نهایی 

انتخابات برطرف شد؛ اما نگرانی ها و 

پرسش های دیگری برای دغدغه مندان 

دین، روحانیت و حوزه های علمیه پدیدار 

شد؛ که تاریخچه آن بازمی گردد به اولین 

انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی 

بنی صدر و شکست قاطبه  ی روحانیت 

به واسطه حمایت از رقیب وی. البته از 

دو دهه پیش یعنی دوم خرداد ۱۳۷۶ این 

دغدغه  جنس دیگری پیدا کرد؛ زیرا در 

این دوره شاهد دودستگی حتی در میان 

روحانیت و به ویژه میان اعضای جامعه 

مدرسین بودیم. این روند تاکنون ادامه 

داشته و هرازگاهی جلوه گری می  کند.

نگرانی جدی دلسوزان دین و روحانیت 

این است: »ورود روحانیت ـ از سطوح 

عالی گرفته تا طالب جوان ـ به حمایت 

مصداقی در انتخابات آسیب های جدی 

دارد؛ شکست کاندیدای مورد حمایت 

آنان، شکست گفتمان دین خواهد بود و 

شائبه بهره بردای نادرست از مقدسات و 

باورهای دینی را تشدید خواهد کرد و در 

حوزویان و تکرار 
عبرت های انتخاباتی

بازتعریفی از رفتارهای انتخاباتی حوزه علمیه

پس از پیروزی انقالب اسالمی و استقرار 
دولت دینی در کشور، روحانیت وارد حیطه 
مسئولیت های خرد وکالن شد. فارغ از این که 
 این ورود و مسئولیت پذیری صحیح بوده 

ً
اساسا

یا خیر، نزدیک به چهل سال است که روحانیت 
در متن مسئولیت های مختلف کشور بوده است؛ 
بخشی از این مسئولیت ها انتصابی و بخشی دیگر 
انتخابی هستند؛ براین اساس ورود روحانیت به 
رقابت های انتخاباتی امری بدیهی است. ولی در 

این باره، نگرانی هایی نیز وجود دارد.
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نهایت حوزه های علمیه دچار رفتارهای 

خالف زی طلبگی خواهند شد که همه 

این موارد نتیجه  ی بسیار تلخ تنزل جایگاه 

دین در جامعه را خواهد داشت«.

تالش می  کنم این مسأله را از زوایای 

مختلف بررسی و همراه با برخی مالحظات، 

به کارشناسان و صاحب نظران این عرصه 

تقدیم کنم تا آنان با کنکاشی دقیق، منصفانه 

و فراتر از تمایالت سیاسی خود راه حلی 

برای این مشکل بیابند.

پس از پیروزی انقالب اسالمی و 

استقرار دولت دینی در کشور، روحانیت 

وارد حیطه مسئولیت های خرد وکالن 

 این ورود و 
ً
شد. فارغ از این که اساسا

مسئولیت پذیری صحیح بوده یا خیر، 

نزدیک به چهل سال است که روحانیت 

در متن مسئولیت های مختلف کشور 

بوده است؛ بخشی از این مسئولیت ها 

انتصابی و بخشی دیگر انتخابی هستند؛ 

براین اساس ورود روحانیت به رقابت های 

انتخاباتی امری بدیهی است.

اما چرا روحانیت و سازمان های حوزوی 

از کاندیدهای خاصی حمایت می کنند؟ 

دلیل گروهی از روحانیون برای این کار، 

»احساس تکلیف سیاسی« است. آنان 

نمی توانند خود را تافته جدابافته از 

جامعه دانسته و با بی تفاوتی از کنار این 

امر مهم سیاسی بگذرند؛ چه آن که این 

بی تفاوتی را یکی از مصداق های بارز 

»سکوالریزه شدن« حوزه می انگارند. 

به عبارت دیگر چگونه می توانند ادعای 

حکومت دینی داشته باشند، اما در 

مقاطع حساس نسبت به سرنوشت چنین 

حکومتی بی تفاوت باشند؟ »عمل به 

تکلیف و وظیفه فراتر از هرگونه نتیجه« 

از جمله دیدگاه های این گروه است که 

استدالل های گوناگونی برای آن دارند. 

صاحبان این نظریه، یکی از مصادیق 

عینی نظریه خود را حرکت انقالبی امام 

خمینی)ره( دانسته که منجر به تشکیل 

حکومت دینی شد.

اما طیفی دیگر معتقدند »عمل به تکلیف 

 ورود مصداقی به این 
ً
سیاسی« لزوما

میدان نیست؛ حوزویان می توانند مردم 

را به حضور پرشور در پای صندوق های 

رأی براساس همان وظیفه دینی تشویق 

کرده و معیارهای کاندیدای مطلوب را 

برای مردم بیان کنند.

اگرچه تجربه نشان داده است که 

صاحبان رأی و اندیشه به ندرت از 

مبانی خود کوتاه می آیند، اما الزم است 

در محافل حوزوی جلسات علمی 

مختلفی تشکیل شود و مدافعان هر 

نظریه به صورت دقیق به تشریح آرای 

 نگرانی جدی دلسوزان دین و 

روحانیت این است: »ورود روحانیت 

ـ از سطوح عالی گرفته تا طالب جوان 

ـ  و حمایت مصداقی در انتخابات 

آسیب های جدی دارد.

 اما چرا روحانیت 

و سازمان های حوزوی از 

کاندیدهای خاصی حمایت 

می کنند؟ دلیل گروهی از روحانیون 

برای این کار، »احساس تکلیف 

سیاسی« است.
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خود بپردازند. کرسی های آزاداندیشی 

فقط برای ارائه نظریه های ذهنی و علمی 

نیست. رسالت  کرسی های آزاداندیشی 

پس از انتخابات پرداختن دقیق به این 

اختالف رأی جدی است.

در کنار اهمیت ورود روحانیت 

به حمایت های انتخاباتی، عملکرد 

سازمان های حوزوی  نیز بسیار مهم 

است. تشکل های حوزوی ماهیتی 

 صنفی دارند که براساس وظیفه 
ً
کامال

خود به مسائل سیاسی نیز ورود می کنند 

 
ً
و در مواردی نیز نقش آفرینی آنان کامال

موثر بوده است. برای بررسی مصداقی 

می توان از »جامعه مدرسین حوزه 

علمیه قم« آغاز نمود. اعضای این نهاد 

که اغلب از علمای شاخص و رده های 

نخست حوزه علمیه هستند، کارویژه 

خود را ایفای نقش هدایتگری در مسائل 

مختلف عنوان کرده اند که مهم ترین آن 

معرفی مراجع جائزالتقلید به مقلدین وـ  

در اولویت دومـ  ایفای وظیفه انقالبی در 

قالب واکنش به مسائل مختلف سیاسی، 

اجتماعی و فرهنگی )از پیش از انقالب 

تاکنون( است.

پیش از نقد عملکرد انتخاباتی جامعه 

مدرسین، گذری بر تاریخچه حمایت 

این تشکل از کاندیداها در ادوار مختلف 

انتخاباتی ضروری است:

ورود یا عدم ورود مصداقی جامعه 

مدرسین در انتخابات   گوناگون، 

دستخوش موضع گیری های مختلف 

افراد بوده است. در رقابت انتخاباتی 

سال ۱۳۸۶ جامعه مدرسین با صدور 

بیانیه ای از حجت االسالم والمسلمین 

ناطق نوری حمایت کرد؛ اما بالفاصله 

چندتن از اعضای جامعه با اعالم نظر 

خود درباره حمایت از آقای ری شهری 

این اتفاق نظر را شکستند. پس از آن 

در سال ۱۳۸۴ جامعه مدرسین ترجیح 

 
ً
داد از هیچ کدام از کاندیداها رسما

حمایت نکند؛ اما لیست پانزده نفر 

از اعضای جامعه در حمایت از آقای 

هاشمی رفسنجانی منتشر شد. در 

سال ۱۳۸۸ پس از اعالم حمایت 

اکثریت اعضای جامعه مدرسین از 

آقای احمدی نژاد، لیستی از آنانی که 

به این نظر رأی ندادند منتشر شد. در 

چند دوره انتخابات مجلس شورای 

اسالمی از حوزه انتخابی قم، زمانی 

که جامعه مدرسین با محوریت آقای 

الریجانی اعالم نظر نمود، تعدادی از 

اعضا مخالف ورود مصداقی جامعه 

مدرسین بودند و در نهایت همین افراد 

در انتخابات اخیر حامی جدی اعالم 

حمایت از آقای رئیسی شدند.

 در سال ۱۳۸۸ پس از 

اعالم حمایت اکثریت اعضای 

جامعه مدرسین از آقای 

احمدی نژاد، لیستی از آنانی که به 

این نظر رأی ندادند منتشر شد.

 کرسی های آزاداندیشی 

یه های ذهنی و  فقط برای ارائه نظر

علمی نیست. رسالت  کرسی های 

آزاداندیشی پس از انتخابات پرداختن 

دقیق به این اختالف رأی جدی 

است.
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با توجه به رفتار بیست سال اخیر این 

نهاد در ادوار مختلف انتخاباتی باید 

گفت متأسفانه اصل ورود مصداقی یا 

غیرمصداقی به انتخابات همیشه دستخوش 

اکثریت حامی و اقلیت غیرحامی بوده 

است. عده ای در دوره ای منتقد ورود 

مصداقی بودند و در دوره بعد تمام تالش 

خود را برای حمایت از یک کاندیدا به 

کار برده اند و بالعکس! بنابراین الزم است 

این نهاد درباره این موضوع مهم یک بار 

برای همیشه و خارج از فضای انتخاباتی 

تصمیمی جدی اخذ کرده و در اساس نامه 

نیز ثبت نمایند. 

نکته دوم که باید مورد توجه این تشکل قرار 

گیرد رعایت اصول و آداب کار تشکیالتی 

از سوی تمامی اعضای جامعه است. 

اگرچه هریک از اعضای جامعه مدرسین 

دارای شئون مختلف حوزوی هستند، اما 

حضور در یک نهاد و تشکیالت رسمی 

هنجارها و قوانین خاص خود را دارد. 

الزم است جامعه مدرسین برای زیر سؤال 

 جدی و 
ً
نرفتن اعتبار خود به صورت کامال

رسمی برای این امر در اساس نامه و موارد 

دیگر چاره اندیشی نماید.

نظام جمهوری اسالمی ایران براساس 

منظومه فکری و ترسیم شده از سوی 

امام خمینی شکل گرفته و تاکنون به 

راه خود ادامه می دهد. این منظومه 

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… در 

بیانات و پیام ها و وصیتنامه ایشان بیان 

شده است. یکی از خطوط ترسیم شده 

از سوی امام راحل میزان و چگونگی 

شرکت روحانیت در عرصه انتخابات 

است. ایشان فرموده اند:»در این ایام 

که اعالن می کنند مسأله انتخاب رئیس 

جمهور، آن اشخاصی که در حوزه ها 

هستند باید دست از کارها بردارند و راه 

بیفتند توی شهرها و دهات و روستاها 

و آن جاهای دور افتاده و کمک کنند. و 

اگر نکنند، فردا مسئولند پیش خدا و اگر 

مسامحه کنند، فردا مسئولند پیش خدا. 

مردم را دعوت کنند به دخالت در امور، 

به انتخاب یک رئیس جمهور صحیح؛ 

کمک کنند برای رساندن صندوق ها به 

روستاهای دور افتاده. اگر شما نکنید، 

آن هایی که برضد شما هستند می کنند 

این کار را؛ تبلیغ می کنند آن جاها. شماها 

مبلغ اسالم هستید؛ امروز تبلیغ اسالم 

برای حفظ خود اسالم، تبلیغ این است 

که رئیس جمهورتان را خودتان تعیین 

کنید. اهمیت این همان اهمیتی است که 

اسالم دارد. یک نفری که وارد بشود و در 

رأس امور واقع بشود و خدای نخواسته 

فاسد از کار در آید، یک کشور را به فساد 

می کشاند«.

با توجه به این بیان صریح امام مبنی 

بر معرفی مصداقی کاندیداها از سوی 

 نکته دوم که باید مورد توجه 

این تشکل قرار گیرد رعایت اصول و 

آداب کار تشکیالتی از سوی تمامی 

اعضای جامعه است.

 متأسفانه اصل ورود مصداقی 

یا غیرمصداقی به انتخابات همیشه 

یت حامی و اقلیت  دستخوش اکثر

غیرحامی بوده است. 
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حوزویان به مردم براساس همان 

رسالت و تکلیف دینی و سیاسی سؤال 

این جاست که نظریه »بیان معیارهای 

کلی و عدم ورود مصداقی« روحانیت در 

انتخابات آیا مقابل دیدگاه امام خمینی 

قرار می گیرد؟

 شرایط زمان و مکان و… در همه ی 
ً
قطعا

امور و برنامه های سیاسی و دینی تأثیرگذار 

است؛ اما برای آن که دیدگاه »عدم دخالت 

مصداقی روحانیت« به نوعی مخالف 

دیدگاه صریح امام معرفی نشده و حامیان 

این نظریه، عدول کنندگان از راه واقعی 

امام معرفی نشوند، بر خود این افراد الزم 

است تحلیل ها و برداشت های خود را از 

سخن امام خمینی به صورت دقیق و علمی 

ارائه دهند. واقعیت این است که سخنان 

صریح امام خمینی و رهبر معظم انقالب 

مبنی بر دخالت حوزویان اعم از علما و 

طالب جوان در معرفی کاندیدای اصلح 

فراتر از بیان معیارهاست و اگر بخشی 

از حوزویان به هردلیلی موافق این رویه 

نیستند، باید به صورت منطقی و علمی 

چرایی نظر خود را بیان کنند تا متهم به 

مخالفت با دیدگاه های امام نشوند. این 

موضوع هم یکی دیگر از مواردی است 

که می تواند در کرسی های آزاداندیشی 

ارائه و به بحث گذاشته شود.

مدیران حوزه علمیه برادران و خواهران 

در اقدامی سنجیده به همه ی مراکز 

زیرمجموعه خود بخشنامه عدم دخالت 

سازمانی در انتخابات را صادر کردند. 

این اقدام مورد توجه و استقبال رسانه ها و 

طیف های مختلف حوزوی قرار گرفت. 

اما براساس برخی اخبار منتشره یکی از 

معاونت های مرکز مدیریت حوزه علمیه 

برادران ـ که گستردگی قابل توجهی از 

جهت نیروهای تبلیغی داردـ  به صورت 

 اگر بخشی از حوزویان به 

هردلیلی موافق این رویه نیستند، 

باید به صورت منطقی و علمی 

چرایی نظر خود را بیان کنند تا متهم 

به مخالفت با دیدگاه های امام 

نشوند.
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مستقیم به حمایت از یکی از کاندیداها 

پرداخت. چنان که این اخبار صحیح بوده 

و اثبات شود، الزم است شورای عالی 

حوزه علمیه قم براساس وظیفه نظارتی 

خود به این تخلف صریح ورود کرده و 

از مدیر حوزه علمیه برخورد جدی با 

مسئوالن این مجموعه را بخواهد.

در این دوره از انتخابات، مراجع عظام 

تقلید در تدبیری قابل تحسین اعالم کردند 

ضمن احترام به همه ی کاندیداهای انتخابات 

ریاست جمهوری، امکان دیدار با آن ها 

وجود ندارد. در دوره های پیشین، دیدار 

کاندیداها با مراجع تقلید در برنامه های 

تبلیغاتی به منزله تأیید به افکار عمومی 

عرضه می شد که در این دوره خوشبختانه 

شاهد چنین حرکت های تبلیغی نادرستی 

نبودیم. انشاء الله در دوره های بعدی نیز 

این تدبیر به صورت یک سنت حسنه ادامه 

داشته باشد.

نکته پایانی این یادداشت نگاه شخصی 

نگارنده به نوع مواجهه جامعه به ویژه 

حوزویان با مسائل سیاسی و انتخاباتی 

است که ممکن است خوشایند عده ای 

نباشد. اگر بخواهیم نگاهی فراجناحی 

به رویکرد حوزیان در مسأله ورود 

مصداقی به حمایت از کاندیداها داشته 

باشیم، سوگمندانه باید گفت این نظریه 

تنها ابزاری برای زیرسؤال بردن طیف 

مقابل است. 

مگر غیر از این است که حامیان عدم 

ورود مصداقی در این دوره انتخابات 

ریاست جمهوری )دوازدهمین دوره(، در 

سال ۸۴ تمام تالش خود را به کار بردند تا 

لیستی از علما و اعضای جامعه مدرسین 

در حمایت از اقای هاشمی رفسنجانی 

تهیه کنند؟ و مگر غیر از این است که 

مدافعان »تکلیف سیاسی روحانیت 

 مدافعان »تکلیف سیاسی 

روحانیت در معرفی کاندیدا« 

 در آخرین انتخابات 
ً
دقیقا

مجلس از حوزه انتخاباتی قم، 

جامعه مدرسین را به واسطه 

معرفی کاندیدا با تمام وجود 

تخریب کردند.

 در آخرین 
ً
در معرفی کاندیدا« دقیقا

انتخابات مجلس از حوزه انتخاباتی 

قم جامعه مدرسین را به واسطه معرفی 

کاندیدا با تمام وجود تخریب کردند؟ 

بدون تعارف باید گفت به نظر می رسد 

»تکلیف سیاسی« و »رعایت شأن حوزه« 

دو ابزار مقابله با رقبای سیاسی است 

که هراز چندی دست به دست شده و از 

گروهی به گروه دیگر منتقل می شود. تا 

زمانی که نگاه به این دو مفهوم مهم، 

 نگاهی ابزاری باشد، نمی توان به 
ً
صرفا

صداقت طرفداران آن ها اعتماد کرد و در 

این بین جایگاه واالی حوزه های علمیه 

است که هر روز ضربات جبران ناپذیری 

می خورد.

به هرحال این دوره از انتخابات هم 

با همه ی نقدها و بایدها و نباید های 

رفتار حوزویان گذشت؛ امید است  

مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشگاه های 

علمی و سایر مراکز به بررسی جدی این 

رفتارها بپردازند و اجازه ندهند آسیب ها 

و نگرانی هایی از این دست در دوره های 

بعدی تکرار شوند.
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امروز پنجشنبه است و پایان تبلیغات 

انتخاباتی. می خواهم با حوزویان و 

هم لباسی های خودم درد دل کنم.

اکثریت نهادهای حوزوی و شخصیت های 

سیاسی معروف حوزوی در جامعه 

مدرسین، مجمع طالب و فضالی حوزه، 

تشکل اساتید، اکثریت اعضای مجتهد 

مجلس خبرگان رهبری، برخی از مراجع 

و اعضای شورای نگهبان و بزرگان حوزه 

حسب تکلیف شرعی برای انجام وظیفه 

در انتخابات با تالش مضاعف وارد عرصه 

شدند و از یک کاندیدای خاص حمایت 

کردند )شکرالله مساعیهم(. تا این جای 

کار مشکلی وجود ندارد. اما در فراسوی 

این رفتار صدها پرسش بی پاسخ وجود 

دارد که باید در فردای انتخابات در خلوت 

خودمان در اتاق های فکر و لجنه های 

علمی بدان ها بپردازیم.

 نگارش چنین متن هایی در فضای 
ً
حقیقتا

عمومی شاید به صالح نباشد. اما چه باید 

کرد؟ فراموش نمی کنم سال ها پیش مقام 

معظم رهبری مکرر بحث تحول و اصالح در 

حوزه را به طور خصوصی مطرح می کردند؛ 

اما وقتی اراده جدی ای ندیدند، در محفل 

عمومی فرمودند: »تحول و دگرگونی یک 

امر قهری است؛ … این تحول و تغییر را یا 

مدیریت می کنیم، آن را هدایت می کنیم، یا 

نه، رها میکنیم. اگر رها کردیم، باخته ایم«. 

در اینجا عالقه مندم سؤاالتی را طرح کنم؛ 

به امید آن که روزی مبنای هم اندیشی و 

هم فکری برای اصالح اندیشه ورفتار ما 

حوزویان باشد.

۱. آیا تکلیف شرعی امر بسیطی است 

دل نوشته ای در 
فراسوی انتخابات
یادداشتی از حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا

یادداشت حاضر که به قلم حجت االسالم 
والمسلمین محسن مهاجرنیا یک روز قبل 
از برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست 
جمهوری نگارش یافته، جهت انتشار 
در اختیار مباحثات قرار گرفته است. 
تأکید می شود دیدگاه  مطرح شده در این 
 نشان دهنده ی دیدگاه 

ً
یادداشت، لزوما
مباحثات نیست.



12

نسخه مکتوب   - شماره   13
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

12

که با ورود دالیل ظاهری، زنگ قیام آن 

زده می شود؟ یا تکلیف مجموعه ای از 

ادله نقلی و عقلی است که در بستر زمان 

و مکان و مصالح و شرایط ریخته می شود 

و با قدرت استدالل عقلی، استنباط 

می گردد؟ آیا در مسائل سیاسی نتایج، 

آثار و پیامدها هم جزو تکلیف است؟ یا 

مانند جنگ هشت ساله به تعبیر امام راحل 

»رضوان الله علیه« ما مأمور به جنگ و 

دفاع از دین و کشور بودیم و خود این 

فی نفسه تکلیف بود؛ خواه می دانستیم 

پیروز می شویم یا شکست می خوریم. 

آیا حوزویان که همه تخم مرغ های خود 

را در سبد یک نامزد انتخاباتی گذاشتند، 

مکلف به حمایت صریح و سریع بودند؟ 

چرا هیچ مجتهدی االحوط ، و االقوی و 

االحسن نکرد؟ آیا احتیاطات عقلی در 

عرصه سیاست و زندگی جمعی راهی 

نداشت؟ آیا حوزویان مأمور و معذور 

بودند یا مجتهد و مستنبط؟ هوشمندان 

بصیر از اول تشخیصشان این بود که 

نتیجه به نفع نامزد مورد حمایت حوزویان 

نیست؛ چگونه است که اجتهاد ما به این 

بسترهای معرفت زا و شرایط سیاسی قابل 

فهم بی توجه بود؛ در حالی که در بیانات 

حکیم انقالب اسالمیـ  خلف الحکیمـ  

به خوبی روشن بود. او از اول تالش کرد 

رویکرد نامزد پیروز را اصالحح کند؛ 

لذا فرمود: نامزدها به مردم قول بدهند 

که نگاهشان به داخل باشد؛ به مسائل 

اقتصادی و معیشتی مردم توجه شود و…

۲. انتخابات فرصت خوبی شد تا ما به 

این حقیقت بیندیشیم که آیا وظیفه حوزه 

»نظریه پردازی« و تقویت مبانی تئوریک 

نظام اسالمی در همه عرصه های سیاسی، 

اقتصادی، انتخابات و… است یاـ  همانند 

سایر مردم و جوانانـ  دعوت از کاندیداها 

و حضور در میتینگ های تبلیغاتی و 

همراهی با نامزد انتخاباتی و شهر به شهر 

مسافرت کردن؟

۳. جا دارد از بزرگان دغدغه مند سؤال 

شود برای تقویت نظام و پشتیبانی از مبانی 

آن تاکنون چه نظریاتی ارائه داده اند؟ تا 

آن جا که اطالع داریم مقام معظم رهبری 

به دلیل فقدان حضور اعاظم، خودشان 

دست تنها به طرح نظریه در زمینه های 

مختلفی همچون مردمساالری دینی، 

سبک زندگی، کرسی های آزاداندیشی، 

نظریه پردازی، تولید علم، علوم انسانی- 

اسالمی، تهاجم فرهنگی ،اقتصاد مقاومتی، 

اتحاد و انسجام ملی، الگوی اسالمی ـ 

ایرانی و… اقدام کردند؛ به امید کمک و 

به میدان آمدن حضرات! با همه احترام به 

بزرگان و به ویژه جامعه محترم مدرسین )که 

با چنان عجله ای اعالم موضع انتخاباتی 

 آیا حوزویان که همه 

تخم مرغ های خود را در سبد یک 

نامزد انتخاباتی گذاشتند، مکلف 

به حمایت صریح و سریع بودند؟ 

چرا هیچ مجتهدی االحوط ، و 

االقوی و االحسن نکرد؟

 جا دارد از بزرگان دغدغه مند 

سؤال شود برای تقویت نظام و 

پشتیبانی از مبانی آن تاکنون چه 

نظریاتی ارائه داده اند؟
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داشتند که سبب اختالف بین خودشان هم 

شدند( این سؤال را داریم که تاکنون چند 

نظریه پشتیبان برای این طرح ها یا موارد 

دیگر ارائه داده اند؟

۴. از نهادهای علمی حوزه و همه روحانیون 

در سرتاسر کشور، ائمه محترم جمعه و 

جماعات، تقاضا داریم بفرمایید با این 

حضور بی حساب و کتابتان در انتخابات 

و حمایت از نامزد خاصـ  که اقلیت مردم 

در کنار او بودند و از اول مشخص بود 

پیروز نخواهد شدـ  آیا به دیانت و اعتقاد 

مردم و پشتیبانی آن ها از اسالم و نظام 

اسالمی کمک شد یا تنها ثمره اش این 

بود که شما نقش هدایتی و پدری خود را 

از دست دادید و خود را در مقابل مردم و 

دانشگاهیان قرار دادید؟

 از جامعه محترم مدرسین این 
ً
۵. حقیقتا

سؤال را داریم که مگر شما بزرگان حوزه 

نیستید که در یک نهاد حوزوی جمع شده اید 

و اعتبار حوزه و فقاهت با شما نیست؟ یا 

یک حزب سیاسی شده اید که در حاشیه 

برخی از جناح های فکری فعالیت می کنید 

و به این حداقل راضی شدید که برخی از 

سیاسیون به ما بگویند جامعتین مرجع 

هستند؟ در حالی که در همین انتخابات 

روشن شد آن ها کار خودشان را می کنند 

و از ما تأیید می خواهند.

۶. تردیدی نیست که جامعه محترم 

مدرسین مورد تأیید امام راحل، مقام معظم 

رهبری و مراجع عظام بوده و هست و همه 

حوزویان انتظار دارند نقش محوری و 

اساسی آن در همه مسائل علمی حوزه 

و مسائل کشور، برجسته و ممتاز باشد؛ 

اما مع االسف عدم ایفای این نقش سبب 

شده تا در هر دوره ای رقبایی در مقابلش 

سربرآورند. فراموش نکردیم به چه دالیلی 

امام مجوز شکل گیری »مجمع طالب و 

فضالی حوزه« را دادند؛ و البته امام دستور 

دادند مراعات حال جامعه را هم داشته 

باشند. نشست اساتید و مجمع مدرسین 

و محققین حوزه و تشکل اساتید برای چه 

به وجود آمده اند؟ آیا با این وضعیت در 

آینده یک تشکل قدرتمندی در کنار جامعه 

سربرنخواهد آورد که بخشی از اعضای 

همین جامعه از مؤسسان آن باشند؟

۷. پیشنهاد می کنم جامعه محترم 

مدرسین بعد از انتخابات با تشکیل یک 

همایش آسیب شناسی و دعوت از محققان 

و منتقدان، زمینه بازشناسی، بازنگری و 

بازسازی را در حوزه ـ با عنایت به موارد 

ذکرشدهـ  فراهم آورد.

التماس دعا

 با این حضور بی حساب 

و کتاب در انتخابات و حمایت از 

نامزد خاصـ  که اقلیت مردم در کنار 

او بودند و از اول مشخص بود پیروز 

نخواهد شدـ  آیا به دیانت و اعتقاد 

مردم و پشتیبانی آن ها از اسالم و 

نظام اسالمی کمک شد؟

نشست اساتید و مجمع 

مدرسین و محققین حوزه و تشکل 

اساتید برای چه به وجود آمده اند؟ آیا 

با این وضعیت در آینده یک تشکل 

قدرتمندی در کنار جامعه سربرنخواهد 

آورد که بخشی از اعضای همین جامعه 

از مؤسسان آن باشند؟
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در اندیشه امام، حکومت اسالمی متکی 

بر آرای ملت بوده و رأی مردم در دموکراسی 

اسالمی، میزان و دارای اعتبار است و 

صاحبان قدرت هم با رأی مردم بر سر کار 

می آیند. ایشان در پاسخ به سؤال خبرنگار 

انگلیسی که از ایشان در خصوص تعریف 

حکومت اسالمی پرسیده بود، می فرمایند: 

»حکومت اسالمی حکومتی است بر پایه 

قوانین اسالمی… ما خواستار جمهوری 

اسالمی هستیم. جمهوری، فرم و شکل 

حکومت را تشکیل می دهد و اسالمی، 

یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است«. 

به عبارت دیگر، به باور حضرت امام، 

جمهوری اسالمی به این معناست که 

قانون کشور را قوانین اسالمی تشکیل 

می دهند، ولی فرم حکومت اسالمی، 

جمهوری است؛ یعنی متکی به آرای 

عمومی است.

ایشان اگرچه معتقد به وجود مشابهت 

بین دموکراسی مورد نظر خویش با 

دموکراسی مرسوم در جهان معاصر 

بودند، اما قائل به وجود تفاوت میان 

آن دو نیز بودند و دموکراسی اسالمی 

را کامل تر می دانستند. از تفاوت های 

اصلی بین دموکراسی مورد نظر ایشان با 

دموکراسی رایج در جهان می توان به این 

مطلب اشاره کرد که مردم در به فعلیت 

رساندن و تحقق حکومت اسالمی و 

حاکمیت ولی فقیه دارای نقش محوری 

 بدون رضایت آنان امکان 
ً
هستند و اساسا

کاری بکنید که دل مردم را 
به دست بیاورید

گفتاری درباره امام خمینی)ره( و دموکراسی اسالمی

علی اکبری معلم

حضرت امام خمینی)ره( معتقد به دموکراسی اسالمی بود؛ بدین 
معنا که از منظر وی، این مردم هستند که شکل حکومت را تعیین 
می کنند؛ اما محتوای آن را قوانین الهی و اسالمی تشکیل می دهد. 
از همین روست که امام عنوان جمهوری اسالمی را پیشنهاد می دهد 
و از مردم می خواهد که نظر خود را نسبت به آن بیان کنند. عنوان 
جمهوری اسالمی در واقع، نشان دهنده هر دو جنبه و وجه الهی و 
مردمی حکومت است؛ بر خالف دموکراسی و نظام های مبتنی بر 
دموکراسی که شکل و محتوای حکومت توسط مردم مشخص می شود.
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تشکیل و استمرار حکومت اسالمی و 

اجرای قوانین الهی وجود ندارد؛ منتها 

پس از اعالم رضایت آنان، آن چه محور 

همه امور قرار می گیرد، احکام و قوانین 

الهی است؛ ولی در دموکراسی مرسوم 

در جهان امروز، نظر مردم و عقل انسان، 

محور تمامی امور قرار می گیرد و دین در 

اداره امور جامعه نقشی ندارد.

به نظر امام، قانون اسالم، مسّبب آزادی ها 

و دموکراسی حقیقی است و استقالل 

کشور را تضمین می کند. ایشان هر جا از 

دموکراسی و ویژگی  های آن در جمهوری 

اسالمی سخن می گویند، بالفاصله 

محوریت قوانین اسالم و حاکمیت آن را 

هم یادآوری می کنند تا تفاوت مهم این دو 

نظام آزاد مبتنی بر آرای ملت و بر اساس 

نمایندگی را خاطرنشان کرده باشند.

یکی از وجوه تشابه بین دموکراسی  های رایج 

در دنیا و جمهوری اسالمی، انتخابات آزاد 

است. امام در موارد متعددیـ  به خصوص 

در وصیت نامه سیاسی الهی خودـ  به مردم 

سفارش می کنند که در تمامی انتخابات ها 

در صحنه حضور داشته باشند. بنابراین، 

ایشان همچون دموکراسی های رایج، بر 

حضور مردم در همه صحنه های سیاسی 

اجتماعی، از جمله حضور فعال در انتخابات 

کید دارند. نقش  و جلب رضایت مردم تأ

مردم در جمهوری اسالمی و دموکراسی 

مورد نظر ایشان، تعیین شکل حکومت و 

نظارت بر رفتارهای حکومت و حاکمان 

است. در نظر ایشان رأی اکثریت مالک 

عمل است؛ اما محتوا و محور همه امور، 

قوانین اسالم است؛ بدین معنا که مردم در 

حکومت اسالمی نمی توانند در مخالفت 

با قوانین اسالمی اقدام کنند.

در اندیشه امام، محور تمامی امور، 

کید  توحید و رضایت خداوند است. تأ

ایشان بر جلب نظر ملت نیز برای جلب 

رضایت خداست. امام از آن جا که وجود 

و استمرار حکومت اسالمی و اجرای 

قوانین اسالمی را منوط به رضایت مردم 

کید  می دانند، بر جلب رضایت مردم تأ

دارند و می فرمایند: »کاری بکنید که دل 

مردم را به دست بیاورید؛ پایگاه پیدا کنید 

در بین مردم. وقتی پایگاه پیدا کردید، خدا 

از شما راضی است؛ ملت از شما راضی 

است؛ قدرت در دست شما باقی می ماند 

و مردم هم پشتیبان شمایند«.

از نظر امام بین رضایت مردم و رضایت 

خدا رابطه وجود دارد و گرایش مردم به سوی 

خدا و اوامر الهی، از نهاد خدایی انسان 

سرچشمه می گیرد. حکومتی از منظر امام 

مطلوب است که الهی و موافق با رأی و 

حکم خدا باشد و آن چیزی که موافق با 

اراده خداست، موافق میل مردم نیز هست.

 در اندیشه امام، حکومت 

اسالمی متکی بر آرای ملت بوده و رأی 

مردم در دموکراسی اسالمی، میزان و 

دارای اعتبار است و صاحبان قدرت 

هم با رأی مردم بر سر کار می آیند. 

 ایشان اگرچه معتقد به وجود 

مشابهت بین دموکراسی مورد نظر 

خویش با دموکراسی مرسوم در جهان 

معاصر بودند، اما قائل به وجود تفاوت 

میان آن دو نیز بودند. 
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حضرت امام در تبیین ویژگی  های 

جمهوری اسالمی، بر روی دموکراسی 

بر اساس نمایندگی با محوریت قوانین 

کید می کنند و می گویند: آن چه  اسالم تأ

مهم است ضوابطی است که در این 

حکومت باید حاکم باشد که مهم ترین 

 متکی 
ً
آن ها عبارت است از این که اوال

به آرای ملت باشد؛ به گونه ای که تمامی 

آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که 

باید مسئولیت و زمام امور را در دست 

بگیرند، شرکت داشته باشند؛ دیگر این که 

در مورد این افراد نیز خط مشی سیاسی 

و اقتصادی و سایر شئون اجتماعی و 

کلیه قواعد و موازین اسالم رعایت 

شود. در این حکومت به طور قطع باید 

 با نمایندگان ملت 
ً
زمامداران امور، دائما

در تصمیم گیری ها مشورت کنند و اگر 

نمایندگان موافقت نکنند، نمی توانند به 

تنهایی تصمیم گیرنده باشند.

امام خمینی، نه تنها اسالم را مخالف 

دموکراسی نمی دانند، بلکه با پذیرش 

برخی از ویژگی های آن بر اساس مبانی 

کید دارند. برخی از این  اسالم بر آن ها تأ

ویژگی  ها عبارتند از: انتخابات، حضور 

مردم در صحنه های سیاسی و اجتماعی، 

آزادی مردم و ابراز عقیده از سوی آنان تا 

جایی که مفسده نداشته باشد، آزادی زنان 

بدون نگاه ابزاری به زن و این که زن ملعبه 

دست دیگران نباشد، نقد آزادانه رفتار 

کید  حاکمان توسط همه افراد جامعه، تأ

بر عدالت، نظارت همگانی مردم بر امور 

مملکت برای جلوگیری از خطر انحراف، 

استبداد و انحطاط. از منظر ایشان آن چه 

مهم است اصل توحید و محوریت قوانین 

الهی است که اجرای آن بدون رضایت مردم 

میسر نمی شود. بنابراین حضرت امام با 

حفظ اصول، بر ویژگی های دموکراسی و 

بر دو عنصر اساسی در دموکراسی مد نظر 

خودشان که همان دموکراسی اسالمی 

کید دارند؛ آن دو عنصر عبارتند  است تأ

از: قوانین الهی و رضایت و حضور مردم.

 امام خمینی، نه تنها اسالم 

را مخالف دموکراسی نمی دانند، 

بلکه با پذیرش برخی از ویژگی های 

آن بر اساس مبانی اسالم بر آن ها 

تأکید دارند. 
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در کارنامه سیاسی آیت الله شیخ 

عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه 

عملیه قم، نقاط درخشانی وجود دارد که با 

بررسی دقیق آنها، عالوه بر شناخت بیشتر 

بینش واال و صحیح وی در رخدادهای 

مهم، تأثیرات شگرف تصمیمات آیت 

الله حائری نمایان می شود. نکته قابل 

توجه این است که حیات مؤسس حوزه 

علمیه قم در زمانی بوده است که زمزمه 

شکل گیری یک تشکل یهودی در دنیا علنی 

نشده بود و حتی بسیاری از سیاسیون و 

متفکران جهان عرب نیز از این موضوع 

بی اطالع بودند.

یکی از این مسائل، واکنش آیت الله 

حائری یزدی به تصمیم دولت انگلیس 

در الحاق کشور فلسطین به مستمرات 

خود و اعطای این سرزمین به یهودیان و 

دولت صهیونیست است.

در بحبوحه جنگ جهانی اول، دولت 

استعمارگر انگلیس با دولت فرانسه، در 

سال ۱۹۱۶ )۱۲۹۵( قراردادی را امضا 

کردند که به »موجب آن، این دو کشور 

پیش از پایان جنگ، میراث امپراتوری 

عثمانی را در خاورمیانه میان خود تقسیم 

کردند. به موجب این قرارداد، سوریه و 

لبنان و بخشی از جنوب ترکیه به عنوان 

سهم فرانسه و فلسطین و مناطق اطراف 

خلیج فارس و سرزمین کنونی عراق تا 

بغداد سهم انگلستان شناخته شد.« )۱(

بعد از رسمی کردن تسلط انگلیس 

مؤسس حوزه؛ پایه گذار 
مبارزه با اسرائیل

مروری بر تدبیر شیخ عبدالکریم حائری درباره مسأله فلسطین

احمد نجمی

بحران اسرائیل هر روز وارد مرحله جدیدی می شود 
و تقابل این رژیم با اسالم به شکل علنی بر همگان 
آشکار شده است. در اینجا این سؤال جدی مطرح 
است که علمای اسالم در مقابل سازماندهی این 
رژیم در گذشته تا چه اندازه توانسته اند ماهیت آن 
را شناخته و به پیکارش بروند. در این یادداشت 
به تشریح نوع برخورد حضرت آیت الله شیخ 
عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم 
پرداخته و سعی شده است پاسخی روشن ارائه شود. 
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بر فلسطین، به علت پیوندی که دولت 

استعماری انگلیس با یهودیان داشت، 

در سال ۱۹۲۲ با تنظیم الیحه سرپرستی 

فلسطین و ارسال آن به جامعه ملل به 

اهداف و تعهدات خود با صهیونیست ها 

جامه عمل پوشاند. هنگامی که تعهد بین 

این دو فاش شد، همواره در میان ساکنان 

مسلمان و اعراب مناطق اشغالی با دولت 

انگلستان و صهیونیست ها نبردها و مبارزاتی 

خونین به وقوع پیوست.

در سال ۱۹۳۳ )۱۳۱۲( استعمار انگلیس 

با حمایت از صهیونیست ها و سرکوب 

مسلمانان، زمین های فلسطینیان را از دست 

آنان خارج و به یهودیان مهاجر واگذار 

می کرد. در حقیقت انگلستان با غصب 

زمین های فلسطینیان و ساکنان اصلی آن، 

در فراهم آوردن مهاجرت یهودیان نقش 

اصلی را ایفا کرد. در همین زمان بود که 

آیت الله شیخ عبدالکریم حائری و به تبع 

وی سایر روحانیون ایران برای دفاع از مردم 

فلسطین دست به کار شدند.

حرکت اصلی مؤسس حوزه در این 

زمان، ارسال نامه ای به رضاشاه بود. 

آیت الله حائری در دی ماه ۱۳۱۲ این 

نامه را توسط آیت الله سید محمد 

بهبهانی به رضاشاه ارسال کرد. چرا که 

»وی فرزند سیدعبدالله بهبهانی رهبر 

مشروطیت بود و به علت روابطی که 

با رضاخان داشت، میان علما و شاه و 

دربار نقش واسطه را ایفا کرده و مورد 

احترام شاه بود.« )۲(

متن تلگراف آیت الله شیخ عبدالکریم 

حائری یزدی به رضاخان چنین است: 

»حضور مبارک اعلی حضرت شاهنشاهی 

خلدالله ملکه. بعد از دعاگویی صمیمی، 

امروزه مسلمین در این هجوم یهود به 

فلسطین و بیت المقدس مستغیث به 

آن یگانه حامی است و چشم همگی 

به الطاف خاصه ملوکانه است. امید به 

اعانت پروردگار جل و عال این غایله مهم 

با توجهات خاصه مرتفع، موجب مزید 

دعاگویی این ضعیف و عامه مسلمین 

گردد. االحقر عبدالکریم حائری. « )۳(

البته آیت الله شیخ عبدالکریم شرط 

کرده بود که این نامه در جراید نیز درج 

شود که به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.

موضوع تلگراف آیت الله حائری 

توسط آیت الله بهبهانی در تاریخ ۷ دی 

۱۳۱۲یعنی آخرین روزهای ۱۹۳۳ به 

اطالع نخست وزیری می رسد. متن آن 

چنین است:

»به عرض می رساند با تقدیم عرض 

دعاگویی مصدع است از طرف حضرت آیت 

الله آقای حاج شیخ عبدالکریم و جمله  ای 

از وجوه علمای اعالم قم دامت برکاتهم، 

 راجع به فلسطین، تظلماتی به حضور 
ً
تلگرافا

مبارک اقدس شاهنشاهی خلدالله سلطانه 

شده است و صورتشان را سرکار آیت الله 

معظم برای حقیر فرستاده اند اینک تقدیم 

 انگلستان با غصب 

زمین های فلسطینیان و ساکنان 

اصلی آن، در فراهم آوردن مهاجرت 

یهودیان نقش اصلی را ایفا کرد. در 

همین زمان بود که آیت الله شیخ 

عبدالکریم حائری و به تبع وی سایر 

روحانیون ایران برای دفاع از مردم 

فلسطین دست به کار شدند.
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می شود و در صورتی که مقتضی بدانند 

مقرر فرمایید در جراید نشر شود. شاید 

این چند روزه از سایر والیات هم قریب 

به همین مضامین مخابراتی شود. به نظر 

قاصر حقیر درج آنها در جراید بی مناسبت 

نیست. دیگر موکول به تصویب حضرت 

اشرف عالی است. االحقر محمد موسوی 

بهبهانی.« )۴(

برای روشن شدن اهمیت نامه آیت الله 

شیخ عبدالکریم حائری، نیاز است به 

شکل خالصه فضای اختناق و حساس 

آن زمان تبیین شود و سپس به شرح ابعاد 

مختلف نامه بپردازیم.

»درست در سال ورود آیت الله حائری 

به قم و بنا نهادن پایه های حوزه، رضاخان 

با کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی وارد 

تهران شد و اوضاع سیاسی اجتماعی کشور، 

به یک باره تغییر کرد و باگذشت اندک زمانی 

رضاخان با توسل به چند مانور سیاسی،  

ماهرانه به سلطنت رسید. هم زمانی دو 

واقعه مهم، یعنی تأسیس حوزه علمیه قم 

به منظور مستحکم نمودن پایه های دینی 

در کشور توسط یکی از مراجع بزرگ و به 

قدرت رسیدن رضاخان و اعمال دیکتاتوری 

و برچیدن بساط مشروعیت از سوی 

دیگر، موجبات مقابله شدید نهاد حوزه 

)مرکز رهبری دینی( و نهاد دولت )مرکز 

قدرت و تصمیم گیری( را فراهم ساخت. 

با استقرار و تثبیت سلطنت پهلوی، دوره 

اجرای سیاست های نو استعمار انگلیس فرا 

رسید و سیاست مذهب زدایی و استحاله 

فرهنگی از طریق اشاعه فرهنگ تجددگرایی 

غربی، در دستور کار هیئت حاکمه قرار 

گرفت« )۵(. قانون متحد الشکل شدن 

لباس، ممنوعیت پوشیدن لباس روحانیت، 

کشف حجاب و مبارزه علنی با مظاهر 

مذهبی و دینی یکی از این برنامه ها بود.

در چنین شرایطی هرگونه حرکت 

نسنجیده آیت الله حائری یزدی 

می توانست جرقه ای بر باروت آماده 

انفجار رضاخان باشد. آیت الله حائری 

با درایت و سیاست خاص خود سعی 

کرد از انهدام حوزه علمیه جلوگیری 

نماید و پایگاه علمیـ  مذهبی حوزه را 

از دخالت ها و تهاجمات رژیم سالم 

نگه دارد. آیت الله العظمی اراکی در 

این باره می گوید: »چنانچه کوچک ترین 

حرکتی از یک گوشه این مملکت پیدا 

می شد، رضاخان فوری مجرم را با تبعید 

می کرد یا به دار می کشید. حاج شیخ 

در همچون معرکه ای واقع شده بود و 

چاره ای غیر از این که صبر کند نداشت. 

 آیت الله حائری با درایت 

و سیاست خاص خود سعی کرد 

از انهدام حوزه علمیه جلوگیری 

نماید و پایگاه علمیـ  مذهبی 

حوزه را از دخالت ها و تهاجمات 

یم، سالم نگه دارد. رژ

 حفظ حوزه علمیه اولویت 

نخست مؤسس حوزه بود و باالجبار 

در چند موضوع بسیار مهم که با 

اصل دین در ارتباط بود دخالت 

کرد. یکی از آنها مبارزه علنی 

رضاخان با روحانیت و دیگری 

مسئله کشف حجاب بود. 
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در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم 

و رضا کو چاره ای« )۶(

بر این اساس، حفظ حوزه علمیه اولویت 

نخست مؤسس حوزه بود و باالجبار در 

چند موضوع بسیار مهم که با اصل دین 

در ارتباط بود دخالت کرد. یکی از آنها 

مبارزه علنی رضاخان با روحانیت و دیگری 

مسئله کشف حجاب بود. آیت الله حائری 

معتقد بود که این دو مسئله به اساس دین و 

مذهب مربوط می شود و هدف رضاخان 

برکندن ریشه اسالم است.

با توجه به مقدمه فوق، اهمیت حرکت 

آیت الله شیخ عبدالکریم حائری در ارسال 

نامه به رضاخان و درخواست واکنش 

در قبال مسئله فلسطین بیشتر نمودار 

می شود. به جرأت می توان گفت آیت الله 

شیخ عبدالکریم حائری، مقابله با اشغال 

سرزمین فلسطین را از مهم ترین امور دین 

و هم ردیف با مسئله حجاب می دانست. 

دخالت آیت الله حائری در این قضیه، 

نشان از آن دارد که وی به علت رهبری 

عامه مسلمین در ایران، وظیفه و تکلیف 

خود می دانست که از طرف خود و ملت 

مسلمان ایران نسبت به هجوم یهودیان به 

فلسطین موضع گیری کند.

پس از تبیین اهمیت واکنش آیت الله 

حائری به مسئله اشغال فلسطین، برای 

روشن شدن ابعاد دیگری از این اقدام، به 

تحلیل جوانب مختلف نامه می پردازیم.

گاه  ۱- آیت الله حائری در حالی آ

به خطر اشغال سرزمین فلسطین شد 

 هیچ رسانه ای در ایران وجود 
ً
که تقریبا

نداشت که به این مسئله بپردازد. چه 

آن که چند نشریه محدود نیز در چنبره 

 قدرت رضاخان بودند و اجازه انتشار 

مطلبی در این موضوع را نداشتند. حتی 

تلگراف نیز که تنها وسیله ارتباط سریع 

بین شهرها بود تحت نظر دولت قرار 

داشت و اجازه ارسال حتی یک تلگراف 

در این خصوص را نداشت. از سوی 

دیگر شاهد سکوت بسیاری از علمای 

کشورهای عربی که از نزدیک شاهد ماجرا 

بودند، هستیم که حتی ده ها سال بعد از 

اشغال فلسطین، یا به جهت بی اطالعی 

و یا خوف از دولت های خود، لب به 

اعتراض نگشودند. از این رو می توان 

گفت علی رغم نبود اطالع رسانی دقیق 

و پل ارتباطی میان قم و کشورهای خارج 

در آن زمان، آیت الله حائری به خوبی 

اهمیت ماجرا را دریافت و با تحلیل و 

تصمیمی دقیق  توانست بینش سیاسی 

و واقع نگر خود را در خصوص مسئله 

فلسطین نشان دهد.

آیت الله حائری در حالی 

آگاه به خطر اشغال سرزمین 

 هیچ 
ً
فلسطین شد که تقریبا

رسانه ای در ایران وجود نداشت که 

به این مسئله بپردازد.

 آیت الله حائری به خوبی 

می دانست که در این قضیه از 

مردم، به ویژه آنانی که در بهت 

و ترس از استبداد رضاخانی به 

سر می برند کاری ساخته نیست 

و این مسئله، امری دیپلماتیک و 

بین المللی است. 
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۲- ممکن بود مؤسس حوزه، همچون 

سایر اطالعیه ها، بیانیه ای خطاب به مردم 

صادر کرده و ضمن اعالم خطر، مردم را به 

مبارزه و قیام علیه اشغالگران فرا بخواند. 

اما آیت الله حائری این نامه را خطاب 

به رضاخان به عنوان رئیس یک دولت 

اسالمی نوشت و از وی خواست از بعد 

بین المللی از مردم فلسطین حمایت کند. 

آیت الله حائری به خوبی می دانست که 

در این قضیه از مردم، به ویژه آنانی که در 

بهت و ترس از استبداد رضاخانی به سر 

می برند کاری ساخته نیست و این مسئله، 

امری دیپلماتیک و بین المللی است. از 

سویی دیگر ممکن بود نامه آیت الله 

حائری خطاب به مردم، تبدیل به بهانه ای 

شود تا رضا شاه مؤسس حوزه را متهم به 

برهم زدن نظم عمومی و اخالل در امنیت 

جامعه نماید!

۳- نکته جالب توجه در این نامه، شرط 

ابتکاری آیت الله حائری است. همان گونه 

که در نامه آیت الله بهبهانی آمده است، 

آیت الله حائری خواستار درج نامه در 

جراید شده بود. از آنجا که مسئله اشغال 

فلسطین امری بین المللی و سیاسی و 

اجتماعی بود، آیت الله الزم دید تا با درج 

نامه در جراید عالوه بر اطالع مردم ایران، 

مردم و علمای سایر کشورها نیز از انتشار 

چنین نامه ای و حمایت مرجعیت شیعه 

در ایران از حقوق ملت فلسطین اطالع 

یابند. اما از آنجا که رضاشاه دست نشانده 

و مطیع امر انگلیس بود، این شرط آیت 

الله حائری را، تهدید 

منافع انگلیس دانست و 

رد کرد. دربار در پاسخ 

به این درخواست چنین 

نوشت: »حسب االمر 

جهانی مطاع مبارک 

شاهانه ارواحنا فداه، 

ابالغ می نماید انتشار 

تلگراف راجع به مسلمین 

فلسطین در جراید 

مقتضی نیست.« )۷(

۴- مخالفت رضاشاه 

با درج نامه آیت الله 

حائری در جراید و 

بی پاسخ گذاشتن این 

نامه، اولین گام در اثبات وجود رابطه 

تنگاتنگ پهلوی اول و دوم با رژیم اسرائیل 

بود. به ویژه آنکه پشت پرده هر دوی این 

رژیم ها، دولت انگلیس منافع خود را پیاده 

می کرد و آنان نیز نیروی اجرایی انگلیس 

محسوب می شدند.

درباره شناخت عداوت انگلستان با 

مسلمانان جا دارد به خاطره ای دیگر اشاره 
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کنیم. سید محسن صدرالشراف در سال 

۱۳۰۷ ه.ش می نویسد: »خدمت حاج 

شیخ عبدالکریم رسیدم. از اوضاع وقت 

به طوری گریه کرد که مثل باران اشک 

می بارید و گفت: انگلیسی ها حلقوم 

اسالم و مسلمین را گرفته اند و تا آن را 

خفه نکنند دست بردار نیستند.« )۸( 

بعدها حمایت دولت پهلوی از اسرائیل 

شکل رسمی به خود گرفت تا جایی که 

در آستانه ماه محرم، وعاظ را احضار و 

آنان را ملزم کردند که علیه شاه سخن 

نگویند، علیه اسرائیل مطلبی گفته نشود 

و مرتب گفته نشود اسالم در خطر است. 

حضرت امام خمینی)ره( نیز به خوبی 

رابطه میان حکومت پهلوی و رژیم شاه 

را بیان نمود. ایشان پس از حمله رژیم 

به مدرسه فیضیه در سال ۱۳۴۲ گفتند: 

»تمام گرفتاری ها و اختالفات در همین 

سه موضوع نهفته است… اگر ما نگوییم 

اسالم در خطر است آیا در معرض خطر 

نیست؟ اگر ما نگوییم چنین و چنان است 

آیا آن طور نیست؟ اگر ما نگوییم اسرائیل 

برای اسالم و مسلمین خطرناک است آیا 

 چه ارتباطی و 
ً
خطرناک نیست؟ و اصوال

تناسبی بین شاه و اسرائیل است که سازمان 

امنیت می گوید از شاه صحبت نکنید و 

از اسرائیل هم صحبت نکنید. آیا به نظر 

سازمان امنیت، شاه اسرائیلی است؟.« 

)۹( امام خمینی)ره( در جایی دیگر روش 

سیاسی آیت الله حائری را مورد تأیید قرار 

داده، گفتند: »اگر مرحوم حاج شیخ در 

حال حاضر بودند، همان کاری را انجام 

می دادند که من انجام دادم و تأسیس حوزه 

علمیه قم در آن روز از جهت سیاسی، 

کمتر از تأسیس جمهوری اسالمی در 

ایران امروز نبود«. )۱۰(

شخصیت بی بدیل آیت الله شیخ 

عبدالکریم حائری یزدی از هر جهت 

الگوی علمای بعد از خود است. محوریت 

و قدرت او بود که پایه گذاری شد و به ید 

توانای او گردبادهای مخوف را یک به یک 

پشت سر نهاد و مستحکم شد. از این رو 

گاهی  می توان نتیجه گرفت که سنگ بنای آ

و مخالفت علمای شیعی در ایران با اشغال 

سرزمین های فلسطین و ماهیت رژیم 

صهیونیستی را آیت الله شیخ عبدالکریم 

حائری بنا نهاد. علمای حوزه عملیه و 

متدینان و روشن فکران متعهد، بعد از 

وی با تأسی از حرکت آیت الله حائری، 

خطر رژیم صهیونیستی را احساس کرده 

و همواره به طرق مختلف به مخالفت و 

مبارزه با آن پرداختند.

منابع:

۱. فرهنگ جامع سیاسی، ص ۵۴۸.

۲. جریان ها و سازمان های مذهبی سیاسی ایران، ص ۲۴۸.

۳. سازمان اسناد ملی ایران، اسناد وزارت امور خارجه، شماره 

تنظیم ۱۰۲۶۰۰-۱۲

۴. بررسی عملکرد سیاسی آیت الله حائری، ص ۳۴۴.

۵. مؤسس حوزه، ص ۸۷.

۶. تاریخ شفاهی انقالب اسالمی، ص ۶۵.

۷. سازمان اسناد ملی ایران شماره ۱۰۲۰۰۶، پاکت شماره ۸۸۵.

۸. خاطرات صدراالشراف، ص ۲۹۳.

۹. صحیفه امام، ج ۱، ص ۲۴۸.

۱۰. امام و روحانیت، ص ۱۷۳.

 مخالفت رضا شاه با درج نامه 

آیت الله حائری در جراید و بی پاسخ 

گذاشتن این نامه، اولین گام در اثبات 

وجود رابطه تنگاتنگ پهلوی اول و 

یم اسرائیل بود. دوم با رژ
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استاد سید منیر خباز در این دیدار درباره راه 

حل برخورد با این مسأله از آیت الله العظمی 

سیستانی سؤال کرده است. آیت الله العظمی 

سیستانی در پاسخ، به تقویت هویت دینی 

کید نموده اند: ۱. هویت  در دو نقطه مهم تأ

ت ها: ۲. شاخصه های دین داری 
ّ
دینی مل

در دو دوره کودکی و جوانی.

آنچه در ادامه می آید گزارشی از پاسخ های 

آیت الله العظمی سیستانی است که در 

وبسایت آیت الله سید منیر خباز منتشر 

شده است.

در این دیدار بحثی را درباره مسأله سرعت 

 
ً
بی اعتقاد شدن به باورهای دینی، خصوصا

در بین جوانانی که به کشورهای غیر اسالمی 

می روند مطرح کردیم. مسأله ای که باعث 

می شود باور دینی برخی از جوانان در 

مقابل مجموعه ای از سؤاالت و شبهات 

دینی و عقیدتی شکسته شود و حتی گاهی 

اوقات از مسلمانی معتقد، به منتقد شدید 

باورهای دینی تبدیل شوند. از همین رو 

پرسش اساسی درباره روش نتیجه بخش 

در تعامل با این پدیده بود.

آیت الله العظمی سیستانی در پاسخ بر 

کید کردند: دو محور اصلی تأ

   محور اول: توجه به هویت دینی 

ت ها
ّ
مل

مسأله دینداری نسل نو و 
توصیه های آیت الله العظمی 

سیستانی
استاد سید منیر خباز

سید مرتضی ابطحی

استاد سید منیر خباز در سفر اخیر خود در تعطیالت سال 
نوی امسال، دیداری با استادش آیت الله العظمی سیستانی 
در نجف داشت. وی گزارشی از سخنانی که بین این استاد 
و شاگرد رد و بدل شده را در وبسایت خود منعکس نموده 
است. بحث اصلی این گزارش به مسأله دین گریزی جوانان، 
 جوانانی که به کشورهای غیر اسالمی مهاجرت 

ً
خصوصا

می کنند اختصاص داشته است. 
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گاه،  ت های آ
ّ
یکی از شاخصه های مل

ت هایی 
ّ
افتخار به هویت دینی شان است. مل

گاهی و درایت کافی برخوردارند،  که از آ

 نظر قرار می دهند که دین 
ّ

این نکته را مد

فقط مجموعه ای از اعتقادات و اعمال 

عبادی نیست؛ بلکه به صورت هویت، 

نی پابرجا شکل پیدا می کند. 
ّ

فرهنگ و تمد

از همین رو تکیه بر دین و افتخار به آن، 

تکیه بر هویتی واقعی است که حتی در بین 

نی روشنی 
ّ

مردمی که سابقه فرهنگی و تمد

 سیک های هند 
ً
ندارند هم وجود دارد. مثال

در عین این که با انگلیسی ها همکاری و 

به آن ها کمک نمودند، از هویت دینی 

خود دست نکشیدند. بلکه حتی از نوع 

پوشش خاص خودشان نیز دست بر 

نداشتند؛ چرا که آن ها بر این باورند که 

ن 
ّ

دین و اعتقاداتشان هم جزئی از تمد

و هویت آن هاست. برای همین آن ها 

برای رسیدن به مناصب دنیوی، دست 

از دین شان بر نمی دارند.

یهودیان نیز علیرغم این که در کارهای 

مختلف دنیوی ورود پیدا کرده اند، از 

هویت یهودی خود دست نمی کشند. 

حتی یهودیانی که تدّین ندارند نیز بر 

کید می کنند؛ چون  هویت یهودی خود تأ

دین، بخشی از هویت ذاتی آن هاست که 

چاره ای جز حفظ آن ندارند.

این نکته به ما نشان می دهد آن کس 

گاهی و تفکر با دین تعامل کند،  که با آ

با افتخار و پیروزی با او برخورد خواهد 

شد و این گونه نیست که در مقابل تعدادی 

از شبهات و اشکاالتی که علما درباره آن 

بحث کرده اند و پاسخ آن را داده اند به 

سادگی شکست بخورد.

  محور دوم: توجه به دین داری در 

دوره های مهم زندگی

نکته دوم بحث ایشان درباره روش تعامل 

با این پدیده بود که بر دو محور تمرکز 

داشت: کودکی و جوانی.

   دوره اول: کودکی

در آیات و روایات بر خلقت انسان بر 

اساس فطرت الهی و فطری بودن دین 

کید شده است. در آیه ی ۳۰ سوره ی  تأ

یِن 
ِّ

 ِللد
َ

ِقْم َوْجَهك
َ
أ
َ
روم می خوانیم: »ف

 
َ
ْیَها ال

َ
اَس َعل َر النَّ

َ
ط

َ
ِتي ف

َّ
ِه ال

َّ
َرَة الل

ْ
 ِفط

ً
َحِنیفا

ِکنَّ 
ٰ
ُم َو ل یِّ

َ
ق

ْ
یُن ال

ِّ
 الد

َ
ِلك

ٰ
ِه ذ

َّ
ِق الل

ْ
ل

َ
 ِلخ

َ
ْبِدیل

َ
ت

ُموَن«. یا در حدیثی از 
َ
 َیْعل

َ
اِس ال َر النَّ

َ
ث

ْ
ک

َ
أ

امیرالمؤمنین در توصیف پیامبران الهی 

َرِتِه«؛ 
ْ

 ِفط
َ

اق
َ
ُدوُهْم ِمیث

ْ
می خوانیم: »ِلَیْسَتأ

 ]۱[  اما در عین حال در روایاتی که از 

ناحیه اهل بیت عصمت)ع( وارد شده 

کید می شود که باید  است بر این نکته تأ

میل فطری انسان به دین، از کودکی در 

او برانگیخته شود. )در ادبیات دینی( دو 

نوع نشانه در این موضوع وجود دارد:

 دین فقط مجموعه ای از 

اعتقادات و اعمال عبادی نیست؛ 

بلکه به صورت هویت، فرهنگ و 

نی پابرجا شکل پیدا می کند. 
ّ

تمد

 تکیه بر دین و افتخار به 

آن، تکیه بر هویتی واقعی است 

که حتی در بین مردمی که سابقه 

نی روشنی ندارند 
ّ

فرهنگی و تمد

هم وجود دارد. 
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خرداد و تیر 1396

نوع اول: مستحباتی که در روایات 

شریفه صادر شده از ساحت ائمه بدان 

اشاره شده است، اما ما در هنگام عمل 

 
ً
به هدف اصلی آن توجهی نداریم؛ مثال

در احادیث اشاره شده که مستحب است 

هنگام تولد نوزاد، در گوش راست کودک 

اذان و در گوش چپش اقامه گفته شود. 

باید توجه داشت که این فعل، یک کار 

 مستحب نیست؛ بلکه داللت بر 
ً
صرفا

یک روش تربیتی مهم و اساسی دارد. 

در حقیقت این دستور به ما می گوید که 

فطرت الهی درون طفل نیاز به بیدارکننده 

گاهی بخشی در گام اول،  دارد. این آ

تلقین اساس دین، یعنی توحید، نبوت 

و واجبات دینی است. تلقین کردن این 

آموزه ها به کودک در اولین ساعات 

زندگی اش، روح و عقلش را از سطح 

فطرت به سطح دیگری منتقل می کند که 

او را به مراحل بعدی می کشاند؛ مرحله 

اول: انس گرفتن با اصواتی که می شنود 

و معارفی که با آن مواجه می شود؛ 

مرحله دوم: ارتباط و یکی شدن با این 

معارف. بنابراین هدف از اذان گفتن در 

گوش کودک فقط تعّبد و کسب ثواب 

نیست؛ بلکه برانگیختن فطرت تدّین به 

وسیله مبادی دینی است؛ تا به تدریج 

این تلقین، به اعتقادی پابرجا و محکم 

تبدیل شود.

به همین صورت وقتی به سفارشاتی 

که به مادر شده است توجه می کنیم نیز 

 سفارش 
ً
همین مسأله را شاهدیم؛ مثال

شده است که هنگام شیردادن فرزند، ذکر 

خدا بگوید و صلوات بفرستد. هدف از 

 به دست آوردن ثواب 
ً
این اذکار هم صرفا

نیست؛ بلکه هدف دورتری مد نظر است 

و می خواهد کودک از همان زمان که 

مشغول خوردن شیر مادر است، معارف 

دینی را بیاموزد؛ همان گونه که کودک در 

حال ارتباط گیری حّسی ماّدی با شیر مادر 

است، با مسائل و مبادی دینی هم انس 

بگیرد و همان طور که غذای روزانه اش را 

می خورد، مسائل دینی اش را هم با جان 

خود بیامیزد.



26

نسخه مکتوب   - شماره   13
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

26

این سفارشات دینی و این اذکار مستحبی 

کید شدید بر تربیت  وقتی در کنار تأ

طفل بر نمازخواندن از سال های اول 

زندگی اش  ]۲[  مورد توجه قرار گیرند، به 

ما نشان می دهند که تمام این ها روشی 

دینی است که هدف آن تبدیل اعتقادات 

به چارچوب درونی محکمی است که 

انسان را در مقابل شبهات مقاوم سازد 

و انسان، به موجودی شکننده تبدیل 

 
ً
نشود که با شنیدن هر شبهه ای سریعا

تغییر مسیر دهد؛ چراکه در این صورت 

از پشتوانه مستحکم تربیت و معرفت 

دینی برخوردار است.

نوع دوم: از شواهد دیگری که نشان 

از محاسن اخالقی و ارزش های واالی 

انسانی در سیره ائمه طاهرین)ص( در 

تعامالت انسانی دارد، داستان معروفی 

از امیرالمؤمنین)ع( است. در این روایت 

می خوانیم که روزی امیرالمؤمنین)ع( 

زنی را دید که بر دوشش مشک آبی 

گذاشته و حمل می کند. حضرت 

مشک را از آن زن گرفت و آن را تا 

مقصد برای زن برد. حضرت در راه از 

وضعیت زندگی  اش پرسید. زن پاسخ 

داد: علی بن ابی طالب همسرم را به 

یکی از مرزها فرستاد و او کشته شد؛ 

از آن مرد چند فرزند یتیم برایم به جا 

مانده است و پولی هم ندارم. برای 

همین مجبور شدم برای مردم کار کنم. 

امیرالمؤمنین)ع( از آن زن دور شد؛ 

ولی آن شب تا صبح مضطرب بود. 

صبح هنگام زنبیلی را پر از غذا کرد و 

بر دوش کشید. یکی از یاران حضرت 

گفت اجازه دهید به جای شما، من این 

زنبیل را بیاورم. امام پاسخ داد: اگر چنین 

کنی آن وقت در روزی قیامت چه کسی 

بار مرا خواهد کشید؟! 

حضرت زنبیل را تا درب خانه آن زن 

آورد و در زد. زن پرسید کیستی؟ امام 

پاسخ داد: همان بنده ای که دیروز مشک 

را برایت حمل کرد؛ در را باز کن که برای 

بچه ها غذا آورده ام. زن پاسخ داد: خدا از 

تو راضی باشد و خودش بین من و علی 

بن ابی طالب قضاوت کند! حضرت وارد 

شد و به زن گفت: من می خواستم ثوابی 

به دست آورم؛ حال خودت انتخاب 

کن؛ یا آرد را خمیر کن و نان بپز و یا با 

کودکان بازی کن و من نان بپزم. زن گفت 

من نان پختن را بهتر می دانم و بیشتر 

بر آن توان دارم؛ شما مراقب کودکان 

باش تا از نان پختن فارغ شوم. زن آرد را 

خمیر کرد تا نان بپزد و علی هم مقداری 

گوشت پخت و با خرما و چیزهای دیگر 

به بچه ها داد و در همان حال که این غذا 

را به کودکان می داد می گفت: پسرم! علی 

بن ابی طالب را به خاطر حقی که از شما 

از بین رفته است حالل کن. وقتی خمیر 

تخمیر گشت و آماده پختن شد، زن گفت: 

ای بنده خدا تنور را روشن کن و آتش را 

آماده نما. علی)ع( به سراغ تنور رفت 

 وقتی با جوانان سخن 

می گوییم باید با منطق جوانان 

سخن بگوییم. از همین رو مبلغان 

دینی برای بیان حقایق دین و 

شرح اعتقادات دینی در مدارس، 

مساجد و منابر باید از روش های 

علمی جدیدی استفاده کنند. 
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و مشغول آتش درست کردن شد. وقتی 

آتش را آماده می کرد، شعله های آتش به 

صورتش می خورد؛ امام پیوسته می گفت: 

ای علی! بچش! این جزای کسی است 

که  بیوه زنان و یتیمان را به حال خود رها 

کند. وقتی آن زن علی)ع( را در این حال 

دید او  را شناخت و  سراسیمه ]به سوی 

علی علیه السالم آمد و[ گفت: وای 

که شرمنده ات هستم، ای امیرمؤمنان! 

علی)ع( فرمود: »وای که من شرمنده تو 

هستم ای بنده خدا! از آن رو که درباره ات 

کوتاهی کرده ام«. ]۳[ 

وقتی مضامین این روایات و امثال آن 

را برای کودکان  خردسال مان نقل کنیم 

 عبادت 
ً
می آموزند که دین اهل بیت صرفا

نبوده و نیست؛ بلکه آنان دین را تعامل 

عظیم انسانی می دیدند و ایشان همان گونه 

که دین را در محراب و ذکر و عبادت به 

تصویر می کشیدند، در فرصت ارتباط با 

مردم نیز تجّسم دین داری بودند.

بنابراین باید محاسن کلمات ائمه 

طاهرین)ع( را زیاد برای فرزندان تکرار 

کرد؛ حتی برای فرزندان خردسال؛ چرا 

که از امام صادق)ع( روایت شده است 

که ایشان فرمودند: »اگر مردم  زیبایی های 

کالم ما را بدانند از ما تبعیت خواهند 

کرد«.  ]۴[ 

   دوره دوم: جوانی

در حدیثی از پیامبر)ص( می خوانیم 

ْن 
َ
ِمْرَنا أ

ُ
ْنِبَیاِء أ

َ ْ
ا َمَعاِشَر ال که فرمود: »ِإنَّ

وِلِهم«؛  ]۵[  »ما 
ُ

ِر ُعق
ْ

د
َ
ی ق

َ
اَس َعل َم النَّ

ِّ
ل

َ
ُنک

پیامبران دستور داریم که با مردم به اندازه 

عقول شان سخن بگوییم«. از معانی این 

حدیث شریف نبوی این است که ما 

پیامبران زمانی که قصد داریم انسانی را 

با فکر مشخصی قانع کنیم، بهترین راه 

برای این کار استفاده از روشی است که 

خودش برای فکرکردن استفاده می کند؛ 

نه استفاده از روشی که برای ما آشناست. 

بنابراین وقتی با جوانان سخن می گوییم 

باید با منطق جوانان سخن بگوییم. از 

همین رو مبلغان دینی برای بیان حقایق 

دین و شرح اعتقادات دینی در مدارس، 

مساجد و منابر باید از روش های علمی 

جدیدی استفاده کنند که در دانشگاه ها 

مورد توجه قرار می گیرند و جوانان نیز 

بر همان اساس افکار خود را پایه ریزی 

می کنند. تمرکز بر روشی که مبلغان در 

دوره های گذشته استفاده می کردند، برای 

اقناع جوانان امروز فایده چندانی به دنبال 

نخواهد داشت. خداوند می فرماید: »اْدُع 

ِة 
َ

َمْوِعظ
ْ
َمِة َو ال

ْ
ِحک

ْ
 ِبال

َ
ك ی َسِبیِل َربِّ

َ
ِإل

ْحَسُن ِإنَّ 
َ
ِتي ِهَي أ

َّ
ُهْم ِبال

ْ
َحَسَنِة َو َجاِدل

ْ
ال

 َعْن َسِبیِلِه َو ُهَو 
َّ

ل
َ

ُم ِبَمْن ض
َ
ْعل

َ
 ُهَو أ

َ
ك َربَّ

ُمْهَتِدیَن«.]۶[
ْ
ُم ِبال

َ
ْعل

َ
أ

پانوشت ها
۱. نهج البالغه، ص۱۱.

۲. کافی، چاپ اسالمیه، ج ۳، ص، ۴۰۹ .

۳. بحار النوار، چاپ بیروت، ج ۴۱، ص، ۵۲.

۴. معانی االخبار، ص۱۸۰.

۵. کافی، چاپ اسالمیه، ج ۱، ص۲۳.

۶. نحل، ۱۲۵.

 تمرکز بر روشی که مبلغان در 

دوره های گذشته استفاده می کردند، 

برای اقناع جوانان امروز فایده 

چندانی به دنبال نخواهد داشت. 
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بحث مشروعیت حکومت، چالش 

بنیادینی است که مرز مکتب اهل بیت)ع( با 

تفکر اهل سنت و جماعت را رقم می زند؛ لذا 

سخن گفتن از آن همواره حساسیت برانگیز 

بوده است. در روایت مشهور مشروعیت 

حکومت نزد اهل سنت و جماعت مبتنی 

 
ً
بر رأی عامه امت اسالمی است که احتماال

می تواند از طریق اهل حل و عقد احراز 

شود. البته این معقول ترین بیان از اندیشه 

اهل سنت است که در عمل برای توجیه 

خالفت برخی از خلفا مجبور به تعدیل و 

اصالح و حتی تنازل از آن شده اند.

در برابر این دیدگاه، روایت مشهور نزد 

پیروان مکتب اهل بیت)ع( مشروعیت را 

امری الهی می داند. این حکم و تشریع 

الهی درباره ائمه معصومین)ع( با تنصیص 

بر شخص ایشان و در عصر غیبت با نصب 

عام برای فقها اثبات و احراز می شود. آن چه 

در این مکتب قطعیت دارد، نامشروع بودن 

تصدی حکومت در عصر حضور 

معصومین)ع( از سوی خلفایی است که 

برخالف نص الهی ائمه معصومین)ع( 

را از حق الهی شان محروم ساخته اند.

اما نکته ای که در گذشته کمتر بدان 

توجه شده و بالتبع تحوالت عصر تجدد 

بحث برانگیز شده است، نقش و جایگاه 

رأی و اراده مردم در مشروعیت حکومت 

اسالمی است. نگاه مشهور اندیشمندان 

شیعه عدم التفات به رأی مردم در مشروعیت 

بوده و پذیرش آن را به منزله درافتادن در 

باور نادرست مکتب اهل سنت و جماعت 

تلقی کرده اند.

فحص و بررسی در آرا و اندیشه های امام 

بیعت مردم؛ 
رکن مشروعیت حکومت اسالمی

نگاهی به نقش و جایگاه رأی و اراده مردم در مشروعیت حکومت اسالمی

سید فرید حاج سید جوادی

مشروعیت حکومت از مسائل بنیادین اندیشه سیاسی است و سابقه ای 
به درازای تاریخ اندیشه بشری دارد. اصطالح مشروعیت اگرچه هم ریشه 
با شرع و شریعت است، اما مفهومی فرادینی است و شاید بتوان با عنوان 
 
ً
»حقانیت حکومت« از آن یاد کرد. حقانیت حکومت، توجیهی عمدتا
عقالنی است که یک نظام حکومتی برای شایستگی و درستی ِاعمال 
قدرت بدان استناد می کند. متناسب با مکاتب فکری گوناگون این توجیه 

می تواند مبنای الهی، غیرالهی و حتی غیرعقالنی داشته باشد.
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خمینی)ره( و آیت الله العظمی خامنه ای 

ما را به نگرش نوینی درباب مشروعیت 

رهنمون می سازد که شاید بتوان از آن به 

عنوان »نظریه مردم ساالری اسالمی« نام 

برد. در این دیدگاه نوین، مشروعیت الهی 

حکومت منوط به اراده و خواست مردم 

است؛ یعنی خداوند والیت ظاهری بر 

مردم را درباره افرادی قرار داده است و 

شرط حقانیت ِاعمال والیت را خواست 

جامعه اسالمی تعیین کرده است. از سوی 

دیگر مردم وظیفه دارند، برای برپایی 

حکومت ولی مرضّی خداوند تالش و با 

وی بیعت کنند. آن جا که مردم به تکلیف 

خود عمل کنند، ولّی تعیین شده از سوی 

خداوند حق حکومت و ِاعمال والیت 

دارد. در جایی که مردم از تکلیف خود 

سرباز زنند، معاقب و گناهکارند؛ اما آن 

فرِد دارای صالحیِت والیت بر مردم، حقی 

برای حکومت ندارد. در چنین شرایطی 

فردی که بدون برخورداری از شرایط 

و صالحیت های الهی حکومت را در 

دست می گیرد، ظالم است و حکومت 

وی مصداق ظلم و جور به شمار می رود.

چنین نیست که اگر مردم فردی را که از 

جانب خداوند صالحیت ندارد به حکومت 

برگزینند، این فرد حاکم مشروع اسالمی 

باشد؛ هرچند ممکن است برخی آثار 

حکومت اسالمی برای چنین حکومتی 

ثابت باشد. از باب نمونه تخلف از احکام 

و قوانینی که این حکومت برای برقراری 

نظم جامعه مقرر می کند، از باب اختالل 

در نظام جامعه اسالمی، حرام است یا 

پرداخت زکات به این حاکم جور مجزی 

از زکات شرعی است.

تفاوت عمده در این دیدگاه با مکتب 

اهل سنت و جماعت آن است که عالوه  

بر پذیرش و اقبال مردم، برخورداری از 

صالحیت های علمی و تقوایی شرط 

مشروعیت حکومت است؛ آن هم در 

باالترین تراز آن که توانایی استنباط احکام 

الهی و ملکه عدالت باشد.

اما آن چه برخی از اظهارات رییس جمهور 

محترم در دیدار با اصحاب رسانه برداشت 

کرده اند که رأی مردم به رییس جمهور 

به معنای مشروعیت الهی برای والیت و 

زمامداری برای جایگاه ریاست جمهوری 

است، ناصواب است؛ زیرا رأی مردم 

در چارچوب نظام حقوقی کشور، 

به معنای انتخاب فردی برای مدیریت 

قوه مجریه است و داللتی بیش از آن 

ندارد و فرازهایی از نهج البالغه که 

مورد استناد دکتر روحانی قرار گرفت، 

نمی تواند مستند حق حاکمیت مستقلی 

برای رییس جمهور خارج از معماری 

سیاسی نظام جمهوری اسالمی باشد.

 نگاه مشهور اندیشمندان شیعه 

عدم التفات به رأی مردم در مشروعیت 

بوده و پذیرش آن را به منزله درافتادن 

در باور نادرست مکتب اهل سنت و 

جماعت تلقی کرده اند.

 در جایی که مردم از 

تکلیف خود سرباز زنند، معاقب 

و گناهکارند؛ اما آن فرِد دارای 

صالحیِت والیت بر مردم، حقی 

برای حکومت ندارد.
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   آیت الّله العظمی مکارم شیرازی: 
مسأله حجاب از فروع معمولی دین 
فراتر رفته؛ هرچه به آن اهمیت داده 

شود به جاست.
حجاب یکی از فروع دین اسالم و 

از ضروریاتی است که در آیات متعدد 

قرآن به صراحت آمده است؛ لذا همه 

فرقه های مسلمانان بدون هیچ اختالفی 

به آن اعتقاد دارند.

در دنیای امروز حجاب به عنوان سمبل 

اسالم شناخته شده است. کسانی که 

می خواهند با اسالم مبارزه کنند، با حجاب 

زنان محجبه مبارزه می کنند و آن ها که 

می خواهند اسالم را نشان دهند، حجاب را 

نشان می دهند. حتی گاهی دشمنان تعبیر 

می کنند که اگر ما موفق شویم حجاب را از 

سر مسلمانان یا از سر زنان ایرانی برداریم، 

در واقع تا حد زیادی توانستیم اسالم یا 

نظام جمهوری اسالمی را شکست دهیم.

بنابراین مسأله حجاب از فروع معمولی 

دین فراتر رفته است و به همین دلیل هرچه 

به آن اهمیت داده شود به جاست. امروزه 

مسائل اجتماعی ـ اخالقی پیوند زیادی 

با مسأله حجاب پیدا کرده است. ما در 

تحلیل چند تن از 
مراجع عظام تقلید 
درباره بحث حجاب

به مناسبت روز حجاب و عفاف

سید جواد میرخلیلی

اشاره: چندی پیش، هم اندیشی  »حجاب؛ 
مسئولیت ها و اختیارات دولت اسالمی« در 
مجموعه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
برگزار شد. در راستای این هم اندیشی، گفت وگوها 
و نشست هایی با مراجع معظم تقلید برگزار 
شد. نوشتار حاضر، گزارش این دیدارهاست 
که توسط این پژوهشگاه برای انتشار در اختیار 

سایت مباحثات قرار گرفته است.



سیاست و  تدبیر 

31

M
ob

ah
es

at
.ir

@
M

ob
ah

es
at

m
ag

z

خرداد و تیر 1396

شرایطی زندگی می کنیم که اگر مسائل 

مربوط به حجاب پی گیری و تقویت نشود، 

فساد اخالقی بسیاری از جوانان ما را فرا 

خواهد گرفت و این فساد اخالقی جنبه فساد 

سیاسی هم پیدا می کند و دیگر نمی توان 

در صحنه های سیاسی و مبارزه های نظامی 

و امثال آن، از جوانان انتظاری داشت.

حوزه های علمیه باید در عرصه مبارزه 

علمی و فرهنگی با بدحجابی پیش گام 

باشند و با تحقیقات علمی و پژوهشی 

خود، از افراط ها و تفریط ها جلوگیری کنند.

تنها زمانی می توانیم در مبارزه با بدحجابی 

موفق باشیم که همه دستگاه های دولتی، 

نیروی انتظامی، صدا و سیما و حوزه ها 

حرکت هماهنگی را با هم دنبال کنند.

ما باید ثابت کنیم که مسأله حجاب نه یك 

عادت، تعصب یا رفتاری از روی خشونت، 

بلکه بحثی منطقی است که اگر غیرمسلمین 

هم آن را رعایت کنند به نفع آنان است.

این غرب گرایی که در قرن اخیر به 

صورت یك هجوم به سوی کشورهای 

اسالمی سرازیر شده، آسیب شدیدی 

به مسأله حجاب زده است؛ به گونه ای 

که بی حجابی در بعضی از کشورها به 

صورت یك فرهنگ در آمده است و ما 

باید در مقابل این هجوم، اعتماد به نفس 

را به مسلمین برگردانیم تا این آسیب ها را 

جبران کنیم.

   آیت الله العظمی نوری همدانی:  
به صالح نیست حجاب خاصی را برای 

خانم ها مشخص کنیم
فضال و پژوهشگران حوزوی باید در بعد 

محتوایی حجاب و پوشش به بررسی فقهی 

با توّجه به قرآن و سیره اهل بیت)ع( بپردازند. 

در این بعد آن چه اسالم می خواهد این است 

که فعالیت و میدان غریزه جنسی در کادر 

خانوادگی و در چارچوب ازدواج مشروع 

صورت گیرد؛ اما در غیر این چارچوب، 

هرچه تداعی کننده شهوت و غریزه جنسی 

و موجب فساد باشد از نظر اسالم ممنوع 

است. البته تداعی غریزه جنسی ممکن 

 گاهی دشمنان تعبیر می کنند 

که اگر ما موفق شویم حجاب را از 

سر مسلمانان یا از سر زنان ایرانی 

برداریم، در واقع تا حد زیادی 

توانسته ایم اسالم یا نظام جمهوری 

اسالمی را شکست دهیم.
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است به شکل های مختلف در جامعه بروز 

پیدا کند. ما باید همین کلیات را بیان کنیم. 

 شأن فقیه بیان کلیات احکام خداست؛ 
ً
اساسا

اما شکل حجاب و خصوصیات آن را باید 

به خود خانم ها واگذار کنیم یا از نظرات 

مشورتی آنان استفاده کنیم. من معتقدم اگر 

ما حجاب خاصی برای خانم ها معین کنیم 

ممکن است عکس العمل نامطلوبی ایجاد 

کند و این به صالح نیست.

از نظر ما چادر حجاب برتر است و از 

حضرت فاطمه زهرا)س( است و این 

مزیت را دارد که زن متدین با این پوشش 

می تواند در هر شرایطی، 

حجاب خویش را حفظ کند.

هر چند دولت اسالمی 

وظیفه امر به معروف و نهی 

از منکر را بر عهده دارد، اما 

تعیین معروف و منکر بر عهده 

عالمان، فضال و محققان است. 

دولت با بهره گیری از مراتب 

امر به معروف و نهی از منکر و 

با مشروعیتی که در حکومت 

اسالمی دارد، اختیار دارد به 

اجبار جلوی بدحجابی را 

بگیرد؛ چرا که محیط اجتماعی 

بر خالف محیط خانوادگی 

برای همه مردم است و هر کس آن را آلوده 

کند ظلم و خیانت به همه کرده است؛ اما 

هرگونه اقدام در مورد حجاب باید با ظرافت 

و لطافت خاصی همراه باشد. در مسأله 

بدحجابی بعضی ها غرض دارند که باید 

شناسایی شوند؛ اما اکثر زنان ما متدین 

هستند؛ لذا باید فرهنگ سازی صورت 

گیرد. تنها با اجبار نمی توان برخورد کرد. 

با فرهنگ سازی، مالیمت و تذکر می توان 

مشکل را برطرف کرد.

   مرحوم آیت الله العظمی موسوی 
اردبیلی: حساسیت جهانی حجاب در 

دنیای امروز
امروزه مسأله حجاب در دنیا حساسیت 

 حجاب شعار اسالم 
ً
ایجاد کرده است. فعال

شده است؛ یعنی اگر بخواهند حجاب را 

بردارند، نه تنها حکمی از احکام اسالم 

تعطیل شده است، بلکه به یکی از شعائر 

ضربه خورده است. ما هم باید دقت کنیم 

که نظر واقعی اسالم را در این زمینه بیان 

کنیم. جمعی از ترکیه آمدند این جا و از 

من پرسیدند: »ما مجبور شدیم دخترانمان 

را وسط سال از مدرسه بیرون بیاوردیم؛ 

برای این که دولت گفته آن ها محجبه اند 

و نمی توانند وارد مدرسه شوند. اختیارش 

هم دست ما نیست. امر دایر است بین 

این که یا باید حجاب را بردارند یا درس 

را تعطیل کنند. جای دیگر هم امکان 
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تحصیل نیست. ما چکار کنیم؟«.

اگر ما بگوییم دخترانشان را 

مدرسه نفرستند، این عملی 

نیست و در حد یك حرف 

است. چند نفر حاضرند 

بچه هایشان را از مدرسه بیرون 

بیاورند؟  اگر مدرسه نروند 

آینده آن ها خراب می شود؛ 

آن ها را به مراکز علمی راه 

نمی دهند و اشتغالشان نیز 

به هم می خورد. آن هایی که 

حرف ما را بشنوند، صدمه 

می خورند؛ لذا نباید کاری کنیم که تناقض 

در کار ما ایجاد شود. این فقط مشکل 

کشور ترکیه نیست؛ در کشورهای دیگر هم 

مسلمانان هستند؛ تعدادی از شیعیان در 

اروپا هم حضور دارند. ما در جواب آن ها 

چه بگوییم؟ کدام طرف را ترجیح بدهیم 

که ضرر به اسالم و مسلمین نداشته باشد 

و مردم را از دین فراری ندهد؟

شما )محققان حوزوی( که روی چنین 

مسأله ای دست گذاشته اید، جدی تعقیب 

 مالحظه کنید و ببینید 
ً
کنید؛ مسائل را دقیقا

چیزهایی که ما می گوییم چه مقدارش 

مذهبی است و چه مقدارش مذهبی نیست. 

خدا رحمت کند مرحوم آقای بهشتی را؛ قبل 

از پیروزی انقالب با ایشان قرار گذاشتیم که 

یك نگاهی به اسالم بکنیم، ببینیم اسالمی 

که پیامبر آورده کدام است و درباره آن چه 

می دانیم و آن چه اآلن در دست ماست، 

چه مقدار از پیامبر است و چه مقدار از 

بنی امیه و چه مقدار از بنی عباس و چه 

مقدار هم مال ایرانی هاست. اسالم از 

آن زمان تاکنون به محیط ها، فرهنگ ها 

و جوامع مختلف اسالمی وارد و خارج 

شده است. یك مقدار در آن ها اثر گذاشته و 

مقداری هم از آن ها اثر پذیرفته 

است. چیزهایی هست که از 

اسالم نیست و ما به آن اضافه 

 که آقایان 
ً
کرده ایم؛ خصوصا

ه علیهمـ  
ّ
علمای ماـ  رحمة الل

مقدس بودند و احتیاط را طریق 

نجات می دانستند. هرجا یك 

مقدار گیر می کردند می گفتند 

 این کار را نکنید. در 
ً
احتیاطا

بعضی جاها اشکال ندارد که 

 این کار را 
ً
بگوییم احتیاطا

نکنید؛ ولی در نماز و حجاب نمی شود 

گفت احتیاط کنید؛ باید ببینیم مسأله 

چیست که نمی شود.

خالصه این که شما یك مسأله حساس 

را پیدا کرده اید؛ مسأله ای که نه تنها در 

 اگر ما بگوییم دخترانشان را 

به مدرسه نفرستند، این عملی نیست 

و در حد یك حرف است. چند نفر 

حاضرند بچه هایشان را از مدرسه 

بیرون بیاورند؟  
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اسالم، بلکه در جهان حساسیت دارد 

و حتی در کشورهای اسالمی درباره ی 

آن صف بندی شده است. در ایران هم 

دسته ای داریم که حجاب را قبول ندارند؛ 

ولی در اقلیت هستند. پس شما ان شاء الله 

آن طور که خدا و رسولش راضی هستند 

قدم بردارید؛ احکام اسالمی را از قدیم 

و جدید، از کتاب و سّنت و سیره پیامبر و 

اهل بیت درآورید و با یك زبان قابل فهم 

ه ارائه کنید. در این 
ّ
و قابل قبول و با ادل

صورت خدمت با ارزشی به اسالم کرده اید.

   آیت الله العظمی صافی گلپایگانی: 
کار علمی در مسأله ی حجاب کافی 

نیست؛ نظارت هم باید باشد

این مسأله که شما )محققان حوزوی( 

 نکته الزمی است که 
ً
دنبال کردید واقعا

می بایست خیلی پیش از این به آن توّجه 

عمیق می کردیم. البته این از آثار و برکات 

انقالب اسالمی است که حجاب با آن 

وضعی که رضاخان در این مملکت ایجاد 

کرده بود، به این حالت در آمده و با گذشته 

قابل مقایسه نیست. باید تالش کنیم، این 

وضع را حفظ کنیم تا عواملی باعث نشود 

که وضع به گذشته برگردد.

حجاب از ضروریات اسالم است و یکی 

از امتیازات بزرگی که مسلمان ها در برابر 

ملل دیگر به آن شناخته می شوند، همین 

مسأله حجاب زن ها و عدم اختالط زن و 

مرد با آن کیفیتی است که در غرب دیگر 

متداول است. این هویت و شخصیت 

اسالمی که در طول ۱۴۰۰ سال برقرار 

شد، روز به روز مستحکم تر گشته است.

یکی از مقاصد بزرگ استعمارگران که 

 از صد سال پیش دنبال می کنند 
ً
تقریبا

این است که حجاب را از بین ببرند. آن ها 

می دانند که اگر کشف حجاب صورت گیرد 

 هم 
ً
هویت مسلمانان عوض می شود و واقعا

همین طور است؛ یعنی حفظ شخصیت 

اسالمی ما وابسته به حجاب است. اگر 

حجاب زن ها از بین برود شخصیت 

اسالمی ما خیلی مخدوش می شود. اگر 

ما بخواهیم شخصیت اسالمی خود را 

حفظ کنیم و جامعه ما جامعه مسلمان 

 باید هر چه می توانیم در مسأله 
ً
باشد حتما

حجاب سرمایه گذاری کنیم تا این امتیازی 

که در بین ملل دنیا داریم محفوظ بماند. 

اهمیت این مسأله در آیات و روایات هم 

مشخص است و دشمنان هم به آن پی 

برده اند؛ لذا به آن هجوم آورده اند. آن ها 

دیدند با این اعتقاد و التزامی که زن های 

مسلمان بر حجاب دارند با تبلیغ و شعر و 

غیره نمی شود با آن مبارزه کرد؛ لذا گفتند 

 شما یك مسأله حساس 

را پیدا کرده اید؛ مسأله ای که 

نه تنها در اسالم، بلکه در جهان 

حساسیت دارد و حتی در 

کشورهای اسالمی درباره ی آن 

صف بندی شده است. 

 آن ها می دانند که اگر کشف 

حجاب صورت گیرد هویت 

 
ً
مسلمانان عوض می شود و واقعا

هم همین طور است؛ یعنی حفظ 

شخصیت اسالمی ما وابسته به 

حجاب است.
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باید همراه با فشار، زور و ظلم فوق العاده 

باشد که در تاریخ سابقه نداشته باشد؛ مثل 

کارهای مصطفی کمال در ترکیه و رضاخان 

در ایران. چه ظلم ها و جنایت ها که به این 

 به واسطه کشف 
ً
عنوان انجام دادند؛ اصال

حجاب، دیکتاتوری رضاخان در جامعه 

محکم شد. البته مسلمانان غیرتمندی 

هم در مقابل این هجوم برای محو هویت 

اسالمی ایستادگی کردند.

ما هم باید در این مسأله اساسی که با 

هویت مسلمانان ارتباط دارد کوشش کنیم 

تا حفظ و محکم بشود و با این فرصتی 

که در این انقالب برای ما پیدا شده است 

دوباره نهادینه شود. البته یك 

بعد اساسی مسأله همین است 

که شما از حوزه و روحانیت با 

بررسی آیات و روایات انجام 

می دهید؛ ولی عمده این است 

که همه نهادهای مسؤول در این 

موضوع به میدان بیایند و کار 

 می توانند زن هایی 
ً
کنند. مثال

که در ادارات شاغل هستند را 

موظف کنند که تحت شرایط 

خاصی در ادارات کار کنند.

باید کاری کنیم که کل فرهنگ دینی پیاده 

 برای مردم معرفی و تبلیغ شود؛ 
ً
شود؛ اوال

 در میدان عمل پیاده شود.
ً
ثانیا

اآلن بعضی از لباس هایی که زن ها در 

بازار یا در تلویزیون می پوشند، لباس زینت 

 این ها را باید اصالح کرد. 
ً
است که حتما

در فیلم ها زن ها طوری مطرح می شوند و 

به گونه ای ارتباط دارند که مثل این که فرهنگ 

اسالمی نیست و نباید مراعات شود. رادیو 

و تلویزیون از باب این که تمامی زن های 

مملکت زیر پوشش آن هستند، خیلی 

مؤثر است. باید اشخاص متعهد در رأس 

این کار باشند که این امور را رعایت کنند.

عمده مطلب این است که این بحث 

جامع االطراف است. اگر بخواهیم مسأله 

حجاب اسالمی در جامعه جا بیفتد، 

نمی شود گفت فقط کار علمی صورت 

گیرد؛ باید نظارت هم وجود داشته باشد.

آن هایی که مسؤولیت های باالتری 

دارند بایستی به مردم نشان دهند که به 

این مسأله عالقه مندند. ضعف نداشته 

باشند. خیال نکنند که اگر بگوییم مسئله 

 
ً
این نیست، روشنفکری است. باید کامال

به این افتخار داشته باشیم. اآلن این مسئله 

در دنیا هم مطرح است. مسئله ای نیست 

که اگر در دنیا بگوییم و روی آن بایستیم 

بگویند اینها کهنه پرست هستند. اآلن 

در خیلی جاها جدا کردن زن و مرد در 

مدارس و دانشگاه ها مطرح شده است.

 اآلن بعضی از لباس هایی 

که زن ها در بازار و در تلویزیون 

می پوشند، لباس زینت است که 

 این ها را باید اصالح کرد. 
ً
حتما
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   دکتر طباطبایی  فر
در ابتدا، از دغدغه  های کالن خود در 

نگارش این کتاب سخن خواهم گفت 

و سپس از دغدغه  های جزئی. به نظر 

می رسد ما در حوزه  ی علوم انسانی دچار 

نوعی خأل توصیفی هستیم؛ یعنی بیش از 

پرداختن به توصیف، به تحلیل، تبیین و 

بایدها و نبایدها می  پردازیم و شاید همین 

موجب شده است بسیاری از تبیین  ها و 

تحلیل  های ما چندان مفید نباشند و به 

راهکار درست منجر ن شوند و در سطح 

اجتماعی نیز مشکالتی را سبب می  شوند 

که اکنون مورد بحث ما نیست.

در مورد حوزه ی علمیه نیز احساس 

می  کردم زمانی   که در مجموعه  ی تحلیلی 

می خواهد صحبتی شود، شناخت مناسبی 

از حوزه ی علمیه  ی قم وجود ندارد؛ لذا 

در این نوشتار تالش کردم تا جایی   که 

ممکن است توصیف مناسبی از حوزه 

ارائه دهم؛ طوری  که بتواند مختصات 

عمومی حوزه را در اختیار خواننده قرار 

دهد. توصیف نیز دو بعد می  تواند داشته 

باشد: سخت  افزاری و نرم  افزاری. توصیف 

سخت  افزاری شامل فیزیک کار است؛ 

 چند مدرسه  ی علمیه وجود دارد؟ 
ً
مثال

چند انتشارات حوزوی؟ چند استاد و 

طلبه؟ و… . توصیف نرم  افزاری بیشتر 

تحلیل جریان های متکثر 
درون حوزه با نظریه بحران 

توماس اسپریگنز
نگاهی دیگر به جریان شناسی حوزه

چهاردهم تیر ۹۶، هم زمان با روز قلم، در سرای اهل قلم، کتاب 
»گونه شناسی جریان  های فکری حوزه و نسبت آن  ها با اندیشه ی 
انقالب اسالمی«، نوشته  ی آقای سید محسن طباطبایی  فر )دکترای 
علوم سیاسی( رونمایی و بررسی شد. مدیر اجرایی پروژه، آقای 
مهدی نظری است و کتاب توسط انتشارات »مکث اندیشه« 
وارد بازار نشر شده است. در  این جلسه، نویسنده  ی کتاب و نیز 
دکتر محمدتقی دشتی »دکترای حقوق عمومی« برای بحث و 

بررسی کتاب حضور داشتند.
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به بررسی افکار و اندیشه  های موجود 

در حوزه می  پردازد. در مورد تقسیم بندی 

اندیشه  های موجود در حوزه نیز انواع و 

اقسام متعددی ارائه شده بود که البته در 

ابتدای این کتاب، به آن اشاره  و تبیین کرده ام 

که برای این تقسیمات چه معیارهایی 

وجود داشته است که البته مورد مباحثه  ی 

کنونی ما نیست.

به نظرم رسید اگر در این کتاب، بتوانیم 

یک جریان  شناسی انجام دهیم، خواننده 

می  تواند به مختصات حوزه  ی علمیه  ی 

قم از حیث اندیشه  ای پی ببرد و بداند 

در این حوزه، چه تکاپوهای فکری  ای 

در حال وقوع است و چه تضارب آرایی 

در آن وجود دارد. این حوزه، علی رغم 

ظاهر یک دستی که از دنیای بیرون قابل 

مشاهده است، در داخل دارای تکثر و 

تنوع بسیار زیادی است که البته این تکثر 

 این تکثر، 
ً
ویژگی  های مثبتی دارد؛ اوال

بسیار روشمند است و از اسلوب خاصی 

تبعیت می  کند. دوما همه ی این جریانات 

متکثر، پایبند به یک متن، تکست و ـ 

به  قول حوزویانـ  تراث هستند که سعی 

می  کنند از آن تراث حفاظت کرده و 

قرائت  های ممکن از آن تراث را ارائه 

 این تکثر بسیار اخالقی عمل 
ً
دهند. ثالثا

می کند و حاصل این تکثر، نفی و تکفیر 

دیگری نیست و این جریانات، با حفظ 

اختالفاتشان همیشه در قبال یکدیگر، از 

گفتار و زبان مؤدبانه  ای بهره  مند هستند. 

 این تفکرات و جریانات متکثر 
ً
رابعا

همواره به صورت ایجابی عمل می  کنند؛ 

یعنی همدیگر را نقد می  کنند؛ ولی نفی 

 این جریانات، بسیار 
ً
نمی کنند. خامسا

تکلیفی عمل می  کنند؛ یعنی آبشخور این 

جریانات، خود حوزه است و به  سختی 

می  توان آن  ها را به جریانات سیاسی و 

اجتماعی بیرون از حوزه منتسب کرد و 

بیشتر، بر سایر جریانات جامعه، اثرگذار 

هستند تا تأثیرپذیر؛ از همین روی بیشتر 

مورد ارزیابی قرار می  گیرند و زیر ذره  بین 

هستند.

بنابراین، ما با حوزه  ای مواجهیم که به 

یک متن و تراث پایبند است و ویژگی 

آن، این است که این متن هنوز قوام دارد 

و همه  ی این جریانات، تفکرات خود را 

به متن  واحدی ارجاع می  دهند. سؤال 

مهمی که در این جا پیش می  آید این است 

که اگر همه  ی این جریانات اندیشه  های 

خود را به متن واحدی ارجاع می  دهند، 

چرا شما از جریانات و افکار متکثر 

سخن می  گویید؟ به خصوص که این همه 

اشتراکات برای این جریانات برشمردید. 

 ویژگی دیگرشان این است 

که همواره به صورت ایجابی عمل 

می کنند؛ یعنی همدیگر را نقد 

می کنند؛ ولی نفی نمی کنند. 

 یکی دیگر از خصوصیات 

جریانات متکثر درون حوزه این 

است که بسیار اخالقی عمل 

می کنند؛ یعنی حاصل این تکثر، 

نفی و تکفیر دیگری نیست و با 

حفظ اختالفاتشان همیشه در قبال 

یکدیگر، از گفتار و زبان مؤدبانه ای 

استفاده می کنند. 
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این سؤال مهم، در نگارش این کتاب مد 

نظر ما بود و به دنبال این پاسخ بودیم که 

منشأ این تکثر و تعدد کجاست. به همین 

دلیل بنده به کارهای گذشتگان حول این 

سؤال و موضوع رجوع کردم؛ پاسخ اکثر 

آن ها این بود که دلیل این تکثر و تنوع، 

زیست  بوم است؛ لذا مکتب قم و مکتب 

 
ً
نجف داشته  ایم. حال سؤالی که مجددا

پیش می  آید این است که زیست  بوم 

مکتب قم که واحد است؛ چرا حتی در 

این زیست  بوم واحد، جریانات متکثری 

در حال کنش هستند؟ از همین جهت 

به نظرم رسید روش اسپیریگنز خیلی 

می  تواند مورد استفاده  ی ما قرار گیرد. 

او از نظریه  ی بحران اجتماعی سخن 

می  راند و بر این عقیده است که در یک 

موضوع، هر متفکری با توجه به بحرانی 

که در آن موضوع تشخیص می  دهد، سعی 

می  کند راه حلی را ارائه نماید. این نظریه 

در زمینه  ی مسائل اندیشه  ای مطرح شده 

است؛ ولی می  تواند در مورد هر بحرانی 

مورد استفاده قرار گیرد. لذا مبنای کار 

ما در این کتاب، نظریه  ی ایشان است 

و تالش کردم بدانم دغدغه  ی اصلی هر 

یک از این جریانات متکثر در حوزه  ی 

علمیه  ی قم چیست و چه چیزی بحران 

و مسئله  ی اصلی آن ها بوده است و در 

مقابل چه بحران  هایی این راه حل  ها را 

ارائه کرد  ه  اند.

در ادامه ی کار متوجه شدم این جریانات 

متکثر، با وجود زیست  بوم واحدی که 

دارند، با مسائل و دغدغه  های متعددی 

مواجهه دارند و چون پاسخ  های متعددی 

به این مسائل داده شده است، جریانات 

متعددی نیز به وجود آمده است. نیز در 

این کتاب، به تفصیل گفته  ام که چرا نام 

این تفکرات مختلف را جریان نهاده  ام؛ 

نه گفتمان یا مکتب.

در همین راستا، با نگاهی همدالنه ـ و 

نه انتقادیـ  دوازده جریان اصلی را مورد 

 در 
ً
شناسایی قرار داده  ام و زمانی   که مثال

مورد مکتب تفکیک صحبت می  کنم، 

سعی کرده  ام خودم را جای اندیشمندان 

این جریان قرار دهم و دغدغه  ها و تفکرات 

این جریان را مورد فهم قرار دهم و آن را با 

انسجام، طوری بیان کنم که سخن اصلی 

این جریان برای خواننده، قابل فهم باشد. 

لذا زمانی   که خواننده به قسمت مکتب 

تفکیک مراجعه می  کند، ممکن است 

بعد از مطالعه  ی این قسمت بگوید بهتر 

از این جریان و اندیشه  های آنان وجود 

ندارد؛ ولی زمانی  که به فصل و جریان 

بعدی مراجعه می  کند، امکان دارد دوباره 

همین قضاوت را درباره   آن نیز داشته باشد. 

لذا سعی کرده  ایم به شکل توصیفی و به 

دور از نقد و قضاوت و به شکلی منسجم، 

دغدغه و اندیشه  ی این جریانات را 

ترسیم و تبیین کنیم. جالب است زمانی  

 که نگارش کتاب به اتمام رسید، قبل از 

 جریان های حوزوی، 

بسیار تکلیفی عمل می کنند؛ یعنی 

آبشخور این جریانات، خود حوزه 

است و به سختی می توان آن ها را 

به جریانات سیاسی و اجتماعی 

بیرون از حوزه منتسب کرد و بیشتر، 

بر سایر جریانات جامعه، اثرگذار 

هستند تا تأثیرپذیر. 
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چاپ آن، کتاب را به بانیان برخی از این 

مکاتب دادم و آنان نیز تأیید کردند که این 

بیانی که از اندیشه و جریان ما و اصول و 

کارکردهای آن داشته  اید، صحیح بوده و 

منطبق بر آن چیزی است که ما در صدد 

بیان آن هستیم.

مایلم دوازده جریانی را که در این کتاب 

 
ً
احصا کرده  ایم، را نام برده و اجماال

توضیح دهم:

۱. در قلب این جریانات، جریان اجتهاد را 

قرار داده  ایم؛ چرا که این جریان در حوزه ی  

علمیه  ی قم، جریان هژمون و مسلط است. 

در بطن این جریان، دو دسته وجود دارد؛ 

یکی اجتهاد سنتی و دیگری اجتهاد پویا که 

ناظر به حوزه  ی اجتماعی است و درصدد 

است دین را از حوزه  ی خصوصی بیرون 

کشیده و به مسائل اجتماع نیز سرایت دهد 

و لذا نوع مواجهه  ی این جریان با متن، نوع 

خاصی است که پاسخ  های خاصی را نیز 

در پی دارد.

۲. جریان نص  گرا، جریان بعدی است 

که شناسایی شده و در داخل حوزه نیز 

به جریان تراث شهرت دارد و بر این 

دغدغه است که در دنیای امروزین نص 

)قرآن و سنت( را در مقابل هجمه  های 

فلسفی و ایسم  های متعدد تفکر مدرن 

حفظ نماید. هدف و دغدغه  ی این ها، 

احیای نص است. این جریان، چندین 

زیر شاخه دارد؛ یکی جریان مکتب 

تفکیک است که احساس می  کند بر 

اساس آمیختگی مسائل عقلی و فلسفی 

با مسائل دینی و نص، این نص است 

که به حاشیه رانده می  شود؛ لذا تالش 

می  کند بین نص و مطالب عقلی تفکیک 

کند. یکی دیگر از این زیرجریانات، 

جریان مخالفت با تمدن جدید است؛ 

جریانی که اعتقاد دارد آن چه به نص 

ضربه می  زند، مفاهیم نوین هستند. 

جریان بازگشت به قرآن را نیز داریم که 

خیلی به سنت ارجاع نمی  دهد و بیشتر 

به قرآن مراجعه می  کند .همچنین جریان 

اسالم تبرایی )والیتی ها( وجود دارد 

که اولویت را به سنت، به عنوان مفسر 

قرآن می  دهد.

۳. جریان بعدی، جریان عقل گراست 

که بر این عقیده است که نص، امری 

صامت است که گویاکردن آن، نیازمند 

تعقل است و باید به عقل بهای بیشتری 

داد. این ها دو نحله هستند: عقل کالمی 

و عقل فلسفی. جریان عقل کالمی، 

عقل را زیرمجموعه  ی شرع معنا می  کند 

و خارج از حیطه  ی شرع، تفکر نمی  کند؛ 

درحالی  که عقل فلسفی، تعقل و تفلسف 

می  کند و به آن چه رسید، آن را محصول 

اندیشه  ی خود می  نامد. ذیل تفکر کالمی، 

یکی جریان نوصدرایی قرار دارد که به 

عالمه طباطبایی و شاگردان ایشان مربوط 

می  شود که با نوآوری  هایی که داشتند، 

ویژگی  ها، مبانی و مفاهیم خاص خود را 

دارند. دیگری جریان تمدن اسالمی است 

که با جریان ضدیت با مفاهیم جدید از 

این جهت که ایسم  ها و تفکرات غربی را 

 سعی کرده  ایم به شکل 

توصیفی و به دور از نقد و قضاوت 

و به شکلی منسجم، دغدغه و 

اندیشه این جریانات را ترسیم و 

تبیین کنیم.
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نفی می  کند، اشتراک دارد؛ ولی بیشتر به 

تمدن سازی اسالمی قائل است. جریان 

بعدی، جریان سلوکی- معرفتی است که 

به عالمه طباطبایی برمی گردد )البته ناظر 

به دیدگاه های اخالقی عالمه(؛ دغدغه   اش  

این است که بحران جامعه  ی مسلمان 

امروزی، بحران اخالق است. جریان 

دیگری که ذیل جریان عقل  گرا معرفی 

کرده  ایم، جریان عقل فلسفی است که 

می  توان گفت کمتر متوجه تفکر کالمی 

است؛ یعنی تفلسف خالص دارد که بنده از 

آن تحت عنوان جریان نواندیشی حوزوی 

و نواندیشی دینی نام برده  ام؛ دغدغه  ی این 

جریان نیز هجوم ایسم  های فراوانی است 

که به دین می  شود و بر این باور است که 

تفکر سنتی در مقابل هجمه  هایی که 

به دین می  شود توان مقابله ندارد و نیاز 

است که در تفکرات دینی، هنگام رجوع 

به متون دینی، بامراجعه  ی به عقل، بیان 

متحول و نوینی را داشته باشیم که بتواند 

در مقابل هجمه ه ایی که به دین می  شود، 

پاسخگو باشد.

   دکتر دشتی
سفارش دهنده  ی این کتاب، مؤسسه  ی 

مطالعاتی صراط مبین بود و نشردهنده  ی 

آن، مکث اندیشه بود که مربوط به این 

مؤسسه است. این کتاب یکی از کتب 

برجسته  ی این حوزه است؛ چراکه آثار 

متعددی دراین  باره به طبع رسیده است؛ 

ولی این کتاب نگاه جدیدی داشته که 

ارزشمند است. ارزیاب این کتاب دکتر 

خسروپناه، جریان شناس متبحر حوزوی  اند 

که بعد از مطالعه  ی کتاب، آن را کم  نظیر 

قلمداد کردند. این کتاب در عین عمق و 

دقتی که دارد، از قلم روان و نگاه متعادل  

و منصفانه   ای بهره می  برد.

دکتر طباطبایی  فر محتویات کتاب را 

توضیح دادند. بنده می خواهم به قبل و 

بعد کتاب بپردازم. هر نظام سیاسی یک 

 آثار متعددی در این باره به 

طبع رسیده است؛ ولی این کتاب 

نگاه جدیدی داشته که ارزشمند 

است.
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خاستگاه فکری دارد و به مکتبی متکی 

است. نظام جمهوری اسالمی، به عنوان 

نظامی دینی، باید از حیث تفکرات از 

حوزه  ی علمیه تغذیه شود. بنابراین 

شناخت ابعاد و جریانات حوزه، از این 

حیث، بسیار مهم است؛ لذا مؤسسه ما 

در این موضوع ورود کرد و دغدغه  ی ما 

این است که حوزه  ی علمیه بتواند در 

زمینه  های کالن اجتماعی، فرهنگی و 

سیاسی، برای نظام جمهوری اسالمی، 

تولید محتوا داشته باشد. موضوع مهم 

دیگری که به ذهن کارکردگرایانه  ام متبادر 

می  شود این است که این تفکرات و 

جریانات متکثر حوزوی چه تأثیری در 

پهنه  ی اجتماعی، گروه  های اجتماعی و 

جامعه  ی ما خواهند داشت و آیا تعامل 

مؤدبانه  ی جریانات حوزوی با یکدیگر، 

 به رفتار مؤدبانه جریانات اجتماعی 
ً
لزوما

با یکدیگر منتهی خواهد شد؟ آیا این 

گروه  های اجتماعی به تعامل می  رسند 

یا تعارض؟ لذا از آقای دکتر می خواهم 

که به ادامه و تکمیل کار بپردازند. از 

همین حیث یکی از موضوعات مهمی 

که پیش می  آید جریان  شناسی سیاسی  

حوزه است که دراین  باره با آقای دکتر 

طباطبایی  فر صحبت  هایی داشته  ایم 

و البته تاکنون نتوانسته  ایم به نتیجه 

برسیم؛ چراکه گویا مالحظاتی در این 

باره وجود دارد.

بحث بعدی، نگاه آسیب  شناسانه 

است که بعد از توصیف این جریانات 

ـ که آقای دکتر به خوبی آن را در این 

کتاب انجام داده  اند ـ پیش می  آید. 

آسیب  شناسی این جریانات متنوع، بسیار 

مهم و مؤثر خواهد بود. بحث بعدی، 

راهکار محور، یا راهبرد محور است 

که بتوانیم نحوه  ی تعامل و هم  افزایی 

 به 
ً
این جریانات را ترسیم نماییم و مثال

مدیر محترم حوزه  های علمیه بگوییم 

این راهکارها هستند که منجر به 

هم  افزایی معطوف به پیشرفت حوزه  های 

علمیه می  گردد و تعارضات احتمالی 

این جریانات را مرتفع می  کند. بحث 

بعدی، آینده  پژوهی این جریانات است 

که نشان دهد سرانجام این جریانات به 

 به این مطلب 
ً
کجا خواهد رسید. مثال

بپردازد که آیا این امکان وجود دارد که 

فالن جریان در آینده به افراط و تکفیر 

سایر افکار گرایش پیدا نماید؟ یا یک 

جریانی به نگاه سکوالر تمایل یابد؟ کما 

این که رهبر انقالب فرمودند: »گاهی 

یا نگاه  مطالبی مطرح می  شود که گو

سکوالر در حوزه هم یافت می  شود«؛ 

یا این که در آینده آیا امکان دارد یک 

جریان نویی ساخته و پرداخته شود؟

نکته  ی آخر هم  بررسی تطبیقی بین 

جریانات حوزه  ی قم و حوزه ی نجف و 

سایر مراکز علمی حوزوی )مثل مشهد و 

اصفهان که صاحب سبک هستند( است 

که به بحث و بررسی نیاز دارد تا بدانیم چه 

تفاوت  هایی با یکدیگر دارند.

 نظام جمهوری اسالمی، 

به عنوان نظامی دینی، باید از حیث 

تفکرات از حوزه علمیه تغذیه 

شود، بنابراین شناخت ابعاد و 

یانات حوزه، از این حیث،  جر

بسیار مهم است. 
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یف فقه   با اشاره به تعر
ً
    لطفا

سیاسی، نقش انقالب اسالمی را در 

تحول فقه سیاسی توضیح دهید.

فقه سیاسی در تعریف رایج عبارت است 

از مجموعه ای از احکام شرعی ناظر به 

زندگی سیاسی ـ اجتماعی. در واقع این 

تعریف از فقه سیاسی مبتنی بر تقسیم 

فقه به سه شاخه »فقه العبادات«، »فقه 

المعامالت« و »فقه السیاسات« است. 

به نظر می رسد انقالب اسالمی توانسته 

است جایگاه فقه سیاسی را ارتقا بخشد 

و ضرورت طرح فقه سیاسی را به عنوان 

شاخه ای از دانش سیاسی اسالمی آشکار 

سازد. این جایگاه بی تردید زمینه های تحول 

فقه سیاسی به لحاظ معرفت شناختی 

و روش شناختی را فراهم ساخته است.

    استدالل شما بر مدعای مذکور 

چیست؟

برای اثبات این مدعا، الزم است به 

تاریخچه فقه سیاسی بپردازیم. با بررسی 

فقه سیاسی به یک طبقه بندی سه گانه از 

جایگاه آن دست پیدا می کنیم که عبارت 

است از : ۱. فقه سیاسی و نظم تقیه ای؛ ۲. 

فقه سیاسی و نظم سلطانی؛ ۳. فقه سیاسی 

و نظم مردمی. با بررسی این تاریخچه، 

می توان فهمید که چگونه انقالب از نظم 

دوم، به نظم سوم وارد می شود و دوران 

سوم چه ملزوماتی دارد.

دوران اول: فقه سیاسی به دنبال بیان 

ملزومات زندگی سیاسی در نظم تقیه ای 

است. منظور از نظم تقیه ای، آن مناسباتی 

است که هدفش حفظ هویت سیاسی 

نگاه عملی به فقه سیاسی، موجبات 
تحول آن را فراهم می کند

گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین منصور میراحمدی

سید جواد میرخلیلی

اشاره: با انقالب شکوهمند اسالمی، فقه و به خصوص فقه 
سیاسی، منزلت ویژه ای یافت؛ به گونه ای که انقالب، جایگاه 
فقه سیاسی را ارتقا بخشید و آن را به یکی از شاخه های مهم 
دانش سیاسی تبدیل کرد. این نوشتار، حاصل گفت وگوی ما 
با دکتر منصور میراحمدی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید 
بهشتی تهران است که به بررسی تحول فقه سیاسی در ایران 

پس از انقالب اسالمی می پردازد.
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شیعیان و ـ در کنار آن ـ ایجاد زمینه های 

عمل به آموزه های شرعی بر مبنای مکتب 

تشیع است. در این دوره که تا حکومت 

صفویه ادامه دارد، مهم ترین پرسش  فقه 

سیاسی این است که تکلیف یک فرد شیعه 

در این نظم سیاسی چیست؟ مناسبات 

یک فرد شیعه در این دوران چگونه باید 

باشد؟ و آیا فقه اجازه ورود به حکومت و 

مناسبات سیاسی را می دهد؟ فقه سیاسی 

در این دوران با به کارگیری واژه هایی چون 

تقیه، اضطرار، و… به دنبال بیان مناسبات 

سیاسی یک فرد شیعی است. بر اساس 

این مفاهیم و آموزه ها، فرد شیعی تنها 

در صورت احراز شرایط تقیه و اضطرار 

می تواند مناسبات و تعامالتی با حکومت 

موجود داشته باشد.

دوران دوم: در این دوران، نظم تقیه ای 

کنار می رود و فقه سیاسی با پرسش جدیدی 

روبه رو می شود. منظور از نظم سلطانی 

مناسباتی است که بر مبنای رسمیت یافتن 

مذهب تشیع شکل گرفت. پرسش اصلی 

فقه سیاسی در این دوره این است که آیا 

این نظم سیاسی که بر اساس این نظام 

سلطنتی شکل گرفته است، مشروعیت 

دارد؟ پرسش در این جا متوجه مشروعیت 

خود این نظام  است؛ چراکه شاید نتوان 

بر اساس پارادایم امامت، مشروعیت 

این نظام و سلطان آن را توجیه کرد. در 

این دوران، مفهوم نیابت اهمیت بسیار 

زیادی در مباحث فقه سیاسی پیدا می کند. 

چگونگی استناد به این مفهوم در بحث از 

مناسبات سیاسی مشروع در نظم سلطانی، 

با سه رهیافت مهم صورت می گیرد: ۱. 

پذیرش حاکمیت شرعی فقها و سپردن 

حوزه عمومی و سیاسی به سلطان به دلیل 

عدم مبسوط الیدبودن فقیه؛ ۲.  دادن اذن 

حکومت از سوی نایب امام زمان )فقیه( 

به سلطان و کسب مشروعیت سلطان از 

طریق اذن نائب که بدین ترتیب، نوعی 

صبغه نیابت شکل می گیرد؛ ۳. مشروعیت 

سلطنت در صورت نظارت فقیه بر قوانین 

و نظارت پارلمان بر عملکرد سلطان.

دوران سوم: دوران ظهور انقالب اسالمی 

است که در آن می توان از نظم جدیدی به 

نام نظم مردمی یاد کرد؛ نظمی که در آن 

مناسبات سیاسی براساس نظم مردمی شکل 

می گیرد. در این دوران از سویی با مفهوم 

انقالب، ایده تقیه کنار گذاشته می شود 

و از سوی دیگر اصل و مشروعیت نظام 

سلطنتی زیر سؤال می رود؛ که هر دو نکته 

را می توان در فقه سیاسی امام خمینی)ره( 

به روشنی مشاهده کرد.  در این دوران 

پرسش جدیدی فراروی فقه سیاسی قرار 

می گیرد و آن سؤال از مشروعیت یا عدم 

مشروعیت نظام مردمی است؛ یعنی عدم 

مشروعیت نظام سلطنتی امری مفروغ عنه 

 در این دوره که تا حکومت 

صفویه ادامه دارد، مهم ترین پرسش  فقه 

سیاسی این است که تکلیف یک فرد 

شیعه در این نظم سیاسی چیست.

 از نظر امام خمینی )آن گونه 

که در پاسخ به یك استفتا می گویند( 

هرچند رأی مردم در مشروعیت 

والیت فقیه تأثیری ندارد، اما در 

تشکیل حکومت مؤثر است.
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است. بعضی تعابیر امام خمینی)ره( حاکی 

از آن است که حکومت اسالمی را فلسفه 

عملی فقه دانسته اند و  فقه سیاسی به منزله 

دانش عملی مورد توجه قرار می گیرد. این 

نگاه به فقه، موجبات تحول در جایگاه فقه 

سیاسی را فراهم می کند.

 در خصوص چگونگی 
ً
    لطفا

فراهم شدن زمینه های تحول در فقه 

یه امام خمینی)ره(  سیاسی در نظر

بیشتر توضیح دهید.

در اثر چنین نظریه ای امام در پرتو 

انقالب، نظام سیاسی اسالم را بر دو رکن 

دین و مردم استوار می داند. رکن نخست 

این نظام سیاسی، دین و مرجعیت اسالم 

است؛ یعنی فرایندهای نظام سیاسی بر 

اساس مرجعیت دین خواهد بود. رکن دوم 

مردم است که راجع به آن تفاسیر مختلفی 

صورت گرفته است. نظریه انتصاب که برای 

 جایگاه کشف ولی فقیه قائل 
ً
مردم، صرفا

است و نه انتخاب؛ و نظریه انتخاب که 

مشروعیت دوگانه الهی ـ مردمی را برای 

نظام سیاسی الزم می داند.

یه والیت فقیه را در     طرح نظر

فقه سیاسی امام در این رابطه چگونه 

یابی می کنید؟ ارز

طرح نظریه والیت فقیه از سوی ایشان 

پیامدهایی برای فقه سیاسی داشت؛ این 

نظریه، مرجعیت فقها را توأمان در امور 

عرفی و شرعی ارتقا می دهد و در این 

صورت فقه سیاسی نیز باید با ارتقای 

معرفتی، مناسبات سیاسی ـ اجتماعی 

شهروندان با نظام سیاسی اسالمیـ  شیعی 

را پی ریزی می کرد. فقه سیاسی چونان 

دانشی عملی سیاسی زیربنای مناسبات 

سیاسی اجتماعی قرار گرفته، بر اساس 

آن ساختارها و رفتارها تنظیم و شکل 

می گیرد. البته این سخن به مفهوم کنار 

نهادن نقش عقل در فرایند ساختارسازی 

و تنظیم رفتارها نیست؛ بلکه به مفهوم 

ضرورت توجه به فقه سیاسی و جایگاه 

آن در فرایند مذکور است.

ین سؤال، از نظر     به عنوان آخر

شما ملزومات چنین جایگاه معرفتی 

برای فقه سیاسی چیست؟

انتظار می رفت پس از انقالب برای 

تحقق این امر تالش شود که متأسفانه 

در ابعاد آموزشی چه در دانشگاه و چه 

در حوزه کار چندانی صورت نگرفته و 

تنها، در سال های اخیر، تالش های خوبی 

در حوزه علمیه و مؤسسات پیرامونی آن 

در حال شکل گیری است. اما در حوزه 

پژوهش، کوشش های بسیاری شده است؛ 

گروه های پژوهشی زیادی راه اندازی شده، 

کتاب ها و مقاالت فراوانی نوشته شده و 

پژوهش های بسیاری نیز در حال انجام 

است؛ اما با همه این ها، به نظر می رسد 

برای رسیدن به ارتقاي معرفتی مورد نظر 

در فقه سیاسی، نیازمند کوشش های 

بیشتری هستیم.

 امام خمینی)ره( معتقد است 

که والیت، در جمیع صور وجود 

دارد؛ چه با رأی مردم و چه بدون رأی 

مردم؛ لیکن تولی امور مسلمانان و 

تشکیل حکومت، بستگی به آرای 

اکثر مسلمین دارد. 
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ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی 

خدمت حضار محترم و تشکر از انجمن 

اندیشه و قلم به خاطر برگزاری این نشست، 

صحبت های خود را با این پرسش آغاز 

می کنم که چرا شهید بهشتی بر کارهای 

کید داشت؟ چرا سی  دسته جمعی اصرار و تأ

و چند سال از عمر خود را صرف تشکل ها 

کرد؟ از وی در کنار مسؤولیتی که در اداره 

مجلس خبرگان و شورای انقالب داشت، 

به عنوان دبیر کل حزب جمهوری اسالمی 

نیز یاد می شود. چرا وی تالش می کرد 

برای کار دسته جمعی در جامعه ای که 

کار دسته جمعی یا بی سابقه یا کم سابقه 

 فرهنگ کار دسته جمعی در 
ً
بوده و اساسا

جامعه ما نهادینه نشده است. یک ایرانی 

متأسفانه در هیچ یک از مراحل زندگی، کار 

دسته جمعی را یاد نمی گیرد؛ نه در خانواده، 

نه در مدرسه و نه در حوزه و دانشگاه.

وقتی به کارنامه شهید بهشتی نگاه 

می کنیم می بینیم که شهید بهشتی یا در 

تأسیس تشکل ها شرکت دارد یا در هدایت 

آنها کمک کرده است. نمونه های فراوانی 

هست که یکی از آن ها را امروز برای شما 

بیان می کنم.

همه طالب علوم دینی در ایام تبلیغ به 

نقاط مختلف کشور میروند؛ در آن زمان این 

امر یک حالت خودجوش داشت و تحت 

سرپرستی مدرسه یا نظارت مرجع تقلید 

انجام می شد. شهید بهشتی دز زندگی نامه 

خودنوشتش و همچنین در مصاحبه ای 

از نگاه شهید بهشتی اتکای 
به فرد، مانع پویایی و اصالح 

جامعه است
گزارشی از سخنرانی دکتر سید علیرضا بهشتی در نشست »بهشتی و امروز ما«

اشاره: نشست »بهشتی و امروز ما« به مناسبت گرامیداشت 
یاد شهید آیت الله بهشتی و شهدای هفتم تیر، شنبه دهم تیرماه 
در محل خانه موزه شهید بهشتی برگزار شد. دراین مراسم، 
دکتر سید علیرضا بهشتی و حجت االسالم والمسلمین سید 
جواد ورعی سخنرانی کردند. متن حاضر سخنرانی دکتر 

بهشتی در این نشست است.
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گفته بود در یکی از این سفرها که در ایام 

حیات آیت الله العظمی بروجردی بود، 

آقایان مطهری، منتظری، بهشتی )و تعدادی 

دیگر( تصمیم گرفتند به نقاطی بروند که 

کمتر طلبه ای حاضر است به این نقاط 

برود و هزینه ی سفر نیز با خودشان باشد 

و به هیچ وجه بار مالی برای میزبان نباشند. 

همچنین قرار شد پس از بازگشت، نتیجه 

سفر را با مشورت دیگر طالبی که به جاهای 

مختلف رفته بودند به آیت الله بروجردی 

اطالع دهند. همین مسأله جرقه ای در ذهن 

شهید بهشتی می زند که وضع تبلیغ باید 

سروسامان بگیرد و نقاط قوت و ضعف 

آن پیدا شود و در این زمینه افرادی تربیت 

شوند؛ چرا که تبلیغ به این شیوه بازدهی 

ندارد. وی پس از پنج سال و نیم اقامت در 

آلمان و کسب تجربیات گسترده تر در زمینه 

تبلیغ، به انجام این کار مصمم تر می شود و 

وقتی برمی گردد، یک برنامه ۱۷ ساله برای 

تربیت مبلغان تنظیم می کند. آقایان مسیح 

مهاجری )که جایشان در برنامه امروز 

خالیست و به خاطر کسالت نتوانستند در 

جمع ما حاضر شوند(،  محمدباقر انصاری 

و حسین مهرپرور برای این برنامه انتخاب 

شدند. هر دوهفته یکبار جلساتی برگزار 

می شده که گزارش آن جلسات در آثار 

آقای بهشتی هست.

غرض این که اگر قرار است اصالحی در 

جامعه به وجود بیاید، نمی تواند متکی به 

فرد باشد؛ زیرا افراد می آیند و می روند؛ 

عمر طبیعی خود را دارند. باید به صورت 

نهادی عمل کرد؛ مثل نهاد تربیت طالب 

و مبلغ. همین کار را هم آقای بهشتی ابتدا 

در مدرسه علوی قم شروع می کند و سپس 

آن را منتقل می کند به مدرسه حقانی. در 

عرصه تربیت نیروهایی که با علوم جدید 

آشنا و در عین حال متدین باشند نیز مدرسه 

دین و دانش را راه اندازی کرد که از ماجرای 

آن خبر دارید.

حزب جمهوری اسالمی آخرین تجربه 

و برآیند همه تجربه های شهید بهشتی 

بود. من امروز می خواهم کمی روی 

خود »حزب« متمرکز شوم. همچنان 

کید می کنم که مسأله ی شهید بهشتی  تأ

این بود که می خواست اصالحی که در 

جامعه  صورت می گیرد مستمر و نهادینه 

باشد؛ چه او باشد و چه نباشد. این تفکر 

 غریبی است و 
ً
در جامعه ما تفکر نسبتا

کمتر کسانی در طول تاریخ ما به این فکر 

افتاده اند. در کشور ما حتی عمر یک شراکت 

معمولی نیز به بیش از دو دهه نمی رسد؛ 

درحالی که در غرب بسیار رایج است که 

  فالن انجمن یا اتحادیه یا شرکت ۱۰۰ 
ً
مثال

یا ۱۵۰ سال سابقه دارد و همچنان طبق 

اهداف و برنامه هایش فعالیت می کند.

ما در علوم سیاسی با دو نوع حزب و 

تشکل برخورد می کنیم. در این جا طی 

یازده بند، ویژگی ها و تفاوت های این دو 

را مرور می کنیم:

 احزاب 
ً
۱. در تشکل نوع اول معموال

و سازمان ها دولت ساخته هستند؛ یعنی 

بعد از این که عواملی دست به دست هم 

 مسأله ی شهید بهشتی این 

بود که می خواست اصالحی 

که در جامعه  صورت می گیرد 

مستمر و نهادینه باشد؛ چه او 

باشد و چه نباشد. 
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داده و گروهی قدرت سیاسی را به دست 

می گیرند، یک حزب یا سازمانی را تشکیل 

می دهند؛ بنابراین قبل از تشکیل حزب، 

افراد عضو حزب اشتراک فکری خاصی 

ندارند و حول محور دستیابی به قدرت دور 

هم جمع شده اند. اما در تشکل نوع دوم 

احزاب و سازمان ها، دولت ساز هستند؛ 

یعنی احزاب قبل از رسیدن به قدرت شکل 

می گیرند و اعالم موجودیت می کنند.

 موسمی 
ً
۲. تشکل های نوع اول معموال

هستند و فعالیت هایشان در ایستگاه های 

انتخاباتی است و مابین آن، خیلی کم درباره ی 

وضع موجود اظهار نظر و انتقاد می کنند. 

آن ها همزمان با ایستگاه های تبلیغاتی فعال 

و جمع می شوند، لیست می دهند و فردی را 

معرفی می کنند. برای همین فعالیت آن ها 

محدود به عرصه قدرت رسمی هست. در 

 رفتار 
ً
حالی که تشکل های نوع دوم معموال

غیرموسمی دارند؛ یعنی از این ایستگاه 

انتخاباتی تا ایستگاه انتخابات بعدی هم 

 
ً
به فعالیت خود ادامه می دهند و معموال

جامعه محور هستند؛ نه دولت محور؛ سعی 

می کنند در عرصه ی مدنی بینش و دیدگاه های 

خود را در مقایسه با برنامه های دولت یا 

مجلس مستقر )که اکثریت را در اختیار 

گاهی بخشی عمومی  دارد(، تشریح کنند. آ

یکی از کارهای عمده این تشکل هاست.

۳. در تشکل های نوع اول ائتالفی شکننده 

وجود دارد؛ طبیعی هم هست؛ زیرا این ها 

بر اساس یک همفکری یا اجماع بر سر 

برخی از اصول و قواعد دور هم جمع 

نشده اند؛ بلکه به قصد دستیابی به دولت 

و قدرت و مجلس یا هر تشکل دیگری و بر 

اثر اشتراک منافع جمع شده اند. درحالی که 

تشکل نوع دوم انسجام و پایداری بیشتری 

دارد؛ زیرا این ها ابتدا قرابت های فکری خود 

را تببیین کرده اند؛ چه به قدرت برسند یا 

نرسند. روز به روز نیز با گفت وگوهایی 

که میان آن ها صورت می گیرد انسجام 

بیشتری پیدا می کنند. تشکل نوع اول 

وقتی به قدرت می رسد، اول دعواست؛ 

چون مسأله تقسیم قدرت است؛ صحبت 

از سهم خواهی گروهی یا فردی است.

۴. تشکل های نوع اول متکی هستند 

به چیزی که در علوم سیاسی به آن رأی 

تاکتیکی می گویند. رأی تاکتیکی یعنی 

رأی سلبی؛ به این معنا که به فالن لیست 

یا فالن حزب و فرد رأی دهیم، برای این که 

فالن کس باال نیاید؛ باید تالش کنیم نماینده 

 در 
ً
حزب و گروه مقابل رأی نیاورد. مثال

انتخابات اخیر فرانسه، همه جمع شدند 

تا حزب راست گرای افراطی به قدرت 

 کنار گذاشتند 
ً
نرسد و اختالف ها را موقتا

تا این اتفاق بیفتد. درحالی که تشکل های 

نوع دوم به رأی ایجابی متکی اند؛  آن هم 

به دلیل برنامه و موازینی که دارند. در 

واقع سعی می کنند برتری گفتمانی خود 

را در جامعه بقبوالنند و مورد توجه افکار 

عمومی قرار گیرند.

 در کشور ما حتی عمر 

یک شراکت معمولی نیز به بیش 

از دو دهه نمی رسد؛ درحالی که 

در غرب بسیار رایج است که 

  فالن انجمن یا اتحادیه یا 
ً
مثال

شرکت ۱۰۰ یا ۱۵۰ سال سابقه 

دارد و همچنان طبق اهداف و 

برنامه هایش فعالیت می کند. 
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 مواضع 
ً
۵. تشکل های نوع اول معموال

فکری تبیین شده و تدوین شده ای ندارند 

و وقتی هم از آن ها مواضعشان را بپرسیم، 

می گویند همین هایی است که درباره اش 

حرف می زنیم. اما تشکل های نوع دوم سعی 

می  کنند ابتدا مواضع خود و افرادی را که 

بر اساس مواضع دور هم جمع شدند ـ 

نه از روی رفاقت و منافعـ  تبیین کنند.

 
ً
۶. در تشکل های نوع اول معموال

برنامه ای وجود ندارد و حرفی برای گفتن 

ندارند. در جواب این  که شما می خواهید 

چه کار کنید، می گویند حاال بگذارید ما 

بیاییم سرکار؛ برنامه ها را اعالم می کنیم. 

حال آن که تشکل های نوع دوم چون 

براساس مواضع اعالم شده می آیند، 

 برنامه هایشان مشخص است؛ 
ً
معموال

یعنی مواضع اصولیشان در حوزه های 

مختلف اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ، 

جامعه و… مشخص و تدوین شده است.

 خیلی 
ً
۷. تشکل های نوع اول معموال

راحت به ماکیاولی گری می لغزند؛ چون 

مواضع اعالم شده و تدوین شده  و برنامه های 

روشنی ندارند؛ نگاه می کنند که روز به 

روز منافعشان در چیست. اگر افرادی که 

در این تشکل ها هستند متدین باشند، از 

منابع دینی استفاده می کنند؛ روایت و آیه 

یا حادثه ای در سنت و تاریخ صدر اسالم 

پیدا می کنند و… این گونه تشکل ها مثل 

گربه مرتضی علی هستند؛ هرطور که آن ها 

را به باال بیاندازید، چهاردست و پا پایین 

می آیند. اگر هم به منابع غیردینی متکی 

باشند، همان نظریه یا کتابی که خوانده اند 

را پیش می کشند؛ آن هم نه به صورت ثابت؛ 

ممکن است روز دیگری، نظریه یا آیه و 

 ثبات و 
ً
حدیث دیگری را بیاورند؛ معموال

استمرار در دیدگاه هایشان وجود ندارد؛ چون 

براساس مواضع مشخصی شکل نگرفته اند. 

درحالی که حرکت در تشکل های نوع دوم 

 مبتنی است بر اصول اعالم شده. 
ً
معموال

این البته به این معنا نیست که در شرایط 

اضطراری هم تغییرناپذیرند؛ بلکه ممکن 

است بازنگری یا بازتفسیر کنند؛ اما این کار 

هم در چارچوب مشخصی انجام می گیرد.

۸. تشکل های نوع اول برای به دست 

گرفتن قدرت و بازی سیاسی مجبور هستند 

به تهییج احساسات عموم مردم متکی 

 کار آن  ها احساسی است 
ً
باشند. معموال

و هیچ حرف ایجابی در آن ها نمیبینید. نوع 

 هیچ برنامه و فکر و اصول 
ً
تبلیغات معموال

و معیاری ندارد و اگر باشد خیلی کم است. 

درحالی که تشکل نوع دوم برای موفق شدن 

در انتخابات باید افکار عمومی را بسیج کند 

و این کار را نیز بر اساس ارجاع به اصول 

اعالم شده و موارد تبیین شده انجام می دهد.

۹. در تشکل های نوع اول عدم شفافیت 

 بایستی مواضعی را اعالم 
ً
وجود دارد. اساسا
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و برنامه هایی را بازگو کرده باشند تا امکان 

شفافیت وجود داشته باشد؛ وگرنه چیزی 

که اعالم نشده باشد مثل ظرف سربسته 

 شفافیت در 
ً
می ماند و طبیعی است که اصال

این جا موضوعیت پیدا نمی کند. حال آن که  

 شفافیتبه طور 
ً
در تشکل های نوع دوم اصوال

طبیعی و ضروری وجود دارد؛ چون بایستی با 

مواضع و برنامه های اعالم شده سازگار باشد.

۱۰. به دلیل عدم شفافیت و نداشتن 

 تشکل های نوع 
ً
برنامه و مواضع معموال

اول پاسخگو نیستند؛ چون دلیلی ندارد؛ 

پاسخگوی چه چیزی قرار است باشند؟ 

مخاطب بر اساس چه چیزی از تشکل 

نوع اول پاسخ بخواهد؟ شما نمی توانید 

به ائتالف یا دسته ای که قدرت را به دست 

گرفته بگویید چه کار کردی و به کارهایی 

که اعالم کرده بودی عمل کردی یا نه؟ 

 برنامه ای اعالم نکرده؛ فقط گفته به 
ً
اصال

من رأی بدهید. اما تشکل های نوع دوم 

مجبور به پاسخگویی اند. شهروندان از 

تشکل های نوع اول پاسخ این پرسش را 

می خواهند که در مدتی که بر مسند قدرت 

بودی چه کردی؟

۱۱. وقتی به تشکل های نوع اول نگاه می کنیم 

 گردش دموکراتیک قدرت 
ً
می بینیم که معموال

و مسئولیت درون آن ها اتفاق نمی افتد. 

 بسیار کمرنگ 
ً
شایسته ساالری هم معموال

 
ً
  اعضایی ندارند و معموال

ً
است؛ چون اصال

به عنوان ستادهای انتخاباتی مشغول فعالیت 

هستند. اما  یکی از اهتمام های تشکل های 

نوع دوم این است که استعدادهای مناسب 

در جامعه را کشف و جذب کنند و پرورش 

دهند؛ به همین دلیل همیشه نوعی نوشوندگی 

در تشکل های نوع دوم وجود دارد. در  

تشکل های نوع دوم استمرار هم وجود دارد؛ 

یعنی مؤسسان زمانی ممکن است کنار بروند.

شهید بهشتی بحث جالبی در زمینه 

مراحل اساسی یک نهضت دارد که در سال 

۱۳۴۷ درباره ی آن صحبت کرده است؛ 

متن سخنرانی بسیار خواندنی است. در 

این سخنرانی متوجه می شویم که شهید 

بهشتی واجد نوعی تیزبینی اجتماعی بوده 

که بسیاری از معاصرانش فاقد آن بودند. وی 

در آن سخنرانی مراحل مختلف شکل گیری 

و پیروزی یک نهضت را  برمی شمرد. وقتی 

به مرحله ی پیروزی نهضت می رسد، این 

جمله طالیی را می گوید: »معلوم نیست 

کسانی که تا این مرحله رهبری نهضت را به 

عهده داشتند برای مرحله بعدی که ساختن 

 توانمندی داشته 
ً
جامعه ایده آل هست اصال

باشند؛ مناسب باشند. اگر این طوری نیست 

این رهبران این نهضت باید کنار روند و 

عرصه را باز کنند برای افرادی که در این 

مرحله سازندگی، برای مرحله جامعه ایده آل 

توانمندی های الزم را دارند. چه کسی گفته 

که هرکس تا این جا رهبری این نهضت را 

 شاید مناسب 
ً
داشته، باید ادامه دهد؟ اصال

 
ً
نباشد«. این مسأله را در نهضت هایی که اخیرا

اتفاق افتاده در گوشه و کنار جهان، می توانید 

مشاهده کنید؛ مثال هایش فراوان است.

 سعی می کنند 
ً
تشکل های نوع دوم معموال

 معلوم نیست کسانی که 

تا این مرحله رهبری نهضت 

را به عهده داشتند برای مرحله 

بعدی که ساختن جامعه ایده آل 

 توانمندی داشته 
ً
هست اصال

باشند؛ مناسب باشند.  
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نیروهای تازه نفس بیاورند؛ افرادی که به 

لحاظ توانمندی از مؤسسان هم توانمندترند؛ 

این ها در کالس های حزبی و در تجربه 

کار تشکیالتی در حزب پخته می شوند. 

 معنای حزب همین است.
ً
اصال

زمانی که در انگلیس مشغول تحصیل 

بودم یک خانمی در حزب کارگر انگلیس 

بود که مستندی از وی نشان داده شد. 

زمانی که مستند وی پخش شد، او وزیر 

بهداشت انگلیس بود؛ اما  دو دهه قبل از 

آن جذب حزب شده بود و تمام مراحل 

حزبی را از حوزه معمولی حزب ـ از 

شهرستان ـ گذرانده بود؛ تا به شورای 

مرکزی حزب رسیده و جزو کابینه سایه 

قرار گرفته بود. البته کابینه سایه هم در 

کشور ما مورد بی مهری و بعضی وقت ها 

هم مورد سوءاستفاده قرار گرفته. کابینه 

سایه باید شرایطش هم فراهم باشد. کابینه 

سایه در انگلیس یعنی افراد وقتی نماینده 

هستند و رأی کافی نمی آورند برای این که 

بتوانند اکثریت کرسی ها را اشغال کنند 

و تشکیل دولت دهند، به عنوان دیده بان 

و رقیب دست به فعالیت می زنند. البته 

باید تمام اطالعاتی که به دست کابینه 

اصلی می رسد به دست آن ها هم برسد 

تا بتوانند نظارت کنند؛ یعنی یک گردش 

آزاد اطالعات نیز وجود دارد؛ این طور 

نیست که آن ها در یک پستوهایی مشغول 

فعالیت باشند یا در عرصه عمومی بتوانند 

فعالیت خاصی داشته باشند.

به هرحال تشکل های نوع دوم بنا به دالیلی 

که گفتیم تشکل هایی هستند که استمرار در 

فعالیت دارند و متکی به چند پدرخوانده ی 

حزب نیستند. ممکن است از بنیانگذاران 

به عنوان مشاور استفاده کنند؛ ولی نیروهای 

جوان تر پرورش پیدا کرده اند. فقدان چنین 

تشکل هایی در جامعه ما هزینه های زیادی 

را به نظام تحمیل می کند. وقتی حزب 

به معنای تشکل نوع دوم  نداریم، افرادی 

که در سلسله مراتب قدرت در دولت یا 

مجلس و یا هر نهاد انتخاباتی دیگری 

 
ً
فعالیت داشته باشند، به صورت کامال

 از روی آشنایی 
ً
غیرتخصصی و معموال

و رفاقت انتخاب می شوند و تجربه کار 

و کار تشکیالتی ندارند. در واقع هزینه 

کارآموزی این ها را مردم باید بدهند؛ یعنی 

باید صبر کنیم تا چهارسال بر مسند قدرت 

بنشینند تا کار را یاد بگیرند. در حالی که 

برای پیشرفت و حرکت از وضع موجود به 

وضع مطلوب، یک روز هم نباید به هدر 

برود. اما ما تشکل نوع دوم را نداریم؛ 

آن چه هست همه از جنس تشکل های 

کید شهید بهشتی برای  نوع اول است. تأ

تشکل حزب جمهوری اسالمی به همین 

دلیل است. البته تشکیل حزب جمهوری 

اسالمی به قبل از انقالب برمی گردد. 

صحبت از شکل گیری حزب جمهوری 

اسالمی به سال های ۵۵ و ـ به خصوص 

ـ ۵۶ برمی گردد و در ۲۹ بهمن ۵۷ اعالم 

 دلیل این که در سال 
ً
موجودیت می کند. اصال

۵۶ صحبت از شکل گیری یک تشکیالت 

می شود این بوده که برخی از تشکل های 

موجود به بن بست رسیده بودند. احزاب 

 به اغما رفته و سرکوب شده 
ً
ملی غالبا

بودند؛ مثل  تشکل های مسلحانه ای که 

خط و مشی مبارزه ی و مسلحانه را انتخاب 

کرده بودند که بزرگترینشان ـ در گفتمان 

اسالمیـ  سازمان مجاهدین خلق بود که 

بعداز تغییر ایدئولوژیک و سرکوبش دیگر 
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چیزی از آن به عنوان تشکل باقی نمانده 

بود و جایگاهی میان هوادارن مسلمان 

خود نداشت. همچنین در آن زمان یک 

فضای نسبی باز سیاسی شکل گرفته بود؛ 

به دالیل مختلفی از جمله روی کار آمدن 

دموکرات ها در آمریکا، تغییر سیاست 

منطقه ای آمریکا و شکست های درونی 

شاهنشاهی )که گزارش های مفصل علمی 

آن که در درون خود نظام شکل گرفته و 

 نیازی 
ً
تدوین شده، موجود است و اصال

نیست که ما حاال به عنوان کسی که آن 

نظام را قبول نداریم بخواهیم آن مسائل 

را مطرح کنیم(.

علی ای حال قرار می شود که اساس نامه 

و مرام نامه ای تنظیم شود، برخی افراد 

انتخاب شوند، شورای مرکزی تشکیل شود 

و چند نفری هم آشکارا موجودیت حزب 

را اعالم کنند؛ البته با توجه به این که ممکن 

بود دستگیر شوند قرار شد گروه اول که به 

زندان رفتند، گروه دوم اعالم آشکار نداشته 

باشند و فعالیت ها را ادامه دهند. این کارها 

مصادف می شود با شدت فعالیت های حوزه 

نهضت اسالمی در ایران و حوادث پیاپی 

که در تهران و شهرستان ها اتفاق می افتد؛ به 

همین دلیل کار به تعویق می افتد و در ۲۹ 

بهمن ۵۷  اعالم می شود؛ ولی مطالعات 

و بررسی ها قبل از آن انجام شده بود. پس 

از ویژگی های حزب جمهوری اسالمی 

این بود که حزبی دولت ساخته محسوب 

نمی شد؛ بلکه یک حزب دولت ساز بود. 

به خصوص که تا شکل گیری مجلس هم 

 زمینه ای برای این که بخواهند دولت 
ً
اساسا

تشکل دهند وجود نداشت و افراد حزب 

جمهوری هم چهره های شناخته شده ای 

بودند و امکاناتی هم داشتند که از همان ها 

استفاده می کردند. بنابراین نیازی نداشتند 

که صبر کنند تا به قدرت برسند و از 

امکانات دولتی برای شکل دادن به حزب 

استفاده کنند.

حزب جمهوری اسالمی آن قدر برای 

شهید بهشتی اهمیت دارد که بعد از پایان 

کار شورای انقالب، تا یکی دو هفته خیلی 

شادتر و بشاش تر از همیشه، با چهره ای 

بازتر در منزل مشغول تنظیم یادداشت ها 

و برنامه های شخصی خود بود. از ایشان 

پرسیدیم که باالخره میخواهید چه کار 

کنید؟ گفتند من قصد ندارم مسئولیت 

دیگری را بپذیرم.  با کسی تعارف نداشت؛ 

توانمندی های خود را می دانست و اگر 

قرار بود مسؤولیتی را قبول کند، قبول 

می کرد؛ ولی اولویتش چه بود؟ شهید 

بهشتی گفت که می خواهد وقتش را به دو 

قسمت تقسیم کند )برای انجام همان دو 

کاری که قبل از انقالب برای شکل گیری 

جامعه جدید دنبال می کرد(؛ یکی ادامه 

مطالعات و برنامه های جمعی که با مرحوم 

موسوی اردبیلی که در مرکز تحقیقات 

اسالمی )تأسیس در سال ۱۳۴۹( شروع 

کرده بودند؛ دیگری ساماندهی به حزب؛ 

چون حزب به یکباره بزرگ شده و اعضای 

زیادی وارده شده بودند.

وقتی امام دچار ناراحتی قلبی می شوند و 

به تهران می آیند، حادثه ای اتفاق می افتد؛ 

 چه کسی گفته که هر کس 

تا این جا رهبری این نهضت را 

 
ً
داشته، باید ادامه دهد؟ اصال

شاید مناسب نباشد. 
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وقتی که حالشان بهتر می شود می گویند 

من باید به وظایف قانونی خودم که در 

قانون اساسی عنوان شده عمل کنم؛ مثل 

تعیین شورای نگهبان و بقیه چیزها. همه 

را فرامی خوانند به بیمارستان و در آن جا به 

شهید بهشتی می گویند که من شما را برای 

قوه قضاییه تعیین کردم. آن موقع شورای 

عالی قضایی داشتیم و رئیس دیوان عالی 

کشور، رئیس قوه محسوب می شد و رئیس 

دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور 

بایستی توسط رهبری انتخاب می شد. سه 

نفر دیگر بایستی توسط قضات انتخاب 

می شدند؛ یعنی اکثریت انتخابی بودند. 

متأسفانه در نتیجه بازنگری سال ۶۸ ـ 

که به نوعی در بسیاری موارد عقب رفت 

محسوب می شد ـ شورای عالی قضایی 

برداشته شد. علی ای حال شهید بهشتی 

چندباری مقاومت می کند؛ اما امام به وی 

تکلیف می کند و آقای بهشتی همان جا 

شرط می کند که من فقط در ساعات اداری 

به این کار می پردازم و ساعات بعد از آن 

باید اجازه داشته باشم به حزب رسیدگی 

کنم. چرا این را می گوید و تأکیدش 

برای چه بود؟ اگر قدرت می خواست که 

داشت؛ پس چرا می خواست حزب سر و 

سامان پیدا کند؟ برای این که آقای بهشتی 

می دانست اگر قرار است جامعه ای شکل 

بگیرد، اصالح شود و حرکت مستمر و 

پویا داشته باشد، نمی تواند متکی به فرد و 

افراد باشد؛ بلکه حرکت ها و فعالیت های 

دسته جمعی باید نهادینه شوند.

ما این روزها با پدیده ای تأسف بار 

مواجهیم؛ اگر جامعه و نظام ما زایش و 

پویایی داشت، امروز باید دور هم جمع 

می شدیم و می گفتیم که »خب؛ شهید 

بهشتی و شهید مطهری شخصیت های 

مهمی بودند؛ پیشگام و مؤسس بودند؛ 

از این لحاظ باید یاد آن ها را زنده نگه 

داریم و مورد تکریم قرار بگیرند؛ ولی 

ما امروزه افرادی را داریم که به خاطر 

تأسیسی که آن ها انجام دادند به مراتب 

از آن ها توانمندتر، بادانش تر و به روزتر 

هستند و درنتیجه با تجربیات بیشتر در 

مسند قدرت قرار می گیرند«؛  نه این که 

امروز بگوییم  هر سال دریغ از پارسال! 

ما نباید امروز بگوییم چقدر جای آن ها 

خالیست و اگر امروز بودند چه می شد 

و… . در مصاحبه ها دائم می پرسند که اگر 

این ها امروز بودند چه اتفاقی می افتاد؟ 

 به لحاظ تاریخی 
ً
هرچند این سؤال اصال

و روش تاریخی علمی نیست.

به هر حال برداشت من این است که 

وضع به جایی رسیده که در نظام ما ـ و 

به تبع یا موازات آنـ  در احزاب، تشکل ها 

و کارهای جمعی ما همه چیز آن چنان 

متکی به فرد است که نوعی سترونی 

در این فعالیت ها مشاهده می شود و 

این زنگ هشداری است برای همه. 

نظامی که نتواند استمرار خودش را با 

تربیت نیروهای جدید و با تربیت امواج 

مختلف نیروی انسانی تضمین کند، باید 

مراقب خودش باشد؛ باید بداند مشکل 

دارد. این درس را از فعالیت های  شهید 

آیت الله بهشتی بگیریم. اگر می خواهیم 

برای آینده تالش کنیم،  این تالش باید 

از همین امروز و در راستای نهادینه شدن 

فعالیت های دسته جمعی سامان پیدا کند 

تا بتواند حضور و استمرار یک گفتمان را 

در جامعه و نظام تضمین کند.
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یکی از اصولی که در مجلس خبرگان 

قانون اساسی بدون پیشینه ای در پیش نویس 

قانون اساسی، مطرح و تصویب شد، 

اصل والیت فقیه بود. والیت فقیه در 

عصر غیبت، دیدگاه گروهی از فقیهان 

امامیه است. امام خمینی هم که از 

طرفداران این نظریه بود، با انتشار دروس 

خارج فقه خود در سال ۱۳۴۹، آن را 

به صورت آشکار مطرح کرد؛ هر چند 

در ماه های منتهی به پیروزی انقالب و 

پس از تأسیس جمهوری اسالمی، تا 

زمان تصویب آن در مجلس خبرگان 

قانون اساسی، از تأسیس نظام سیاسی 

جدید بر محور آن سخن نگفت؛ گرچه 

در برخی از احکام صادره، مانند حکم 

نخست وزیری مهندس بازرگان به »والیت 

شرعی« خویش اشاره کرد.  ]۱[ 

با تأسیس جمهوری اسالمی، درباره ی 

این که »آیا همه فقیهان واجد شرایط دارای 

والیت اند و باید از میان خود یکی را 

برگزینند؟« یا »به صورت جمعی والیت 

دارند و باید به صورت شورایی اعمال 

والیت کنند؟« یا »از میان فقیهان واجد 

شرایط یک فقیه والیت دارد و در این فرض، 

کدامیک والیت دارند؟« دیدگاه یکسانی 

وجود نداشت. در رساله هایی که تعدادی 

از عالمان در آستانه پیروزی انقالب نوشته 

و منتشر کردند، فروض متعدد یادشده به 

چشم می خورد.  ]۲[  

به طور طبیعی هنگامی که این بحث 

»رهبری« در جمهوری 
اسالمی از نگاه شهید بهشتی
گزارشی از سخنرانی حجت االسالم والمسلمین سید جواد ورعی 

در نشست »بهشتی و امروز ما«

اشاره: نشست »بهشتی و امروز ما« به مناسبت 
گرامیداشت یاد شهید آیت الله بهشتی و شهدای هفتم 
تیر، شنبه دهم تیرماه در محل خانه موزه شهید بهشتی 
برگزار شد. دراین مراسم، دکتر سید علیرضا بهشتی و 
حجت االسالم والمسلمین سید جواد ورعی سخنرانی 
کردند که حجت االسالم ورعی متن سخنرانی شان را 

برای انتشار در اختیار مباحثات قرار دادند.
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در آستانه تهیه پیش نویس و تدوین قانون 

اساسی جدید گشوده شد، پرسش هایی از 

این قبیل ذهن فقیهان را به خود مشغول کرد.

در متون فقهی گفته شده که اگر فقیهی 

احساس وظیفه کرد و متولی یکی از امور 

 تولی مال یتیم یا صغیر 
ً
حسبیه شد و مثال

یا موقوفه ای را بر عهده گرفت، فقیه دیگر 

حق مزاحمت ندارد؛ چون سالبه به انتفای 

موضوع است؛ یعنی مالک تصدی اسبقیت 

است؛ هر فقیهی که زودتر اقدام کرد، 

متولی خواهد بود، اما در امر حکومت 

هم می توان چنین مالکی را پذیرفت؟ به 

نظر می رسد به مالک دیگری نیاز هست 

و آن مالک »منتخب مردم« بودن است. 

اما فلسفه این مالک چیست؟ احتماالت 

گوناگونی می شود مطرح کرد:

چون منتخب و مقبول اکثریت جامعه 

بودن، به موفقیت رهبری در اداره جامعه 

کمک می کند و جنبه کارآمدی دارد.

رهبری که از سوی اکثریت مردم انتخاب 

شود، مردم او را از خود دانسته و برای 

موفقیت او تالش می کنند و با او نهایت 

همکاری را خواهند کرد.

 در عصر غیبت مبنای نظم 
ً
اصوال

اجتماعی رأی اکثریت است؛ بر خالف 

عصر حضور که مالک حقانیت است.

)شهید بهشتی.( این فلسفه منافاتی با 

فلسفه های قبلی هم ندارد.

   مبنای نظم اجتماعی در عصر غیبت

 شهید بهشتی بر این باور بود 
ً
اصوال

که مبنای نظام اجتماعی در عصر غیبت 

و فقدان معصوم بر »رأی اکثریت« 

است؛ نه بر »حقانیت«؛ زیرا هر کسی 

رأی خود را حق می پندارد. این دیدگاه 

در برابر دیدگاه کسانی است که سخن 

از »کشِف فقیه جامع شرایط از میان 

فقیهان« می زنند، یا »رأی اکثریت را 

تزئینی و تشریفاتی« قلمداد می کنند. 

این مسأله نقطه عزیمت دیدگاه ایشان 

با بسیاری از فقیهانی است که امروزه در 

قدرت حضور دارند. می پرسید: کدام 

فقیه است که بتواند ادعای حقانیت 

اجتهاد خویش و بطالن اجتهادهای 

دیگر را داشته باشد؟ پس چاره ای جز 

تن دادن به آرای اکثریت مردم نیست. از 

همین رو، بهشتی بر »منتخب بودن فقیه 

جامع شرایط« اصرار می ورزید. معتقد 

بود: »در یک مجموعه نمی شود گفت: 

هر کسی ببیند چه چیزی بر حق است 

و همان را عمل کند؛ این می شود هرج 

و مرج؛ در این جا ناچار باید یک نظر و 

فکر به عنوان نظری که همه آن را اجرا 

می کنند، در زندگی اجتماعی مورد قبول 

قرار گیرد و در زندگی اجتماعی در میان 

راه حل های مختلف دو راه حل وجود 

دارد: ۱. راه حق و  آن این که تصمیم از یک 

 کدام فقیه است که بتواند 

ادعای حقانیت اجتهاد خویش و 

بطالن اجتهادهای دیگر را داشته 

باشد؟ پس چاره ای جز تن دادن 

به آرای اکثریت مردم نیست.

 شهید بهشتی بر »منتخب 

بودن فقیه جامع شرایط« اصرار 

می ورزید. 
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مقام معصوم از خطا و گناه ناشی شود و 

این مخصوص حضور معصومین است 

 نمی توانیم از آن استفاده کنیم. ۲. 
ً
و فعال

آن جا که تصمیم از فرد یا گروهی ناشی 

می شود )البته گروه بسیار بهتر می تواند 

باشد( که تبلور اکثریت جامعه باشد، 

چاره ای جز این راه حل به نظر نمی رسد 

)که اکثریت معیار باشد(«.  ]۳[ 

از نقطه نظر اجتماعی هم معتقد بود 

 »بهترین نوع رهبری کشور 
ً
که اصوال

 هر انسانی در امامت 
ً
آن است که واقعا

و رهبری جامعه بتواند سهیم باشد و 

آن هایی که در رأس مخروط جامعه قرار 

دارند، بازگوکننده ی شعار و آرمان خود 

مردم باشند. رهبری در حقیقت، خواست 

پراکنده  در توده مردم را متبلور و مشخص 

می کند و این بهترین نوع و سازنده ترین و 

نیرومندترین پیوند رهبر و مردم است و 

این رابطه، زمانی ایجاد می شود که افراد 

جامعه از نظر گرفتاری های اقتصادی، 

فرصتی برای خود اندیشیدن و به خودآمدن 

و به اوضاع اندیشیدن و چاره اندیشی و 

راه یابی کردن داشته باشند. تا تک تک مردم 

به صورت راه یاب و چاره جو برنیایند و 

 فکرها و اندیشه ها و احساسات شان 
ً
واقعا

به صورت یک سیل خروشان درنیاید، 

 رهبری واقعی سازنده و کارساز 
ً
اصال

به وجود نمی آید«. ]۴[ 

   والیت فقیِه منتخب مردم

شهید آیت الله بهشتی هرچند رهبری 

را از آن فقیه جامع شرایط می دانست و 

حتی سال ها قبل به والیت مطلقه هم 

قائل بود، )در پاسخ به این که »آیا دخالت 

دولت در امور تعاونی ها به منظور دادن 

برنامه، نظارت، حمایت و هدایت، بر 

خالف قوانین شرعی است یا نه؟« اظهار 

داشت: »حقیقت این است که ما یک 

مبنایی را دنبال می کنیم که این انقالب 

در رابطه با آقایان فقها بر همین اساس 

جلو رفت و آن این است که برای امامت 

اسالمی، والیت مطلقه قائل هستیم؛ یعنی 

معتقدیم امامت در جهت مصالح عامه 

مردم، هر تصرفی را الزم بداند می کند 

و منافاتی با حقوق شخصی افراد ندارد. 

در حقیقت این قوانینی که در رابطه با 

مالکیت شخصی و خصوصی هست، 

این ها حریم اشخاص را نسبت به یکدیگر 

معلوم می کند؛ نه حریم اشخاص را نسبت 

به کل جامعه و امامت که در خط کل 

جامعه می خواهد حرکت کند. او برایش 

این مرزها و حریم ها دیگر وجود ندارد. 

این اساس والیت مطلقه امامت است 

در بینش اجتماعی و اقتصادی و حقوقی 

که اآلن هست. در میان فقهای معاصر 

ما فقیهی که از اول به مسأله خیلی قاطع 

معتقد بود تا آخرش هم ایستاد و در این راه 

موفقیت تاریخی جهانی را برای انقالب 

اسالمی به وجود آورد، امام بودند«. 

 ]۵[  و تصویب آن در مجلس خبرگان و 

گنجاندن اصل پنجم در قانون اساسی را 

 تأکید بهشتی بر »منتخب 

بودن رهبری«، از آن جا ناشی 

می شد که او به شدت نگران 

بازگشت دیکتاتوری به کشور 

بود و از تمرکز قدرت در قانون 

اساسی هراس داشت. 
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پاسخ مثبتی به درخواست اقشار مختلف 

مردم به ضرورت پیش بینی نقش مراجع در 

قانون اساسی می شمرد ]۶[  و البته تبیین 

عقالنی  اصل والیت فقیه و روشنگری های 

ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی، 

در تصویب این اصل نقش تعیین کننده 

داشت؛  ]۷[  اما اصرار داشت که فقیهی 

والیت دارد که مقبوِل مردم بوده و با رأی 

مردم به رهبری انتخاب شود. او به رغم 

محور دانستن رهبری، به نظامی سیاسی 

 با قالب 
ً
با ساختاری می اندیشید که کامال

»جمهوریت« سازگار بوده و همه امور 

بر آرای مردم متکی باشد.

در دفاع از اصل پنجم قانون اساسی، مبنای 

محوربودن رهبری فردی یا شورایی فقیهان 

عادل در جمهوری اسالمی را بر همین مبنا 

استوار ساخت و این گونه استدالل کرد: 

»دسته دوم جوامعی هستند که مردم در آن ها 

به یک مکتب یا ایدئولوژی ایمان دارند. 

مردم مکتبی را آزادانه انتخاب کرده اند، 

ولی به محض انتخاب این مکتب، خود 

را در چارچوب آن محدود می کنند. چون 

مردم در جامعه ما مسلمانند و به اسالم 

به عنوان یک مکتب ایمان  دارند، شکل 

حکومتمان جمهوری اسالمی است؛ نه 

جمهوری دموکراتیک. اگر در این اصل یا 

اصول دیگر می گوییم: بر طبق ضوابط و 

احکام اسالم یا محور اداره جامعه رهبر 

گاه و اسالم شناس و فقیه است، همگی  آ

به خاطر آن انتخاب اول از سوی مردم 

است«. ]۸[ 

هم چنین آن را به معنای »والیت و 

رهبری متخصص در یک جامعه مکتبی« 

می دانست؛ با این توضیح که »این شخص 

با این خصوصیات بدون رأی اکثریت 

مردم نمی تواند اداره جامعه را به دست 

گیرد. والیت فقیه تحمیلی نیست و کسی 

نمی تواند با عنوان فقیه عادل خود را به مردم 

تحمیل کند؛ بلکه از سوی مردم شناختنی 

و پذیرفتنی است. در صورت نبودن چنین 

فردی، شورایی از فقها که منتخب مردم اند، 

این مسؤولیت را برعهده می گیرند«.  ]۹[ 

کید بهشتی بر »منتخب بودن رهبری«،  تأ

از آن جا ناشی می شد که او به شدت نگران 

بازگشت دیکتاتوری به کشور بود و از تمرکز 

قدرت در قانون اساسی هراس داشت. 

آیت الله مهدوی کنی، از همرزمان او در 

دوران مبارزه، در خاطرات خود در این 

زمینه می گوید:

»مرحوم شهید بهشتی)رض( خیلی به 

 از 
ً
مسأله شورا توجه داشت. ایشان شدیدا

رژیم سابق متنفر بود و نسبت به استبداد 

حساسیت ویژه داشت که شاید بخشی 

از اصول قانون اساسی متأثر از همان 

حساسیت بود. ایشان در تنظیم قانون 

اساسی خیلی نقش داشت. بسیاری 

از اصول مثل همین مسأله شورا و قطع 

دست دولت از بعضی کارها و قطع دست 

بخش خصوصی از یک سری کارها، به 

خاطر این بود که ایشان در این اندیشه 

 آیت الله مهدوی کنی 

می گوید: »مرحوم شهید 

بهشتی)رض( خیلی به مسأله 

 
ً
شورا توجه داشت. ایشان شدیدا

از رژیم سابق متنفر بود و نسبت 

به استبداد حساسیت ویژه 

داشت«. 
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بود که صاحبان قدرت، چه دولت و چه 

سرمایه دارها با استفاده از امکانات خود 

در امور کشور اعمال قدرت نکنند. به این 

جهت ایشان در کنترل دولت خیلی حساس 

بودند و همیشه می گفتند که کاری کنیم 

که دولت را کنترل کنیم؛ مبادا دولت بعد 

از مدتی دیکتاتور و خودسر از آب درآید. 

دوم این که ایشان از این مسأله هراسان 

بود که مبادا سرمایه دارها یک وقت نقش 

اساسی بازی کنند و همه چیز را قبضه 

کنند؛ مجلس و دولت را قبضه کنند. لذا 

کید داشتند و  ایشان خیلی روی شورا تأ

از این نظر حتی درباره رهبری هم مسأله 

شورا را فی الجمله مطرح می کردند؛ البته 

غیر از شخصیت امام که خصوصیتی ویژه 

داشت و همه آن را قبول داشتند. چنان که 

می دانیم در قانون اساسی اولی شورای 

رهبری هم آمده بود که بعد اصالح شد. 

این مسأله متأثر از همان زمان بود که بحث 

شورای رهبری بیشتر می چربید«.  ]۱۰[ 

مجموعه دیدگاه های دکتر بهشتی نسبت 

به تعیین قلمرو اختیارات رهبری، شورای 

نگهبان، شوراها، رئیس جمهوری و 

نهادهای دیگر همگی در این راستا قابل 

ارزیابی است.

یق ساختار     اعمال والیت از طر

قانون اساسی

آیت الله بهشتی معتقد بود که رهبری در 

طول قوای کشور است؛ نه در عرض آن ها؛ 

بر این اساس با هر پیشنهادی که به دخالت 

رهبری و اعمال والیت او خارج از مجرای 

قانون اساسی بود، مخالفت می کرد. با 

پیشنهاد آیت الله منتظری مبنی بر دخالت 

رهبری در اداره رسانه ملی، موضوع اصل 

۱۷۵ قانون اساسی، ]۱۱[  به این دلیل که 

تبلیغات و انتشارات از شئون رهبری و 

حوزه های علمیه است، مخالفت کرد: 

»قانون اساسی رابطه سازمان مملکت را 

با رهبری به گونه ای تنظیم کرده است که 

رهبری اقداماتش را از مجاری مشخصی 

که پیش بینی شده است، دنبال می کند و به 

ثمر می رساند. اگر می خواهیم اقدامات 

رهبری به ثمر برسد، درست آن است که 

 وارد 
ً
رهبری در هیچ جای دیگر، مستقیما

نشود و دخالت نکند«. ]۱۲[ 

در همین راستا با نظر آیت الله صدوقی 

که معتقد بود »نماینده مستقیم رهبری در 

رادیو و تلویزیون کاری از پیش نبرد؛ چگونه 

نماینده قوه قضائیه که نماینده غیرمستقیم 

رهبری است، می تواند نقش داشته باشد؟« 

گفت: »باید با کارکنان رادیوـ تلویزیون 

صحبت کرد و خط صدا و سیما را ترسیم 

کرد. کسانی که این خط را از صمیم قلب 

قبول دارند، همکاری می کنند و کسانی 

که قبول ندارند، نمی توانند با این دستگاه 

همکاری کنند. به زور نمی توان مملکت 

را اداره کرد«.  ]۱۳[ 

با توضیحات شهید بهشتی هیچ یک از 

پیشنهادات سه گانه »افزودن نماینده رهبری 

 آیت الله بهشتی معتقد 

بود رهبری در طول قوای کشور 

است، نه در عرض آن ها؛ بر 

این اساس با هر پیشنهادی که به 

دخالت رهبری و اعمال والیت 

او خارج از مجرای قانون اساسی 

بود، مخالفت می کرد.



58

نسخه مکتوب   - شماره   13
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

58

به نمایندگان قوای سه گانه«، »افزودن دو 

نماینده رهبری و کارکنان صدا و سیما به 

نمایندگان قوای سه گانه« و »نمایندگان 

رهبری و قوای مجریه و قضائیه« رأی 

کافی نیاورد.

در خصوص ارتباط رهبری با دستگاه 

قضایی هم، دست کم در دو مورد همین 

رویکرد مشاهده می شود؛ نخست در 

نقد کسانی که معتقد بودند »رئیس دیوان 

عالی کشور و دادستان کل کشور باید 

توسط ولی فقیه تعیین گردد؛ بدون آن که 

موظف باشد با قضات دستگاه قضایی 

مشورت کند«. ]۱۴[  استدالل آنان این 

بود که »قضات و مناصب قضایی باید 

توسط رهبری تعیین شوند. انتخاب قضات 

از پایین، با شرع مقدس اسالم ناسازگار 

است. افزون بر آن، نصب این دو مقام 

قضایی توسط رهبری در حقیقت حضور 

او در این قوه است«.  ]۱۵[ 

شهید بهشتی در برابر این دیدگاه اظهار 

داشت: »بسیاری از اصول قانون اساسی 

تعیین یک روّیه ثابت برای اعمال والیت 

رهبری هستند. شبیه این امر در مجلس 

هست. اگر تعیین نخست وزیر از حقوق 

رهبری است، چرا مجلس به او رأی اعتماد 

می دهد؟ برای این که اعمال والیت والی 

 جا بیفتد، چنین راه هایی پیش بینی 
ً
کامال

شده است. انتخاب والی با یک مقدماتی 

انجام می شود تا نقش او سنگین تر، اصیل تر 

و مؤثرتر باشد«. ]۱۶[ 

شهید بهشتی همچنین با پیشنهاد »تعیین 

دادستان ارتش توسط رهبری« با این استدالل 

که او فرمانده کل قواست، ]۱۷[  مخالفت 

ورزیده و آن را از شئون شورای عالی قضایی 

شمرد؛ شورایی که منصوب رهبری اند. ]۱۸[ 

   شأن رهبری؛ انجام اموری که از 

دیگران برنمی آید

یکی از نکات برجسته در اندیشه 

شهید بهشتی به نوع ارتباط رهبری با 

نهادهای دیگر مربوط می شود. ایشان 

در برابر این تفکر که معتقد بود رهبری 
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باید در همه نهادها و سازمان های ریز و 

درشت در ساختار نظام سیاسی دخالت 

داشته باشد، ایستاد. بر این باور بود که 

رهبری، مدیریت کالن کشور را برعهده 

دارد و لزومی به واردکردن رهبری و 

هزینه کردن وی در همه امور نیست؛ 

بلکه از او باید در اموری استفاده کرد 

که دیگران از عهده انجامش برنمی آیند. 

برداشت ایشان از دیدگاه امام هم همین 

بود. ایشان در یک سخنرانی با اشاره به 

اهمیت مجلس شورای ملی در نگاه امام 

کید دارند   تأ
ً
اظهار داشت: »امام معموال

که اصل، مجلس است. ایشان بنا دارند 

بار به دوش یک رهبر به عنوان یک فرد 

نیفتد. می گویند: مجلس یک مجموعه 

است و این مجموعه منتخب ملت است. 

بنابر این وقتی اکثریت نمایندگان رأیی را 

که مطابق اسالم باشد، پذیرفت و شورای 

نگهبان تشخیص داد که این تخلف از 

اسالم و قانون اساسی نیست، همان راه 

را بروید«. ]۱۹[ 

به هنگام بحث از مسأله »نظارت بر 

انتخابات« و این که بر عهده ی چه نهادی 

نهاده شود، در توجیه واگذاری این مسؤولیت، 

به شورای نگهبان اظهار داشت: »حاال که 

مسأله رهبر و شورای رهبری مطرح می شود 

ممکن است به نظر برسد خوب است که 

)نظارت برانتخابات( از وظایف او باشد؛ 

ولی به نظر ما همین حاال هم بهتر است 

این کار از دایره کار رهبر و وظایف رهبری 

کنار باشد. مسأله تنها نظارت است؛ برای 

این  که در هر زمان رهبر و شورای رهبری 

خوب است که از کارهایی که می شود به 

 
ً
عهده دیگران گذاشت، فارغ باشند و واقعا

تنها مسؤولیت کارهایی را داشته باشند که 

جز از آن ها نمی  توان انتظار داشت«.  ]۲۰[ 

مخالفت با گسترش نقش رهبری

در خصوص اصل ۸۰ و گرفتن و دادن وام 

از طرف دولت که باید با تصویب مجلس 

باشد، برخی پیشنهاد کردند که »شورای 

رهبری هم اضافه شود تا با تصویب هر دو 

نهاد انجام گیرد«، اظهار داشت: »شورای 

رهبری را آن قدر وسیع نکنید که مجبور 

باشد برای خودش تشکیالت و ساختمان 

و کارمند داشته باشد. ما اگر بخواهیم در 

قانون اساسی شورای رهبری را در همه 

امور دخالت دهیم، باید در حقیقت یک 

دولت سومی در کشور به وجود بیاوریم. 

اجازه بفرمایید نقش رهبری همان نقش 

 مورد نظر خودمان هم هست، 
ً
عام که اتفاقا

باشد«.  ]۲۱[ 

   مسئولیت رهبری در برابر خدا و مردم

شهید بهشتی همه دولتمردان در نظام 

جمهوری اسالمی را در برابر خدا و مردم 

مسئول می دانست و در همین راستا، نظارت 

مردم بر دولتمردان را در قالب های گوناگون 

و در اصول مختلف نهادینه کرد. درباره ی 

مسئولیت رهبری، در برابر این سؤال که »با 

توجه به این که قدرت اجرایی را در اختیار 

کسی قرار می دهید که معصوم نیست، 

رهبر در برابر چه مقامی مسئول است؟ و 

 ایشان در برابر این تفکر 

که معتقد بود رهبری باید در 

همه نهادها و سازمان های ریز و 

درشت در ساختار نظام سیاسی 

دخالت داشته باشد، ایستاد. 
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مرجع رسیدگي به تخلفات احتمالی وی 

کیست؟«، اظهار داشت: »رهبر از این 

جهت که در برابر ملت مسؤول است مثل 

نمایندگان مجلس است که تحت نظارت 

ملت اند. مردم ناظرند که آیا آنان به وظایف 

محدود نمایندگی به درستی عمل می کنند 

یا نه. در قانون هیچ مرجع دیگری بر آن 

رسیدگی نمی کند؛ اما اگر تخلف کند، 

همه در برابر قانون مساوی اند؛ چه رهبر 

باشد و چه فرد عادی«.  ]۲۲[ 

البته در جلسات بعدی پیش بینی شد 

تا مجلس خبرگان رهبری تشکیل شده و 

افزون بر انتخاب رهبری، بر بقای شرایط 

او نیز نظارت داشته باشد که الزمه اش 

نظارت بر عملکرد هم هست.

   حق نظارت عمومی مردم بر رهبری

با این همه از نظر ایشان، وظایف مجلس 

خبرگان در این زمینه نافی وظیفه عام نظارتی 

مردم نبود؛ معتقد بود: »انتقاد بر امام، تذکر 

 
ً
به امام، نصیحت به ائمه ی مسلمین، اصال

واجب است. تذکر به امام دادن، تذکر 

دلسوزانه به امام دادن، انتقاد کردن از یك 

 تربیت اسالمی است. 
ً
تصمیم امام، که اصال

در آن خطبه حقوق راعی و رعیت، حقوق 

رعیت بر راعی که در نهج  البالغه هست، 

از علی)ع( نقل می  کند که آن حضرت از 

مردم می  خواهد که از او انتقاد کنند و به او 

تذکر دهند؛ اما همان وقت که انسان تذکر 

می  دهد، می  داند که تذکر می  دهد؛ ولی 

تصمیم  گیری با کیست؟ انسان تذکرش را 

می  دهد، حرفش را می  زند، استدالل هم 

می  کند؛ ولی تصمیم  گیری با کیست؟ با 

رهبر است… انتقاد و تذکر و نصیحت »و 

ُمْسِلمین«  ]۲۳[  الزم 
ْ
ِئَمِة ال

َ
 اِل

ُ
صیحة النَّ

است. این وظیفه است. اما بعد از نصیحت 

به معنای تذکر دلسوزانه متعهدانه، تذکر 

صریح و بی  پرده و بی  رودربایستی، اما 

همراه با ادب و همراه با این آمادگی که ما 

تذکرمان را می  دهیم، شما هم جمع  بندی 

کنید؛ وقتی جمع  بندی کردید، ما همان را 

اجرا می  کنیم؛ ولو برخالف تذکر ما باشد. 

این تربیت اسالمی است«. ]۲۴[ 

وی پس از تصویب قانون اساسی، در 

یک سخنرانی، کارنامه خود را در تدوین 

آن بیان کرده، می  گوید: »ما این قدر 

مبارزه کردیم تا از شّر دیکتاتوری خالص 

شویم؛ نمی خواهیم یک دیکتاتوری 

جدید داشته باشیم. در قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ایران تصمیم گیری 

و اعمال نظر در اداره امور مملکت میان 

پنج نهاد اصلی تقسیم شده است )این 

جمله را یک بار دیگر تکرار می کنم…(؛ 

هر نهاد حدود و اختیارات و وظائفش 

را قانون اساسی معین کرده است و شما 

امت قهرمان یک وظیفه دارید و آن این که 

گاهتان مراقبت کنید  با وجدان بیدار و آ

هر یک از این نهادها در دایره وظایف و 

اختیاراتشان عمل کنند: ۱. مقام رهبری با 

وظایف فرماندهی کل قوا، تعیین فقهای 

شورای نگهبان و … ؛ ۲. رئیس جمهوری؛ 

۳. نخست وزیر و وزرا به عنوان هیئت 

دولت؛ ۴. مجلس شورای ملی؛ ۵. 

شورای عالی قضایی. هر کس حدود و 

اختیاراتش معلوم است؛ مسئولیت هایش 

هم معلوم است. … البته اظهار نظر علمی 

و انتقادی راهش برای همه باز است؛ این 

دخالت در تصمیم گیری و اجرا نیست 

که ممنوع باشد«. ]۲۵[ 
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هم چنین معتقد بود طبق قانون اساسی 

قدرت از سه طریق تحت نظارت ملت 

گاه، عادِل منتخب«،  است: »رهبری فقیه، آ

از طریق »رئیس جمهور منتخب« و  

»نمایندگان منتخب«.  ]۲۶[ 

   لزوم مشورت رهبر با کارشناسان

یکی از نکاتی که شهید بهشتی بر آن 

کید داشت این بود که هر چند رهبری  تأ

مسؤولیت دارد و تصمیم گیری در قلمرو 

اختیاراتش با اوست، اما »چون درباره ی 

مسائل مملکت، یک نفر حضور ذهن 

ندارد، رهبر برای تصمیم گیری باید جوانب 

امر را بررسی کند«. با همین منطق از 

پیش بینی نهادی به نام »شورای عالی 

دفاع ملی« دفاع کرده و در پاسخ رئیس 

مجلس خبرگان که با وجود اختیارات 

رهبری ـ مانند عزل و نصب فرماندهان 

عالی رتبه و اعالن جنگ و صلحـ  وجود 

چنین شورایی را ضروری نمی دانست، از 

وجود این شورا که از نزدیک در جریان 

امورند، برای بررسی امور و ارائه نتیجه به 

رهبری، دفاع می کرد.  ]۲۷[ 

پانوشت ها
۱. امام خمینی، صحیفه امام، ج۶، ص۶۸. » احترام به آرای 

علمای اسالم بگذارید. احترام به آرای اقشار مختلفه ملت بگذارید. 

… ما به َحَسب والیت شرعی که داریم و به حسب آرای ملت که 

ما را قبول کرده است، آقای مهندس بازرگان را مأمور کردیم که 

دولت تشکیل بدهد«.

۲. ر.ک: مشکینی، علی، جمهوری اسالمی؛ مکارم شیرازی، 

حکومت اسالمی؛ سبحانی، جعفر، حکومت اسالمی در چشم 

انداز ما؛ نوری همدانی، حسین، جمهوری اسالمی.

۳. همان، صص۴۹۷ـ ۴۹۸.

۴. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 

ج۳، صص۱۴۸۰ـ ۱۴۸۱.

۵. جاودانه تاریخ، ج۴، گفتارها )۲(، صص۶۲ـ  ۶۳.

۶. ر.ک: صورت مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 

ج۱، ص۳۷۹: »آیا شما این جزوه  ای را که در اداره دبیرخانه در طول 

چند ماه از چهار هزار نظریه و پیشنهاد مردم و آن  چه که در روزنامه  ها 

منتشر شده است، تهیه کرده است فرصت کرده  اید مطالعه کنید؟ 

مطالعه بفرمایید ببینید وقتی این اصول مطرح شده است نظرات 

 تکیه بر این 
ً
رسیده  ای که این جا از دوستان استخراج کرده  اند، عموما

دارد که چرا این اصل را در قانون اساسی نگذاشته  اند. خوب، مجلس 

خبرگان کارش این بود که نظرات را مطالعه کند و آن پیش  نویس را 

تکمیل کند و ما این  کار را کردیم.«

۷. سخنرانی ها و مصاحبه های آیت الله شهید دکتر بهشتی، 

تدوین: محمدرضا سرابندی، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، 

۱۳۸۶، ج۱، ص۳۹۲.

۸. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون 

اساسی، ج۱، ص۳۸۰.

۹. همان، ص۳۷۸.

۱۰. خاطرات آیت الله مهدوی کنی، صص۳۱۲ـ ۳۱۳.

۱۱. اصل ۱۷۵ قانون اساسی قبل از بازنگری: »در رسانه های گروهی 

)رادیو و تلویزیون( آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسالمی باید 

تأمین شود. این رسانه زیر نظر مشترک قوای سه گانه، قضائیه )شورای عالی 

قضایی(، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می کند.«

۱۲. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون 

اساسی، ج۳، ص۱۶۸۶.

۱۳. همان، ص۱۶۸۷.

۱۴. امام خمینی در تعیین اولین رئیس دیوان عالی و دادستان 

کل کشور، با قضات دستگاه قضایی مشورت نکردند. آیت الله 

بهشتی در پاسخ به پرسشی، دالیل امام را این گونه توضیح دادند: 

، مشورت در جایی است که انسان چیزی را نداند؛ ولی برای 
ً
اوال

، قضات کنونی 
ً
من روشن است که چه کسانی را انتخاب کنم. ثانیا

واجد شرایط قضا نیستند و من آنان را قاضی نمی دانم. تازه بعد 

از انتخاب رئیس دیوان عالی کشور، اگر او آنان را واجد شرایط 

تشخیص داده و اجازه قضاوت داد، قاضی خواهند شد. در حالی 

که قانون اساسی مشورت با قضات را مطرح کرده است. حزب 

جمهوری اسالمی، گفتارها، گفتگوها، نوشتارها، بنیاد نشر آثار 

و اندیشه های شهید بهشتی، صص۲۴۹ ـ ۲۵۰.

۱۵. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون 

اساسی، ج۳، صص ۱۶۰۴، ۱۶۱۳، ۱۶۱۵.

۱۶. همان، صص۱۶۰۴ـ ۱۶۰۵.

۱۷. همان، ص۱۶۳۷، سید محمد خامنه ای.

ـ ۹۷۶. ۱۸. همان، ج۲، صص۹۷۵ 

۱۹. حزب جمهوری اسالمی، گفتارها، گفت وگوها، نوشتارها، 

بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی، ص۱۱۱.

۲۰. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون 

اساسی، ج۲، ص۹۶۵.

۲۱. همان، ص ۸۷۳.

۲۲. همان، ص۱۰۹۰.

۲۳. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج۱، ص۴۰۳.

۲۴. اتحادیه انجمن های اسالمی، صص۱۶۱ـ ۱۶۳.

۲۵. سخنرانی ها و مصاحبه های آیت الله شهید دکتر سید محمد 

حسینی بهشتی، تدوین: محمدرضا سرابندی، ج۲، ص۶۴۷.

۲۶. همان، ج۱، ص۲۹۰.

۲۷. همان، ص۱۱۷۵.



روحانی سیاسی و سکوالریسم سیاسی

روحانیت »در قدرت« و »بر قدرت«

تحول ساختاری روحانیت شیعی پس از انقالب اسالمی و بازتولید الهیات سیاسی محافظه کار

نسبت روحانیت و امر سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی

روحانیت و سیاست؛ از ساحت آسمانی تا ساحت زمینی

دگرگونی در مفهوم سیاست و دولت در ایران

تطورات در مرجعیت انتخاباتی روحانیت در جمهوری اسالمی ایران

جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسالمی ایران و مرجعیت انتخاباتی روحانیت

بازخوانی تعامالت روحانیت و انتخابات در تجربه  عراق معاصر

بازخوانی تعامالت روحانیت و اتنخابات در تجربه مشروطه

آگاهی تاریخی در الگوهای سیاست ورزی دینی در تجربه ایران معاصر
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از	منظر	جامعه	شناسی	سیاسی،	اگر		
روحانیت	را	مهم	ترین	جریان	شکل	دهنده	ی	
انقالب	۵۷	و	به	تبع	آن	نظام	سیاسی	
جمهوری	اسالمی	بدانیم،	ادعای	گزافی	
نیست	.	از	همین	رو	تحلیل	کنشگری	این	
جریان	در	فضای	سیاسی	ایران	و	تبیین	
تأثیر	آن	بر	-	یا	تأثر	آن	از	-	رویدادهای	
سیاسی	و	اجتماعی،	برای	عالقه	مندان	
به	جامعه	شناسی	سیاسی	ایران	ضروری	
می	نماید.	از	این	نگاه،	انتخابات	ریاست	

جمهوری	اخیر	یکی	از	رویدادهای	مهم	
به	شمار	می	آید؛	از	یک	سو	رقابت	اصلی	
میان	دو	کاندیدای	روحانی	بود	و	از	سوی	
دیگر	نهاد	روحانیت	نیز	در	رابطه	با	حضور	
یا	عدم	حضور	فعال	در	عرصه	ی	انتخابات	
یا	حمایت	و	عدم	حمایت	از	کاندیدایی	
خاص،	با	چالش	ها	و	چنددستگی	های	

کم	سابقه	ای	مواجه	شد.	
در	همین	ارتباط	چندی	پیش	مرکز	مطالعات	
اجتماعی	و	تمدنی	پژوهشگاه	علوم	و	

فرهنگ	اسالمی،	سلسله	نشست	هایی	
را	به	صورت	تخصصی	برگزار	کرد؛	
که	در	آن	اساتید	حوزه	و	دانشگاه	با	
گرایش	های	تخصصی	مختلف	در	
حوزه	ی	علوم	انسانی	به	تحلیل	موضوع	
فوق	الذکر	پرداختند.	سخنرانی	های	
این	سلسله	نشست	ها	توسط	آقای	
حسین	میرخلیلی	به	صورت	مکتوب		
در	اختیار	مباحثات	قرار	گرفت	که	در	
قالب	پرونده	ای	ویژه		منتشر	می	شود.
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آن چه بنده در پی توضیح آن هستم، این 

است که چگونه دو روحانی با سبک و سیاق 

متفاوت، کنشگران اصلی حوزه انتخابات 

شده اند و دیگر این که چه نتیجه ای مترتب 

بر انتخابات و نظام اجتماعی و حوزه دین 

)هر دو( خواهد شد؟ بنده معتقدم جمهوری 

اسالمی، نهاد انتخابات در حوزه سیاسی 

)نه حوزه فرهنگی، اجتماعی و دینی( را 

محور قرار داده و آن را به رسمیت شناخته 

است )آن هم فقط در برخی مقاطع )در 

 زیاد، مجلس 
ً
ریاست جمهوری نسبتا

کم و شوراها کم تر(.

   دگردیسی در نهاد انتخابات

نهاد انتخابات که یک عرصه و فضای 

به رسمیت شناخته شده و مشروع است، 

موجب یک دگردیسی در فرایند عمل 

سیاسی شده و تغییرات بنیادی کرده 

است؛ ضمن این که خود این نهاد باعث 

تغییرات دیگری در دین و سیاست و 

نهادهای دیگر اجتماعی شده است. 

تغییراتی که در خود نهاد انتخابات 

صورت گرفته، باید به صورت دگردیسانه 

مورد تأمل قرار گیرد.

روحانی سیاسی و سکوالریسم سیاسی
گفتاری از دکتر تقی آزاد ارمکی*
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خرداد و تیر 1396

اما سؤال این است که چگونه این 

دگردیسی در نهاد انتخابات، در ساحت ها 

و نهادهای دیگر اجتماعی مؤثر واقع شده 

است؟ به نظر می رسد در حوزه دین از 

طریق کنشگری به محوریت روحانی 

است. وقتی روحانیت از کنشگری 

داوری و حاشیه ای خارج و به کنشگر 

اصلی تبدیل شده است و خودش دچار 

دگردیسی بنیادی شده، حوزه دین را 

نیز دچار دگردیسی بنیادی کرده است؛ 

نتیجه اش نیز ظهور سکوالریسم اجتماعی 

و سیاسی است. این چیزی نیست که ما 

در جمهوری اسالمی منتظرش بودیم؛ 

نه روحانیت و نه جمهوری اسالمی 

)در برنامه ها و دغدغه هایش و در نگاه 

رهبر و علما(، هیچ کدام در پی رسیدن 

به سکوالریسم نبودند.

   دوگانه حق و تکلیف

ما در انتخابات در دوگانه ای زیست 

می کنیم که انتقال پیدا کردن به یکی از 

این ساحت های دوگانه، سرنوشت نهاد 

انتخابات را تعیین کرده است: دوگانه 

حق و تکلیف.

ما تا مدت ها شرکت در انتخابات را 

تکلیف تلقی می کردیم و وقتی تکلیف 

تلقی می شد، هم در بازی انتخابات 

تعیین کننده بود، هم در ساختار نظام و 

سازمان های مربوط به انتخابات مؤثر بود 

و هم کنش گران را تحت تأثیر قرار می داد.

کسانی که در جمهوری اسالمی 

زیست می کنند و به انقالب و امام و 

رهبری و همچنین ایده های انقالب و 

مجموعه آن چه که جمهوری اسالمی 

را می سازد، اعتقاد دارند، این ها مکلف 

و موظفند که در انتخابات شرکت 

کنند. این دیدگاه و ژانری بوده که در 

جمهوری اسالمی پی گرفته می شد و 

اآلن نیز در نگاه رسمی و سازمانی دیده 

 صدا و سیما این نگاه را 
ً
می شود. مثال

دنبال می کند.

وجه دیگر دوگانه این است که انتخابات 

حق انسان هاست و این، هم به واسطه 

ضرورت های اجتماعی بوده و هم 

کید مقام معظم رهبری است. در دو  تأ

انتخابات گذشته رهبری فرموده اند:  

»هرکس هرکجا که ایران را دوست دارد 

)نه تکلیف(…«. این جا بحث فضای 

ایدئولوژیکی و گفتمانی نیست؛ بلکه 

بحث وظیفه ملی است؛ بحث حق است 

و از تکلیف خارج می شود.

در جامعه ایران با توجه به الزاماتی که 

پیش آمده است ـ به ویژه پس از خرداد 

۷۶ و روی کار آمدن جریان اصالحات 

ـ بار حق از تکلیف بیشتر شده است. به 

میزانی که این دو، زیست کرده و جابه جا 

شده اند یا دوگانه ای شکل داده اند، ما 

مجموعه تعارضاتی در حوزه نهاد انتخابات 

 ماجرای انتخابات های ۸۴، 
ً
داشته ایم. مثال

۸۸ و ۹۲ دعوای حق و تکلیف است. البته 

به نظر بنده کانون دگردیسی تاریخی نهاد 

انتخابات، »رأی« است؛ رأی اهمیت پیدا 

کرده و مهم شده و از تکلیف به سمت حق 

حرکت کرده است. در این حالت ممکن 

 نهاد انتخابات که یک عرصه 

و فضای به رسمیت شناخته شده و 

مشروع است، موجب یک دگردیسی 

در فرایند عمل سیاسی شده و تغییرات 

بنیادی کرده است.
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است افراد بیایند یا نیایند؛ با تکلیف فرق 

می کند. چرخش و جابه جایی عنصر مرکزی 

نهاد انتخابات و سازمان انتخابات، خود 

الگو تولید می کند و اکثریتی در جامعه 

ظهور می کنند که از حقانیت انتخابات 

دفاع می کنند؛ کسانی به وجود می آیند که 

این حق را به رسمیت می شناسند؛ عده ای 

نیز  به رسمیت نمی شناسند و می گویند 

معلوم نیست این حق من باشد یا معلوم 

 در ساخت سیاسی 
ً
نیست این حق نهایتا

اثرگذار  باشد یا نباشد )این جا مفهوم 

جمعیت خاکستری به وجود می آید؛ 

که جمعیت کثیری هم هستند و مناقشه 

می کنند که رأی حق است یا خیر( از این 

بحث در تغییر سازمان و نظام سیاسی و 

جامعه ایرانی استفاده می شود.

   دگردیسی روحانیت

در کنار این دگردیسی انتخابات، 

اتفاق دیگر، دگردیسی روحانیت است 

)روحانی ای که به عنوان داور دینی و 

اخالقی است و نظارت دارد و خودش 

کارگزار و بازیگر اصلی است(. ما چهار 

دهه را گذراندیم و زیست کردیم و اکنون 

دو روحانی )با هر سبک و سیاقی(، 

کارگزاران و بازیگران اصلی انتخابات 

هستند که با یکدیگر کل کل می کنند 

و بیشتر با مفهوم حق بازی می کنند؛ تا 

تکلیف. این انتقال روحانیت از داور و 

مشاور و ناظر به روحانی ای که وسط 

ایستاده خیلی مهم است.

دگردیسی اساسی در نظام روحانیت اتفاق 

افتاده است که روحانی ای که دغدغه اش 

توزیع دین، نظارت بر حوزه دین و دینداری 

جامعه است، خود عاملیت پیدا می کند و 

می خواهد یا دین را محقق کند و یا جامعه 

را بسازد؛ که بنده معتقدم روحانیت از 

خودش عبور می کند و دیگر دغدغه اش 

برپایی دین نیست؛ بلکه ساختن جامعه 

 
ً
است؛ به همین دلیل است که ما نهایتا

می گوییم کنشگری روحانیت نتیجه اش 

سکوالریسم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

خواهد بود. 

تفاوت در این است که آن روحانیت با 

احتیاط می آید و هزاران شرط و شروط 

می گذارد؛ اما این روحانیت هیچ شرط 

 آقای رئیسی 
ً
و شروطی نمی گذارد؛ مثال

هیچ شرطی نگذاشته است؛ کما اینکه آقای 

روحانی نیز شرط نمی کند که اگر احساس 

بی دینی کردم می روم. آن روحانیتی که ما به 

لحاظ تاریخی سراغ داریم، این گونه بوده که 

اگر احساس کند یا جایی ببیند بی دینی شیوع 

پیدا می کند، خارج می شود؛ مثل جریان 

مشروطه و تاریخ انقالب اسالمی و… ؛ 

اما روحانیت در این جا شرط نمی گذارد و 

تمام عیار می آید؛ با خانواده و همسر و با تمام 

پرونده هایش؛ ابایی هم ندارد که افشا شود؛ 

پای آن می ایستد؛ مانند یک شخص  مدرن.

 آقای رئیسی هیچ شرطی 

نگذاشته است؛ کما این که آقای 

روحانی نیز شرط نمی کند که اگر 

احساس بی دینی کردم می روم. 

روحانیت در این جا شرط نمی گذارد و 

تمام عیار می آید؛ با خانواده و همسر 

و با تمام پرونده هایش؛ ابایی هم ندارد 

که افشا شود؛ پای آن می ایستد؛ مانند 

یک شخص  مدرن.
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بنابراین عنصر اصلی جابه جایی 

روحانیت کالسیک به روحانیت مدرن، 

جریان دوم خرداد است. دوم خرداد این 

عاملیت مهم را در ایران معاصر دارد و 

گشایشی را رقم می زند که نتیجه اش 

دعوت به حضور تمام عیار روحانیت 

است. بنابراین آمدن ناطق نوری با دغدغه 

روحانیت امروزی نبود؛ بحث آقای ناطق 

تکلیف بود؛ در حالی که اکنون دغدغه 

روحانیت چنین نیست.

دوم خرداد کاری می کند که کلیت 

نظام به نمایش گذاشته می شود؛ کلید 

دو جریان اصالح طلبی و اصول گرایی 

از این جا خورده می شود. قبل از این، 

ما جریان اصالح طلبی و اصول گرایی 

قدرتمندی نداریم که نیروها در آن جا 

سامان پیدا کنند؛ افرادی داریم که در 

 خیلی شبیه هم 
ً
نظام هستند؛ اما عموما

 با نیروهای خارج از نظام 
ً
هستند و غالبا

مقایسه می شوند؛ مثل کمونیست ها، 

مجاهدین خلق، ملی  ـ مذهبی ها و… 

که همگی نیروهای خودی هستند. از 

این جا به بعد هست که قصه اصول گرایی 

و اصالح طلبی کلید می خورد؛ به همراه 

تعابیر متعدد دیگری مانند خودی و 

غیرخودی، انقالبی و غیرانقالبی، 

آمریکایی و انگلیسی و… .

بنابراین عاملیت اصالح طلبی و 

اصول گرایی و بازیگری این دو پدیده، نیرو 

تولید می کند و دگردیسی در نیرو مرتب 

اتفاق می افتد؛ یعنی اصول گرایی سال 

۷۶ به بعد )تا ۹۶( بسیار با هم متفاوت 

است؛ اکنون افراد اصلی اصول گرایی 

پنج سال پیش را نداریم و ورژن دیگری 

بازتولید شده است. در اصالح طلبی نیز 

چنین است و در قالب اعتدالیون بازتولید 

شده است.

پس مقوله های رأی، نهاد انتخابات و 

نهاد روحانیت یک  جایی برهم و یکی 

می شوند؛ دغدغه روحانیت، گرفتن 

قدرت می شود؛ آن هم قدرت به معنای 

عریانش. چه چیزی این الزام را ایجاد 

می کند؟ یکی دگردیسی روحانیت که 

منطقش عوض و به قدرت عالقه مند 

شده و دیگری جابه جایی امر سیاسی با 

امر اجتماعی است؛ یعنی جامعه ایرانی 

ظهور کرده است. تا دیروز در ایران، 

دولت، نظام سیاسی و بیان های متفاوت 

از نهادهای اجتماعی را داشتیم؛ اما امروز 

پدیده جامعه ایرانی با مختصات خاص 

خودش را داریم که ظهور کرده  است.

 آن روحانیتی که ما به لحاظ 

تاریخی سراغ داریم، این گونه بوده که 

اگر احساس کند یا جایی ببیند بی دینی 

شیوع پیدا می کند، خارج می شود؛ 

مثل جریان مشروطه و تاریخ انقالب 

اسالمی و… ؛ اما این روحانیت هیچ 

شرط و شروطی نمی گذارد.

 عاملیت اصالح طلبی 

یگری این  و اصول گرایی و باز

دو پدیده، نیرو تولید می کند و 

دگردیسی در نیرو مرتب اتفاق 

می افتد؛ یعنی اصول گرایی سال 

۷۶ به بعد )تا ۹۶( بسیار با هم 

متفاوت است. 



68

نسخه مکتوب   - شماره   13
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

68

ما در جمهوری اسالمی یک اشتباه 

استراتژیک مرتکب شدیم؛ همگی نیز 

مرتکب شدند؛ روشنفکران، روحانیون، 

گروه های سیاسی و… و آن این که سعی 

کردیم قبول نکنیم جامعه  ی ایران، تاریخی 

است. ما جامعه را خیلی معاصر تعریف 

کردیم.

 اسالم گراها جامعه را در فضاهایی 

مثل ۱۵ خرداد، ۲۲ بهمن و… تعریف 

کردند؛ کسانی که کمی خارج از متن 

اسالمی بودند با مشروطه و پهلوی یا اگر 

خیلی عقب رفته باشند با امیرکبیر و عصر 

ناصری تعریف کرده اند. تعداد کسانی 

که فهم تاریخی از جامعه ایرانی ارائه 

کرده باشند بسیار کم است. درحالی که 

جمهوری اسالمی یک پدیده تاریخی 

است و اگر چنین نباشد، همه مسائل، 

معاصر می شود و گردن روحانیت و اسالم 

و انقالب اسالمی می افتد. 

 
ً
اگرچه بسیاری بدشان نمی آید؛ خصوصا

کسانی که نقد بنیادی دارند؛ در حالی که 

ما رژیمی بعد از رژیم دیگر هستیم؛ 

 بعد از رژیم شاه 
ً
جمهوری اسالمی دقیقا

است و هفتاد درصدش مثل رژیم شاه است 

و طبیعی هم هست؛ چرا که نظام طبیعی 

در همان متن زیست می کند؛ اقتصاد، 

سیاست، تاریخ، مناسبات مان و… برای 

آن جاست؛ از بیرون که نیاورده ایم.

ما درنتیجه ی یک بدفهمی، جامعه را 

غیرتاریخی و معاصر تعریف کرده ایم؛ 

در مقابلش هم هجمه بنیادینی است 

که از سوی نیروهای اجتماعی اتفاق 

افتاده و بر همه تحمیل کرده که یک 

پدیده تاریخی است. این جاست که فی 

الواقع با رسمیت شناختن جامعه ایرانی 

از طریق خشونت آمیز روبه رو هستیم؛ 

 ما رژیمی بعد از رژیم دیگر 

 
ً
هستیم؛ جمهوری اسالمی دقیقا

بعد از رژیم شاه است و هفتاد 

درصدش مثل رژیم شاه است و 

طبیعی هم هست.
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 اصالح طلب ها که دغدغه دموکراسی 
ً
مثال

دارند در مقاطعی با برخورد قهرآمیز 

جامعه روبه رو شدند؛ مثل انتخابات ۸۴ 

و انتخابات ۸۸ .

 در اصول گرایی نیز همین گونه بوده و 

جایی که جامعه طلب کرده، جواب نداده 

است. اصول گرایی سوار بر دین است؛ اما 

جامعه اکنون اعالم می کند بی دین است. 

وقتی در پژوهش های اجتماعی درمی آید 

که چهل درصد بیشتر نماز نمی خوانند، 

همان چیزی است که یقه اصولگرایی را 

می گیرد و قهرآمیز است.

 اخالق بسیار مشکل دارد؛ جامعه 

منحصربه فردی که در آن جوک های 

دینی با شدت و حدت رواج دارد. این 

همان برخورد قهرآمیز است که می گوید 

من را به رسمیت بشناس. این ظهور به 

صورت تخریب و اعتراض خودش را نشان 

می دهد؛ زیرا زمینه های مدنی بروز امر 

اجتماعی در جامعه ایرانی وجود نداشته 

است. رابطه مردم و نظام سیاسی در این 

صورت کاسب کارانه است؛ بروز نگاه 

کاسب کارانه نیز نشانه ای است بر عبور 

از پارادایم تکلیف به پارادایم حق. برای 

کسب رأی، معامله می کند. جامعه ای که 

دینی و انقالبی بوده است، چرا تبدیل به 

جامعه معامله گر می شود؟

   جمع بندی

چند اتفاق مهم افتاده است؛ یکی این که 

در نظام اجتماعی ایران، تقلب طبقاتی اتفاق 

افتاده است؛ چرا تقلب؟ چون ما منزلت 

طبقات جامعه ایرانی را قبول نکردیم. در 

پژوهشی که بنده انجام دادم، هفتاد درصد 

گفتند ما از طبقه متوسط هستیم؛ درحالی که 

از طبقه پایین جامعه هستند. دیگر این که 

روحانیت از خودش عبور کرده است. 

اصول گرایی نیز از خودش عبور کرده است. 

حتی کلید عبور از جمهوری اسالمی نیز 

زده شده است و از همه مهم تر این که امر 

اجتماعی در آینده به ما حکم خواهد کرد 

و این عبورها می تواند خطرناک باشد. 

البته می تواند خوب نیز باشد و دموکراسی 

اجتماعی که مورد نظر ما و وجه مغفول 

بوده است ظهور کند؛ در این صورت 

اصالح طلبی و اصول گرایی و کنش و 

سامان سیاسی را باید مورد بازنگری قرار 

بدهیم. در این صورت همه چیز مبتنی 

بر مفاهیم حقوق، تکالیف، مشارکت و 

مسئولیت… خواهد بود. در این صورت 

نیروهایی که وجود داشتند و خودی بودند 

)راست گرا یا چپ گرا( می توانند به عنوان 

رادیکال های دموکراسی و یا همراهان 

دموکراسی در ایران ظهور و مشارکت 

کنند. اگر درست عمل نکنیم، شاهد 

رادیکالیسم اصولگرای سنتی و رادیکالیسم 

دموکراسی  خواهیم بود.

*.  استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران.

 اصول گرایی سوار بر دین 

است؛ اما جامعه اکنون اعالم 

می کند بی دین است. وقتی در 

پژوهش های اجتماعی درمی آید 

که چهل درصد بیشتر نماز 

نمی خوانند، همان چیزی است 

که یقه اصولگرایی را می گیرد و 

قهرآمیز است. 
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روحانیت در قدرت یعنی روحانیتی که در 

مسند نشسته و در مقام خودش صاحب قدرت 

است. روحانیت بر قدرت یعنی روحانیت 

در مقام مقاومت و مخالفت با قدرت مسلط 

است. این دوگانه ای است که باید حل و فصل 

شود. از مدخل های مختلفی می توان به این 

بحث پرداخت. یکی مدخل تاریخی است؛ 

یعنی روحانیت شیعه در قدرت و بر قدرت در 

طول تاریخ. مدخل دیگر، مدخل درون دینی 

است؛ یعنی این که کدام یک )روحانیت شیعه 

درقدرت یا بر قدرت( مورد توصیه دین است 

و روحانیت در آن جایگاه مطلوب تر است؛ آیا 

دراین باره تصریحی از سوی دین و چهارچوب 

و اقتضائاتی وجود دارد؟ مدخل دیگرـ  که 

راهبردی نیز هستـ  این است که کدام یک از 

این دو برای جامعه و دین مطلوب تر است؟ 

مدخل دیگر، عقلیـ  منطقی است؛ بحث 

اقتضایی است؛ از این باب که اقتضای دین 

و اقتضای روحانیت کدام یک از این دوگانه  

است؛ کدام یک به لحاظ عقلی و منطقی قابل 

دفاع تر است. بنده به مدخل چهارم می پردازم 

و  از این مسیر بحثم را دنبال می کنم.

بعد از چهل سال )به مسند رسیدن روحانیت( 

همچنان این  سؤال مطرح است که نشستن 

روحانیت بر مسند قدرت صحیح است یا 

خیر؟ رقابت در انتخابات اخیر بین دو روحانی 

با دو تفکر متفاوت بود.  البته از این بحث ها 

کم و بیش عبور و تجربه کردیم و اکنون باید به 

این پرسش پاسخ دهیم که آیا چنین تجربه ای 

خوب و قابل دفاع بود و باید ادامه دهیم یا 

این که نیاز است مورد بازبینی قرار گیرد؟ به 

هر حال باید دید که آیا مسیر درست بوده یا 

نیاز به ترمیم و حتی بازگشت است؟

روحانیت »در قدرت« و »بر قدرت«
گفتاری از دکتر علیرضا شجاعی زند*
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الزم است به دو نکته در باب تحدید 

بحث اشاره کنم:

ترکیب روحانیت و قدرت منحصر به این 

دو )در قدرت و بر قدرت( نیست و صور 

دیگری دارد که مورد بحث ما نیست. بحث 

ما ناظر به روحانیت سیاسی است؛ روحانیتی 

که به نحوی در امر سیاسی دخالت دارد؛ 

یا با قدرت سیاسی حاکم مقابله می کند 

و یا آن را همراهی می کند و تبدیل به یک 

دولتمرد، کارگزار یا حامی کارگزاران شده 

است. بنابراین روحانیون خارج از قدرت 

یا بی اعتنا به قدرت، محل بحث ما نیستند.

منظور از قدرت همان قدرت سیاسی متمرکز 

در دولت است. امروزه قدرت در علوم سیاسی 

 
ً
و جامعه شناسی، مفهوم گسترده ای دارد؛ مثال

قدرت منتشر، قدرت مربوط به ساختارهای 

مقاومتی )مقاومت در برابر قدرت حاکم(، 

قدرت اجتماعی و اقتدار اجتماعی و… این ها 

هیچ کدام مدنظر ما نیست.

پس از بیان این دو نکته برای حل و فصل 

دوگانه ی »بر قدرت« و »در قدرت« باید دو 

دوگانه دیگر را نیز روشن کنیم تا بتوانیم به 

پاسخ دست یابیم: ۱. نهضت و نظام؛ ۲.  

انقالب اسالمی و اسالم انقالبی. اگر این 

دوگانه ها حل و فصل شوند، دوگانه ی بر 

قدرت و در قدرت نیز حل و فصل می شود؛ 

زیرا ادعای بنده این است که هر سه دو گانه، 

کاذب هستند. ما نباید خود را موظف به 

انتخاب به یکی از این شقوق این دوگانه ها 

بکنیم؛ انتخاب هایی فراتر از این  ها نیز وجود 

 این ها 
ً
دارد؛ یک انتخاب این است که اصال

را دوگانه نبینیم؛ اگر هم می بینیم نسبت آن ها 

را تقابلی نبینیم. ادعای بنده این است که 

این ها دوگانه هایی کاذب هستند که حداقل 

نباید نسبت تقابلی بین این ها برقرار شود.

   دوگانه نهضت و نظام

تلقی کلیشه ای و رایجی که درباره دوگانه 

نهضت و نظام وجود دارد این است که یا 

نهضت یا نظام! یعنی بین این دو نسبت 

»یایی« است؛ نه نسبت »واوی«؛ یعنی 

نمی شود هم نهضت و هم نظام؛ یا باید 

نهضتی باشید یا باید در چارچوب نظام 

حرکت کنید؛ این ها جمع شدنی نیستند! 

تلقی دیگری نیز هست که انتقال از نهضت به 

نظام، نوعی تنازل، فروکاهی، از دست دادن 

و تمکین کردن است. درحالی که بنده معتقدم 

این گونه نیست و این تقابل فاقد مبناست و 

دچار نوعی ساده سازی و بزرگنمایی است.

نهضت یک حرکت اعتراضی علیه وضع 

موجود برای رسیدن به وضع مطلوب است. 

این حرکت دو جنبه دارد: یکی جنبه راهبردی؛ 

 در 
ً
یعنی راهبردها و شیوه هایی که نوعا

نهضت ها به کار برده می شود؛ دیگری جنبه 

اهداف و آرمان های آن نهضت.

نظام یعنی ساختار مستقر و تثبیت شده از یک 

نظم سیاسی که جنبه ها و عرصه های مختلفی دارد. 

این نظام ویژگی هایی دارد. یکی وجه ساختاری 

ـ راهبردی است که نظام ها از این ساختارها و 

چارچوب ها استفاده می کنند؛ ساختارهایی برای 

 نیز در 
ً
ایجاد تغییر تدریجی و بهبود. معموال

چارچوب های آرام، نهادمند و قانونمند حرکت 

 با نهضت 
ً
می کنند. بنابراین راهبردهای نظام کامال

 خشن 
ً
ـ که راهبردهایش ناگهانی، بنیادی، بعضا

و غیر قانونی و سریع استـ  تفاوت دارد. ویژگی 

دیگر نظام نیز اهداف و آرمان هایش است.

بنابراین تقابل بین نظام و نهضت ناظر به 

ویژگی هدف و آرمان هایشان نیست؛ چرا که 

مشترک هستند و همه نظام ها واجد اهداف و 
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غایاتی هستند. اما از حیث راهبردها متفاوتند 

و اگر تلقی تقابلی هست ناظر به راهبردها و 

تفاوت های راهبردی است؛ یعنی می شود 

نهضت و نظامی را تصور کرد که از حیث اهداف 

 مولود 
ً
و آرمان ها نظیر هم باشند )نظام ها اساسا

نهضت های پیروز هستند(، اما مشی آن ها از 

حیث راهبردی تفاوت داشته باشد؛ چرا که نظام 

دیگر به دنبال تغییرات بنیادی، خشن و فراقانونی 

نیست. اما نظام می تواند اهداف طراحی شده ی 

آن نهضت را تعقیب کند. بنابراین تقابل ذاتی 

نیست؛ بلکه تقابل وقوعی است؛ یعنی می شود 

این گونه بشود یا نشود.

برخی این تقابل را در تعبیر پویا و ایستا 

تعریف کرده اند؛ یعنی نهضت ها پویا هستند 

و نظام ها ایستا هستند. این تعبیر نیز ناظر 

به بود و نبود اهداف است؛ چرا که ما به 

جامعه ای ایستا می گوییم که هدف و آرمان 

ندارد یا رها کرده است. بنده در مقاله خاتمه 

انقالب، به جای دفاع از انقالبی گری به مثابه 

تداوم راهبردهای انقالب، از حفظ اهداف و 

آرمان های بلند دفاع کردم. انقالب به معنای 

راهبردی اش پایان یافته است و قرار نیست ما 

در چارچوب و مسیر تند و تیز حرکت کنیم؛ 

بلکه در چارچوب های نهادینه و ساختاریافته 

حرکت می کنیم. اما آن چه درباره ی نظام به ما 

امید می دهد آرمانی بودن یا نبودن آن است؛ 

آیا هنوز آرمان هایی دارد یا خیر؟ امروزه باید 

از نظام آرمانی دفاع کرد؛ نه نظام انقالبی و 

نه نهضت انقالبی. البته این امر با بیانات 

مقام معظم رهبری منافات ندارد؛ زیرا تعبیر 

ایشان از انقالبی بودن نیز ناظر به اهداف و 

آرمان هاست؛ نه راهبرد. ایشان شاید جدی ترین 

فرد در این نظام باشند که با حرکت های خارج 

از چارچوب انقالبی ـ و به تعبیر واقعی تر 

افراطیـ  مقابله می کنند؛ حتی به افرادی که 

با انگیزه های جدی مؤمنانه حرکت می کنند و 

در مسیر نهضتی قرار دارند، بدون سست کردن 

انگیزه هایشان، توصیه می کنند.

    دوگانه انقالب اسالمی و اسالم 

انقالبی

آقای روحانی با تمسک به بیاناتی از شهید 

مطهری در آستانه انقالب، به گونه ای مواجهه ای 

بین انقالب اسالمی و اسالم انقالبی مطرح 

کرده است. البته شهید مطهری مطرح کرده 

است؛ اما آقای روحانی به منظور دیگری 

 آن را مطرح کرد. البته ما نیت خوانی 
ً
مجددا

نمی کنیم تا غیر اخالقی نشود؛ باید با احتیاط 

نیز بیان کرد؛ اما بنده معتقدم فضایی ایجاد 

شد برای مقابله با گفتمان انقالب اسالمی. 

توصیه هایی که مقام معظم رهبری در این زمینه 

دارند، نشان دهنده این است که تقابلی میان 

این دو نیست. از تعبیر اسالم انقالبی، هم 

امام و هم رهبری به دفعات استفاده و معنای 

مثبتی از آن مستفاد کرده اند. تعبیری که شهید 

مطهری معنای منفی از آن استفاده کرده، 

ناظر به گروه هایی همچون فرقان، مجاهدین 

خلق و تا حدی دکتر شریعتی و کسانی که 

صراط المستقیم را به صراط استقامت تعبیر 

می کردند و… بوده است؛ یعنی جریاناتی که 

به دنبال اسالم انقالبی هستند؛ اما آنچه ما 

به دنبال آن هستیم انقالب اسالمی است. 

 انقالب به معنای 

راهبردی اش پایان یافته است 

و قرار نیست ما در چارچوب 

و مسیر تند و تیز حرکت کنیم؛ 

بلکه در چارچوب های نهادینه و 

یافته حرکت می کنیم.   ساختار
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منظور شهید مطهری این بوده است که برای 

این گروه ها و جریانات، اصل مبارزه است 

و این که به چه شیوه و برای چه و به کجا 

می روند، مهم نیست و امری ثانویه است. 

بنابراین دوگانه شهید مطهری در گفتمان 

دیگری ساخته شده است و تعبیر منفی از 

اسالم انقالبی متعلق به گفتمان متفاوتی 

است که با فضای گفتمانی مطرح شده از 

اسالم انقالبی توسط امام و رهبری متفاوت 

است. منظور ایشان اهداف و آرمان ها و 

حفظ انگیزه ها و مجاهدت و پای کار بودن 

است؛ نه راهبردها و شیوه ها.

پس نباید فریب ظاهر همسان واژه ها را 

خورد؛ هر واژه در بستر گفتمانی خاص 

 در فضای 
ً
خودش معنای متفاوتی دارد. مثال

گفتمانی آن زمان، مهندس بازرگان کتاب 

مشهور اسالم مکتب مبارز و مولد را دارد؛ 

این مؤید این است که کسی مثل بازرگان 

می خواست هردوـ  یعنی مبارزه و اهمیت 

تولید ـ را از آن خود کند. بنابراین از نظر 

بنده هیچ تقابلی میان اسالم انقالبی و 

انقالب اسالمی وجود ندارد؛ البته اگر ناظر 

به اهداف و جنبه های مختلف آن باشد.

   دوگانه روحانیت بر قدرت و در 

قدرت

این دوگانه که مرتبط با نقش ها و 

موقعیت های دوگانه ای است که روحانیت 

کسب می کند، مانند آن دوگانه های 

ذکرشده ی قبلی کاذب است؛ یعنی اگر 

این ها شکافته شوند، مشخص می شود 

محل نزاع کجاست و نباید به همه جا تعمیم 

داد. آن چیزی که ما باید به دفعات مورد 

بازگویی قرار دهیم غایی ترین اهداف مان 

است. هدف انقالب اسالمی چه بوده 

است؟ برپایی حکومت دینی؟ برپایی 

حکومت دینی برای چه؟ برای رسیدن به 

جامعه سالم. بنابراین نباید اهداف مان را 

فراموش کنیم.

   جمع بندی

اصل اول: برای روحانیت شیعه مهم نیست 

که بر قدرت باشد یا در قدرت. این ها صورت 

مسأله است؛ در هر زمانی و بر حسب شرایط 

و مصالح ممکن است در قدرت باشد یا بر 

قدرت. برای روحانیت مهم این است که در 

صحنه باشد و برکنار از قدرت و بی اعتنا به 

جامعه و مناسبات قدرت نباشد.

اصل دوم: روحانیت توجه کند قدرت چه 

مسیری به دست آمده است )با زور و شمشیر 

یا…( و در چه مسیری از آن استفاده می شود 

و چه اهدافی را دنبال می کند. بنابراین بر 

قدرت و در قدرت بودن اهمیت ثانویه دارد.

نکته آخر این که بازی روحانیت در یک 

نظاِم همراه، بازی صفر و یک نیست که من 

یا بر قدرتم یا در قدرت. در نظام همراه، بازی 

صفر و یکی نیست. روحانیت شیعه بر خالف 

برداشت رایج حتی در نظام های ناهمراه نیز 

بازی صفر و یکی ندارد؛ یعنی این که همواره بر 

قدرت باشد تا زمانی که حکومت را در دست 

بگیرد یا در قدرت، بعد از به مسند رسیدن.

*.  استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس.

 برای روحانیت شیعه 

مهم نیست که بر قدرت باشد یا 

در قدرت. این ها صورت مسأله 

است؛ در هر زمانی و بر حسب 

شرایط و مصالح ممکن است در 

قدرت باشد یا بر قدرت.
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   دوگانه نهضت و نهاد

مهم ترین بحث درباره نهضت و نهاد را 

دکتر شریعتی قبل از انقالب در کتاب »تشیع 

علوی و تشیع صفوی« مطرح کرده اند. 

بحث درباره ماهیت حکومت دینی و… . 

بعد از انقالب نیز دکتر علیرضا شجاعی 

زند و آقای سعید حجاریان  از مهم ترین 

کسانی بودند که مسأله اصلی شان بحث 

نسبت نهضت و نهاد بوده است که حجاریان 

مباحث خود را در کتاب »از شاهد قدسی 

تا شاهد بازاری« مطرح کرده است. بنده 

معتقدم توصیف آقای حجاریان به واقعیت 

نزدیک تر است و آن  طور که آقای شجاعی 

زند می گوید که تقابلی بین نهضت و نهاد 

نیست، این گونه نیست. آقای حجاریان 

می گوید: »نهاد آن تیزآب و اسیدی است 

که نهضت را از بین می برد«. اگرچه آقای 

شجاعی زند، آرمان گرایانه از چیزی دفاع 

کرده است، اما مصداق خارجی ندارد و 

آن چه اتفاق افتاد، آن  چیزی است که آقای 

حجاریان توصیف کرده. ما دوگانه نهضت 

و نهاد را قبل از آن که خوب متوجه شویم، 

نقدش کردیم. این نوع پرداخت به دوگانه ها 

باعث شده، در عمل اتفاقاتی که در واقعیت 

می افتد را دست کم بگیریم و به همین دلیل 

قدرِت نظام و State  را نادیده گرفتیم.

   نسبت روحانیت و سیاست

درباره نسبت روحانیت و سیاست باید 

چارچوب نظری درستی اتخاذ کنیم؛ 

تحول ساختاری روحانیت شیعی پس از انقالب اسالمی و بازتولید 
الهیات سیاسی محافظه کار

گفتاری از دکتر حسین بادامچی *



جامعه شناسی کنش گری روحانیت در سیاست و انتخابات

75

M
ob

ah
es

at
.ir

@
M

ob
ah

es
at

m
ag

z

خرداد و تیر 1396

چارچوب های مسیحی خیلی کارگشا نیست. 

رویکردهای جامعه شناسی سیاسی نیز 

نمی تواند این نسبت را خوب توضیح دهد. 

به اعتقاد بنده، ما با دوگانه هایی نظیر سنت 

و تجدد، اسالم حداقلی و اسالم حداکثری 

خودمان را فریب دادیم. رابطه دین و سیاست، 

رابطه ای همیشگی در اسالم بوده و این دوگانه، 

رهزن بوده است برای این که  نتوانیم خود 

اسالم حداکثری و مشکالتی که بر اسالم 

سیاسی بار شده است را تحلیل کنیم.

بنده می خواهم راجع به استحاله نیز صحبت 

 در بستر سنتی 
ً
کنم؛ البته استحاله ای که کامال

اتفاق می افتد و ربطی به تجدد ندارد؛ ساختار 

روحانیت شیعه در حال تبدیل شدن به روحانیت 

اهل سنت است و دارد سنیزه می شود. این 

بحث به تجدد و غربزدگی ارتباطی ندارد و 

 در تاریخ ما در حال 
ً
تحولی است که کامال

رخ دادن است و باید با ادبیات بومی و الهیات 

سیاسی خودمان مورد بحث قرار گیرد.

   روحانیت شیعه، روحانیت اهل 

سنت و تمایزات

در بررسی تاریخ ایراِن پیش از انقالب اسالمی 

 نظر 
ً
از سوی تحلیل گران و تاریخ نگاران، عمدتا

بر این است که روحانیت شیعه راـ  برخالف 

روحانیت اهل سنت ـ باید نهادی متحد با 

جامعه مدنی )و نه متحد دولت( تلقی کرد. 

جز در معدودموارد مربوط به تحقق نظری 

و عملی نظریه والیت فقیه در اواخر دوره 

صفویه و اوایل دوره قاجار که پیوند نزدیکی 

میان نهاد دین و نهاد سلطنت و دولت پدید 

می آید )بحث بنده مربوط به والیت فقیه امام 

نیست؛ بلکه به صفویه و قاجار و به طور خاص 

آن چه مرحوم مالاحمد نراقی و محقق کرکی 

مطرح کرده اند مربوط است( در بقیه موارد 

چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، 

روحانیت شیعه به عنوان مدافع جامعه مدنی 

شیعی و منتقد نهاد قدرت ظاهر می شود. این 

کارکرد روحانیت شیعی به ویژه با انقالب 

مشروطه و مشارکت گسترده علمای نجف 

در آن به قصد تحدید قدرت مطلقه سلطان، 

اجرای عادالنه قانون در حکومت و جامعه و 

صیانت از حقوق ملت در برابر تعدی و ظلم 

حاکمان به تثبیت می رسد. بنابراین این نظریه 

کالسیک شیعه است که قدرت فاسد است و 

در کتاب »تنبیه االمه« مرحوم نایینی، در بحث 

نظریه سیاسی شیعه نیز مطرح شده است.

همین مسأله را باید به طور کلی مهم ترین 

تمایز نهاد روحانیت شیعه و نهاد روحانیت 

اهل سنت دانست که تفاوت بنیادین میان 

الهیات سیاسی شیعی و الهیات سیاسی 

اهل سنت و نقش متمایز علما در ایران و 

عراق در مقایسه با دیگر کشورهای اسالمی 

را نمایان می کند. شهید مطهری در کتاب 

»نهضت های اسالمی در صدساله اخیر« 

سؤالی را مطرح می کند که چرا با وجود 

این که در جهان تسنن، از اصالح و مبارزه 

علیه استثمار و استعمار بیشتر سخن گفته 

شده، علمای جامعه االزهر و شخصیت 

بزرگی چون شیخ محمود شلتوت کمتر 

توانسته اند نهضتی را رهبری کنندـ  و بالعکس 

ـ روحانیت شیعه با این که انقالب های 

عظیمی را به پا کرده است، کمتر حاضر 

شده درباره دردها بیاندیشد، نظر و طرح 

اصالحی بدهد و یا فلسفه اسالمی را مطرح 

کند؟ البته شهید مطهری پاسخ می دهد 

که این به نظام خاص روحانیت شیعه 

و روحانیت سنی مربوط می شود. نظام 

روحانیت سنی به گونه ای است که او را کم 
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و بیش به صورت بازیچه ای در دست حکام 

که خود آن را اولی االمر معرفی کرده، در 

آورده است. شخصیتی مانند محمد عبدو 

اگر بخواهد منصب افتا را احراز نماید، 

باید خدیو عباس ابالغ آن را صادر کند. یا 

مقام افتا و ریاست شلتوت باید نوشته ی 

شخصیت نظامی و سیاسی ای چون جمال 

عبدالناصر را داشته باشد تا حجیت و سندیت 

پیدا کند. روحانیت سنی، یک روحانیت 

وابسته است و روحانیت وابسته قادر نیست 

علیه آن قدرتی که به آن وابسته است قد 

علم کند و مردم را به دنبال خود بکشاند؛ 

اما روحانیت شیعه در ذات خود، یک نهاد 

مستقل است؛ از نظر روحی به خداوند و از 

نظر اجتماعی به قدرت مردم متکی است 

و به همین دلیل در طول تاریخ به صورت 

یک قدرت رقیب در برابر زورگویان ظاهر 

شده است. اگر سیدجمال در کشورهای 

سنی مستقیم به سراغ توده مردم می رفت 

و در ایران به سراغ علما، علتش این بود که 

روحانیت شیعه از دستگاه حاکمه مستقل 

بوده و استعداد انقالبی شدن را داشته است؛ 

بر خالف روحانیت سنی. روحانیت شیعه، 

 بر تز مارکس که می گوید مثلث 
ً
عمال

»دولت، دین و سرمایه« همواره در طول 

تاریخ با یکدیگر همدست و همکار بوده و 

طبقه ای را در مقابل توده تشکیل می دادند 

)و سه عامل از خودبیگانگی خلق به شمار 

می رفتند(، خط بطالن کشید.

شهید مطهری جمله معترضه ای را در 

ارزیابی این دو روحانیت می آورد: ما یک 

بررسی مختصر از روحانیت شیعه و سنی به 

عمل آوردیم و نقاط ضعف و قوت هر یک 

را اشاره کردیم، اگرچه به این که روحانیت 

سنی بتواند بر نقاط ضعف خود پیروز شود 

امیدوار نیستیم؛ اما امیدواریم روحانیت 

شیعه بر نقاط ضعف خود پیروز شود.

شهید مطهری، وابسته بودن روحانیت 

به نهاد قدرت را چنان مخرب و آسیب زا 

می داند که از اصالح روحانیت اهل سنت، 

ابراز ناامیدی می کند و مسأله ضعف سیاسی 

و فکری روحانیت شیعه و عوام زدگی را به 

مراتب کوچک تر از مشکل بنیادین عدم 

استقالل روحانیت سنی و اتحاد دین و 

دولت در الهیات و نظام سیاسی نزد اهل 

سنت می داند. بر خالف آن چه امروز فکر 

می کنیم که آخوند سیاسی از آخوند غیرسیاسی 

بهتر است، شهید مطهری قضاوت برعکس 

می کند و می گوید اگر آخوند سیاسی وابسته 

به قدرت باشد، آخوند غیر سیاسی بهتر است.

   تحول ساختاری نهاد روحانیت شیعه

به نظر می رسد نهاد روحانیت شیعه پس از 

انقالب، دچار یک تحول ساختاری شده و 

جایگاه اجتماعی خود را از اتحاد با جامعه 

مدنی به اتحاد با حاکمیت تغییر داده است؛ 

مسأله ای که در مباحث ما مغفول مانده؛ در 

حالی که بسیار مهم است. نهاد روحانیت، 

به واسطه نفوذ اقتدار سیاسی، ساختار بورکراتیک 

پیدا کرده است و نهادهایی حاکمیتی مانند 

 شهید مطهری مسأله 

ضعف سیاسی و فکری روحانیت 

شیعه و عوام زدگی را به مراتب 

کوچک تر از مشکل بنیادین عدم 

استقالل روحانیت سنی و اتحاد 

دین و دولت در الهیات و نظام 

سیاسی نزد اهل سنت می داند. 
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شورای عالی حوزه های علمیه، جامعه مدرسین، 

جامعه روحانیت و دادگاه ویژه روحانیت، 

آن را اداره و هدایت می کنند و بر آن نظارت 

دارند.  اتحاد نهاد دین و نهاد قدرت از طریق 

مکانیسم های مالی و سرمایه اجتماعی و 

فرهنگی بازتولید می شود. اختصاص طبقات 

حاکمیتی خاصی مثل قضاوت، عضویت 

در شورای خبرگان و فقهای شورای نگهبان، 

وزارت اطالعات و نهادهای فکری فرهنگی 

متعدد و برخی مناصب نظارتی حساس در 

بخش های نظامی امنیتی و اجرایی، پیوند 

میان روحانیت و حاکمیت را مضاعف کرده 

است؛ پیوند وثیقی که قابل کتمان نیست.

 مورد نقد 
ً
تحول ساختاری ای که صراحتا

شهید مطهری قرار گرفته است، با تحول در 

نظریه سیاسی و الهیات سیاسی شیعه در 

چهار دهه اخیر همراه بوده است؛ به  عبارت 

دیگر تحول ساختاری، مابه ازایی در الهیات 

سیاسی دارد و از یکدیگر جدا نیستند. اگرچه 

همچنان میزان مداخله روحانیت شیعه در 

دردهای کالن جامعه و ارائه فلسفه سیاسی 

اسالم همچون سابق اندک است )و نقد شهید 

مطهری همچنان پابرجاست( نوع خاصی از 

نظریه سیاسی که بیش از هرچیز باید آن را 

محافظه کاری نامید، به صورت مداوم بازتولید 

گشته است. به موجب نظریه محافظه کاریـ  

 در محافظه کاری مسیحی 
ً
به گونه ای که مثال

یهودی ایالت متحده دنبال می شود ـ نظام 

حاکمیتی از دو بخش انحصاری سیاسی و 

نولیبرالیسم اقتصادی تشکیل می شود و نظریه 

سیاسی، برخالف تعریف کالسیک فلسفه 

سیاسی، به لحاظ نظری و عملی تنها نقش 

مشروعیت بخشی به حکومت و تقویت و 

تحکیم پایه های سلطه را ایفا می کند؛ یعنی 

در رویکرد محافظه کاری، نظریه سیاسی، 

نظریه ای برای عمل نیست؛ بلکه نظریه ای 

برای مشروعیت است.

امروز با بررسی گفتمانی دیدگاه های 

سیاسی روحانیون متنفذی چون صاحبان 

منابر شهری و ائمه جمعه و جماعات چنین 

به نظر می رسد که نه تنها فلسفه سیاسی، 

انتقادی و انقالبی به معنای بررسی دردهای 

 
ً
کالن مردم و ارائه راه حل های اصالحی )مثال

فساد، شهرسازی، عدالت، فاصله طبقانی، 

محیط زیست، تعلیم و تربیت…( جایی 

در گفتارهای مذهبی ندارد، بلکه دوگانه 

اصلی محافظه کاری یعنی مشروعیت به 

حاکمیت موجود و توجیه رباخواری و 

 
ً
اقتصاد سرمایه داری و بانکداری اصطالحا

 دو رکنی که در 
ً
اسالمی)یعنی دقیقا

محافظه کاری مسیحی نیز داریم( ارکان 

اصلی این گفتمان را تشکیل می دهند. در 

این میان برخی شکایت های گاه وبیگاه و 

 بر خالف آن چه امروز فکر 

می کنیم که آخوند سیاسی از آخوند 

غیرسیاسی بهتر است، شهید 

مطهری قضاوت برعکس می کند و 

می گوید اگر آخوند سیاسی وابسته 

به قدرت باشد، آخوند غیر سیاسی 

بهتر است. 

 تحول ساختاری ای که 

 مورد نقد شهید مطهری 
ً
صراحتا

یه  قرار گرفته است، با تحول در نظر

سیاسی و الهیات سیاسی شیعه در 

چهار دهه اخیر همراه بوده است.
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پراکنده مراجع تقلید از ربوی بودن سیستم 

بانکی و بی اعتنایی حاکمیت را باید آخرین 

نشانه های پایان گذار از روحانیت مستقل 

به روحانیت وابسته تلقی کرد.

حضور آقای رئیسی در انتخابات ریاست 

جمهوری ۹۶ در شرایطی که ایشان همواره 

در نهادی مصون از انتقادات سیاسی و 

محافظه کار و با مشروعیت مقدس و اسالمی 

بوده و خدمت کرده و در یک سال گذشته 

نیز بر مسندی تکیه زده است که نهادی 

مقدس و به دور از امر به معروف و نهی از 

منکر بوده )به آن معنایی که شهید مطهری 

گفته( نشان از آن دارد که نه تنها اراده ای در 

جهت فهم و توجه این بحران نیست، بلکه 

برعکس، روحانیت محافظه کار می کوشد 

نفوذ خود را در نهاد دین و نهاد قدرت به 

طور توأمان افزایش دهد.

 انحراف 
ً
این وضعیت به وجود آمده، قطعا

کاملی از مسیر حرکت انقالب اسالمی و 

آرمان های رهبران انقالب اسالمی محسوب 

می شود. شهید مطهری در کتاب »پیرامون 

انقالب اسالمی« که مجموعه سخنرانی های 

 
ً
 و صراحتا

ً
وی بعد از انقالب است، مشخصا

بر دستور امام بر عدم دخالت روحانیون 

در مشاغل حکومتی انگشت گذاشته و آن 

را مبنا و شرط تکامل روحانیت شیعی و 

فلسفه سیاسی اسالمی معرفی کرده است. 

شهید مطهری می گوید: »سّر دیگر این که 

روحانیت توانسته انقالب ها را رهبری کند، 

استقالل است و این حقیقت که هیچ گاه 

عضو دستگاه های دولتی و غیردولتی 

نبوده اند، از حاکمان ابالغ نمی گرفتند و… 

 فرمودند که من موافق نیستم 
ً
امام صریحا

حتی در جمهوری اسالمی روحانیون 

پست های دولتی بپذیرند؛ اگرچه برخی 

کارها در صالحیت آن هاست، از قبیل 

استادی، معلمی، قضاوت و…«.

امروز با گذشت قریب به چهل سال 

از اعالم این اصول و خط فکری اصیل 

انقالب اسالمی در تشکیل دایره امر به 

معروف و نهی از منکر توسط روحانیت 

مستقل و با اقتدار و اختیارات کافی 

جهت نقد حاکمیت، نه تنها یک قدم 

برداشته نشده است، بلکه به عکس، 

فرسنگ ها در جهت گسترش پیوند نهاد 

دین و نهاد دولت پیموده شده است.

*.  استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران.

 در رویکرد محافظه کاری، 

یه ای برای  یه سیاسی، نظر نظر

یه ای برای  عمل نیست؛ بلکه نظر

مشروعیت است.
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    انقالب معرفتی و نسبت روحانیت 

و سیاست

از شرق شناسان تا امام و متفکران اصیل 

انقالب بر این باور صحه گذاشتند که 

انقالب اسالمی بر اساس یک انقالب 

معرفتی و بار نشستن و به میدان اجتماعی 

آمدن یک معرفت انقالبی شکل گرفته 

است. این معرفت انقالبی که بار اصلی 

مبنای انقالب اسالمی را بر عهده داشته 

است، یک معرفت دامن گسترده از مفهوم 

خدا تا اجتماعی ترین مفاهیم یک حرکت 

 از تعبیر 
ً
اجتماعی را شامل می شود؛ مثال

آقای محسن میالنی تا تعابیر آیت الله 

خامنه ای؛ یعنی در انقالب اسالمی یک 

خداشناسی نوین را تجربه می کنیم. البته 

بعد از خداشناسی، الیه های دیگر معرفتی 

نیز وجود دارد؛ از جمله تحلیل و ادراک 

اجتماعی.

از مهم ترین بخش های این انقالب 

گاهی روحانیت نسبت به  معرفتی، خودآ

خود یا ـ به بیان دیگر ـ تحلیل اجتماعی 

روحانیت است؛ یعنی آن معرفت انقالبی 

که به عرصه اجتماعی آمده است، درباره 

مسائل مختلف از جمله روحانیت، 

باورهای جدیدی ارائه می دهد.

تا قبل از سال ۱۳۴۱ و بحث جزوه 

مرجعیت و روحانیت که بعد از آقای 

بروجردی منتشر و کتاب سال می شود و 

جمعی از روحانیون و روشنفکران درباره 

نهاد روحانیت فکر می کنند، ما دو تیپ 

تحلیل از نهاد روحانیت داشتیم؛ یکی 

تحلیل های شرق شناسان که تمایزات 

روحانیت شیعی از روحانیت مسیحی 

نسبت روحانیت و امر سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی
گفتاری از حجت االسالم والمسلمین مجتبی نامخواه*
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برایشان جالب بود؛ دیگری تحلیل های 

درون حوزوی که هیچ گاه نهاد روحانیت 

را به عنوان یک نهاد اجتماعی مورد تحلیل 

قرار نمی دهند؛ بلکه سیره ی علما، متون 

حوزوی و تقریرات حوزوی که نسل به نسل 

منتقل می شد را تحلیل می کنند. بنابراین 

هیچ وقت روحانیت به عنوان یک پدیده 

و نهاد اجتماعی مورد مطالعه ی خود 

روحانیون نبوده است؛ تا یکی دو دهه قبل 

از انقالب. برخی از نمونه های عبارتند 

از همین کتاب بحث درباره مرجعیت 

و روحانیت در سال ۴۱ است؛ مباحث 

امام موسی صدر در سال ۴۴ در قم درباره 

وضعیت امر تبلیغ در حوزه و انتقاداتی که 

نسبت به این مسأله دارد؛ کتاب و گزارشی 

که تحت عنوان »گزارش از سابقه تاریخی و 

اوضاع کنونی مشهد« که آیت الله خامنه ای 

در سال ۴۶ گردآوری می کند؛ سخنرانی 

آقای سیداسماعیل بلخی ـ روحانی و 

عالم مصلح افغانی ـ که در سال ۴۷ در 

دارالتبلیغ حوزه علمیه قم بحث تحول را 

مطرح می کند؛ و در نهایت بحث امام در 

سال ۴۸ در کتاب والیت فقیه.

بنابراین ما یک و نیم دهه قبل از 

انقالب، چهارچوب هایی تحلیلی و 

ادبیاتی داریم که روحانیت نسبت به 

نهاد حوزه، تحلیل اجتماعی از خودش 

ارائه می دهد و تا پیش از آن نبوده است 

و همین ادبیات می تواند روحانیت را 

از موضع انفعال به موضع کنشگری 

بیاورد. اگر امروز بخواهیم درباره 

نسبت روحانیت و سیاست، تحلیلی 

 باید به ادامه این 
ً
داشته باشیم، قاعدتا

خط و این مباحث رجوع کنیم؛ چرا 

که مباحث برون حوزوی )مباحثی 

 
ً
که چهارچوب غیرحوزوی دارد( نوعا

ناکارآمد هستند؛ اگرچه این مباحث 

بعدها از انحصار شرق شناسان خارج 

می شود و دیگر فقط شرق شناسان نیستند 

که تحلیل می کنند؛ اما خصلت ها و 

چهارچوب های شرق شناختی ادامه پیدا 

می کند؛ مثال چهارچوب های چپ یا 

پست مدرن که برای تحلیل روحانیت به 

 ناکارآمد است و 
ً
کار برده می شود نوعا

وقتی از درون نظام حوزه به آن تحلیل ها 

نگاه می کنیم بسیار قابل توجه است 

که این چه نوع تحلیلی است که تالش 

می کند تکثر موجود در حوزه را نبیند. 

نکته مهم دیگر آن که تمام آسیب های 

جامعه شناسی دین و تقلیل گرایی ای که 

در شناخت پدیده دین وجود دارد، در 

شناخت روحانیت نیز دیده می شود.

حضرت امام در کتاب والیت فقیه در 

ابتدا و انتهای کتاب )مقدمه و مؤخره 

۳۰ صفحه ای( تحلیلی اجتماعی از 

وضعیت روحانیت ارائه می دهند. اگر 

بپذیریم دوگانه هایی چون نهضت و نظام 

و… واقعی نیستند، اگر مفهومی در این 

تحلیل ایشان بتواند نسبت روحانیت و 

سیاست را توضیح دهد و آسیب شناسی 

کند، مفهوم تحجر است.

   تحجر از دیدگاه امام)ره(

وقتی ما از تحجر در دیدگاه امام و 

چهارچوب تحلیلی ایشان در کتاب والیت 

فقیه و در طول دو دهه بعد از آن تا سال ۶۷ 
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به عنوان دغدغه مداوم، صحبت می کنیم در 

واقع یک موضوع را از دیدگاه ایشان بررسی 

نمی کنیم؛ بلکه چهارچوب فکری ایشان را 

بررسی می کنیم بر اساس آن چه خودشان 

 تحجر یکی از 
ً
توضیح می دهند. اساسا

ارکان اندیشه امام است و اندیشه امام در 

یک رفت و برگشت 

دیالکتیک با مفهوم 

تحجر شکل می گیرد. 

وقتی می گوییم تحجر 

از دیدگاه امام، با زمانی 

که می گوییم سیاست 

از دیدگاه امام و… فرق 

می کند.

مرحوم سید احمد 

خمینی می گوید: 

»هنر امام در چه بود؟ 

بعضی ها فکر می کنند امام یک فقیه و مرجع 

بود؛ پس باید هنر امام را در فقه و اصول 

ایشان جست وجو کرد؛ بعضی دیگر هم 

حضرت ایشان را عارف و فیلسوف می دانند 

و اعتقاد دارند که هنر امام را باید در عرفان 

و فلسفه امام یافت؛ عده ای دیگر شعر 

امام را هنر امام می دانند؛ ولی آیا هنر امام 

این هاست؟ یا هنر امام مبارزه آشتی ناپذیر 

علیه مجموعه دنیای استکبار است. آیا 

هنر امام بر پایه جمهوری اسالمی است 

یاچیز دیگری است؟ به نظر من امام به 

تنهایی هیچ کدام از این ها نیست؛ ما فقیه 

و فیلسوف و عارف بسیاری داشتیم؛ اما 

این ها هیچ کدام امام نبودند. هنر امام 

تنها در مبارزه با آمریکا نیست؛ چراکه 

سیاسیون بسیاری در داخل و خارج با 

آمریکا جنگیدند؛ اما آن ها هم امام نیستند. 

من معتقدم آن چه امام را امام کرده و باعث 

اوج گیری نهضت تاریخی و اسالمی امام 

شده است، مبارزه پیگیر حضرت ایشان 

با متحجرین و مقدس مآبان و واپس گرایان 

احمق بوده است«. بنابراین تفسیری که 

سید احمد خمینی از 

امام دارد و شاکله و 

هنر امام را در قالب 

آن بیان می کند، مبارزه 

با تحجر است.

آیت الله خامنه ای 

نیز در پیامی که به 

مناسبت اولین سالگرد 

مرحوم امام صادر 

کردند، اشاراتی به 

همین بحث دارند: 

»در مدرسه انقالب که امام ما بنیان گذار 

است، بساط اسالم صوفیانی و مروانی، 

اسالم مراسم و مناسک میان تهی، اسالم 

در خدمت زر و زور و خالصه اسالم آلت 

دست قدرت ها و آفت جان ملت ها برچیده 
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شده و اسالم قرآنی و محمدی)ص(، 

اسالم عقیده و جهاد، اسالم خصم ظالم 

و آه مظلوم، اسالم ستیزنده با فرعون ها و 

قارون ها و خالصه اسالم کوبنده جباران 

و برپادارنده حکومت مستضعفان سربر 

کشیده است«.

بنابراین مدرسه امام در دیدگاه آیت الله 

خامنه ای و مرحوم سیداحمدخمینی، 

 در تقابل با تحجر تعریف می شود. 
ً
اساسا

پس وقتی می پرسیم چرا در چند دهه بعد 

از امام، مقوله تحجر آن چنان که باید و 

شاید، مورد توجه نبوده و در اندیشه های 

نظری غایب بوده و به آن پرداخته نشده، 

 
ً
باید به این نکته متذکر شویم که احتماال

ما به کلیت اندیشه امام راه نبرده ایم؛ نه 

این که یک مفهوم از اندیشه امام را متوجه 

نشده باشیم.

خود حضرت امام و آیت الله خامنه ای در 

تفسیر امام در جمالتی به صراحت اشاره 

می کنند که نه فقط اندیشه و مدرسه فکری 

امام، بلکه اساس انقالب اسالمی،  در 

ضدیت با تحجر شکل گرفته است. بنابراین 

ضرورت پژوهش در مفهوم تحجر، بیشتر 

از آن چیزی است که خروجی های این دو 

سه دهه به ما نشان داده است.

    اولویت مبارزه با تحجر در 

فعالیت های اجتماعی

در همان کتاب والیت فقیه آمده است که 

امام در دیدار با برخی مراجع می فرمایند: 

»اگر می خواهید کاری انجام دهید و 

مبارزه ای داشته باشید، اول باید تکلیف 

این ها را روشن کنید و با این ها درگیر 

شوید«. آیت الله خامنه ای می فرمایند 

آفت هایی که ممکن است انقالب به آن 

دچار شود، اولینش تحجر است و بعد 

مسأله انفعال.

   اهمیت تحجر و تداوم مفهوم 

تحجر در نظام فکری امام

ما اغلب با تقلیل اهمیت مفهوم تحجر 

 گفته 
ً
در دیدگاه امام مواجه هستیم؛ مثال

می شود مبارزه امام با تحجر یک امر 

هرازچندگاهی بوده است؛ نه یک امر 

مستمر؛ یا این که گفته می شود مبارزه با 

تحجر، محدود به شخص امام است و 

دیگران نباید ادامه دهند. این ها مواردی 

است که با احصا از تحلیل های مختلف 

به دست آمده است. برخی از این جمالت 

 بیان می دارند که دیدگاه امام در 
ً
صریحا

ارتباط با تحجر را کنار بگذاریم؛ »تقلیل 

اندیشه ضد تحجری امام خمینی به 

گالیه های موردی یا سوءتفاهم هایی 

که برای امام اتفاق افتاده است«؛ یعنی 

 تحجری وجود نداشته 
ً
می گوید اساسا

و سوءتفاهم برای امام پیش آمده است؛ 

»تعدیل بعد تحجرستیزانه اندیشه امام 

خمینی به فرامرزها«؛ یعنی این که منظور 

 وهابیت بوده و به 
ً
امام از تحجر، دقیقا

داخل کار نداشته است؛ یا این تعبیر: 

 ما اغلب با تقلیل اهمیت 

مفهوم تحجر در دیدگاه امام مواجه 

 گفته می شود مبارزه امام 
ً
هستیم؛ مثال

با تحجر یک امر هرازچندگاهی بوده 

است؛ نه یک امر مستمر. 
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»تقلیل بعد ضد تحجری اندیشه امام به 

انجمن حجتیه و تقلیل انجمن حجتیه 

به یک سازمان نه یک اندیشه«.

به عنوان نمونه بخشی از یادداشت های 

یکی از اساتید شناخته شده حوزهـ  که در 

دسته بندی رایج در زمره هواداران نظام و 

انقالب محسوب می شودـ  را بدون ذکر نام 

بیان می کنم: » امام بیشترین حمایت را از 

علما می کردند؛ گاهی یک نقدهایی داشتند 

و مباحثی چون تحجر و امثال این ها را بیان 

کرده و گالیه هایی را مطرح می کردند؛ اما 

 بیان آن مطالب در شأن حضرت امام 
ً
اوال

 هیچگاه توهین نمی کردند و 
ً
بود؟ و ثانیا

نمی گذاشتند حریم ها شکسته شود«.

ما وقتی به متن اندیشه امام مراجعه 

می کنیم، مسأله تحجر  بسیار جدی شمرده 

شده است؛ آن هم نه فقط گاهی و نه فقط 

در مورد برخی؛ بلکه حتی به طور مشخص 

درباره بسیاری از نزدیکان خودشان. 

نمونه ی بارز آن در سال ۶۷ اتفاق افتاد؛ 

یعنی ماجرای آقای قدیری که امام تعابیر 

بسیار تندی درباره ایشان به کار می برد. 

از بین مجموعه روحانیونی که در قم با 

امام در ماجرای انقالب همراهی نکردند، 

آن هایی که باسوادتر، مجتهد و به امام 

نزدیک تر بودند را امام در دفتر خودش 

و در بخش پاسخگویی به استفتاءات 

گذاشت. یا فقهای شورای نگهبان که از 

میان انبوه روحانیون، از امام حکم گرفتند 

و حتی امام درباره این ها خطر تحجر را 

جدی می داند و در نامه ها تذکر می دهد؛ 

تعابیری چون: »یک بار چشم باز نکنید 

ببینید حجتیه ای ها همه چیز شما را بردند«. 

بنابراین امام خطر تحجر را فقط در برابر 

انقالب و در یک دوره تاریخی و یا حتی 

فرامرزها و عربستان و… نمی دانست.

دامنه مفهوم تحجر از نسبت روحانیت و 

سیاست و نسبت روحانیت با امر سیاسی 

و اجتماعی بسیار بیشتر است. تعبیر امام 

این است که اسالم متحجرانه و تحجر 

شامل تفسیر تمامی الیه های اسالمی از 

خدا تا مفاهیم اجتماعی است.

   تحجر و نسبت روحانیت و سیاست

با این مفهوم تحجر اگر بخواهیم نسبت 

روحانیت و سیاست را بررسی کنیم، باید 

 تحجر و متحجر چه نماد و 
ً
بپرسیم اوال

بروز بیرونی دارد؟ به این سؤال در دو سطح 

می توان پاسخ داد؛ یکی سطح مناسبات 

انسانی )اعم از مناسبات خرد و کالن 

اجتماعی( و دیگری سطح دین. در سطح 

اولـ  به حسب تعریف امامـ  سه الیه انسانی 

 اسالم متحجرانه و تحجر 

شامل تفسیر تمامی الیه های 

اسالمی از خدا تا مفاهیم 

اجتماعی است. 

 ما وقتی به متن اندیشه امام 

مراجعه می کنیم، مسأله تحجر  بسیار 

جدی شمرده شده است؛ آن هم نه 

فقط گاهی و نه فقط در مورد برخی؛ 

بلکه حتی به طور مشخص درباره 

بسیاری از نزدیکان خودشان. 
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 حرام می دانند غیر از روحانیت 
ً
احیانا

بخواهند وارد سیاست شوند، دخالت کنند،  

کنشگر باشند و حق انتخاب داشته باشد؛ 

یعنی آن تنزه طلبی هنوز هست. بنابراین 

انحصارطلبی و قیم مأبی نسبت به حوزه 

سیاسی، از آسیب هایی است که روحانیت 

به خاطر تحجر پیدا می کند. خروجی این 

روند هم مفهومی است که امام به آن اشاره 

می کنند و آن این که حوزه علمیه شیعه به 

سمت کلیسایی شدن پیش می رود؛ یعنی 

 
ً
اگر این تحجر وجود داشته باشد، قاعدتا

حوزه علمیه کلیسایی می شود.

*.  دکترای دانش اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم )ع(

وجود دارد که هر کدام از این سه الیه، یک 

بخشی از معرفت معطوف به خودشان را 

تولید می کنند؛ الیه اول، فلسفی عرفانی 

است که در حقیقت الیه وجودی اولیه 

انسان است. تحجر وقتی اتفاق می افتد که 

این معرفت وجود نداشته باشد و امام از آن 

به جمود تعبیر می کند. الیه دوم، اخالقی 

است و علم اخالق متکفل آن است. تحجر 

در این جا زمانی است که پرخاشگری و 

پرخاش به دیگران اتفاق بیفتد. در الیه سوم 

که فقه متکفل آن است، تحجر زمانی اتفاق 

می افتد که مبنای فقه و اندیشه فقهی تکفیر  

وـ  به تعبیر امامـ  حرام کردن همه چیز باشد.

در سطح دین نیز سه سطح تحجر داریم؛ 

در روش فهم دین؛ جایی که متغیرها ثابت 

فرض می شوند؛ در دین حاصل از روش 

 قبل از انقالب عده ای 

حرام می دانستند که روحانیت وارد 

سیاست شود؛ اما بعد از انقالب 

 
ً
طوری شده است که عده ای احیانا

حرام می دانند غیر از روحانیت 

بخواهند وارد سیاست شوند. 

آن تنزه طلبی هنوز هست. 

انحصارطلبی و قیم مأبی نسبت به 

حوزه سیاسی، از آسیب هایی است 

که روحانیت به خاطر تحجر پیدا 

می کند.

متحجرانه و دین فهمیده شده از روش 

متحجرانه؛ دینی که به تعبیر امام منهای 

بعد اجتماعی و منهای عدالت خواهی، 

آزادی خواهی و خاصیت انقالبی اش 

است. وقتی دینی داریم که ابعاد اجتماعی 

را پوشش نمی دهد، مفهوم خرافه معنا پیدا 

می کند که امام نیز تعابیر خیلی مفصلی 

دارد و خرافه را یک سطح مقابل انقالب 

اسالمی تعریف می کند.

تعبیری که امام دارند این است که تحجر 

می تواند نسبت روحانیت با سیاست را  

توضیح دهد. قبل از انقالب، صورت 

غالب تحجر عبارت است از تنزه طلبی و 

ورکشیدن رخت و دامن افراد و جریان های 

حوزوی از میدان سیاست و میدان مبارزه 

با امر سیاسی. اما بعد از انقالب عبارت 

است از تالش برای به انحصاردرآوردن 

عرصه سیاسی؛ که تعبیر امام در این باره 

»قیم مأبی« است. امام می گوید که قبل 

از انقالب عده ای حرام می دانستند که 

روحانیت وارد سیاست شود؛ اما بعد 

از انقالب طوری شده است که عده ای 
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موضوع درگیری روحانیت در امر سیاسی 

از منابع مختلفی تغذیه می گردد. بنده 

با نگاه جامعه شناختی با نگاه به منابع 

تاریخی )به با رویکرد تاریخی( مباحث 

خود را تقدیم می کنم. در این رابطه دو 

منبع را در نظر گرفتم؛ یک منبع معطوف 

به فرانهاد دین و آن چه که تحت تلقی های 

دینی در بشریت وجود داشته و از دوره های 

مختلف عبور کرده تا به ما رسیده است. 

منبع دیگر اتفاقات تاریخ معاصر است که 

از قبل مشروطه و مصادره شدن انقالب 

مشروطه و رخدادهای مشروطه و پس از آن 

تا انقالب اسالمی ایران را شامل می شود. 

بحث بنده معطوف به فرانهاد تاریخی بشر 

است. از عنوان بحثـ  »از ساحت آسمانی 

تا ساحت زمینی«ـ  نیز مشخص است که 

گوستین شروع می کنم.  بحثم را از سنت آ

گوستین مردم را به دو دسته تقسیم  سنت آ

می کند: »مردان شهر آسمانی« و »مردان 

شهرزمینی«؛ و می گوید آدم ها که به دنیا 

می آیند بالذات یا آسمانی هستند یا زمینی. 

بر اساس این نگاه، این تلقی وجود دارد که 

 در تقابل با امر زمینی 
ً
امر آسمانی کامال

قرار دارد و این در تفکر مسیحیت خیلی 

تداوم پیدا کرده است. این تفکر باعث 

شکل گیری نگاه خاصی به مناسبات الهی، 

عبادات و تفکرات دینی شده که نتیجه ی 

روحانیت و سیاست؛ از ساحت آسمانی تا ساحت زمینی
گفتاری از: دکتر علی انتظاری*
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آن قائل شدن به تفکیک ساحت آسمانی 

از ساحت زمینی است. این مسأله در نگاه 

گوستین از گذشته وجود داشته؛ یعنی  سنت آ

معتقد است آدم ها همیشه این گونه بوده اند؛ 

یا زمینی یا آسمانی؛ و تاریخ نیز نبرد بین 

همین آسمانی ها و زمینی هاست و شروع 

این نبردها از قتل هابیل نماینده آسمانی ها 

به دست قابیل نماینده زمینی هاست. این 

نگاه رویکرد غالب متفکران عرصه ی دین 

و الهیات بوده است.

   اسالم و ساحت آسمانی و ساحت 

زمینی

اسالم مبتکر تلفیق این دو ساحت و تمام 

اهتمامش در جهت تلفیق این دو است. 

توحید به نوعی همین تلفیق آسمان و زمین 

است. البته ممکن است در ادیان دیگر نیز 

این اهتمام باشد؛ ولی در اسالم به صورت 

برجسته دیده می شود و در اندیشه متفکران 

مسلمان شاهد تجلی آن، یعنی تلفیق 

این دو ساحت هستیم. در عین حال در 

کنار این اتفاق، تلفیقی که در اسالم رخ 

می دهد، همچنان فرانهاد دین که متأثر از 

تفکیک ساحت آسمان از زمین است، 

حضور دارد. انگار ما در بستری از جریان 

کید  معرفتی قرار داریم که هم از طرفی تأ

و توصیه اسالم است که آسمان از زمین 

 آخرت از همین دنیا 
ً
جدا نیست و اساسا

می گذرد و از طرف دیگر همواره شاهد 

این هستیم که متفکران به این سمت یا آن 

سمت غش  می کنند. سعدی در گلستانش 

این موضوع را مورد بحث قرار داده است و 

این که این تلفیق باید اتفاق بیفتد و ما دائم 

از اسفل السافلین به اعلی علیین در حال 

نوسان هستیم و هیچ کس وضعیت ثابتی 

ندارد. هر جا ما از این وضعیت ارشادی 

اسالم رها شدیم به یک سمت غش کردیم؛ 

یا به سمت دنیا رفتیم و یا به سمت آخرت؛ 

یعنی قائل به تفکیک شدیم. به عبارتی 

وضعیت مشرکانی را داریم که وقتی ندای 

توحید سرداده شده، همنوا شدیم؛ اما هرگاه 

از ما غافل شدند، سراغ گوساله سامری 

رفتیم و آن تفکیک یقه ما را گرفت.

عرصه سیاست به نوعی ساحت زمینی 

است و روحانیت ما خیلی اوقات در ادوار 

مختلف به امر سیاسی توجه کرده و تالش 

نموده خودش را از امر دنیا و زمینی و امر 

سیاسی منفک کند.

این تفکیک بین زمین و آسمان متناظر 

با سکوالریزه کردن حیات دینی است؛ در 

واقع تفکیک ساحت هاست، به گونه ای که 

یک ساحت مقدس و آسمانی داریم و یک 

ساحت زمینی. در جریان امام حسین)ع( و 

شهدای کربال این واضح دیده می شود؛  در 

تعابیر این نکته دیده می شود که نگاه به 

 سنت آگوستین مردم را به 

دو دسته تقسیم می کند: »مردان شهر 

آسمانی« و »مردان شهرزمینی«؛ 

و می گوید آدم ها که به دنیا می آیند 

بالذات یا آسمانی هستند یا زمینی.

 هر جا ما از این وضعیت 

ارشادی اسالم رها شدیم به یک 

سمت غش کردیم؛ یا به سمت دنیا 

رفتیم و یا به سمت آخرت؛ یعنی 

قائل به تفکیک شدیم.
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و  مانع اصلی، مانع معرفتی است؛ یعنی 

 چه تعریفی از دین داریم؟ چگونه به 
ً
اساسا

دین نگاه می کنیم؟ و چگونه به این تلفیق 

آسمان و زمین می اندیشیم؟ تا زمانی که این 

مسأله حل نشود، نمی توانیم مسأله اصلی 

را به صورت پایدار حل کنیم؛ اگرچه ممکن 

است در دوره هایی بر اساس موقعیت ها 

و احساس مسئولیت ها، به صورت موقت 

 در حوزه های علمیه افرادی 
ً
حل شود. مثال

که سالمندتر هستند کمتر به امر سیاسی 

گرایش دارند و کمتر عالقه دارند عنوان 

و لقب سیاسی بگیرند و این نشان از این 

دارد که این امر موقتی است؛ نه پایدار.

*.  جامعه شناس و عضو هیأت علمی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی

امام حسین)ع( و یارانش به گونه ایست 

که انگار آن ها در ساحتی قرار داشتند که 

نوعی رفتار خاص از آن ها سرزده است 

که به ما و زندگی روزمره مان ربطی ندارد. 

در واقع قائل به تفکیک زندگی خودمان از 

 در عزاداری ها، 
ً
زندگی ائمه هستیم. عمال

امام حسین)ع( و اصحابش را جوری برای 

مردم تفسیر می کنیم که این ها انسان هایی 

بودند با ویژگی های فوق العاده عجیب 

و خارق العاده و به ما ربطی ندارند. در 

 
ً
ایام عزاداری محرم و صفر نیز صرفا

تحسین می کنند، مرثیه سرایی می کنند و 

از رشادت های آن ها می گویند؛ اما گویی 

ربطی به ما ندارند و آن ها در ساحت و 

وضعیتی زندگی می کردند که ربطی به 

 تحسین 
ً
زندگی و دنیای ما ندارد و ما صرفا

می کنیم.

نوع گفتمانی که در میان وعاظ وجود دارد 

 بر همین نکته داللت دارد که یک 
ً
عمدتا

ساحت خارق العاده در میان اولیاء الله 

وجود دارد و من قرار نیست در زندگی ام 

آن ها را به کار ببرم؛ چرا که اگر قرار بود 

آن اولیا اآلن زندگی کنند چگونه معلمی 

می کردند؟ چگونه زندگی می کردند؟ 

چگونه رانندگی می کردند و… . اگر قرار 

بود شیعه باشیم و پا جای بزرگان بگذاریم، 

بایستی این ها را به زندگی خودمان وارد 

می کردیم؛ در حالی که این کار را نکردیم 

و یا به ندرت دیده شده است و این نشان 

از نگاه سکوالر به دین است؛ نگاهی که 

ساحت آسمان را از ساحت زمین تفکیک 

می کند و نتیجه این می شود که این نگاه 

به دین مانع ورود به عرصه ی این جهانی 

می شود؛چون با ورود به عرصه این جهانی 

در واقع همین مسأله دخالت در امر سیاسی 

مطرح می شود.

این موضوع، موانع روحانیت جهت 

حضور در عرصه سیاسی را نشان می دهد 

 نوع گفتمانی که در میان 

 بر همین 
ً
وعاظ وجود دارد عمدتا

نکته داللت دارد که یک ساحت 

خارق العاده در میان اولیاء الله 

وجود دارد و من قرار نیست در 

زندگی ام آن ها را به کار ببرم.

 در حوزه های علمیه افرادی 

که سالمندتر هستند کمتر به امر 

سیاسی گرایش دارند و کمتر عالقه 

دارند عنوان و لقب سیاسی بگیرند 

و این نشان از این دارد که این امر 

موقتی است؛ نه پایدار.
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تطورات در مرجعیت انتخاباتی روحانیت در
 جمهوری اسالمی ایران

گفتاری از  دکتر محمدمهدی اسماعیلی

   سازمان مذهبی در برابر سازمان 
سیاسی

حضور روحانیت شیعی در حوزه 

سیاست، اگرچه قبل از قرن های دهم 

و یازدهم رگه های روشنی دارد، اما با 

حضور دولت صفوی در ایران، ذیل 

حاکمیت بروز و ظهور بیشتری می یابد؛ 

نوعی همکاری و ارتباط بین روحانیت 

شیعی و حاکمیت شکل می گیرد. بعد از 

انقراض صفویه و تحول درون گفتمانی ای 

که در حوزه فقاهت اتفاق می افتد و جریان 

اجتهادی و اصولی غلبه پیدا می کند 

و مرجعیت علمی از درون حاکمیت 

دولت شیعی به خارج از قلمرو دولت 

شیعی در عراق منتقل می شود، یعنی از 

ابتدای قرن سیزدهم، کنش جدیدی از 

روحانیت شیعی را مشاهده می کنیم؛ یک 

نوع استقالل از حاکمیت. این استقالل 

با شکل گیری مرجعیت که حاصل تطور 

درونی شکل گیری غلبه جریان عقالنی، 

اصولی و اجتهادی است، امکان شکل گیری 

مرجعیت واحد فقهی را به ما می دهد و 

کم کم سازمان مذهبی در مقابل سازمان 

سیاسی شکل می گیرد. برخی مواقع این 
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دو فاصله می گیرند و در پاره ای اوقات 

 بعد 
ً
به یکدیگر نزدیک می شوند؛ مثال

از جنگ اول ایران و روس، روحانیت 

و مرحوم مجاهد و کاشف الغطاء فتوای 

 جنگ دوم ایران و 
ً
جهاد دادند و رسما

روس شروع شد و حاکمیت مجبور شد 

دنباله روی این ها باشد؛ یا در ماجرای 

قتل سفیر روسیه در ایران؛ یا در جنبش 

تنباکو؛ در این موارد حاکمیت سیاسی 

فعلی را انجام داد و سازمان مذهبی 

آمد در مقابلش موضع تندی گرفت؛ 

یعنی در این مقطع ما شاهد دوگانگی 

هستیم. این حرکت در مشروطه به اوج 

می رسد و سازمان مذهبی، حاکمیت 

سیاسی را مقید می کند و به هم می ریزد .

بعد از آن، انزوایی بر حسب مشروطه 

و تجربه عراق )به عنوان دو تجربه ناکام 

برای روحانیت شیعی( و تبعید مراجع 

عراق به ایران پیش می آید و درنتیجه، 

بیست سی سال بعد از مشروطه، کنش 

 
ً
سیاسی در حوزه روحانیت شیعی کامال

به فراموشی سپرده می شود؛ یکی از 

نمادهای آن مرحوم شیخ عبدالکریم 

حائری یزدی است که با وضعیت سیاسی 

آن روز به نحوی با شرایط کنار می آید .

در دوره دهه بیست در اثر اتفاقاتی که ناشی 

از ضعف دربار و تقویت حوزه کمونیسم 

در ایران بود، حوزه و روحانیت فعالیت های 

فرهنگی گسترده تری را برای خودش در 

نظر می گیرد. البته همچنان کنش های 

سیاسی اش محدود است؛ اما زمینه هایی 

اجتماعی در حال شکل گیری است؛ از 

جمله انتشار اولین نشریه در حوزه علمیه 

در دهه ی سی و ظهور شخصیت های 

سیاسی و در رأس آنان حضرت امام. از 

درون این تحوالت و اتفاقات و بعد از 

قضایای سال چهل، اولین نهاد سیاسی 

با گفتمانی روشن در سازمان روحانیت 

شکل می گیرد و کم کم بحث تغییر و 

حضور در حاکمیت سیاسی مطرح 

می شود. تا پیش از آن، ادبیات مطرح در 

گفتمان سیاسی، اصالح حاکمیت است؛ 

اما تا اواخر دهه چهل بحث به در اختیار 

گرفتن حاکمیت می رسد. البته نمی شود 

گفت امام این بحث را ابداع کردند؛ بلکه 

این بحث در ادبیات فقهی ما به ویژه از 

ابتدای قاجار و در کتاب »عوائداالیام« 

مرحوم نراقی وجود داشت؛ اما در این برهه 

و زمانی که سازمان روحانیت و مذهب 

شکل مستقلی می گیرد، میل به تشکیل 

حاکمیت ظهور ببشتری پیدا می کند.

    شکل گیری نهادهای مذهبی سیاسی

اولین نهاد تابع این نگرش امام، جامعه 

مدرسین حوزه علمیه قم است که در 

سال 42 شکل می گیرد و اعضای آن 

 
ً
شخصیت های سیاسی ای هستند که بعدا

همگی از رهبران اصلی انقالب اسالمی 

می شوند؛ از جمله آقایان منتظری، 

هاشمی، خامنه ای، مصباح و جنتی.

دومین نهاد سیاسی ای که قبل از انقالب 

 بعد از انقراض صفویه و 

تحول درون گفتمانی ای که در حوزه 

فقاهت اتفاق می افتد و ...  یعنی از 

ابتدای قرن سیزدهم، کنش جدیدی از 

روحانیت شیعی را مشاهده می کنیم؛ 

یک نوع استقالل از حاکمیت. 
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در سازمان روحانیت شکل می گیرد جامعه 

روحانیت مبارز تهران است که در 

شکل گیری آن به نوعی نواندیشان دینی 

غلبه دارند؛ شخصیت هایی همچون 

شهید مطهری، شهید بهشتی و برخی 

اعضای مؤسس جامعه مدرسین مانند 

مرحوم هاشمی. پس از ظهور این دو 

 
ً
نهاد سیاسی است که روحانیت رسما

در بحث های سیاسی دارای سازمان 

مشخصی سیاسی می شود.

در آستانه پیروزی انقالب اسالمی، یک 

قدم دیگر برداشته می شود و آن شکل گیری 

 
ً
حزب جمهوری اسالمی است که عمدتا

کادر اصلی اش از اعضای جامعه روحانیت 

بودند. آقایان خامنه ای، موسوی اردبیلی، 

هاشمی، شهید باهنر و شهید بهشتی پنج 

نفر اصلی حزب جمهوری اسالمی بودند 

که همگی از جامعه روحانیت به اینجا 

آمده و کادر رهبری را شکل داده بودند.

   افول نهادهای رسمی مذهبی در 
دهه های اخیر

 تا دو 
ً
بعد از پیروزی انقالب، تقریبا

دهه، مرجعیت سیاسی در اختیار این 

سازمان )حزب جمهوری( بوده است. 

در بحث شکل گیری مجلس خبرگان 

قانون اساسی که بعد از رفراندوم اولین 

انتخابات بود، لیست حزب که به نهضت 

آزادی نیز خیلی نزدیک بود، اکثریت را 

 نزدیک دو سوم 
ً
به دست آورد و تقریبا

مجلس خبرگان کسانی بودند که حزب 

جمهوری اسالمی معرفی کرده بود. 

بنابراین قانون اساسی جمهوری اسالمی، 

بر مدل اسالم فقاهتی سیاسی با مشی 

امام تدوین می شود و بعد از آن هم 

خودش را در مجلس شورای اسالمی 

نشان می دهد و تا امروز نیز حاکمیت 

سیاسی محصول این سند باالدستی 

است. علیرغم ناکامی حزب در بحث 

انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری 

)که آن هم به علت این بود که حزب از 

معرفی کاندیدای روحانی منع شده بود، 

و چه بسا اگر همان دوره شهید بهشتی 

معرفی می شد می توانست آقای بنی صدر 

را در انتخابات شکست دهد( از دوره 

سوم که آیت الله خامنه ای به عنوان دبیر 

کل حزب جمهوری اسالمی کاندیدای 

 
ً
ریاست جمهوری می شود، قدرت کامال

در اختیار روحانیت قرار می گیرد و این 

موضوع تا پایان دوره مرحوم هاشمی 

به عنوان یکی از اعضای اصلی جامعه 

روحانیت و جامعه مدرسین ادامه دارد .

از سال 76 به تدریج تغییراتی اتفاق 

می افتد. پوسترهای تبلیغاتی مجلس 

چهارم را که نگاه می کنیم، علیرغم این که 

در درون سازمان روحانیت دو تشکل 

جامعه روحانیت و مجمع روحانیون را 

داریم و این ها مرجعیت دارند و لیست 

برای این هاست، اما کم کم فضای سیاسی 

شروع به پوست اندازی می کند. هرچقدر 

جلوتر می آییم، طبقه متوسط فربه تر 

می شود و الزامات خودش را بر کنش گران 

سیاسی حاکم می کند و تحوالت اساسی 

در جامعه سیاسی ایران به تدریج شکل 

می گیرد. شاید آخرین حضور پررنگ 

جامعه روحانیت و جامعه مدرسین در 

انتخابات ریاست جمهوری را در همان 

سال 76 داریم. بعد از آن کنشگران جدیدی 

که در الیه های اقشار دانشگاهی جوان 
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سنتی هستند، میدان دار می شوند. نمونه 

آن در انتخابات شورای شهر دوم تهران 

است که گروه گمنامی به نام آبادگران 

ایجاد می شود و موفق هم می  شود؛ یا 

در سال 84 آقای احمدی نژاد متعلق به 

هیچ کدام از این دو گروه سیاسی ریشه دار 

که لیست می دهند نیست. اگرچه در 

سال 84، جریان ارزشی و محافظه کار 

پیروز می شود؛ اما احمدی نژاد آن ها 

را نمایندگی نمی کرد. در سال 88 نیز 

همین اتفاق افتاد. در انتخابات 96 بر 

اساس آخرین نظرسنجی )مرکز تحقیقات 

صداوسیما بر اساس جامعه آماری در 

تهران و برخی مراکز استان ها(  در میان 

گروه های مرجع، رتبه روحانیت هفتم 

است )افراد و گروه هایی که مردم در 

انتخاِب نامزد یا نامزدهای مورد نظر 

خود به مشورت و دیدگاه آن ها اهمیت 

می دهند: ۲۷درصد اساتید دانشگاه، 

۱/۱۷ درصد شخصیت های سیاسی، 

۹/۱۶ درصد اعضای خانواده، ۷/۱۰ 

درصد احزاب و جریان های سیاسی، 

۴/۱۰ درصد معلمان و فرهنگیان، ۶/۸ 

درصد دانشجویان و ۸/۷  روحانیون؛ 

درصدهای کمتر بعدی هم به ترتیب 

مربوط به دوستان و آشنایان، هنرمندان، 

ورزشکاران و کسانی است که گفته اند 

رأی نمی دهیم(. در این انتخابات اخیر نیز 

اعالم حمایت جامعه روحانیت و جامعه 

مدرسین خیلی شنیده نشد؛ درحالی که 

دو دهه گذشته اعالم موضع این دو برای 

فضای سیاسی کشور خیلی مهم بود .

همین بحث را در رفتارهای انتخاباتی 

کاندیداها نگاه کنید؛ دو روحانی در 

انتخابات 96 حضور دارند؛ اما کمتر 

شعارهای فرهنگی متناسب با حوزه 

 
ً
آرمانی از آن ها شنیده می شود و کامال

به سمت آزادی های سیاسی، اقتصاد و 

معیشت شیفت پیدا کرده اند. اکنون در 

تقابل های انتخاباتی، ادبیاتی در حوزه ی 

محافظه کاری به وجود آمده مبنی بر این که 

چگونه می توان رأی های خاکستری را 

به دست آورد.

البته اندیشه رهبر انقالب نیز در 

شکل گیری این فضا تأثیرگذار بوده است؛ 

چرا که در اندیشه سیاسی ایشان، بحث 

مردم، صندوق رأی و مشارکت آن قدر 

فعال و قوی  است که کم کم و متناسب با 

مطالبات عمومی، حوزه نظری و عملیاتی 

روحانیت تنگ تر می شود. امروز بسیاری 

از آقایان در انتخابات، اظهار نظر رسمی 

نمی کنند و می گویند ممکن است خالف 

مصلحت آن کاندید از آن استفاده شود. 

این ها به لحاظ آن سیری که اتفاق افتاده 

است جای مطالعات جدی دارد و باید 

این تغییرات شکل گرفته را بیشتر مورد 

واکاوی قرار داد.

 در اندیشه سیاسی رهبر 

انقالب، بحث مردم، صندوق رأی 

و مشارکت آن قدر فعال و قوی است 

که کم کم و متناسب با مطالبات 

عمومی، حوزه نظری و عملیاتی 

روحانیت تنگ تر می شود. امروز 

بسیاری از آقایان در انتخابات، اظهار 

نظر رسمی نمی کنند و می گویند 

ممکن است خالف مصلحت آن 

کاندید از آن استفاده شود. 
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بحث بنده در ارتباط با کنشگری روحانیت 

در ظرف بزرگی تحت عنوان جمهوری 

اسالمی است. این ظرف دارای مسائلی 

است که برای تأثیر  و کنشگری باید آن ها 

را در نظر بگیریم و بدون در نظرداشتن 

 آن ها، کنشگری کمتر خواهد بود.

تحوالت جمهوری اسالمی و تکاپوها و 

پویش های سیاسی، مبتنی بر جامعه شناسی 

تحوالت ایران در دوره معاصر است که باید 

آن ها را شناخت؛ خود این تحوالت نیز 

مبتنی بر ماهیت نظام جمهوری اسالمی 

است؛  ماهیتی که بر سه آرمان سوار شده 

است: آزادی، عدالت و استقالل. همچنین 

مبتنی است بر نظامی مردمی که اصرار دارد 

از طریق انتخابات، روندهای سیاسی را 

پیش ببرد؛ کما اینکه مقام معظم رهبری 

نیز اصرار دارند مردم حضور داشته باشند. 

این مطلب مبنای نظام جمهوری اسالمی 

است و در اصل ششم قانون اساسی نیز 

آمده است.

نظام جمهوری اسالمی از یک جهت 

به گذشته تاریخی خودش ارتباط دارد و 

نمی شود جغرافیای فرهنگی ایران را نادیده 

گرفت. از طرف دیگر، جمهوری اسالمی 

جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسالمی ایران و
 مرجعیت انتخاباتی روحانیت

گفتاری از: دکتر محمد شفیعی فر*
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محصول انقالب اسالمی است. نمی توان 

این آثار را نادیده گرفت. فلسفه تشکیل 

نظام جمهوری اسالمی همین آرمان هایی 

است که در انقالب پی گیری می کردیم. از 

طرفی نیز، الزامات سیستمیک نیز وجود 

دارد و این نظام اسالمی، یک نظام سیاسی 

است با کارکردهای ضروری که باید انجام 

دهد؛ نمی شود گفت چون نظام دینی است 

هر کاری خواست می تواند انجام دهد.

   شکاف سنت و تجدد

یکی از آن قواعد دو قطبی جامعه شناختی 

که در جامعه ایران وجود دارد و  سابقه آن 

حتی در ایران باستان نیز دیده می شود )ایران 

و توران، اهورا و مزدا و شیطان و خدا( و در 

فرهنگ ما ریشه دوانده تجدد است. هر 

چقدر در دوره معاصر جلوتر می آییم، این 

عامل خارجی بیشتر وارد جامعه می شود 

 باز می کند. ورود 
ً
و این شکاف را کامال

تجدد به جامعه ما، همه روندهای سیاسی، 

اقتصادی، فکری و فرهنگی را تحت تأثیر 

قرار داده است و سازمان روحانیت به عنوان 

یکی از نیروهای اجتماعی مؤثر مجبور 

است در برابر این پدیده جدید واکنش نشان 

بدهد و کنشگری خودش را تعریف کند.

با ورود تجدد، تفکر اسالمی در مقابل 

تمدن غربی قرار می گیرد و این دوگانگی 

به وجود می آید. در دوران مشروطه، مشروطه 

مشروعه داریم در مقابل مشروطه. اگرچه 

دوگانه اصلی، تقابل سازمان روحانیت در 

مقابل روشنفکران است، اما این دوگانگی 

مشروطه و مشروعه را در سازمان روحانیت 

نیز داریم و هرچه جلوتر می رویم این 

دوگانگی ها بیشتر می شود. در دوران رضا 

شاه، با زور سرنیزه تمدن غربی را در تمام 

جامعه نهادینه می کند و در اواخر دوران 

پهلوی این دوگانگی فرهنگی در ایران 

تثبیت می شود. مدرانیزاسیون به عنوان 

یکی از بسته های اصلی نماد تجدد در 

دوره پهلوی پی گیری می شود.

تفکر اسالمی در این دوران به عنوان 

رقیب دولت و حکومت و همچنین رقیب 

بخشی از جریان های فکری جامعه مانند 

ناسیونالیسم، سکوالریسم و...  حضور 

دارد. در دهه چهل و پنجاه اسالم التقاطی 

در مقابل اسالم فقاهتی قرار می گیرد که 

همگی بازتابی از شکاف سنت و تجدد 

هستند. این جدی ترین شکافی است که 

در جامعه ما و دوران معاصر وجود داشته 

و بسیاری از تحوالت را متأثر کرده است.

یان التقاطی یان فقاهتی، جر    جر

جریان های التقاطی تا دهه شصت و بعد 

از پیروزی انقالب اسالمی حضور دارند و 

حتی در مجلس اول؛ اما از سال ۱۳۶۰ به 

 به صورت کامل 
ً
بعد جریان فقاهتی تقریبا

حاکمیت را به دست می گیرد و قانون 

 اسالم در حاکمیت 
ً
 قبال

سیاسی نبود؛ علما، روحانیون و 

مراجع در جامعه نیازهای فردی را پاسخ 

می دادند و کنشگری آن ها در این حد 

 در حکومت اعمال نفوذ 
ً
بود؛ نهایتا

می کردند. اما اکنون حکومت در اختیار 

خودشان است و باید نیازهای جامعه 

را هم پاسخ دهند. همین برداشت های 

مختلف فقهی مبنای جناح بندی در 

جمهوری اسالمی شد.
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اساسی نیز به دست این ها نوشته می شود؛ 

در مجلس خبرگان از ۷۳ نماینده، ۵۸ 

نفر روحانی بودند. آزادترین انتخابات 

بعد از انقالب همین انتخابات خبرگان 

بود؛ نه شورای نگهبان بود، نه بررسی 

صالحیت بود و نه محدودیتی جنسیتی 

داشت؛ به گونه ای که یک زن نیز در مجلس 

خبرگان قانون اساسی بود )منیره گرجی( و 

 کاندیدای همین جریان فقاهتی بود.
ً
اتفاقا

این جریان فقاهتی از دهه شصت 

به بعد و بالفاصله بعد از حاکم شدن، 

درون خودش دچار انشعاب می شود که 

این شکاف نیز بر اساس شکاف سنت 

و تجدد است. کاربست اسالم برای 

حل مشکالت اجتماعی باعث می شود 

قرائت ها و برداشت های مختلفی از اسالم 

 اسالم 
ً
در حاکمیت سیاسی پیدا کنیم. قبال

در حاکمیت سیاسی نبود. علما، روحانیون 

و مراجع در جامعه نیازهای فردی را پاسخ 

می دادند و کنشگری آن ها در این حد بود؛ 

 در حکومت اعمال نفوذ می کردند. 
ً
نهایتا

اما اکنون حکومت در اختیار خودشان 

است و باید نیازهای جامعه را هم پاسخ 

دهند. همین برداشت های مختلف 

فقهی مبنای جناح بندی در جمهوری 

اسالمی شد. بنده معتقدم مبنای نظری 

جناح بندی، همین بحث های فقهی است؛ 

نحوه کاربست اسالم برای حل مشکالت 

سیاسی و گره گشایی مسائل حکومتی. 

همین مسأله باعث شکل گیری جناج 

چپ و راست شد؛ مبتنی بر فقه پویا و 

سنتی. البته این به معنای این نیست که 

یکی درست است و دیگری غلط؛ بلکه 

این ها دو طیف هستند که یک طرف 

طیف سنت است که هیچ چیز جدیدی 

را نمی پذیرد و طرف دیگر طیف مدرنیته 

است که معتقد است باید همه الزامات 

جدید را بپذیریم. خود جمهوری اسالمی 

که در هسته است، هم به دنبال حفظ 

اصول و مبانی است و هم مقتضیات 

زمان را می بیند. جایگاه روحانیت نیز 

همین جاست؛ یعنی از یک سو الزامات 

زمان را درک کنیم و از سوی دیگر اصول 

و مبانی خود را نیز داشته باشیم. از همین 

جاست که چالش برای ما درست شده 

است و همیشه وجود خواهد داشت؛ در 

دوره های مختلف و به اشکال گوناگون؛ 

دوران بازرگان: مکتبی و غیر مکتبی؛ 

دوران بنی صدر: لیبرال و خط امامی؛ 

دهه شصت: چپ و راست؛ دهه هفتاد: 

اصالح طلب و اصولگرا و... همه ی این ها 

ذیل شکاف سنت و تجدد  شکل گرفته اند. 

حتی اگر شرایط به گونه ای پیش رود که 

اکنون اصالح طلبان از سیستم سیاسی 

حذف شوند، باز خود اصول گرایان در 

درون خودشان یک اصول گرا و یک 

اصالح طلب درست خواهند کرد.

 دو گانه هایی مانند مکتبی و 

غیر مکتبی در دوران بازرگان، لیبرال 

و خط امامی در دوران بنی صدر، 

چپ و راست در دهه ی هفتاد و... 

ذیل شکاف سنت و تجدد  شکل 

گرفته اند. حتی اگر شرایط به گونه ای 

پیش رود که اکنون اصالح طلبان از 

سیستم سیاسی حذف شوند، باز 

خود اصول گرایان در درون خودشان 

یک اصول گرا و یک اصالح طلب 

درست خواهند کرد. 
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   آزادی، عدالت، استقالل؛ سه 

آرمان اجتماعی انقالب

انقالب اسالمی سه آرمان اساسی 

داشته است: آزادی، عدالت، استقالل. 

تداوم و ریشه دار بودن، از ویژگی های 

مهم این سه آرمان اجتماعی است؛ 

یعنی این گونه نیست که روزی برسد 

 مردم به دنبال آزادی نباشند.
ً
 که مثال

بحث  عدالت اجتماعی همیشه در جامعه 

ما مطرح بوده است. هرچند عدالت در 

ذهنیت جامعه ی ما ریشه دینی و مذهبی 

دارد، اما همیشه به عنوان آرمان اجتماعی 

مطرح بوده است. همین اآلن نیز جامعه، 

تشنه ی عدالت است. یک دوره هشت ساله 

ابتدای انقالب گفتمان عدالت را داشتیم؛ 

بعد از آن آقای احمدی نژاد گفتمان عدالت 

را مطرح کرده است؛ در انتخابات اخیر 

نیز یکی از جریان ها تمرکزش بر مباحث 

پیرامون عدالت بود )هرچند وجه اقتصادی 

پیدا کرده است(.

آزادی نیز یکی از آرمان هایی است که 

ملت به دنبال آن بوده است و هم مبنای دینی 

دارد و هم مبنای جامعه شناختی. اگرچه 

ممکن است آزادی به شکل و معنای غربی 

مدنظر نباشد؛ اما همیشه  حکومتی که 

مردم بخواهند در آن آزادانه سرنوشت شان 

را به دست بگیرند برای مردم موضوعیت 

داشته است.

استقالل نیز به عنوان یکی از آرمان ها 

برای مردم موضوعیت دارد؛  استقالل 

 سه آرمان »آزادی«، »عدالت« 

و »استقالل« برای دو طبقه گسترده  از 

جامعه اهمیت فراوانی دارد؛ طبقات 

متوسط و پایین که کنشگری روحانیت 

به آن ها بازگشت دارد.

سیاسی، اقتصادی، صنعتی و...  استقالل 

نیز از یک سو ریشه دینی و مذهبی دارد و 

از سوی دیگر عزت، افتخار و هویت نیز 

مباحثی ریشه دار هستند.

این سه آرمان ما به ازای اجتماعی دارند؛ 

چرا که برای دو طبقه گسترده  از جامعه این 

سه آرمان اهمیت فراوانی دارد؛ طبقات 

متوسط و پایین که کنشگری روحانیت به 

آن ها بازگشت دارد و می توان در یک کالم 

گفت که تأثیر کنشگری روحانیت به منافع 

این طبقات بازگشت دارد.

*.  استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
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   رابطه روحانیت و امر سیاسی 

در عراق معاصر

بازخوانی تجربه روحانیت شیعه عراق 

مستلزم بررسی رابطه روحانیت شیعه 

و امر سیاسی است. اگر ما رابطه نظری 

امر سیاسی و شیعه را نتوانیم فهم کنیم، 

 تجربه عراق را نیز نمی توانیم فهم 
ً
قاعدتا

کنیم؛ چرا که کلیتی از علمای عراق در 

آن جای می گیرند. در ذکر عبارت »امر 

سیاسی« تعمد دارم؛ زیرا امر سیاسی در 

گفتمان جامعه شناسی و انسان شناسی 

سیاسی، مفهومی است که قدری با 

سیاست متفاوت است. امر سیاسی رابطه 

قدرت را به معنای عامش با حوزه های 

 سازوکارهای اجتماعی 
ً
مختلف و ایضا

قدرت می سنجد؛ اما سیاست به معنای 

کنترل نهادهای سیاسی و نهادهای رسمی 

اعمال کننده ی قدرت است. بنابراین امر 

سیاسی، یک معنای اعم است که رابطه 

الیه های مختلف اجتماعی با قدرت و 

همچنین تمامی اشکال قدرت سیاسی را 

بازخوانی تعامالت روحانیت و انتخابات در
 تجربه عراق معاصر

گفتاری از دکتر احمد نادری*
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بررسی و سنجش می کند. با این وصف، 

باید رابطه روحانیت شیعه با امر سیاسی 

را در نظر گرفت؛ که البته سیاست نیز 

می تواند جزئی از این باشد.

        پیشینه رابطه روحانیت و امر سیاسی

رابطه روحانیت و امر سیاسی به لحاظ 

نظری و نظریه ی تقسیم کار )بدین صورت 

که امور مربوط به قدرت در اختیار شاه 

است و حوزه های مربوط به زندگی 

خصوصی و امور حسبیه و... در اختیار 

علما( از زمان صفویه شروع می شود. 

در زمان قاجار نوعی تزلزل در این نظریه 

دیده می شود؛ به ویژه بعد از مشروطه، ما 

شاهد نوعی دودستگی و چالش نظری 

در رابطه روحانیت و امر سیاسی هستیم. 

در زمان صفویه نیاز بود که نوعی از 

حکومت و ایدئولوژی مشخص روبه روی 

یک حکومت و امپراطوری عثمانی 

با سازوکارهای مشخص قرار بگیرد؛ 

 باید یک دیگری سازی )خود 
ً
اصطالحا

و دیگری( صورت می گرفت. در زمان 

قاجار نوعی از فقدان مشروعیت از ابتدا 

وجود داشت و سپس شرایط اجتماعی 

سبب شد که دودستگی در نظریه به وجود 

بیاید و شاهد چرخش های پارادایمی در 

رابطه روحانیت شیعه و امر سیاسی باشیم.

   ادوار رابطه روحانیت و امر سیاسی 

در عراق معاصر

روحانیت ایران و عراق در این دو دوره 

تاریخی را می توان دارای وضعیت مشابه 

و مشترک دید. ضمن این که مرکزیتی در 

عراق به ویژه بعد از قاجار وجود داشت. 

فارغ از این بحث نظری، درباره تجربه 

روحانیت در عراق معاصر )ابتدای قرن 

بیستم( و رابطه آن با امر سیاسی، سه دوره 

را می توان مشخص کرد:

    ۱( دوره »پیشادولت ملی«؛ که از ابتدای 

قرن بیستم تا اوایل دهه ۱۹۳۰ ـ به طور 

مشخص ۱۹۳۲ـ  که استقالل عراق اتفاق 

می افتد. در این دوره بر اساس مباحث 

گفتمان شناسی، دال برتر در بحث روحانیت 

و رابطه آن با امر سیاسی، بحث مقاومت علیه 

استعمار و کنش های ضد استعماری است 

که روحانیت شیعه انجام می دهد. بنابراین 

گفتمان روحانیت در دوره پیشادولت ملی 

در عراق، گفتمان مقاومت است. گفتمان 

مقاومت علمای عراق از دوره اشغال ۱۹۱۴ 

رقم می خورد و مفتی اعظم عثمانی که فتوای 

جهاد می دهد، علمای شیعه نیز فتوای جهاد 

 امر سیاسی رابطه قدرت را به 

معنای عامش با حوزه های مختلف و 

 سازوکارهای اجتماعی قدرت 
ً
ایضا

می سنجد؛ اما سیاست به معنای کنترل 

نهادهای سیاسی و نهادهای رسمی 

اعمال کننده ی قدرت است. 

در دوره »پیشادولت ملی« 

)از ابتدای قرن بیستم تا ۱۹۳2م 

که استقالل عراق اتفاق می افتد( 

بر اساس مباحث گفتمان شناسی، 

دال برتر در بحث روحانیت و رابطه 

آن با امر سیاسی، بحث مقاومت 

علیه استعمار و کنش های ضد 

استعماری است. 
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می دهند که باید مقاومت صورت گیرد. 

مبارزات مسلحانه و احزاب سیاسی شیعیان 

نیز از همین زمان شکل می گیرند. نتیجه 

این مقاومت از ۱۹۱۴ به انقالب تمام عیار 

۱۹۲۰ )با هدف خروج از سلطه انگلیس 

و شکل گیری نوعی حکومت خودمختار( 

منجر می شود. اگرچه بعد از مدت کوتاهی 

این انقالب شکست می خورد، اما اثرات 

آن در صحنه معادالت منطقه ای باقی ماند؛ 

از جمله این که سیاست هندی سازی با 

شکست مواجه شد و بنابراین به سمت 

سیستم پادشاهی رفتند. با پادشاهی فیصل 

از ۱۹۲۱ شکاف عمیقی بین علمای شیعه به 

لحاظ رویکرد نظری و عملی اتفاق می افتد؛ 

چراکه جریان مخالف این پادشاهی به 

رهبری سیدابوالحسن اصفهانی و میرزای 

نایینی، همان جریان ضد استعماری ای 

بودند که در مبارزات و قیام ۱۹۲۰ نقش 

اساسی داشتند و معتقد بودند پادشاهی 

فیصل ادامه همان جریان استعماری است. 

جریان موافق این پادشاهی به رهبری شیخ 

مهدی خالصی و سیدمحمد نصر بودند که 

از فیصل حمایت کردند.

   ۲( دوره »پسادولت ملی«؛ از دهه 
۱۹۳۰ به بعد که سرآغاز آن استقالل عراق 

و عضویت آن در جامعه ملل است. در 

سال ۱۹۳۰ انگلستان قراردادی ۲۵ساله 

با عراق امضا کرد که سرآغاز استقالل 

 نفوذ انگلیس ادامه 
ً
عراق بود. البته عمال

 برای هر وزیر در کابینه، یک 
ً
داشت؛ مثال

مشاور انگلیسی وجود داشت. در این دوره 

ایدئولوژی های خارجی کم کم به عراق 

وارد می شوند )البته به سایر نقاط منطقه 

نیز نفوذ دارند(: لیبرالیسم، کمونیسم و... . 

این ایدئولوژی ها با بستر فرهنگی عراق که 

مذهبی بود، همخوانی نداشتند و درنتیجه 

واکنش علما را به دنبال داشت. علما ضمن 

مخالفت با ایدئولوژی ها، عالوه بر ادامه دادن 

گفتمان مقاومت، ضدیت خود با استبداد 

را نیز نشان دادند. بنابراین دال مرکزی این 

دوره مبارزه با استعمار )که ایدئولوژی ها 

نیز جزئی از آن بودند( و استبداد بود. 

ایدئولوژی های غربی با تناقضاتی همراه 

 ملی گرایی وقتی وارد کشور 
ً
بودند؛ مثال

مسلمان عراق شد، از طرفی غربی بود و 

نیازمند کمک غرب و از طرف دیگر زمینه 

شورش های ضد استعماری را نیز فراهم 

می کرد. بنابراین زمینه تبدیل شدن به ضد 

خودش را داشت. همیین پارادوکس سبب 

کودتایی در عراق به رهبری عبدالکریم 

قاسم در ۱۹۵۸ می شود؛ در سال ۱۹۶۸ 

نیز حزب بعث کودتا می کند و قدرت را 

تا سال ۲۰۰۳ به دست می گیرد.

این ایدئولوژی ها در همین فضا معنا پیدا 

می کنند و شروع به کنش گری می کنند. 

ما در این دوره شاهد گسترش کمونیسم 

هستیم؛ به گونه ای که دو واژه ی »شیعی« 

با »شیوعی« با یکدیگر هم معنا می شوند. 

شیوعی در لسان عربی به معنای کمونیسم 

است؛ خیلی ها این دو را یکی می پنداشتند و 

این ناشی از شعارهایی بود که کمونیست ها 

 در دوره ی پسادولت ملی، 

شاهد گسترش کمونیسم هستیم؛ 

به گونه ای که دو واژه ی »شیعی« 

با »شیوعی« با یکدیگر هم معنا 

می شوند. شیوعی در لسان عربی 

به معنای کمونیسم است. 
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مبنی بر عدالت اجتماعی و... می دادند. 

در همین دوره )اواخر دهه ۵۰( علمای 

شیعه شروع به واکنش می کنند؛ با این 

دغدغه  که در مقابل کمونیسم کاری انجام 

دهند. جماعة العلما از منزل آیت الله صدر 

شروع و به حزب الدعوة تبدیل می شود 

که در دو زمینه ی فکری و عملی کارهایی 

انجام می دهند؛ در زمینه فکری، کتاب های 

مرحوم صدر و در بحث عملی مخالفت 

میدانی با کمونیسم و دعوت از مردم برای 

پیوستن به اسالم راستین.

   ۳( دوره »پساصدام«؛ در این دورهـ  به 
جز یک مقطع کوتاهـ  گفتمان روحانیت و 

علمای شیعه از حالت مقاومت خارج و 

به گفتمان قدرت تبدیل می شود. مدعای 

بنده این است که در این دوره شاهد نوعی 

چرخش تئوریک و عملی در بحث روحانیت 

شیعه در عراق هستیم. این چرخش در 

انقالب ایران با ظهور حضرت امام)ره( 

و گسست از فقه سنتی اتفاق افتاده بود. 

البته در عراق، تا سقوط صدام این اتفاق 

نیفتاده بود؛ سقوط وی این زمینه را فراهم 

کرد که علمای شیعه عراق وارد سیاست 

شده و به فتوادهی مبادرت ورزند؛ کاری 

 انجام نمی دادند )طبق فقه سنتی( و 
ً
که قبال

در شأن خود نمی دیدند. بنابراین معادالت 

به سمتی می رود که آقای سیستانی در 

بحث سیاست ورود می کنند. در این 

دوره انتقالی، آقای سیستانی فتاوایی 

چون عدم قتل اعضای سابق حزب بعث، 

دعوت از مردم به خویشتن داری و عدم 

غارت اموال عمومی را صادر کردند؛ یا 

مخالفت جدی ایشان در مورد بحث قانون 

اداره موقت عراق که اسالم در آن در نظر 

گرفته نشده بود و ایشان اعتراض جدی 

کردند. کمی جلوتر در اواخر ۲۰۰۵ که 

قرار بود بعد از دولت انتقالی، انتخابات 

برگزار و پارلمان تشکیل شود نیز آقای 

سیستانی فتاوای انتخاباتی صادر کردند؛ 

بدین صورت که وظیفه همه است در این 

انتخابات شرکت کنند؛ همچنین فتوای 

برجسته جواز حضور زنان در انتخابات 

بدون اذن مردان که در عراق بی سابقه بود. 

البته اگرچه ایشان کنشگر اصلی در حوزه 

روحانیت شیعه در عراق بودند، اما از نقش 

سایر روحانیت )مانند مقتدی صدر و...( 

نیز  نمی توان چشم پوشی کرد. این دوره، 

دوره پلورالیسم دخالت علمای شیعه در 

سیاست است. بنابراین شاهد چرخشی 

نظری و عملی هستیم که دال مرکزی آن 

دخالت فقه سنتی دیروز و سیاسی شده 

امروز علمای شیعه هستیم؛ مسأله ای که 

باعث تحوالت جدی در فرهنگ سیاسی 

عراق می شود و تا پیش از آن انتخابات به 

این معنا مطرح نبود.

*. دانشیار انسان شناسی فرهنگی دانشگاه تهران

 در دوره »پساصدام« گفتمان 

روحانیت و علمای شیعه از حالت 

مقاومت خارج و به گفتمان قدرت 

تبدیل می شود. در این دوره شاهد 

یک و عملی  نوعی چرخش تئور

در بحث روحانیت شیعه در عراق 

هستیم. این چرخش در انقالب ایران 

با ظهور حضرت امام)ره( و گسست 

از فقه سنتی اتفاق افتاده بود. 
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   تشکیل نهاد مرجعیت؛ مستلزم 

لوازم معرفتی تمدنی

در دوره معاصر، ما نهادی را به نام 

مرجعیت تقلید داریم که در دوره های 

گذشته نداشتیم. اگرچه برخی از زمان 

کلینی بسیاری را فهرست می کنند؛ اما 

این مطلب دقت الزم را ندارد؛ چرا که 

خیلی از این ها به عنوان مرجع شناخته 

نمی شدند و این لفظ به آن ها اطالق 

نمی شد. این اطالق نیز دارای یک منطق 

تاریخی است که لوازم مدرنی دارد؛ لوازم 

معرفتی، تمدنی و اقتصادی که وقتی باهم 

ترکیب شوند به بحث مرجعیت می رسد. 

یکی از مهم ترین مباحث معرفتی، توسعه 

لفظ اجتهاد و تقلید بوده است؛ یعنی 

وقتی تقلید از اعلم را در زمان شیخ 

انصاری توسعه می دهیم، شرایط معرفتی 

تقلید از اعلم زمان به وجود می آید. در 

بحث لوازم اقتصادی، بحث توسعه 

فتاوای خمس و به طور خاص فتاوای 

سهم امام دنبال می شود. از زمان شیخ 

بازخوانی تعامالت روحانیت و انتخابات 
در تجربه مشروطه

'گفتاری از: دکتر محسن صبوریان*
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مفید تا دوره متأخرـ  یعنی زمان صاحب 

عروهـ  احتیاط را در این می دانستند که به 

مستمندان سادات داده شود؛ اگرچه فرد 

را مخیر می گذاشتند. هنگامی که به آقای 

 لفظ 
ً
بروجردی می رسیم دیگر صریحا

مصالح شریعت مطرح می شود و سهم 

سادات امکان این را دارد که در مصالح 

شریعت مصرف شود. در بحث لوازم 

تاریخی، شکست اخباریون را داریم 

که در دوره فتحعلی شاه اتفاق می افتد. 

مشکلی که اخباریون داشتند این بود 

که منهیات شان زیاد بود؛ چرا که اصل 

برائت را قبول نداشتند و به همین دلیل 

نظام سیاسی یا اجتماعی نمی توانست 

با این گفتار شکل بگیرد.

    شکل گیری نهاد مرجعیت در زمان 

صاحب جواهر

با در نظر گرفتن مجموع این لوازم که بیان 

شد، در دوره متأخر یعنی دوره صاحب 

جواهر ما شاهد نهادی به نام مرجعیت 

هستیم. توضیح این که صاحب جواهر با 

نسل دوم شاگردان وحید بهبهانی همزمان 

است و خود شیخ جعفر کاشف الغطاء 

و سه فرزندش )علی، حسن و موسی( 

همزمان با صاحب جواهر هستند و تا 

مرحوم نشدند، صاحب جواهر امکان 

زعامت پیدا نکرد. بعد از فوت صاحب 

ضوابط در کربال، زعامت صاحب جواهر 

عام شد و این زمانی است که محمدشاه در 

ایران گفته بود که صاحب جواهر در نجف 

 کارخانه مجتهدسازی راه انداخته است.

از ۱۲۶۲ق تا فوت صاحب جواهر در سال 

۱۲۶۶ق ما یک دوره کوتاهی داریم که 

صاحب  جواهر زعامت تام دارد و بعد با 

نص خودشان زعامت به شیخ انصاری 

سپرده می شود. دوره شیخ انصاری 

تقریبا ۱۵ سال طول می کشد و مهم ترین 

خصوصیتش این است که ما شاهد تثبیت 

علم اصول هستیم. علم اصول به معنی 

دقیق کلمه شیعی و عقالنی می شود و 

اشکاالت اخباری ها توسط شیخ انصاری 

به صورت منقح و دقیق پاسخ داده می شود. 

البته وحید بهبهانی هم پاسخ هایی به 

آن ها داده  بود.

شیخ انصاری برخالف صاحب جواهر 

که وجه زعامتی داشت، در امور اجتماعی 

و فتاوای سیاسی دست به عصا بود. علیرغم 

مرجعیت تام و مقلدین فراوان شیخ 

انصاری، کنشگری اجتماعی خاصی در 

این دوره دیده نمی شود. البته بخشی از 

آن به این دلیل بود که با دوره محمدشاه 

و اوایل سلطنت ناصرالدین شاه همزمان 

بوده است.

    ظهور مرجعیت سیاسی اجتماعی

بعد از شیخ انصاری، مرجعیت اولین 

بروز اجتماعی و سیاسی خودش را 

با فتوای معروف میرزای شیرازی پیدا 

می کند. مهم ترین بروز و ظهور نهاد 

مرجعیت تقلید با این فتواست که البته 

 بعد از میرزای شیرازی، 

تکثر مرجعیت به تکثر زعامت منجر 

شد؛ چون مرجعیت نهادی بود که 

برای پاسخ به نیاز زعامت سیاسی 

به وجود آمده بود؛ نه پاسخ به 

سؤاالت شرعی. 
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هنوز هم این فتوا به درستی توضیح داده 

نشده است. بعد از میرزای شیرازی با 

مراجع متکثر روبه رو هستیم )درحالی که 

قبل از آن با مراجع واحد و تامه روبه رو 

بودیم(؛ در دوره مشروطه، در عراق به 

لحاظ علمی آخوند خراسانی، سیدکاظم 

یزدی، میرزاحسین خلیل تهرانی، فاضل 

شربیانی، محمدحسین مامقانی و... از 

این مراجع بودند. مهم ترین آن ها برای 

ایرانی ها، آخوند خراسانی و صاحب 

عروه بودند. بعد از میرزای شیرازی، 

تکثر مرجعیت به تکثر زعامت منجر شد؛ 

چون مرجعیت نهادی بود که برای پاسخ 

به نیاز زعامت سیاسی به وجود آمده بود؛ 

نه پاسخ به سؤاالت شرعی. در دوره غیبت 

صغری و پس از آن نیز بسیاری از پاسخ ها 

از سوی امام به علما ارجاع داده می شد و 

مشخص بود که نامه پاسخ امام نیست. از 

همان دوره ما بحث پرسش و پاسخ و افتاء 

داشتیم و بحث اجتهاد و تقلید از زمان 

سیدمرتضی در کتاب ذریعه بوده است. 

پس شکل گیری نهاد مرجعیت، به دلیلی 

ورای نیاز مردم به پرسش های فقهی شان 

بود؛ و آن عبارت بود از نیاز به تعامل با 

ساختار قدرت و سازوکار سیاسی. پس 

تکثر زعامت، نتیجه ی تکثر مرجعیت بود.

با تکثر زعامت، در مشروطه تکلیف به 

لحاظ دینی نه برای کنشگران متدین داخل 

ایران روشن بود و نه برای طالب نجف و 

کربال. اولین تجربه انتخابات برای علما، 

تجربه انتخابات مجلس اول در مشروطه 

در سال ۱۳۲۴ قمری بود که در این دوره 

و با تشکیل مجلس اول مشروطه، شیخ 

فضل الله و مخالفین خواستار این شدند 

که نقش علمای اسالم در تدوین قوانین 

پررنگ تر شود. علیرغم حمایت شیخ 

فضل الله از این اصل که در هیچ عصری 

هیچ قانونی مخالفتی با قوانین مقدس 

 هیئتی از علما ـ 
ً
نداشته باشد و حتما

که نباید کمتر از پنج نفر باشند ـ باید 

این قوانین را تصویب کنند، اما باز تأیید 

آخوند خراسانی مهم بود و این اتفاق افتاد. 

عمر مجلس اول به انتخاب این پنج نفر 

علمای طراز اول نرسید و کار به مجلس 

دوم کشیده شد. از میان افراد معرفی شده 

و شاخص در ایران می توان به حاج نورالله 

اصفهانی و سید حسن مدرس اشاره کرد 

که البته حاج نورالله نیامد.

   تفکیک مرجعیت ایران و عراق

نکته مهم این جاست که لفظ مرجعیت 

تقلید در متمم قانون اساسی مشروطه آمد 

و فهم این ها از این لفظ، آخوند خراسانی 

بود؛ یعنی وقتی می گفتند مرجعیت تقلید، 

فهم شان مراجع ثالث نجف و مراجع 

سیاسی بود؛ نه صاحب عروه که مخالف 

این قضایا بود یا دیگر علمایی که دستی بر 

آتش سیاست داشتند. یکی دو سال بعد از 

مجلس دوم، آخوند خراسانی به شکلی 

مشکوک مرحوم شد، شیخ فضل الله که 

همان اول اعدام شد، بهبهانی کشته شد، 

 در هر دوره ای که مرجعیت 

تامه داشتیم، منازعات سیاسی کمتر 

بوده و کنشگری اجتماعی سیاسی 

روحانیت موفق ظاهر شده است؛ 

درست برعکس دوره ای که زعامت 

و مرجعیت متکثر داشتیم. 
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سیدمحمد طباطبایی را خانه نشین کردند 

و همه مشروطه خواهان متدین تارومار 

شدند؛ بنابراین امکان نظارت بر آن اصل 

به وجود نیامد؛ چرا که نهاد مرجعیت تقلید 

که قرار بود نقش زعامت داشته باشد ـ 

علیرغم تکثرش در دوره مشروطهـ  چون 

مشروطه خواهان کماکان قائل به مرجعیت 

آخوند خراسانی بودند و ایشان را مرجع 

می دانستند، این امکان وجود نداشت و 

این اصل مسکوت ماند و به نوع دیگری 

این نظارت بر عدم مخالفت با شرع اتفاق 

افتاد؛ چون  نمی خواستند قوانین مشروع 

تصویب کنند؛ بلکه می خواستند قوانین 

نامشروع تصویب نشود. بنابراین به جز 

دوره دوم، این هیئت پنج نفره به علت 

بدفهمی ای که از مرجعیت وجود داشت 

تشکیل نشد.

بعد از این دوره شاهد تفکیک مرجعیت 

ایران و عراق هستیم؛ به عبارتی بعد از ثورة 

العشرین، سیدابوالحسن اصفهانی مرجع 

عراق و شیخ عبدالکریم یزدی، مرجع و 

آیت اللِه مطلق ایران شدند . در هر دوره ای 

که مرجعیت تامه داشتیم، منازعات سیاسی 

کمتر بوده و کنشگری اجتماعی سیاسی 

روحانیت موفق ظاهر شده است؛ درست 

برعکس دوره ای که زعامت و مرجعیت 

 در دوره معاصر مرجعیت 

به والیت تبدیل شد و زعامتی 

که در مرجعیت دنبال می شد به 

والیت فقیه تبدیل شد. در این جا 

مرجعیت تقلید دوباره نقش قبلی 

خودش را که پاسخ به پرسش های 

یافت. فقهی بود، باز

متکثر داشتیم. در دوره شیخ عبدالکریم 

حائری علیرغم وجود رضاخان، حوزه 

قم تأسیس و حفظ شد. در دوره آیت الله 

بروجردی شاهد شکوفایی بودیم. در دوره 

معاصر مرجعیت به والیت تبدیل شد و 

زعامتی که در مرجعیت دنبال می شد به 

والیت فقیه تبدیل شد. در این جا مرجعیت 

تقلید دوباره نقش قبلی خودش را که پاسخ 

به پرسش های فقهی بود، بازیافت.

*. استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران
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   سه جهش آزادی در ایراِن پنج 

قرن اخیر

اگر بخواهیم مفهوم آزادی را در پانصد 

سال اخیر ایران در سه جهش فهرست 

کنیم، این گونه خواهد بود:

   عصر صفویه: آزادی مذهب شیعه از 

سیطره مذهب تسنن؛

   عصر قاجاریه: آزادی سیطره علمای 

شیعه از سیطره حاکمان یا سالطین شیعه؛

   عصر انقالب اسالمی: آزادی مردم.

یه فقه سیاسی مرتبط با     سه نظر

این سه آزادی

این سه آزادی، با سه نظریه در حوزه فقه سیاسی 

گره می خورد؛ در عصر مشروطه، نظریه نیابت 

فقیه؛ در عصر قاجار نظریه نظارت فقیه؛ و در 

عصر جمهوری اسالمی، نظریه والیت فقیه.

      سه گام فقه سیاسی در عصر غیبت 

و چشم انداز گام چهارم

اگر این باور دینی را در مذهب شیعه 

آگاهی تاریخی در الگوهای سیاست ورزی دینی
 در تجربه ایران معاصر

گفتاری از: حجت االسالم والمسلمین احمد رهدار*
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به صورت نسبی حاکم بر تاریخ اسالم 

شیعی بدانیم که قرار است در عصر غیبت 

مردم گوششان را به دهان فقیه بسپارند، 

جریان فقه ما یا به تعبیری، فقه سیاسی 

ما تا امروز سه گام اساسی برداشته است 

و چشم انداز روشنی در گام چهارم دارد.

در گام اول از غیبت امام عصر)عج( تا 

صفویه، فقه سیاسی ما گزاره سیاسی تولید 

کرده است و الغیر. از صفویه و شاید در 

این مقطع مهم ترین گزاره ای که تولید کرده، 

دعواهای حول العمل مع السطان الجائر 

است. بنابراین از صفویه تا انقالب اسالمی، 

فقه سیاسی ما تئوری سیاسی تولید کرده 

است که مهم ترین شان  تئوری والیت 

فقیه است. در دوره جمهوری اسالمی، 

فقه سیاسی ما، نظام سیاسی تولید کرده 

است که مهم ترینش، نظام جمهوری 

اسالمی است. چشم انداز نیز این است 

که فقه سیاسی باید به تمدن سیاسی برسد.

   چیستی تئوری سیاسی، نظام 

سیاسی و تمدن سیاسی

تئوری سیاسی ترکیب ویژه ای از گزاره های 

سیاسی است. نظام سیاسی، ترکیب ویژه ای 

از تئوری های سیاسی است و تمدن سیاسی، 

ترکیب ویژه ای از نظام های سیاسی. بر 

این اساس، فقه سیاسی ما در ساحت 

نظری خودش، یک نمودار استکمالی و 

صعودی داشته  و مردمی نیز که قرار است 

ذیل همین نمودار حرکت کنند، به همین 

میزان رشد داشته اند.

      توضیح نسبت مردم با فقه با دوگانه 

اسالم مدنی و اسالم سیاسی

حرکتی که در نسبت مردم و فقه از چند 

قرن اخیر تاکنون صورت گرفته را هم 

می توان با دوگانه اسالم مدنی و اسالم 

سیاسی توضیح داد و هم می توان با دوگانه 

نظارت فقیه و والیت فقیه توضیح داد. 

همچنین می توان بر اساس مدل آیت الله 

ث«، 
َ

جوادی آملی، سه گانه »محِدث محد

د« و »امام و امت« توضیح داد. 
َ
»مقِلد مقل

ایشان می فرمایند از دوره صفوی، روابط 

ث در 
َ

فقیه و مردم در فرمول محِدث محد

الگوی اخباریون خودش را نشان می دهد؛ 

در دوره قاجاریه تا عصر انقالب اسالمی، 

د قابل توضیح است؛ 
َ
در فرمول مقِلد مقل

و در دوره جمهوری اسالمی در فرمول 

امام و ملت. این ها سه بیان از یک چیز 

است. مردم ما در نسبت با فقه، سیری 

داشتند که بر اساس دوگانه اسالم مدنی و 

اسالم سیاسی قابل توضیح است. اسالم 

مدنی الگویی از مدیریت فقهی است که 

فقیهان تالش های اجتماعی خودشان را 

از قاعده هرم اجتماعی شروع می کنند. ما 

در برابر این الگو، الگوی دیگری داریم که 

اصالح اجتماعی را از رأس هرم اجتماعی 

شروع می کند؛ مانند الگوی علمای 

صفویه و الگوی سیدجمال؛ الگوهای 

شکست خورده و موفقی که از رأس شروع 

 اگر اسالم نتواند در قرائت 

و ورژن خودش را از سطح مدنی 

به سیاسی برساند، در چشم انداز 

خودش نمی تواند تمدن را 

یف کند. به همین علت  تعر

 ممکن 
ً
تمدن صوفیانه، اساسا

نخواهد بود.
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می کنند. الگوی دیگر که الگوی غالب 

اصالح اجتماعی دینی است، از قاعده 

هرم اجتماعی شروع می کند. اسالمی 

که در قاعده هرم اجتماعی تکاپو دارد و 

فعالیت می کند، اسالمی است که از آن به 

عنوان اسالم مدنی یاد می شود؛ که امروز 

نمونه تیپیکالش )که البته تیپیکال نیست و 

تفاوت هایی دارد( اسالم ترکیه است. در 

اسالم سیاسی، جهت حرکت از قاعده 

به رأس است؛ یعنی با پشتوانه قاعده هرم 

اجتماعی به سمت رأس پیشروی کرده 

و نمونه تیپیکالش اسالم سیاسی مستقر 

در دوره جمهوری اسالمی ایران است.

     تمدن سیاسی و ظرفیت های اسالم 

سیاسی در برابر اسالم مدنی

پرسش این است که در چشم انداز فقه 

سیاسی )مسأله تمدن( کدام از این دو نوع 

اسالم قابلیت و ظرفیت بیشتری دارد؟ الگوی 

اسالم گولنی ]۱[ اسالم را بدون آن که به 

رشد عمودی اش فکر کند در سطح توزیع 

می کند و بر این باور است که تمدن اسالمی 

جز اشباع شدن و پررنگ شدن اسالم در 

همین سطح چیز دیگری نیست. الگوی 

جمهوری اسالمی این نیست؛ چون بر این 

باور است که هیچ تمدنی)اعم از اسالمی 

و غیر اسالمی؛ جدید و قدیم( امکان بروز 

و تحقق عینی ندارد، مگر این که از معبر 

حکومت و نظام سیاسی رد بشود. همه 

تمدن ها، مسبوق به حکومت ها بودند؛ 

بنابراین اگر اسالم نتواند در قرائت و ورژنی 

خودش را از سطح مدنی به سیاسی برساند، 

در چشم انداز خودش نمی تواند تمدن را 

تعریف کند. به همین علت تمدن صوفیانه، 

 ممکن نخواهد بود. اگر در صفویه 
ً
اساسا

هم ما به ورژنی از تمدن اسالمی رسیدیم، 

به خاطر  کارویژه اصلی صفویه یعنی تبدیل 

تصوف به تفقه بوده است. شاهان صفوی به 

رغم این که مراد طریقت های صوفیانه خاصی 

بودند، در عین حال به تبع ضرورت هایی  

دستور دادند خانقاه ها را خراب و مساجد 

و حوزه های علمیه را بنا کنند. خانقاه های 

عصر صفوی به دستور شاهان صفوی خراب 

شدند؛ جز خانقاه های منتسب به جدشان 

شیخ صفی الدین اردبیلی. بنابراین برای نیل 

به تمدن، راهی نیست جز اینکه از  معبر 

حکومت رد شویم و از این جهت، اسالم 

سیاسی یک ورژن تکاملی تاریخی نسبت 

به اسالم مدنی است.

ما ـ حداقل برای مقطعی ـ ناگزیریم که 

در دوگانه دولت دینی و دین دولتی )که 

مطلوب مان دولت دینی است( برای نیل 

به دولت دینی از معبر دین دولتی رد شویم. 

بنده معتقدم جمهوری اسالمی ایران اآلن 

در این مرحله است. مسأله ای که اآلن با 

آن روبه رو هستیم این است که حوزه علمیه 

قم ـ که مادر و خاستگاه انقالب اسالمی 

استـ  سهمی در پیشبرد پروژه های انقالب 

اسالمی ندارد؛ یا حداقل فهمش چندان 

در خور نیست؛ آن قدر کم است که مقام 

معظم رهبری از آن به حوزه غیر انقالبی یا 

 برای نیل به تمدن، 

راهی نیست جز این که از  معبر 

حکومت رد شویم و از این 

جهت، اسالم سیاسی یک ورژن 

یخی نسبت به اسالم  تکاملی تار

مدنی است
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حوزه سکوالر تعبیر می کنند. دلیل آن هم 

 در ذهنیت و عقالنیت 
ً
این است که ظاهرا

حوزوی ما هنوز این مسأله حل نشده 

است. اآلن اگر حوزه بخواهد علیرغم 

میلش در پروژه انقالب اسالمی سهمی 

داشته باشد، باید تن به بازیگری سیاسی 

در عرصه جمهوری اسالمی بدهد؛ و این 

تن دادن همان و دولتی شدن همان؛ کأنه دین 

یا روحانیت در حال دولتی شدن است؛ و 

چون می خواهد این اتفاق نیافتد، به نحوی 

پارادوکسیکال و علیرغم میلش، از بازیگری 

در عرصه جمهوری اسالمی پا می کشد؛ 

درحالی که می خواهد به انقالب اسالمی یا 

جمهوری اسالمی کمک کند، نمی تواند یا 

نمی خواهد. این همان مرحله  ای است که 

برای نیل به دولت دینی، ناگزیر از ردشدن 

از معبر دین دولتی هستیم.

   فقه مسائل، فقه نظامات و فقه 

پرستی سر

فقه ما دوره ای داشته به صورت پسینی که 

بنده اسم این فقه را، فقه مسائلی یا رسائلی 

می گذارم؛ فقه مسائل و موضوعاتی که خروجی 

آن رسائل عملیه می شود. در جهش دیگری 

در نظریه پردازی، به فقه نظامات در شهید 

صدر رسیده است. اآلن به رغم این که ما 

هنوز تصویر روشنی از فقه نظاماتی نداریم و 

تئوری پردازی مشبعی در این خصوص نشده 

است، متوجه این شدیم که حتی فقه نظامات 

نیز نمی تواند مشکل ما و مدیریت سیاسی 

اجتماع را حل کند و ما نیاز داریم به فقهی 

که برخی از آن به عنوان فقه سرپرستی یاد 

کرده اند که در این فقه سرپرستی، شبکه فقه 

نظامات مدیریت می شود. حوزه ی ما اآلن 

به نحوی سردرگم و حیران بین فقه رسائلی 

و فقه نظاماتی و فقه سرپرستی است؛ یعنی 

بخشی از دستگاه فقاهت حوزوی امروزی 

ما، روی منطق فقه مسائلی حرکت می کند و 

 رفتارهای سیاسی 
ً
امتداد اجتماعی اش، نهایتا

فردی را رقم می زند؛ بعضی از آن ها بر پایه 

فقه نظامات حرکت می کنند که خروجی آن 

رفتارهای تشکیالتی مدل حزب می شود؛ و 

بعضی  دیگر بر پایه فقه سرپرستی حرکت 

می کنند که خروجی آن مدیریت های کالن 

در حوزه مدیریت اجتماعی است که از 

آن به عنوان دین حداکثری یاد می شود. تا 

زمانی که نتوانیم این نسبت را در عقالنیت 

فقهی مان در داخل حوزه به صورت معقول 

 شاهد 
ً
و منسجم تبیین و ارائه کنیم، احتماال

اضطرابات اجتماعی در حوزه رفتار مردم 

خواهیم بود.

پانوشت:
۱. فتح الله گولن؛ واعظ، نویسنده و مدرس علوم اخالقی و 

الهیات؛ اهل ترکیه؛ وی اکنون در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای 

آمریکا زندگی می کند.

*. . استادیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم)ع(

 مسأله ای که اآلن با آن 

روبه رو هستیم این است که حوزه 

علمیه قم ـ که مادر و خاستگاه 

انقالب اسالمی است ـ سهمی 

در پیشبرد پروژه های انقالب 

اسالمی ندارد؛ یا حداقل فهمش 

چندان در خور نیست؛ آن قدر کم 

است که مقام معظم رهبری از 

آن به حوزه غیر انقالبی یا حوزه 

سکوالر تعبیر می کنند.
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   ادوار چهارگانه تحوالت سیاست 

در ایران

به لحاظ تحوالت تاریخی، ایران از نظر 

دگرگونی در حوزه سیاست از بسیاری 

کشورها جلوتر است. این تحوالت از 

جنگ های ایران و روس و به ویژه دوران 

فتحعلی شاه شروع می شود. ما چهار 

دوره ی مهم داریم؛ اولین دوره، دوره بحران 

و بی نظمی یا پایان ایده دولت قدیم )که بر 

نظریه سلطنت سلطانی یا نظام سلطانی 

قدیم استوار بود( است که تالش ها نیز 

برای احیای این نظام موفق نبوده. بعد 

از دوره فتحعلی شاه )۱۳۵۰ قمری به 

بعد( شاهد تالشی تحت عنوان احیای 

سلطنت مستقله یا بازسازی نظام سلطنت 

هستیم. در این زمینه تالش هایی صورت 

گرفته؛ به خصوص در دوره محمدشاه و 

اوایل سلطنت ناصرالدین شاه با همت 

بزرگانی چون امیرکبیر و قائم مقام این 

ایده در حال شکل گرفتن بود؛ و البته تا 

حدودی می توان گفت تالش ناموفقی 

بود. در دوره سوم، شاهد جریانی به 

نام عصر تنظیمات هستیم. ما دو جور 

عصر تنظیمات داریم؛ یکی عصر کوتاه 

دگرگونی در مفهوم سیاست و دولت در ایران
گفتاری از: حجت االسالم والمسلمین داود فیرحی 



جامعه شناسی کنش گری روحانیت در سیاست و انتخابات

109

M
ob

ah
es

at
.ir

@
M

ob
ah

es
at

m
ag

z

خرداد و تیر 1396

که معروف به دوره سپهساالر هست و 

بین ۱۲۸۷ تا ۱۲۹۷ق را شامل می شود 

و دوره ی مشهور این تنظیمات است؛ 

 
ً
دیگری عصر بلند تنظیمات که تقریبا

از ۱۲۶۸ )قتل امیر کبیر( تا ۱۳۰۹ق را 

شامل می شود؛ یعنی بخش عمده دوران 

ناصری. در این دوره علمای ما به تدریج از 

سیاست دور می شوند؛ یعنی ایده تنظیمات 

اساس و فلسفه اش حفظ احترام علما در 

حوزه خصوصی و محدود کردن حضور 

سیاسی روحانیت است. دوره چهارم 

که از ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۴ق را دربرمی گیرد 

بسیار مهم است؛ دوره بازگشت مجدد 

روحانیت به سیاست؛ بازگشتی که به 

تعبیر اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطراتش 

بی سابقه است. اگر این دوره را در نظر 

بگیریم، می توانیم بعد از ظهور دولت قاجار 

این گونه بگوییم که در دوره فتحعلی شاه 

به خاطر ایده جنگ های جهادی و مناطق 

جداشده، تشیع و رهبران مذهبی وارد 

سیاست شده بودند؛ اما ورودشان به 

سیاست نتایج بدی داد و خیلی موفق نبود. 

به لحاظ عملی مرحوم سیدمجاهد شهید 

می شود و دیگران آسیب می بینند و برخی 

به خانه هایشان بازمی گردند و از دولت 

فاصله داده می شوند. در دوره تنظیمات و 

سلطنت مستقله این دور کردن ادامه دارد؛ 

اما در سال ۱۳۰۹ق این ایده بازمی گردد؛ 

یعنی شکست اندیشه اصالحات باعث 

ظهور سیاسی نهاد مذهب می شود و به 

جنبش تنباکو و قیام مردم با فتوای مرحوم 

شیرازی منجر می گردد.

یخی ظهور سیاسی       دو دستاورد تار

نهاد مذهب

این دوره، دو دستاورد تاریخی برای 

جامعه ما دارد که بسیار مهم است؛ ۱. 

ظهور مفهوم مردم و قدرت برای اولین 

بار؛ ۲. توضیح دینی قدرت مردم؛ 

یعنی رهبری سیاسی. بنابراین در ایران 

از ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۴ق به تدریج شاهد 

رشد رهبران مذهبی هستیم که نتیجه اش 

رهبری سیاسی علما در مشروطه است. 

جنبش مشروطه آغاز مسائل مهمی بود 

که هنوز نیز تمام نشده است. بحث 

بر سر توضیح رابطه دین و علما با 

دولت جدید است. به لحاظ تاریخی 

و فکری، ما تا سال ۱۳۲۴ق یک درکی 

از سیاست داشتیم و یک رابطه ای بین 

سیاست و مذهب وجود داشت؛ اما از 

سال ۱۳۲۴ق به بعد به تدریج شاهد 

ظهور درک جدیدی از دولت و تعریف 

رابطه علما با این دولت هستیم. حال 

این دولت جدید چه هست و نقش علما 

چگونه است؟

یه دولت    تحوالت نظر

 سیاست 
ً
در نظریه های قدیم، معموال

 ظهور امر ملی برخی مسائل را 

برای ما ظاهر کرد؛ یکی این که امر ملی 

یعت   شرعی نیست؛ امر ملی از شر
ً
لزوما

استقالل پیدا می کند؛ در عین حال که به 

یعت  یعت وصل است، اما عین شر شر

هم نیست. دیگر این که امر ملی ناشی 

 چیزی به 
ً
از حقوق ملی است؛ که قبال

 از رعایا یا 
ً
نام حقوق ملی نداشتیم؛ قبال

امت صحبت می کردیم.
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را ذیل نبوت می گرفتند؛ اما دولت جدید 

به سیاست به دالیلی استقالل می دهد. 

این اتفاق، در قرن های چهارده، پانزده و 

شانزده در اروپا هم اتفاق افتاده بود و آن 

عبارت بود از ظهور عرصه جدیدی به 

نام منافع ملی یا مصلحت ملی. بنابراین 

در این مقطع چیزی به نام امر ملی پیدا 

شده بود که تا آن موقع نداشتیم. مرحوم 

نائینی سعی کرد این ها را توضیح بدهد. 

این ظهور امر ملی برخی مسائل را برای 

 
ً
ما ظاهر کرد؛ یکی این که امر ملی لزوما

شرعی نیست؛ امر ملی از شریعت استقالل 

پیدا می کند؛ مثل دو حلقه زنجیر هستند؛ 

در عین حال که به شریعت وصل است، 

اما عین شریعت هم نیست. دیگر این که 

امر ملی ناشی از حقوق ملی است؛ که 

 چیزی به نام حقوق ملی نداشتیم؛ 
ً
قبال

 از رعایا یا امت صحبت می کردیم؛ 
ً
قبال

در حالی که اآلن از واژه هایی چون ملت 

صحبت می شود. ملت وصل به جغرافیا 

و مکان است. وقتی ملت به مکان وصل 

می شود، هرآن کس که در این سرزمین 

است، قطع نظر از مذهب، نژاد، زبان و 

جنسیت اش این حقوق را دارد. در واقع 

این امر ملی، منطق اقتصادی داشت و 

منطق مذهبی و ایدئولوژیک نداشت و 

این امر ملی به شدت به اراده ملی و مفهوم 

انتخابات گره خورد. بنابراین بحث سر این 

بود که علما چگونه چنین پدیده جدیدی 

را توضیح بدهند و نسبت شان را با آن 

چگونه برقرار کنند. مجموعه نوشته های 

 
ً
بین سال های ۱۳۰۹ تا  ۱۳۳۰ق تقریبا

موج آثار مشروطه خواهی و مخالفان آن 

است؛ تمام محاجه بر سر این مسأله جدید 

است. البته هنوز هم بعد از یکصد و اندی 

سال این محاجه همچنان ادامه دارد؛ چرا 

که به لحاظ موضوع شناسی روشن نشده 

است و از آن جا که موضوع شناسی خام 

بوده و حکم روی آن گذاشته شده، باعث 

اختالفات جدی شده است.

وقتی از امر ملی و رابطه امر ملی با مملکت 

 Territory مملکت در ادبیات ما معادل(

و مرزهای ملی است( صحبت می کنیم، 

این سؤال پیش می آید که چگونه می توان 

در درون یک امت یک جغرافیای مستقل 

تشکیل داد؛ یعنی هم مثل بقیه مسلمانان 

مسلمان بود و هم یک ملتی برای خود 

درست کرد. بنابراین واژه ملت که معادل 

انگلیسی Nation  است، از تعبیر مذهبی 

 ملت 
ً
به تعبیر جغرافیایی مهاجرت کرد. قبال

به معنای پیروان مذهب بود؛ اما اآلن ملت 

یعنی کسانی که در یک سرزمین وجود 

ین ما معتقدند   برخی متفکر

گشایش یا تأسیس چنین موضوع 

جدیدی )دولت ملی( و بنابراین 

ترتیب احکام و تحلیل جدید برای 

امر سیاسی، ناممکن و به همین 

دلیل دولت ملی یک بدعت است. 

ین نیز بر این باورند که  برخی متفکر

نه تنها چنین چیزی ممکن است، 

بلکه ضروری است. 

 مجموعه نوشته های بین 

سال های ۱۳۰۹ تا  ۱۳۳۰ق 

 موج آثار مشروطه خواهی 
ً
یبا تقر

و مخالفان آن است. 
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دارند. وقتی این بحث در دوران مشروطه 

در ایران مطرح می شود، به طور روشن دو 

چیز را از یکدیگر جدا می کند: تفکیک 

امر شرعی شهروند )تکالیف شرعی یک 

شهروند( و حقوق مشترک یک شهروند. 

متفکران دوره مشروطه گفتند مردِم دولت 

ملی در درون امت، قطع نظر از مذاهبشان 

کنار هم قرار می گیرند و حقوقی برای 

اداره جامعه خودشان دارند و مالیات نیز 

می دهند. حال برای اداره این مصالح 

عمومی، از انتخابات صحبت کردند و از 

چگونگی انتخاب کسی که این مصالح 

ملی را اداره کند. این تئوری، بذاته از 

درون مذهب بیرون نیامده بود )البته به 

این اعتبار که مردم حقوقی دارند، تئوری 

مذهبی بود(؛ بلکه فرضش این بود که نباید 

مخالف شرع باشد. بنابراین برای اولین بار 

ما شاهد دولت قرارداد در ایران هستیم. 

این دولت قرارداد، ملی است و صحبتش 

این است که نباید مخالف شریعت باشد. 

نتیجه ی این تئوری تفکیک امر شرعی از 

امر ملی بود. برای امر ملی تنها شرطی 

که گذاشت این بود که مخالف شریعت 

نباشد. اما شریعت دستور ایجابی برای 

این کار نداشت و اداره آن را نیز به عهده 

خود همین ملت گذاشت که معروف به 

حاکمیت ملی بود. این بحث بسیار مهم 

هنوز نیز محل مناقشه است.

   دولت ملی: موافقان و مخالفان

برخی متفکرین ما معتقدند گشایش یا 

تأسیس چنین موضوع جدیدی )دولت 

ملی( و بنابراین ترتیب احکام و تحلیل 

جدید برای امر سیاسی، ناممکن و به 

همین دلیل دولت ملی یک بدعت است. 

برخی متفکرین نیز بر این باورند که نه تنها 

چنین چیزی ممکن است، بلکه ضروری 

است. این امر باعث شده درباره ی رابطه 

روحانیت و انتخابات همیشه دو گفتمان 

را داشته باشیم: 

۱. گفتمانی که به نوعی انتخابات را نفی 

می کند و اگر قبول می کند، از سر اضطرار، 

تشریفات و از باب حکم حکومتی یا از 

منظر مصلحت حاکم است؛ 

۲. گفتمانی که رأی را جزو حق الناس 

تلقی می کند و حفاظت از این حق الناس را 

امری شریعی می داند؛ از این منظر قراردادها 

 و بالذات شرعی نیستند، 
ً
هر چند که اوال

 و بالعرض از باب »اوفوا بالعقود« 
ً
اما ثانیا

جدی تلقی شده اند. این مناقشه در ایران 

همچنان وجود دارد و هر از چندگاهی 

زنده می شود.

می توان گفت تولد دولت ملی در ایران 

تولدی ناتمام است؛ یعنی هنوز نهادهای 

بزرگ مذهبی تصمیم یا حتی تصویر روشنی 

از آن ندارند و به لحاظ موضوع شناسی، 

اجماعی درباره ی آن وجود ندارد؛ تا چه 

رسد به حکم.

*. . استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

تولد دولت ملی در ایران 

تولدی ناتمام است؛ یعنی هنوز 

نهادهای بزرگ مذهبی تصمیم یا 

حتی تصویر روشنی از آن ندارند و 

به لحاظ موضوع شناسی، اجماعی 

درباره ی آن وجود ندارد؛ تا چه 

رسد به حکم. 



به حیطه ای که در آن تخصص نداریم ورود نکنیم

عدالت؛ تعادل بخش اجتماع

نگاه کثرت گرایانه امام خمینی، نتیجه عرفان اجتماعی ایشان بود

ترور امیرالمؤمنین )ع( نتیجه جهل مقدس بود

از نظر امام خمینی پویایی از قدیم در فقه سنتی و 
جواهری بوده است
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هو السمیع

موضوع آوای ربنای عالیجناب استاد 

محمدرضا شجریان، در این سال ها که 

پشت سر نهاده ایم، گاه در گفت وگوهای 

سیاسی به میان می آمد. تا آن جا که چنین 

بود، نیازی به مناقشات علمی احساس 

نمی شد. به هرحال، چند تن از خسروان 

مملکت صالح دیده اند که نوای خسرو 

آواز ایران، در رسانه رسمی به گوش مردم 

نرسد؛ گرچه خود می دانند که این نوا با 

روح مردم پیوند خورده و با دستور و فرمان، 

به حصر درنمی آید.

اما در این روزها ندای دیگری هم 

 رنگ و بوی علمی دارد؛ 
ً
برخاسته که ظاهرا

یا دست کم می توان آن را در سپهر علمی به 

نظر و مناظره نشست. گفته شده است: »از 

آن جا که موضوع دفاع از ایشان یک مناقشه 

سیاسی شده است، لذا در تالوت مذکور 

توجه به آیه تحت الشعاع قرار می گیرد و این 

امر خالف موازین شرعی تالوت است… 

تحت الشعاع قرار گرفتن توجه به آیات 

باهرات نسبت به مقارنات آن قدر مهم بوده 

که برخی از فقهای بزرگ تالوت ملحون را 

مورد شبهه قرار داده اند. البته این حساسیت 

در میان موسیقی دانان بزرگ و حرفه ای هم 

 ابا دارند که قطعات 
ً
مطرح است و آنان غالبا

مهم ترکیبی آنان همراه با آواز پخش شود؛ 

زیرا معتقدند توجه به الحان و معانی )و 

گاه حرکات متناظر بدنی( توجه به رموز و 

ظرافت های نهفته در تناسب های ایقاعی 

به حیطه ای که در 
آن تخصص نداریم 

ورود نکنیم
پاسخ استاد حسینی ژرفا به گفته  اخیر آقای محمدجواد 

الریجانی درباره ربنای استاد شجریان

چقدر خوب و منصفانه است که اگر در 
قلمرو هنر یا علم، سلیقه ای خاصـ  اعم 
از سیاسی و غیرسیاسیـ  داریم، از دین و 
فقه برای آن مایه نگذاریم و همین مقدار 
از دیانت را که برای مردم این دیار باقی 
نهاده ایم، سودای این گونه مناقشات نکنیم.
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را که جوهر اصلی هنر موسیقی است 

تحت الشعاع قرار می دهد«.

در این سخن، سه ادعا به میان آمده است:

۱. از آن جا که دفاع از عالیجناب استاد 

شجریان یک مناقشه سیاسی است، توجه 

به آیات قرآن، تحت الشعاع قرار می گیرد.

بطالن این ادعا اظهر من الشمس است؛ 

زیرا بسیاری از افراد جامعه با شنیدن آیات 

زیبای قرآن یا ادعیه شکوهمند، به حال و 

هوای ربانی و ملکوتی آن مفاهیم سیر می 

 کاری به این ندارند که آن را چه 
ً
کنند و اصوال

کسی خوانده است. اگر بنا بر این می بود که 

این گونه مالحظات در برداشت از نواهای 

قرآن و ادعیه دخیل شود، نوای گروهی از 

مداحان و مؤذنان و قاریان باید غیرمباح 

شمرده شود؛ زیرا کم نیستند خنیاگران 

و نغمه پردازان و مداحانی که زندگی و 

رفتار و شخصیتشان خالی از مناقشات 

اجتماعی یا سیاسی نیست. در سیره اهل 

بیت عصمتـ  علیهم آالف التحیاتـ  به 

نمونه هایی برمی خوریم که رفتار اجتماعی 

یا فردی یک هنرمند، گاه چنان ناصواب 

بوده که اصحاب و مؤمنان به امام معصوم 

اعتراض می کرده اند که چرا به فالن هنرمند 

صله می دهد یا از او حمایت می کند. اما 

امام به این اعتراضات وقعی  ننهاده و هنر 

آن هنرمند یا نقش و کارکرد هنر وی را ارج 

نهاده است. از جمله می توان به سیره امام 

صادق ـ صلوات الله علیه ـ درباره شاعر 

نامدار سید اسماعیل حمیری اشاره نمود که 

این یادداشت مختصر جای شرح آن نیست.

هیچ منصفی نمی تواند بر این حقیقت 

پرده بپوشد که آوای آسمانی عالیجناب 

استاد شجریان در قطعه باشکوه »ربنا« 

و نوای افشاری ابیات حضرت موالنا که 

سفره افطار این سرزمین را رنگ اشراقی 

زده، آن قدر لطیف و جانبخش و نورانی 

است که حتی امروز هم در پی این مناقشات 

سیاسی، بخش عظیمی از شنوندگان تحت 

تأثیر فضای ملکوتی آن قرار می گیرند و با 

روح این مفاهیم قدسی پیوند برقرار می کنند 

و کمتر کسی به مالحظات سیاسی درباره 

خواننده معطوف می شود.

۲. از آن جا که برخی از فقهای بزرگوار، 

تالوت ملحون را مورد شبهه قرار داده اند، 

در این مورد نیز باید از شبهات آن فقیهان 

پیروی کرد.

بسی جای شگفتی است که صاحب این 

سخن در این مورد خاص به چنین ریسمانی 

دست آویخته است. آوای ربنا، سالیان بسیار 

فراگوش رهبر بنیان گذار انقالب اسالمی و 

نیز مقام معظم رهبری بوده و این دو بزرگوار 

کوچکترین مناقشه  فقهی در آن نکرده اند یا 

 آوای ربنا، سالیان بسیار 

فراگوش رهبر بنیان گذار انقالب 

اسالمی و نیز مقام معظم رهبری بوده 

و این دو بزرگوار کوچکترین مناقشه  

فقهی در آن نکرده اند یا گزارشی از 

آن، فرادست نیست. 

 بسیاری از افراد جامعه با 

شنیدن آیات زیبای قرآن یا ادعیه 

شکوهمند، به حال و هوای ربانی و 

ملکوتی آن مفاهیم سیر می کنند و 

 کاری به این ندارند که آن را 
ً
اصوال

چه کسی خوانده است. 
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گزارشی از آن، فرادست نیست. از هیچ فقیه 

بزرگوار دیگری هم در طول این چهاردهه 

شبهه ای در این زمینه گزارش نشده؛ با این 

که چنین مساله ای محل ابتالی بسیاری از 

مردم بوده و علی القاعده اگر شبهه ای در 

میان بود،  می بایست بدان می پرداختند. آیا 

تالوت استاد در همین چند سال اخیر،  با 

چنین شبهه ی فقهی  ای روبه رو شده است؟!

آن چه گوینده این سخن بدان اشاره 

کرده،  مربوط به مواردی است که لحن، 

مخصوص مجالس یا حالت خاص و 

نامتناسب با کالم وحی باشد و آن لحن 

خاص،  مضمون یا مفهوم را تحت تأثیر 

قرار دهد. »ربنا«ی استاد شجریان بی هیچ 

شک و شبهه با لحن شبهه ناک تالوت 

 در این قلمرو شبهه وارد 
ً
نشده تا اصوال

گردد. دستورهای چندباره پیامبر گرامی 

برای تالوت قرآن کریم به الحان عرب و 

البته پرهیز از قرائت با الحان اهل فسوق، 

در این زمینه باید مستمسک قرار گیرد.

۳. غالب موسیقیدانان بزرگ ابا دارند که 

قطعات سازی آنان همراه با آواز اجرا گردد 

تا مبادا ایقاعات تحت الشعاع معانی قرار 

گیرد. این ادعا مربوط به اهل فن شریف 

موسیقی است و باید ایشان در این زمینه 

اظهار نظر کنند. بهتر است امثال من و 

نیز گوینده این سخن،  به حیطه تخصصی 

اهل موسیقی ورود نکنیم؛ همان گونه که از 

ایشان نیز انتظار داریم به حیطه علمی اهل 

فقه ورود ننمایند. اما به عنوان شنونده و نه 

اهل فن، این قدر می دانیم که بسیاری از 

قطعات آوازی و سازی در دهه های اخیر 

با یکدیگر همراه شده اند و شاهکارهای 

جاودان موسیقی این سرزمین را خلق 

کرده اند و هیچ شنونده منصفی این برداشت 

را نداشته که ایقاع تحت الشعاع مفاهیم یا 

 یکی از 
ً
به عکس،  قرار گرفته است. اصوال

جلوه های دلبرانه هنر موسیقی، همین است 

که همنشینی ایقاع و مفهوم را چنان ظریف 

و لطیف سامان می دهد که هیچ کدام فدای 

دیگری نشود و از همین همنشینی تأثیری 

مضاعف بر جان و روح شنونده پدید آید.

چقدر خوب و منصفانه است که اگر در 

قلمرو هنر یا علم، سلیقه ای خاصـ  اعم 

از سیاسی و غیرسیاسیـ  داریم، از دین و 

فقه برای آن مایه نگذاریم و همین مقدار 

از دیانت را که برای مردم این دیار باقی 

نهاده ایم، سودای این گونه مناقشات نکنیم.

از فرصت مغتنم این روزهای ناب دعا 

بهره می برم و تن درستی و پایندگی خسرو 

آواز و هنر موسیقی شریف ایران، عالیجناب 

شجریان، را از محضر خداوند لطیف 

دادگر، آرزو و امید می ورزم. شک ندارم 

که اگر از خیرات و صالحات، فقط همین 

ربنا در کارنامه آن عزیز ثبت شده باشد، 

فالح و صالح او را کفایت و دعای اهل 

دل را در حق وی اجابت می کند. آمین…

کمترین طلبه حوزه علمیه قم: سیدابوالقاسم 
حسینی )ژرفا(
هشتم خرداد ۱۳۹۶
سوم رمضان المبارک ۱۴۳۸

از هیچ فقیه بزرگوار دیگری 

هم در طول این چهار دهه شبهه ای 

در این زمینه گزارش نشده؛ با این 

که چنین مساله ای محل ابتالی 

بسیاری از مردم بوده و علی القاعده 

اگر شبهه ای در میان بود،  می بایست 

بدان می پرداختند. 
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عدالت از جمله مفاهیم کلیدی در 

اندیشه سیاسی اسالمی است. متفکران 

بزرگ مسلمان هم در حوزه های دانشی 

مختلفی به بحث عدالت پرداخته اند؛ 

از جمله در میان فقها شیخ انصاری با 

نگارش رساله ای به این موضوع توجه 

کرده است. در میان متکلمان مسلمان 

نیز خواجه نصیرالدین طوسی در آثار 

خود به ویژه در کتاب اخالق ناصری 

از عدالت سخن گفته است. افزون بر 

این موارد، برخی فیلسوفان مسلمان 

نظیر فارابی، ابن مسکویه و ابن عامری 

نیز در مباحث خود به موضوع عدالت 

پرداخته اند.

بخشی از نگاه مالصدرا در مبحث 

عدالت به نوع نگاه وی به مباحث دانشی 

و معرفتی بازمی گردد. درواقع قبل از 

آن که مالصدرا وارد مباحث اجتماعی 

عدالت بشود و از عدالِت اجتماعی و 

دیگر اقسام آن سخنی به میان آورد، به 

این بحث می پردازد که باید برای فهم 

عدالت؛ 
تعادل بخش اجتماع

نگاهی به فلسفه سیاسی صدرالمتألهین

شریف لکزایی

مباحثات:  دکتر شریف لک زایی مدیر 
گروه فلسفه سیاسی و عضو هیأت علمی 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
یادداشت حاضر را به مناسبت یکم 
خرداد، روز بزرگداشت مالصدرا، در 
اختیار مباحثات قرار داده است. دکتر 
لک زایی در این یادداشت به دیدگاه ها 
و مبانی مالصدرای شیرازی در باب 
سیاست، مباحث سیاسی و امور مرتبط 

با حکومت داری پرداخته است.
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مسائل نگاهی جامع داشت. از آن جا 

که فهم و درک مسائل به معرفت و منابع 

معرفتی بستگی دارد، محقق باید به سمت 

و سویی حرکت کند که بتواند عدالت را 

به مثابه دریافت فهم متوازن و متعادل 

در وجود خویش تحقق بخشد. فهم و 

معرفت جامع و منظومه ای دیدن اشیای 

پیرامون، از توازن و عدالت در درون آغاز 

می شود و سپس در اجتماع و سیاست 

جریان می یابد؛ از همین روست که 

عدالت فردی مهم می شود و بر عدالت 

اجتماعی اولویت رتبی می یابد؛ به این معنا 

که انسان برای این که در جامعه و زندگی 

سیاسی و اجتماعی خویش برخوردار از 

فضایل اخالقی باشد، باید تالش کند 

تا این فضایل از جمله عدالت و اعتدال 

را در وجود خویش نهادینه سازد. این 

نهادینه سازی فرد را به عدالت و اعتدال 

فردی نزدیک می سازد؛ اما این عدالت 

فردی وجودی که مصداق آن در نفس 

انسانی صدق می کند، تأثیراتش را بر 

صحنه اجتماعی آشکار می سازد؛ به این 

معنا که انسان باید پس از کسب فضایل 

اخالقی و تهذیب باطن و نگاه به نفس 

خود و متوازن ساختن آن و پاالیش درون 

خود بتواند به سازوکاری در تعامالت 

اجتماعی دست یابد و به صورت انسانی 

عادل جلوه کند.

صدرالدین شیرازی آن جا که از 

اجتماعی بودن انسان سخن می گوید 

و بر این نظر است که برای انتظام یافتِن 

حیات خویش )نه فقط نظم یافتن( نیاز 

به تمدن و اجتماع و تعاون است، به 

نیازمندی انسان از قانون سخن می گوید؛ 

اما آن چه موجبات جاری شدن قانون در 

جامعه را فراهم می سازد، همانا عدالت 

است. از این رو در کنار تمدن و اجتماع 

و تعاون و حضور قانون، عدالت می تواند 

با ایجاد تعادل، موجبات تأسیس و تداوم 

یک جامعه را فراهم کند. درواقع عدالت 

از آن رو که به ایجاد تعادل در جامعه 

منجر می شود، واقعیتی ضروری است 

که در نبود آن نمی توان به تمدن و تعاون 

و اجتماع رسید. ضرورت عدالت همانند 

ضرورت امنیت در جامعه و حتی باالتر 

از آن است. عدالت وضعیتی را پدید 

می آورد که انسان ها در فضایی مناسب 

بتوانند ظرفیت های وجودی خویش را 

بروز و ظهور دهند و زمینه پیشرفت یک 

جامعه را با تعاون و اجتماع به وجود آورند؛ 

افزون بر این که از نظر مالصدرا، عدالت 

در این جا نقشی ایجابی دارد و به نفی 

آنچه درست نیست می پردازد: »هر فکر و 

عمل و رفتار معتدل آن است که از اضداد 

خالی باشد«. ایجاد عدالت مناسبات 

بخشی از نگاه مالصدرا 

در مبحث عدالت به نوع نگاه 

وی به مباحث دانشی و معرفتی 

بازمی گردد. 

قبل از آن که مالصدرا وارد 

مباحث اجتماعی عدالت بشود و 

از عدالِت اجتماعی و دیگر اقسام 

آن سخنی به میان آورد، به این 

بحث می پردازد که باید برای فهم 

مسائل نگاهی جامع داشت. 
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اجتماعی را تعدیل می کند و تناسب میان 

پدیده های اجتماعی را موجب می شود. 

چنین زمینه ای می تواند به تأسیس یک 

تمدن منتهی شود.

برای ایجاد یک تمدن باید ضروریات 

اولیه مانند امنیت، آزادی و عدالت وجود 

داشته باشد و تأمین و تضمین شود. درواقع 

این عدالت است که می تواند تعادل بخش 

افراد و جریان های اجتماعی باشد تا امور 

در مسیر درست خویش بر اساس قانون 

پیش روند:

»انسان مدنی الطبع است؛ یعنی حیاتش 

منتظم نمی گردد مگر به تمدن و تعاون و 

اجتماع؛ زیرا که نوعش منحصر در فرد 

نیست و وجودش به انفراد ممکن نیست؛ 

پس اعداد متفرقه و احزاب مختلفه و 

انعقاد بالد در تعّیشش ضروری است و 

در معامالت و مناکحات و جنایات به 

قانونی محتاج می باشند که عامه خلق 

به آن رجوع نمایند و بر طبق آن قانون به 

 جمیع، فاسد و 
ّ
عدل حکم نمایند و اال

نظام مختل می گردد«. ]۱[ 

شاید از بند مذکور بتوان این برداشت 

را هم کرد که حضور قانون در صورتی 

می تواند به پیشبرد جامعه کمک کند 

که با آن عدالت محقق شود؛ ازاین رو 

انتظام جامعه نه فقط به سبب عمل به 

قانون، بلکه برای تحقق عدالت و در پرتو 

عمل به قانون ممکن می شود. در غیر 

این صورت حتی با حضور قانون، اگر 

به عدالت رفتار نشود و قانوِن عادالنه در 

جامعه جریان پیدا نکند، جامعه انتظام 

نمی یابد و جامعه ای عادل و معتدل شکل 

نخواهد گرفت. عدالت از این وجه نیز 

واجد اهمیت و ضرورت می شود و 

موجبات انتظام جامعه را فراهم می 

اورد. بنابراین می توان گفت عدالت، 

تعادل بخش جامعه است و می تواند 

زمینه های تعالی جامعه را به وجود آورد. 

همان طور که در فقدان آن، جامعه روی 

آرامش و بلکه سعادت را نخواهد دید.

از دیگر مواردی که مالصدرا در بحث 

کید می کند، وجود  عدالت بر آن تأ

ملکه عدالت در شخص حاکم است. 

عدالت باید در درون شخص حاکم 

نهادینه شود و ملکه وی باشد. از نظر 

مالصدرا شخص حاکم باید محب عدل 

و عدالت و از طرفداران آن باشد و در 

مقابل، از جور و ظلم و طرفداران ظلم 

متنفر باشد. مالصدرا در کتاب مبدأ 

و معاد در شرط دهم از شرایط رییس 

اول می نویسد: »به حسب طبع، محب 

عدل و اهل آن و مبغض جور و ظلم و 

اهل آن باشد و درباره اهل خودش و 

غیر اهل خودش، انصاف مرعی دارد 

و بر آن ترغیب نماید و بر جوری که بر 

 برای ایجاد یک تمدن باید 

ضروریات اولیه مانند امنیت، 

آزادی و عدالت وجود داشته باشد 

و تأمین و تضمین شود.

 شاید از بند مذکور بتوان 

این برداشت را هم کرد که حضور 

قانون در صورتی می تواند به 

پیشبرد جامعه کمک کند که با آن 

عدالت محقق شود.
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و مسبب ثبات، امنیت، ایمان و پایداری 

است. به تعبیر صدرالمتألهین: »در ِحصن 

عدالتش جهانیان در امن و امان« است. ]۲[  

مالصدرا بدین سان عدالت را علت یا عین 

امنیت و امان می داند؛ ازاین روست که 

اگر عدالت تحقق یابد، می توان امیدوار 

بود تمدنی پایه ریزی شود و جامعه از 

ثبات و اعتدال برخوردار شود. درواقع 

سعادت جامعه در گرو جریان عدالت 

در جامعه است.

پانوشت ها:
۱. صدرالدین شیرازی، مبدأ و معاد، فصل ششم.

۲. صدرالدین شیرازی، مبدأ و معاد، ص۱.

کسی وارد شود، اندوهناک گردد و در 

مقام تدارک آن باشد«.

مالصدرا در بند مذکور پس از عدالت، 

پای انصاف را به میان می آورد. به نظر 

می رسد مالصدرا بر این نظر است که 

عدالت پس از انصاف فرا می رسد و به 

جبران کاستی های آن اقدام می کند. 

درنتیجه او در ادامه می افزاید اگر بر 

کسی بی عدالتی روا داشته شده، باید 

جبران شود؛ ضمن این که رییس مدینه 

در قبال ظلم و بی عدالتی باید اندوهناک 

 رضایت قلبی و زبانی به آن 
ً
باشد و طبعا

نداشته باشد. بر اساس آن چه آمد، شاید 

بتوان گفت عمل به انصاف به نوعی در 

راستای ایجاد همبستگی و همگرایی 

اجتماعی است که با محبت نیز 

نسبتی می یابد و البته پس از عدالت 

درمی رسد.

بر این اساس می توان گفت عدالت، 

عمل مطابق با قانون است که باید 

در هر سطحی در روابط اجتماعی 

به آن عمل کرد؛ اما ازآن جاکه که 

قانون توان حل همه معضالت 

اجتماعی را ندارد و جامعه دائم در 

معرض تغییر است، پای انصاف و 

محبت نیز برای ایجاد همبستگی 

اجتماعی به میان می آید.

نتیجه بحث این که به نظر مالصدرا 

عدالت در جامعه بسیار نقش آفرین 

است و می تواند بنیاد و پایه های یک تمدن 

را پی ریزی کند. می توان گفت عدالت 

به معنای اعتدال، تعادل، تعدیل و عدل 

 عدالت باید در درون 

شخص حاکم نهادینه شود و ملکه 

وی باشد. از نظر مالصدرا شخص 

حاکم باید محب عدل و عدالت و 

از طرفداران آن باشد و در مقابل، 

از جور و ظلم و طرفداران ظلم 

متنفر باشد.
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صدوقی: در اندیشه عرفانی مشهور است که 
دنیا و عنصری به نام سیاست مخل اشرافات 

نفسانی  است و مانع سیر و سلوک عارف 

می شود. اما وقتی زندگی امام خمینی)ره( را 

بررسی می کنیم می بینیم که سلوک فردی در 

جمع و اجتماع و سیاست ادامه پیدا می کند. 

امام عالقه به ابن عربی هم داشتند و مطالب 

زیادی از او به عنوان شاخص ترین ها در 

عرفان اسالمی مطرح کردند؛ در آثارشان 

نیز  رمزگشایی هایی از آثار گذشتگان به 

چشم می خورد؛ اما با همه اوصاف به نظر 

می رسد ایشان به صورت کامل در اختیار 

تفکر عرفانی گذشته نیستند و حتی بیاناتی 

انتقادی نیز به بعضی از دیدگاه های عرفانی 

دارند. امام خمینی از درس مرحوم آیت الله 

شاه آبادی استفاده کرده بودند؛ حکیم، فقیه و 

عارفی که در سیاست هم دست دارد؛ چون 

 
ً
همان طور که می دانید مرحوم شاه آبادی علنا

با رضاخان مبارزه می کند و بیانیه هم دارد. 

 شاگرد چنین فردی، سلوک خاص 
ً
طبیعتا

خود را دارد و در عرصه سیاسی هم ورود 

خواهد داشت. به نظر شما نگاه و رویکرد 

امام خمینی چه دستاوردهایی برای عملکرد 

ایشان در عرصه سیاسی داشته است؟

خدارا شاکرم که بار دیگر  قائممقامی:
در محضر شریف شما هستم؛ آن هم درباره 

چنین شخصیت بزرگی. گرچه دیریست 

که بنای بر مرید و مرادستیزی دارم، ولی 

بعد از گذشت دهه ها همچنان دل در گرو 

این شخصیت بزرگ و یگانه دارم. بارها 

و بارها با نقدهای بی رحمانه شخصیت 

او را مورد بازبینی و بازنگری قرار دادم و 

نگاه  کثرت گرایانه  امام خمینی، 
نتیجه عرفان اجتماعی ایشان 

بود
حجت االسالم والمسلمین قائم مقامی در هفتمین نشست انجمن اندیشه و قلم

هفتمین نشست انجمن اندیشه و قلم با همکاری مجتمع 
فرهنگی مسجد الرحمن روز شنبه ۱۳ خردادماه با موضوع 
»امام خمینی و چالش عرفان و سیاست« و سخنرانی 
حجت االسالم والمسلمین سید عباس قائم مقامی رئیس 
پیشین مرکز اسالمی هامبورگ برگزار شد. اجرای برنامه 

نیز به عهده آقای صدوقی بود.
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هربار ضمن این که به نکات تأمل و نقد 

جدی واقف شدم، اما خروجی آن برایم 

یک چهره واالتر، جذاب تر، عمیق تر و 

استثنائی تر بود. هربار وارد نقد ایشان شدم 

به جز اشتباهاتی که همه انسان ها دارند، 

 ایشان را در صدر کسانی یافتم که 
ً
حقیقتا

حق حیات معنوی برگردنم دارند و این 

اندک سپاسی است که می توانم داشته 

باشم. از افسوس های بزرگ خلوت هایم 

این است که می بینم نسل امام هرگز نسبت 

به آن بزرگوار شناخت ندارند؛ امری که 

الزمه یک رویکرد عقالنی است.

چند سال پیش در ایام ۲۲ بهمن عده ای 

از بندگان خدا از روی عالقه و ارادتی که 

داشتند، تصویری کارتونی از امام را ساختند؛ 

در واقع نشانه یک حقیقت نهفته ای بود 

در عصر ما نسبت به امام رحمة  الله علیه 

 چیزی جز کارتون از امام نمانده؛ 
ً
که واقعا

حقیقتی که به یکباره خودش را نشان داد. 

در هر صورت این جامعه امروز و نسل 

گذشته و حال و آینده درگیر امام هستند؛ 

پس ناگزیریم ایشان را بشناسیم و مورد 

تأمل قرار دهیم و ناگزیریم نقد همراه با 

معیار داشته باشیم؛ با رعایت اصول نقد 

عقالنی و خردمندانه. اولین اصل نقد 

این است که براساس معیارها باشد؛ نه بر 

اساس مذموم ها؛ پس شخصیت ایشان را 

باید بر اساس معیارها نقد کنیم.

این بحث بسیار بحث پرنکته ای است که 

درباره ی آن بسیار صحبت شده؛ اما سخن 

به معنای واقعی کلمه درباره ی آن کم است. 

با وجود این که موضوع عرفان و سیاست هم 

موضوعی است که ذهن ها را زیاد درگیر خود 

کرده، اما برای رسیدن به یک جمع بندی باید 

حداقل پنج جلسه درس گفتار داشته باشیم. 

در مقدمه بحث نکاتی را درباره عرفان و 

سیاست بگویم تا به سؤاالت برسیم.

عرفان از مفاهیم سهل و ممتنع است؛ با 

این که به نظر می رسد خیلی سهل است، 

ولی برای نخبگان، مدرسان و شارحان عرفان 

هم تعریف دقیقی از عرفان مشخص نیست. 

درک دقیقی از تعریف عرفان نیست. لذا مهم 

است بدانیم منظور از عرفان چیست؟ عرفان 

مصادیق و کاربردهای متعددی دارد؛ ولی 

به طور مشخص اگر بخواهیم تعریفی عام و 

فراگیر از آن به دست دهیم می توانیم بگوییم 

عرفان عبارت است از درک عمیق از نسبت 

بین پدیده های هستی بر مبنای حقیقت یگانه 

و درک عمیق از سنت های حاکم بر هستی. 

به عبارت دیگر عرفان یک نگاه عمیق و درک 

عمیق وجودشناسانه است. عرفان در مواجهه 

مستقیم با وجود است. فلسفه مواجهه ذهنی 

دارد؛ اما عرفان مواجهه عینی دارد. هر کسی 

تالش کرد وجود را در عینیت بشناسد، وارد 

حوزه عرفان شده است.

عارف باید در عینیت وجود وحدتی در 

کل کثرات پیدا کند؛ اما بسیاری از عرفا 

جامعه گریز بوده و درک خاص و جزئی 

 شخصی و 
ً
دارند؛ عرفان فردی و کامال

تحت تجلیات اسمای جزئیه الهی؛ نه 

تحت اسمای کلی الهی. این ها فقط با 

مریدان خود ارتباط پیدا می کنند. این 

 بسیاری از عرفا جامعه گریزند 

و درک خاص و جزئی دارند؛ عرفان 

 شخصی و تحت 
ً
فردی و کامال

تجلیات اسمای جزئیه الهی؛ نه 

تحت اسمای کلی الهی. 
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دسته از عرفا اگر دچار اشتباه شوند، وارد 

خطرات بزرگی می شوند؛ مگر این که خدا 

به آن ها رحم کند. یکی از اتفاقاتی که 

برایشان می افتد این است که جامعه ستیز 

می شوند و داشته های محدود خود را با 

زبان عام بیان می کنند؛ مثل منصور حالج.

عرفانی که برپایه اسمای جزئی باشد با 

سیاست هیچ تناسبی ندارد. اگر این عرفان 

وارد سیاست شود تبدیل به یک دیکتاتور 

می شود و مردم را از بین می برد. عرفان 

 
ً
امام، محصول درک کلی از وجود و کامال

متفاوت است؛ البته نیاز به توضیح دارد.

در عصر حاضر یک نفر را نمی شناسم که 

طعم قابل ارائه ای از اسمای کلی را چشیده 

باشد؛ جز امام خمینی رحمة الله علیه. 

بدون تردید وجه قالب شخصیتی ایشان 

عرفانی بوده؛ امام شاعر، محدث، اصولی، 

فقیه و فیلسوف ـ به معنای دقیق کلمه ـ 

بوده؛ ولی شخصیت عرفانی ایشان قالب 

بر همه این ها بوده و عرفان ایشان وجوه 

دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است.

اگر کسی در عرفان به حوزه اسمای کلی 

دست پیدا کند، وحدت شخصیت پیدا 

می کند که این ویژگی امام است. در صورتی 

که عرفای دیگر فاقد وحدت شخصیت 

هستند. فقه سیاسی امام تحت شخصیت 

عرفانی وی بوده است. قبل از انقالب در 

فقه امام به صورت جدی عالئم بارز تفکر 

عرفانی قابل مشاهده است؛ بر خالف 

فقه رایج که بر مبنای خأل وجودشناسی 

شکل گرفته است. فقه امام قبل از این که 

این تجربه های عمومی و حضور در وادی 

سیاست را پیدا کند این مایه ها را دارد و 

هماهنگ نیست با تفکر عرفانیش؛ زیرا فقه 

خصوصی است. گفتیم عرفان خصوصیت 

اصلی خود را در تعامالت اجتماعی نشان 

می دهد و امام بعد از انقالب با این بخش از 

فقه آشنا شد و اواخر عمر زمینه ی مناسبی 

را برای اظهارش پیدا کرد و پایه های یک فقه 

متناسب با نگاه معرفتی خود را پی ریزی 

 باید عنصر زمان و مکان 
ً
نمود. لذا حتما

با مبانی معرفتی ایشان مورد بررسی قرار 

بگیرد. معتقدم اگر امام فرصت پیدا می کرد، 

هر روز که بر عمر امام اضافه می شد، این 

توازن بیشتر می شد.

نتیجه ی نگاه عارفانه ی مخصوص 

تجلیات اسمای کلیه در روابط اجتماعی، 

پذیرش کثرت است؛ یعنی واقعیت کثرت 

و اختالف را می پذیرد. عالم محصور در 

اسمای جزئیه به دنبال این است که کثرت 

زدایی کند. گمان می کند با کثرت زدایی 

به وحدت می رسد. امام تعبیری دارند 

که می گویند: »توحید بر وزن تفعیل 

است؛ تفعیل هم یعنی متعدی ساختن و 

به وحدت رساندن«. ایشان از این مسأله 

نتیجه می گیرند که باید کثرت را به وحدت 

رساند؛ نه این که با نفی کثرت وحدت را 

حاکم کرد.

نگاه ایدئولوژیک دنبال نفی کثرت 

 این دسته از عرفا اگر دچار 

اشتباه شوند، وارد خطرات بزرگی 

می شوند؛ مگر این که خدا به 

آن ها رحم کند. یکی از اتفاقاتی 

که برایشان می افتد این است که 

جامعه ستیز می شوند و داشته های 

محدود خود را با زبان عام بیان 

می کنند؛ مثل منصور حالج. 
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برای حاکمیت وحدت است؛ اما این 

نگاه عارفانه می گوید اگر کثرت نباشد، 

شما طعم وحدت را نمی چشید. با پیوند 

بین کثرات و با حفظ هویت های مستقل 

و متفاوت است که مزه وحدت توحیدی 

و وحدت عینی را می توان چشید. پس 

اختالف نظر و تفاوت نظرها باید باشند؛ 

اما در عین حال این تفاوت ها نباید به تضاد 

و دشمنی برسد. نگاه ستیزه جویانه نباید 

باشد. توحید یعنی به وحدت رساندن: »و 

 وقبائل لتعارفوا«. اگر از 
ً
جعلناکم شعوبا

ابتدا همه انعکاسات تصویری یک نفر 

در آیینه های متعدد باشد بی فایده است.

این اولین اثر اجتماعی نگاه عارفانه 

است؛ یعنی کثرت را می پذیرد و آن را 

تضادی نمی بیند؛ بلکه تفاهمی می بیند 

و معتقد است از دل این کثرت می توان 

به توحید رسید. لذا من بارها گفته ام که 

امام با انشعاب مجمع روحانیون موافقت 

کرد؛ اختالف را تأیید کرد؛ چون تکثر را 

می خواست نهادینه کند. امام سیال بود. 

امام تکثر را در شرایطی آورد که تمام 

شرایط برای یکسان سازی مهیا بود. امام 

در تمام دوران رهبری خود همواره درگیر 

بحران های فاجعه بار بود.

امام کسی بود که اگر می گفت شب روز 

است یا وسط تابستان تگرگ می آید، بیشتر 

مردم قبول می کردند و می گفتند همین است 

و ما نمی بینیم. از امام میپذیرفتند. اما هرگز 

چنین اتفاقی نیفتاد و این برخاسته از همان 

عمق نگاه عرفانی ایشان بود. جمالت 

امام نشان از عرفان ایشان داشت؛ مانند: 

»وقتی که از ایران فیلم هایی را آوردند در 

پاریس و من اجتماعات مردم را دیدم 

که همه یک صدا، یک چیز را می گفتند، 

کشف کردم که این جا اراده خداوند است«. 

اگر بخواهیم به زبان مدرن این حرف را 

تعریف کنیم می شود: صدای مردم، صدای 

 این 
ً
خداست؛ یعنی عقل جمعی. یا مثال

جمله که ما مأمور به نتیجه نیستیم؛ بلکه 

مأمور به وظیفه هستیم؛ یا میزان رأی ملت 

است. همه ی این ها برآمده از عمق نگاه 

عارفانه و معرفتی ایشان بود.

صدوقی: شما در ابتدای صحبت به درس 
فقه امام اشاره کردید و این که درس فقه 

امام درس حکمت است که فقیه جامع 

الشرایط و مرجع تقلید و چهره عرفانی امام، 

به عنوان رهبر یک جامعه که یک رهبر عادی 

 کاریزمای خاصی داشتند. در 
ً
نبود و واقعا

اداره کشور ُبعد عرفانی ارجحیت داشت 

یا فقهی یا هردو در کنار هم؟

قائممقامی: سؤال مهمی است؛ اما 
یک گفتار مفصل را در پاسخ می خواهد. 

یکی از بحث های مهم، ارتباط بین فقه با 

مباحث و حوزه های وجودشناسی و عرفان 

از بزرگ ترین اشکاالت فقه 

موجود این است که در یک خأل 

وجودشناسی شکل گرفته است. 

فقه یعنی مجموعه ای از بایدها 

و نبایدهای شرعی. این بایدها و 

نبایدها اگر در خأل شکل بگیرد 

ـ یعنی به صورت مستقل و بدون 

ارجاع به یک سری پیش گزاره های 

وجودشناختیـ   نتیجه اش می شود 

دین انشائی.  
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است. از بزرگ ترین اشکاالت فقه موجود 

ما در بسیاری از ابواب و گزاره ها این است 

که این فقه در یک خأل وجودشناسی شکل 

گرفته است. فقه یعنی مجموعه ای از بایدها 

و نبایدهای شرعی. این بایدها و نبایدها اگر 

در خأل شکل بگیردـ  یعنی به صورت مستقل 

و بدون ارجاع به یک سری پیش گزاره های 

وجودشناختی ـ  نتیجه اش می شود دین 

انشائی؛ به طوری که ما در اخبار از واقعیتی 

خبر می دهیم، اما انشا ایجاد یک واقعیت 

دیگر را بیان می کند. اگر کل زندگی انسان 

ماهیت انشائی بگیرد، با واقعیت جعلی و 

اعتباری مواجه می شویم؛ زیرا شما با فقه 

می خواهید یک جهان و انسان جدیدی 

ایجاد کنید؛ نه این که جهان و انسانی 

که هست را کشف و اداره کنید. درواقع 

جهان جدیدی ایجاد می کند. از آن جایی 

که فقه ماهیت اعتباری دارد، نتیجه اش 

این می شود که به طور موازی یک جهان 

موازی بر نظام جهان واقعی شکل بگیرد. 

این جاست که فقه به معنای عامش به غربت 

و خودبیگانگی اجتماعی )نسبت به آحاد 

مردم( دچار می شود. درحالی که اصل و 

قاعده این است که فقه به احکام وجودی 

ارجاع بدهد.

بنابراین اگر کسی نگاه وجودشناسانه 

داشته باشد، درک عمیقی از روابط میان 

 
ً
پدیده ها داشته و همان نگاه عرفانی طبیعتا

در فقه وی تأثیر می گذارد. فقه امام قبل از 

انقالب فقه خصوصی بود و فقه عمومی 

ایشان بعد از انقالب ظهور پیدا کرد؛ به 

همین دلیل آثار و نگاه معرفتی امام را در 

فقه و رفتارهای سیاسی و اجتماعی  بعد از 

انقالب او می بینیم. البته این خود یکی از 

اعتراضاتی بود که به امام وارد کردند؛ عده ی 

بسیاری این رفتارهای امام را موافق با فقه 

و آموزه های فقهی نمی دانستند؛ با این که 

  موافق بوده است.
ً
از نظر خود امام قطعا

نوه امام در یک خاطره ای از امام گفت: 

به امام گفتم: بهترین علم چیست؟ ایشان 

گفتند: »فقه«؛ زیرا امام عرفان را نه علم و 

دانش، بلکه دارایی می دانستند. گفتم: فقه 

چیزی ندارد. امام فرمودند: »نخواندی«. 

گفتم: می خوانم. گفتند: »نفهمیدی«.

حضرت امام راست می گفتند؛ ما فقه را 

نفهمیدیم؛ من و امثال من فقهی که او در 

این ساحت درک کرده بود را نفهمیدیم. 

 رفتارهای امام در حوزه معیارها و 
ً
عمدتا

موازین متأثر از نگاه معرفتی ایشان بود 

و با این که ایشان در رفتارهای شخصی 

و داوری ها، فراوان دچار اشتباه شدند ـ 

و ممکن است هرچه بیشتر تحلیل کنیم 

بیشتر به این اشتباهات پی ببریمـ  اما هر 

چقدر بیشتر بگردیم، باز هم به اثبات امام 

می رسیم؛ چون خود او به کمترین بهانه ای 

می گفت اشتباه کردم؛ زیرا یکی دیگر 

از ویژگی های عرفان، نفی مطلق زدگی 

است؛ فقط خدا مطلق است. لذا باید از 

 در 
ً
مطلق زدگی پرهیز کنیم که این دائما

تمام ادبیات امام دیده می شود.

 امام به کمترین بهانه ای 

می گفت اشتباه کردم؛ زیرا یکی 

دیگر از ویژگی های عرفان، نفی 

مطلق زدگی است؛ فقط خدا مطلق 

است. لذا باید از مطلق زدگی پرهیز 

 در تمام ادبیات 
ً
کنیم که این دائما

امام دیده می شود. 
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در بخشی از این مجلس از کتاب »نهج 

البالغه« با ترجمۀ علی اصغر فقیهی و 

انتشار آن توسط نشر ادبیات، با حضور 

سخنرانان رونمایی شد. آیت الله سید 

مصطفی محقق داماد و حجج االسالم 

و المسلمین عبدالمجید معادیخواه و 

محمدعلی مهدوی راد به سخنرانی 

پرداختند.

   سید مصطفی محقق داماد
امروز جای  مرحوم استاد سید جعفر 

شهیدی را خالی می بینم؛ ایشان یکی از 

مترجمان نهج  البالغه بود. خوشبختانه 

در جلسه ی ما یکی از بهترین مترجمین 

نهج البالغه، جناب استاد عبدالمجید 

معادیخواه حضور دارند که معتقدم 

در حق آثار ایشان مقداری بی لطفی 

شده است. ایشان در یک مجموعه ی 

ده جلدی با نام »فرهنگ آفتاب« بر روی 

نهج البالغه کار کرده اند و یک ترجمه 

هم از نهج البالغه با نام »خورشید بی 

غروب« دارند. به روانی قلم ترجمه ی 

ایشان، کمتر مترجمی دیده ام!  در کنار 

این ترجمه، ترجمه ی مرحوم فقیهی 

است. ایشان دبیر من در قم بودند. در 

ترور امیرالمؤمنین)ع( 
نتیجه جهل مقدس بود
گزارشی از دویست و نود و پنجمین شب از شب های بخارا 

با حضور اندیشوران و فرهیختگان

عصر سه شنبه، بیست و سوم خرداد ماه سال 
یکهزار و سیصد و نود و شش، دویست و نود 
و پنجمین شب از مجموعه شب های بخارا 
با همراهی مرکز نشر علوم انسانی، بنیاد 
موقوفات دکتر محمود افشار، نشر ادبیات 
به شب »ترجمه های فارسی نهج البالغه« 
اختصاص یافت. این جلسه به مناسبات 
انتشار کتاب »نهج البالغه« ترجمۀ علی 
اصغر فقیهی برگزار شد که گزارشی از آن 

را می خوانید.
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کنار این ِسمت، کارهای بسیار مهمی 

کرده اند. ترجمه امروز ایشان بسیار وزین 

و ارزشمند است.

برای از بین بردن نام حضرت علی)ع( از 

همان روزهای نخستین هزینه های بسیاری 

صرف شده است. معاویه برای از بین بردن 

نام ایشان پول کالنی خرج کرد. این کار تا به 

آن جا رسید که به ائمه جمعه ی خود دستور 

داد تا در نمازهای جمعه لعن علی)ع( را 

رایج کنند و لعن ایشان را یک کار اداری 

دفتری کرد. جاحظ به نقل این موضوع 

پرداخته و ابن ابی الحدید از جاحظ این 

نقل ها را بیان داشته است. علی رغم تمام 

این هزینه ها، ترور امیرالمؤمنین به دست 

افرادی انجام نشد که 

تحت تأثیر این بدگویی ها 

و تخریب های دولت وقت 

قرار گرفته باشند؛ بلکه 

این ترور به خاطر جهل 

مقدس بود. یک جاهل 

مقدس این کار را در راه 

خدا انجام داد و این واقعه 

یک حماقت دینی بود.

علی)ع( دشمنان 

بسیاری داشته است؛ 

اما آن چه همگان بر آن 

بودند و اختالف نظری 

وجود نداشته است، 

مسأله ی بالغت و ُبعد 

سخنوری ایشان است. 

البته کاری که امروز نزد شماست به قرن 

پنجم بازمی گردد. در گذشته بر روی 

ُبعد بالغت جمله ها کار کرده اند. بحث 

ادبِی عبارت بیشتر از محتوا مدنظر بوده 

و به صورت نقل حدیثی نبوده است؛ زیرا 

اگر ُبعد حدیثی مدنظر بود راویان را نیز 

می آوردند. در قرن های چهارم، پنجم و 

ششم روی این موضوع کارهای بسیاری 

شده است که یکی »شریف رضی« 

است. شخص دیگر »آِمدی« است که 

در قرن های پنج و شش می زیسته است. 

وی در »غررالحکم و درر الکلم« روش 

گردآوری و تدوین خود را بر اساس ترتیب 

حروف بیست و نه گانه قرار داده است. غرر 

الحکم یعنی سپیده های درختان حکمت و 

 ترور امیرالمؤمنین به دست 

افرادی انجام نشد که تحت تأثیر 

بدگویی ها و تخریب های دولت 

وقت قرار گرفته باشند؛ بلکه این 

ترور به خاطر جهل مقدس بود. 

یک جاهل مقدس این کار را در 

راه خدا انجام داد و این واقعه یک 

حماقت دینی بود.
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درر الکلم یعنی کلماتی همچون ُدر. یکی 

هم ترجمه مرحوم فقیهی و ترجمه های 

مرحوم شهیدی و بسیار ترجمه های دیگری 

است که من با این ها مأنوس بوده ام و این ها 

ترجمه های بسیار خوبی هستند؛ این ها از 

نظر تاریخی مقارن قرن های چهار و پنج 

هستند؛ اما از نظر تاریخی در قرن دوم ـ 

یعنی معاصر ائمهـ  مردی ادیب و متکلم 

به نام جاحظ )متولد ۱۵۵ق( صد کالم 

از حضرت علی)ع( تحت عنوان »مأة 

الکلمة« جمع آوری نمود. این کار را از 

زمان خود حضرت آغاز کردند؛ اما در 

دسترس ما نیست. گرچه در گذشته ها 

نیز یاران علی)ع( به جمع آوری سخنان 

ایشان می پرداختند.

اثر جاحظ چندین شرح دارد. بیشتر این 

شروح عربی است. یکی »کمال الدین میثم 

بن علی بن میثم بحرانی« که شرح فلسفی 

و کالمی بر آن داشته است. چندین رساله ی 

عربی هم موجود است که از این مجموعه 

می توان به شرح جالبی در قرن ششم 

)معاصر سعدی( به کوشش شخصی با نام 

»رشیدالدین  وطواط« شاعر پارسی گوی 

و ادیب عرب  اشاره کرد.

مرحوم ملک الشعرای بهار در کتاب 

سبک شناسی خود بخشی را به نظر جاحظ 

درباره ی ایرانی ها و ایران اختصاص داده 

است که شیرین زبان ترین انسان های 

روزگار ایرانی ها هستند؛ شیرین زبان ترین و 

سخندان ترین مردم دنیا ایرانیان هستند؛ و از 

میان آن ها پارسیان اهل فارس خطیب ترین 

مردم این کشور هستند؛ شیرین زبان تر و 

خوش اداتر و بامحبت تر و در دوستی پایدارتر. 

اما از آن ها پایدارتر در دوستی مردم مرو 

هستند و خراسانی ها و در لغت فارسی 

َدری از همه فصیح تر ایشان اند؛ چنان که 

مردم اهواز در لغت پهلوی فصیح ترین 

ایرانیان هستند. این مرد ایران دوست در 

قرن دوم این کار را انجام داده است و 

حال در قرن ششم رشیدالدین وطواط، 

شاعر و ادیب، شرحی بر »صد کلمه« با 

عنوان »مطلوب کل طالب« )گمشده ی 

هر جوینده( نگاشته است.

در این اثر سه روش مد نظر بوده است: 

یک این که متن کلمات را نقل کرده و 

سپس خود یک ترجمه ی فارسی معاصر 

سعدی بر او داشته و بعد از آن سه خط 

شرح عربی بر آن کلمات نوشته و چهار خط 

فارسی و سر آخر جمالت امیرالمؤمنین 

را به صورت چند خط شعر سروده است. 

انشاءالله این کتاب را با ویرایش جدید و 

مقدمه ای که بر آن خواهم نوشت تجدید 

چاپ خواهیم کرد.

   عبدالمجید معادیخواه
با تشکر از حضاری که وقت خود را در 

اختیار بنده قرار دادند و تشکر ویژه از دکتر 

محقق داماد. )اشاره به شهادت حضرت 

امیر( همان طور که آقای محقق داماد 

فرمودند یک فرد شبیه همین داعشی ها، 

این جنایت را انجام داد. معاویه به لحاظ 

هوش و نبوغ سیاسی در تاریخ کم نظیر 

 علی)ع( دشمنان بسیاری 

داشته است؛ اما آن چه همگان بر 

آن بودند و اختالف نظری وجود 

نداشته است، مسأله ی بالغت و 

ُبعد سخنوری ایشان است.
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است. اگر به رابطه معاویه و امیرالمؤمنین 

بنگریم دوگانگی عجیبی میبینیم. معاویه، 

هم بزرگترین آرزویش این بود که با علی)ع( 

دربیفتد و هم وحشت داشت از این تقابل؛ 

این دوگانگی در جاهای مختلف ظهور 

کرد. در ترور امام، دست خود معاویه در 

کار بود و این را طوری طراحی کرده بود 

که خودش و عمروعاص هم آسیب ببینند. 

البته عمروعاص را میخواست ترور کند؛ 

چون تاریخ مصرف عمروعاص تمام 

شده بود. در هرصورت طوری این کار را 

انجام داد که همه باورکردند که خودش 

نیز ضربه خورده. در مقطعی کسی که 

کارگردان این ترور بود خود را به معاویه 

در زمان یکه تازی معاویه در عراق رساند 

تا اجر خود را بگیرد؛ وقتی خود را معرفی 

کرد، معاویه از جا پرید و به او گفت از 

این جا برو و اگر این اطراف پیدایت شود 

خودت و قبیله ات را از بین میبرم! در هر 

 مقدسین ابزار همین 
ً
صورت معموال

شیاطین می شوند. این مسأله ای طبیعی 

است در تاریخ.

چون مجلس به نام نهج البالغه و 

امیرالمؤمنین است به برخی فضایل آن 

حضرت از زبان سید محسن امین اشاره 

می کنم:

۱. تربیت علی بن ابی 

طالب در دامان پیامبر؛ 

۲. پیشتازی در اسالم؛ 

۳. داستان »یوم الدار« و 

مدالی که آن روز از پیامبر 

گرفت؛ ۴. فداکاری »لیلة 

المبیت«؛ که به جای پیامبر 

در بستر ایشان خوابید و خود 

را سپر بالی حضرت رسول 

کرد؛ ۵. اعتمادی که پیامبر 

به علی بن ابی طالب در 

پرداخت دیون خود داشت؛ 

۶. پیمان اخوت با رسول 

خدا؛ در آن روزی که پیامبر 

برای برداشتن شکاف میان دو گروه مهاجر 

و انصار اعالم برادری کردند، هیچ کس 

پیام ایشان را نپذیرفت و تنها علی بود که 

با آن حضرت پیمان برادری بست؛ ۷. 

صاحب الرایه؛ یعنی پرچم دار اسالم در 

بخش های مختلف؛ ۸. خطرپذیری علی 

بن ابی طالب که در واقع به تعابیر مختلفی 

همچون شهامت و شجاعت مثال زدنی از 

 معاویه، هم بزرگترین 

آرزویش این بود که با علی)ع( 

دربیفتد و هم وحشت داشت از 

این تقابل؛ این دوگانگی در جاهای 

مختلف ظهور کرد.
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آن یاد شده است؛ ۹. قوت بازو که نماد 

معروفش دِر خیبر  است؛ ۱۰. حضور در 

میدان های جهاد؛ ۱۱. حلم و بزرگواری و 

 
ً
چشم پوشی از دشمن و عفو عمومی )مثال

بعد از جنگ َجمل( با وجود تمام قاطعیتی 

که در مسأله ی تأمین امنیت داشت؛ ۱۲. 

فصاحت و بالغتی است که جناب محقق 

داماد از آن نام بردند؛ ۱۳. همان سخن 

مشهوری که پیامبر درباره ی دانش علی 

فرمود: »أنا مدینة العلم و علی بابها«؛ ۱۴. 

تبحر و کاردانی امیرالمؤمنین در قضاوت. 

این بخش دارای ابعاد بسیاری است. اگر 

کسی بداند که قضاوت در چه جایگاهی 

است و قضاوت نادرست چه آسیبی به 

جامعه و نظام خواهد زد؛ آن وقت ارزش 

این مدال و افتخار را خواهد دید؛ ۱۵. هنر 

ِعَیها 
َ
شنیدن؛ شان نزول آیه ی شریفه ی  »َو ت

ٌن واِعَیه« خود حضرت است؛ ۱۶. زهد 
ُ
ذ

ُ
ا

علی؛ که نیازی به بحث ندارد؛ اما دارای 

ابعاد وسیعی است؛ ۱۷. حسن خلق؛ ۱۸. 

تدبیر در ادارۀ امور؛ ۱۹. قاطعیت در کارها 

و تصمیم گیری ها؛ ۲۰. معیت با قرآن که 

یک رابطه ی طولی نیست؛ ۲۱. ازدواج با 

حضرت فاطمه؛ ۲۲. تمثیل علی به مسیح 

و عیسی در کلمات پیامبر اکرم که البته 

این قسمت نیاز به بحث تاریخی دارد.

سید محسن امین ذیل هر کدام از این 

فضایل، تفسیری طوالنی آورده است. در 

مورد تربیت علی و رشد او در دامان پیامبر 

از زبان حضرت علی آمده است: هر روز 

پیامبر پرچم جدیدی برای تربیت اخالقی 

من بلند می کرد و من باید در این میدان کار 

می کردم. شاید منظور از این »روز« هر 

لحظه نباشد؛ اما روزگار و فتوحات بسیار 

در سایه ی تربیت رسول خدا گذرانده است. 

 فصاحت و بالغت از 
ً
به هر حال حقیقتا

برجستگی های کم نظیر علی است و چه 

حسن سلیقه ای سید رضی به خرج داده 

است که با این کارت سبز، نهج البالغه 

را به جهان اسالم وارد کرده است؛ نام 

بسیار دلپذیر، مؤثر و کارآمدی است؛ 

اما فهرست کردن فضایل علی)ع( بسیار 

دشوار است.

   محمدعلی مهدوی راد
اوال پیشینۀ گردآوری کالم موال خیلی کهن 

است؛ »زید بن وهب الجهنی« قدیمی ترین 

کسی است که کتاب »خطب امیرالمؤمنین 

علی المنابر فی الُجَمع و العیاد و غیرها« 

را نگاشته است که البته خود کتاب از بین 

 فردی کتاب او را بازسازی 
ً
رفته؛ اما اخیرا

و جمع آوری کرده است.

در آن روزگاران زبان در اوج بود و به همین 

جهت هم معجزه ی اسالم قرآن است. 

اشخاصی چون جاحظ بودند؛ وی انسان 

عجیبی بود؛ می گویند که به حدی کتاب 

داشت که دلیل مرگش آوارشدن کتاب ها 

بر سرش بوده است! وقتی می خواهد 

زبان و سخن وری را در دوره ی جاهلیت و 

هنگامه ی نزول قرآن بیان دارد از اصطالح 

»در سینه ی این ها می جوشید؛ مثل این که 

 فصاحت و بالغت 
ً
 حقیقتا

از برجستگی های کم نظیر علی 

است و چه حسن سلیقه ای سید 

رضی به خرج داده است که با این 

کارت سبز، نهج البالغه را به جهان 

اسالم وارد کرده است.
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آب در دیگ می جوشد« استفاده می کند. 

بنابراین سه چیز در ادبیات جاهلی مورد 

توجه بوده است: خطبه ها، شعرها و نامه ها. 

لذا شما امروز مجموعه ی زکی صفوت 

را دارید که در آن بخشی از خطبه های 

علی)ع( را آورده است.

پس به طور طبیعی آن قلم و سخنی که 

امیرالمؤمنین داشت در اوج بود و بی نظیر. 

گرچه ابن خلکان گفته است که این نوشته 

ها را رضی ساخته است؛ ولی با خواندن 

این متون و سخنان متوجه می شویم که 

 این امکان وجود ندارد و همگی 
ً
اصال

متعلق به حضرت علی است. از طرفی 

سید رضی »نقیب النقبا« است. نقابت 

در آن روزگار یعنی دولت در دولت. حاال 

عباسیان چرا دیوان نقابت را پذیرفتند، 

این موضوع خود زمینه ی تاریخی دارد. 

اولین نقیب النقبا پدر رضی بود و دومی 

سید رضی است. رضی به شدت با 

خالفت عباسی مخالف بود  و در دیوان 

خود، چهار قصیده ی بسیار بلند در نقد 

خالفت و تندی بر خالفت سروده است. 

از داستان های این مخالفت ها و اتفاقاتی 

که رخ داده می توان چنین نتیجه گرفت که 

نهج البالغه آیین نامه ی حاکمیت و حکومت 

است و سید رضی نهج البالغه را به عنوان 

مرام نامه ی حکومت نوشته است؛ هر چه 

که سیاسی است و بعد حاکمیتی است؛ 

اما سید گزینش نکرده است.

خطبۀ »قاصعه« طوالنی ترین خطبه 

است و بزرگ ترین متن برای شناخت 

نفسانیتی است که از فطرت به استکبار 

می رود و در خاتمه به شکست جامعه 

منتهی می شود. »نامه ی مالک اشتر« 

یک مرام نامه ی حاکمیت است که به طور 

کامل آمده. نامه ۳۱ که ظاهر نامه خطاب 

به امام حسن است، اما حضرت در اول 

نامه نوشته که به تو وصیت می کنم و هر 

کسی که بعد از تو خواهد آمد یا خواهد 

خواند. همه ی این ها را در کنار هم بگذاریم 

با مطالب عمقی و دیوان نقابت، با تمام 

این توصیفات گمان می کنم که سید رضی 

به مرگ طبیعی از بین نرفت بلکه کشته 

شد! از طرفی سید مرتضی )برادرش( در 

تشییع سید رضی شرکت نکرد و گفتند که 

اندوه مرگ برادر باعث شد؛ اما او شخص 

بزرگی بود. در خانه هم ننشست و به حرم 
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امام در کاظمین رفت و گوشه نشست و 

 این حالت نشان اعتراض او بود.
ً
ظاهرا

نخستین شخصی که به احتمال قتل 

سید رضی پرداخته است، سید علی اکبر 

برقعی است. وی در کتاب »کاخ دالویز« 

این مسأله را مورد تحلیل قرار داده است. 

این که سمت و سویی که قصیده های رضی 

دارند نشان می دهد که در ظاهر، خالفت 

با دیوان نقابت کنار می آمد، ولی در باطن 

رضی می دانست که اوضاع به هم می ریزد. 

مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی در متون 

دینی هوش بسیار عجیبی داشت. ایشان 

نیز در سخنرانی خود در اولین کنگره ی 

نهج البالغه، قرائتی از دیوان رضی داشتند 

که بر مبنای اشعاری از این دیوان، احتمال 

می دهند که درگیری بسیار شدیدی میان 

سید رضی و حاکمیت بوده است و 

دشواری هایی برای او ایجاد کرده بودند. 

از این زاویه نهج البالغه قابل توجه هست.

    درباره ی ترجمه ی علی اصغر فقیهی

اما درباره ی ترجمه ی علی اصغر فقهی 

از نهج البالغه؛ حقش بود که نهج البالغه 

خیلی زودتر از این ها در جامعه ی ما 

مطرح شود. خوشبختانه خراسانی های ما 

با فاصله ی هفتاد و دو سه سال این کتاب 

را در دست گرفتند. »احمد بن محمد بن 

َوبری خوارزمی« در نیشابور نهج البالغه 

را تدریس می کرد و شرح بزرگی بر آن 

نوشت. حدود ۹۵ سال بعد، بیهقی در 

»معارج نهج البالغه« نود مورد از َوبری 

نقل می کند. بر اساس فهرستی که آقای 

دانش پژوه شمرده است، ۹۴ مورد معارج 

نهج البالغه وجود دارد.

خوشبختانه ما ترجمه های زیادی از 

 اگر مجموعه ی 
ً
نهج البالغه داریم؛ ولی حقا

امتیازها را روی هم بگذاریم، ترجمه ی 

آقای فقیهی بی نظیر است. از ویژگی های 

ترجمه خوب این است که باید فهمیدنی 

و فهمیدنی بودنش عام باشد؛ باید دقیق و 

ادیبانه و استوار باشد. کالم علی به گونه ای 

است که هیچ مترجمی نتوانسته بدون 

پرانتز این اثر را ترجمه کند. استاد فقیهی 

هشت سال طول کشیده تا این اثر را ترجمه 

کرده اند و چهار سال باقی را به تصحیح 

کلمه به کلمه ی آن پرداخته اند. تأمل ها 

و دقت های بسیار خوبی دارند. یکی 

از راهزنی هایی که در ترجمه داریم این 

است که وقتی از عربی به فارسی ترجمه 

می کنیم، گاهی ذهنیت فارسی ما رهزنی 

می کند؛ اما در این اثر به این مسائل دقت 

شده است.

   نکته ای درباره  لیلة المبیت

نویسنده بسیار بزرگ مصری وقتی درباره 

 ابن خلکان گفته است 

که این نوشته ها را رضی ساخته 

است؛ ولی با خواندن این متون و 

 
ً
سخنان متوجه می شویم که اصال

این امکان وجود ندارد.

 خوشبختانه ما ترجمه های 

زیادی از نهج البالغه داریم؛ ولی 

 اگر مجموعه ی امتیازها را 
ً
حقا

روی هم بگذاریم، ترجمه ی آقای 

فقیهی بی نظیر است. 
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لیلة المبیت نوشتهـ  در کتابی به نام علی بن 

ابی طالبـ  می گوید من تعجب می کنم 

که چرا شیعه ها به این آیه استناد نمی کنند 

برای امامت بالفصل )شیعه ها که استناد 

اِس َمْن  هم کردند(؛ آیه این است: »َو ِمَن النَّ

 
ٌ

ُه َرُؤف
َّ
ِه َو الل

َّ
َسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت الل

ْ
ری َنف

ْ
َیش

ِعباِد«. وقتی شخصی در وحشتناک ترین 
ْ
ِبال

و سخت ترین و حادثه انگیزترین شرایط 

شخصی را به جای خود می گذارد، نشان 

 نیز همان شخص را 
ً
می دهد که بعدا

جایگزین خود می کند.

چیزی که من را به تعجب واداشت 

و به هر کدام از فضال و علما گفتم 

تعجب کردند این است که من زمانی 

همه تحریرهای »موسوعة االمام علی 

بن ابی طالب)ع( ، فی الکتاب والسنة و 

التاریخ« را در دانشکده حدیث نوشتم. 

متن ها را می دادند به بنده و من تحریرها 

را می نوشتم. این کتاب برای شناخت 

امیرالمؤمنین بهترین منبع هست. وقتی 

که فضایل موال را دادند برای تحریر، به 

این آیه که رسیدم، دیدم که در این نقل ها 

نقلی هست که آن شبی که رفتند بت ها را 

شکاندند، لیلة المبیت بوده است )چیزی 

که ما در ذهنمان هست فتح مکه است(؛ 

در آن جا که دشمن رفته بود در النه اش 

و بیرون نمی آمد و پیامبر در اوج قدرت 

وارد مکه شد و کعبه را از بت ها خالی 

کرد. وقتی این نقل را دیدم خیلی تعجب 

کردم؛ این که گفته اند چهل قبیله جمع 

شدند، تسامح است؛ چهل قبیله نبود؛ 

چهل نفر جمع و هم قسم شدند که پیامبر 

را بکشند و حاال که نیت پیامبر این است 

که شبانه فرار کند، باید ابتدا بت هایی 

که به خاطر آن نیت کردند که پیامبر را 

بکشند، بشکند.  وقتی این نقل ها را دیدم 

زنگ زدم به یکی از علما که در این زمینه 

 کالم علی به گونه ای است 

که هیچ مترجمی نتوانسته بدون 

پرانتز این اثر را ترجمه کند. استاد 

فقیهی هشت سال طول کشیده 

تا این اثر را ترجمه کرده اند و 

تأمل ها و دقت های بسیار خوبی 

دارند. 

تحقیقات زیادی داشتند؛ ایشان هم تعجب 

کردند و بعد که تحقیقات زیادی داشتم 

و نقل ها را مطالعه کردم به این نتیجه 

رسیدم که هم اسناد روایات صحیح تر 

و قوی تر از روایات فتح مکه است و 

هم قرائنی دارد که نمی شود آن را به فتح 

 علی می گوید وقتی 
ً
مکه ربط داد؛ مثال

داشتم پتک ها را به بت ها می زدم پیامبر 

می گفت؛ »آرام؛ صدایش را می شنوند؛ 

صدایش را می شنوند و می آیند«. خب 

در فتح مکه بیایند؛ چه می شود مگر؟ یا 

این که حضرت می گوید: وقتی داشتیم 

برمی گشتیم ماه باال آمده بود و پیامبر به 

من گفت: »بیا از سایه دیوار رد بشویم تا 

سایه ما را نبینند و ما را شناسایی نکنند«. 

یا این که حضرت می گوید نزدیک های 

غروب بود که پیامبر آمد درب خانه ما و 

فرمود هوا که تاریک شد دو تا کار مهم 

داریم؛ رفتیم ابتدا بت ها را شکستیم 

و سپس گفت که من می خواهم بروم. 

مجلسی در بحار االنوار می گوید در 

فاصله ده ساله، دوباره بت ها را ساختند 

تا فتح مکه اتفاق افتاد.
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زمان و مکان در اجتهاد تأثیر دارد؛ بیان 

این نکته را امام)ره( در چندجا اشاره فرموده 

و شاید اولین باری که به صورت روشن تر 

به این مسأله اشاره کرده در نامه ای است 

که به آقای انصاری نوشته که مشهور به 

»منشور برادری « است. در ضمن این نامه  

می گوید: »اجتهاد در جمهوری اسالمی 

همیشه باید باشد و اختالف نظرهای فقها 

 مشکلی نیست؛ حتی اگر تند هم 
ً
هم اصال

باشد و شکل و شمایل عقیدتی به خودش 

 اهمیتی ندارد و این بحث ها، 
ً
بگیرد، اصال

بحث هایی ست که باید در حوزه ها مطرح 

شود«. امام مسائلی را مطرح می کند که 

 نو و نیاز مردم و جمهوری اسالمی 
ً
اکثرا

است  و می گوید که در حوزه ها باید به این 

مسائل و معضالت پرداخته شود.

امام ذیل یکی از مواردی که نام می برد 

می  گوید: »تغییر موضوعات حرام و حالل 

و توسیع و تضییق بعضی از احکام در ازمنه 

و امکنه مختلف…«) آبان ۶۷ (؛ در واقع 

امام با این جمله به این مسأله اشاره می کنند 

که احکام شرعی در زمان ها و مکان های 

مختلف فرق می کند؛ ممکن است یک 

زمانی یا مکانی مسأله ای حالل بوده باشد و 

در مکان و زمان دیگری حرام. امام همچنین 

در نامه ای که برای بحث تشکیل مجمع 

مصلح نظام نوشت، اشاره دیگری دارد: 

»تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای 

نگهبان می دهم که خودشان قبل از این 

گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند؛ 

چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای 

پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد 

و نوع تصمیم گیری هاست«. ) دی ۶۷۷(

امام دوباره اشاره می کند که چیزی وجود 

دارد که باید فقهای شورای نگهبان آن جایی 

که خودشان مسائل را مقایسه می کنند و 

از نظر امام خمینی پویایی 
از قدیم در فقه سنتی و 

جواهری بوده است
گزارشی از سخنرانی حجت االسالم و المسلمین مسیح بروجردی 

در نشست »نقش زمان و مکان در اجتهاد«

نشست »نقش زمان و مکان در اجتهاد« روز سه شنبه 
۱۳ تیرماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین 
مسیح بروجردی )استاد حوزه و نوه امام خمینی( برگزار 
شد. در ادامه متن کامل این سخنرانی را می خوانید.
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می گویند این احکام مطابق اسالم هست 

یا نیست، چیزی را که مالک و معیار 

 تغییر کند. 
ً
قرار می دهند باید فقه ظاهرا

می گوید: »خودتان فقه تان را کمی تغییر 

دهید؛ خیلی از مسائل حل می شود«.

در منشور روحانیت مسأله را بازتر 

می کند و بیشتر مورد توجه قرار می گیرد؛ 

می فرماید: »اما در مورد دروس تحصیل 

و تحقیق حوزه ها این جانب معتقد به فقه 

سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف 

از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان 

سبک صحیح هست؛ ولی بدان معنا 

نیست که فقه اسالم پویا نیست؛ زمان و 

مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. 

مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده 

است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم 

بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام 

ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان 

معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی 

و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول 

 
ً
که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده واقعا

 حکم 
ً
موضوع جدیدی شده است که قهرا

جدیدی می طلبد«.)اسفند ۶۷(

ذیل این مطلب، امام توضیح می دهد 

که یک موضوعی ظاهرش را نگاه می کنیم 

هیچ فرقی نکرده است؛ موضوعی که در 

 تغییراتی اتفاق 
ً
قدیم مطرح شده، ولی واقعا

افتاده که دیگر این موضوع، حکم سابق را 

نمی تواند داشته باشد و باید حکم جدیدی 

داشته باشد؛ زیرا زمان عوض شده است. 

این عبارت  )عبارت بند قبل(دو قسمت 

دارد؛ ابتدا جایگاه نظریه ای که قرار است 

بیان کند را می گوید و در آخر عبارت خوِد 

نظریه را بیان می کند.

نکات نهفته ای در جایگاه نظریه هست که 

عبارت است از: »من معتقد به فقه سنتی 

و اجتهاد جواهری هستم«. یک بحثی 

درباره فقه سنتی و پویا از اوایل انقالب 

مطرح شد که بسیار مورد اختالف است و 

اختالف بر سر روش تحقیق در فقه است. 

امام می فرماید که من در روش تحقیق فقه 

همان فقه سنتی را ترجیح می دهم؛ با این که 

طرفداران فقه پویا از شاگران امام بودند، 

اما فقه سنتی که امام ترجیح می دهد )فقه 

جواهری(، خودش پویایی دارد.

امام در واقع روش فقهِی فقه پویا را 

نمی پسندد. روشی که امام آن را می پسندد 

آن است که پویایی را از فقه سنتی استخراج 

می کند و معتقد است فقه سنتی پویاست. در 

واقع امام با یک مکانیزم و روشی می گوید 

خصوصیتی در فقه سنتی وجود دارد که 

باعث پویایی فقه می شود.

یکی از خصوصیات فقه اهل سنت که مقابل 

فقه شیعه است، تکیه بر مقاصدالشریعه است؛ 

یعنی فقیه اهل سنت می گوید شریعت اسالم 

با اهدافی آمده و اهدافی را دنبال می کند. فقه 

اهل سنت کم کم تکامل هایی پیدا کرده است. 

فقه اهل سنت از دو روش قیاس و استحسان 

استفاده می کند؛ قیاسی که اهل سنت از آن 

استفاده می کند به معنای قیاس منطقی و 

تمثیل نیست؛ بلکه به معنای مقایسه کردن 

است؛ یعنی اعتقاد دارند حکمی را که خدا 

 اما در مورد دروس 

تحصیل و تحقیق حوزه ها 

این جانب معتقد به فقه سنتی و 

اجتهاد جواهری هستم و تخلف 

از آن را جایز نمی دانم.
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بیان کرده و پیامبر ابالغ کرده هر کجا باشد 

همان حکم هست. ولی شیعه معتقد است 

این روش استدالل، غلط است. فقه پویا، 

روشی درون فقه شیعه است و بدون این که 

درگیر مسأله قیاس و کمک گرفتن از علل 

احکام باشد، دغدغه هایی دارد و به دنبال 

حل کردن دغدغه هایی ست که در مسائل 

 احکامی که قرار 
ً
جامعه پیش می آید. ضمنا

است صادر گردد باید مورد پذیرش عقل و 

عقال و عرف و جامعه قرار بگیرد.

سؤالی که این جا پیش می آید این است که 

فقه پویا با ابزاری که در اختیار دارد چه کاری 

انجام می دهد؟ در فقه پویا موضوعی که در 

روایت یا آیه وارد شده و موضوع حکم خدا 

 مربوط به همان موضوع نیست 
ً
شده، اختصاصا

و می تواند یک مثال از یک موضوع بزرگ تر 

باشد و نباید فقط روی همین موضوعی که 

در آیه یا روایت آمده تکیه کنیم و تصور کنیم 

 اگر 
ً
که باید همین موضوع باشد و الغیر. مثال

در روایات گفته شده احتکار فقط در چهار 

مورد گندم و جو و خرما و مویز ممنوع است، 

این ها مثال هستند و احتکار همه جوره ش 

باید ممنوع بوده باشد و اختصاص به این 

چهار مورد ندارد.

گاهی اوقات چیزی که موضوع حکم شرعی 

قرار گرفته موضوع حکم نیست؛ بلکه چیزی 

مالزم آن است که در واقع آن موضوع حکم 

شرعی است. ما نباید محدود به متن آیه و 

روایت باشیم. می توانیم مثال های دیگری 

 اگر 
ً
نیز که مالزم حکم بوده بیاوریم؛ مثال

مجسمه سازی حرام بوده، ممکن است 

به خاطر نزدیکی به بت پرستی حرام بوده 

باشد و یا برای این که تشبه اتفاق نیفتد و خود 

را شبیه خالق قرار ندهند حرام شده است.

امام خمینی)ره( می  گوید که من معتقد 

به فقه پویا نیستم؛ بلکه معتقد به فقه سنتی 

هستم و خصوصیت فقه سنتی این است 

که با متن ادله کار دارد و اگر استدالل فقه 

پویا از متن روایات و آیه نباشد من به آن 

معتقد نیستم؛ زیرا ما نمی توانیم از بیرون و 

از خودمان به ادله شرعی اضافه کنیم. اگر 

مثال هایی که در باال گفته شد از متن روایات 

قابل استفاده باشد و از متن روایات استخراج 

شده باشد، باید به همان متن مراجعه کنیم 

و نمی توانیم استدالل را از بیرون بیاوریم. 

 در یک روایت آمده که مجسمه سازی 
ً
مثال

حرام است و در روایت دیگری آمده که تشبه 

به خالقیت حرام است و اگر کسی مجسمه 

ساخت، در روز قیامت به او می گویند که 

در مجسمه ِبدم تا زنده شود )یعنی کاری 

که نشدنی است و از عهده  آن برنمی آید(؛ 

زیرا تو ادای خدایی و خالق بودن درآوردی.

امام درواقع به این معتقد است که فقه سنتی 

خودش پویاست و این پویایی را در بحث 

زمان و مکان توضیح داده است؛ می گوید 

که پویایی  فقه جواهری را من ابداع نکرده ام؛ 

بلکه در طول تاریخ فقه شیعه چنین چیزی 

وجود داشته و شما به این پویایی توجه کنید. 

در واقع امام با بیان این مسأله پویایی فقه 

جواهری را توضیح داده است. نظر امام 

خمینی این است که فقهی که از قدیم تا 

حاال در حوزه ها گفته شده غلط نیست؛ 

 در فقه پویا موضوعی که در 

روایت یا آیه وارد شده و موضوع حکم 

 مربوط به همان 
ً
خدا شده، اختصاصا

موضوع نیست و می تواند یک مثال از 

یک موضوع بزرگ تر باشد. 



136

نسخه مکتوب   - شماره   13
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

136

فقط مسائلی در این فقه بوده که به آن  توجه 

نشده و باید مورد توجه قرار گیرد.

در طول تاریخ فقه شیعه، فقهایی هستند که 

وقتی به کتاب های آن ها مراجعه می کنیم متوجه 

می شویم که مسائل زمان و مکانی که امام 

خمینی از آن ها صحبت می کند در اجتهادشان 

دخالت دارد و با توجه به زمان و مکان تغییراتی 

نیز داشتند. از جمله این فقها می توان به شیخ 

طوسی، عالمه حلی، محقق ثانی، مقدس 

اردبیلی و صاحب جواهر اشاره کرد.

نکته بعدی آن است که به فقیه اجازه داده 

شده برای حل مشکالت بنا به مصلحت 

حکم دهد. امام در سخنرانی های سال ۵۸ 

می فرماید که والیت فقیه نعمتی است که خدا 

برای بشر گذاشته؛ زیرا هرجا که مشکل پیش 

آمد، ولّی فقیه می تواند حکم را تغییر دهد 

تا مشکل جامعه حل شود. راه حل دیگر در 

بحث زمان و مکان است؛ یعنی تغییر فتوا. 

امام به شورای نگهبان فرمود: شما که قرار 

است قوانین را با احکام شرعی مقایسه کنید 

و سازگاری و ناسازگاری آن را بیابید، فقه را 

کمی تغییر دهید تا ببینید خیلی از قوانین با 

 عوض 
ً
احکام سازگار است؛ زیرا موضوع واقعا

شده. درست است که ظاهر موضوع عوض 

نشده؛ ولی اگر دقت کنید متوجه تغییر موضوع 

 اگر قطع کردن درخت حرام 
ً
می شوید؛ مثال

نباشد، برای زمان حال که درخت برای محیط 

زیست ضروری است، قطع کردن درخت و 

هیزم درست کردن از آن حکمش فرق دارد.

با توجه به آن چه که گفته شد نتیجه می گیرم 

که احکام فقهی سابق برای موضوعات جدید 

کافی نیست و اختصاص به این موضوعات 

ندارد و نمی شود فتواهای سابق را در این 

موضوعات گفت. با این که موضوعات در 

ظاهر تغییری نکرده، چه حکمی باید برای 

 وارد 
ً
این موضوعات صادر کرد؟ امام اصال

این بحث نشده؛ می گوید این ها کار مراجع 

است؛ باید تحقیقات جدید داشته باشند و 

 
ً
یکی یکی مطرح و تبادل نظر کنند و نهایتا

حکمی به سبک سنتی استخراج کنند؛ 

 در اسالم 
ً
باید بازبینی داشته باشند. مثال

در بحث مالیات زکات و خمس و خراج 

هست؛ ولی گمرک جزو مالیات اسالمی 

نیست؛ حتی امام در کشف اسرار می گوید: 

گمرک به هیچ وجه اسالمی نیست؛ زیرا 

در اسالم قبل از درآمد مالیات نداریم و 

مالیات بردرآمد آمده است؛ اما با نقشی 

که در سیاستگذاری های پولی و اقتصادی 

کشورها دارد باعث می شود که تولید داخلی 

با خارجی رقابت کند و بازار کشوری را 

کشور دیگر به دست نگیرد. لذا ایشان بعداز 

انقالب به گمرک اشکال نکرده اند؛ چون 

موضوع جدیدی مطرح شده است. فقه 

امام مشکلی ندارد؛ زیرا با توجه به مسأله 

والیت فقیه مشکل را حل می کند.

با توجه به صحبت های امام نتیجه می گیریم 

که ایشان فقه پویا به معنایی که ادله خارج 

از متن آیه و روایت بیاید را قبول نداشته و 

معتقد بوده که پویایی در فقه جواهری از 

قدیم بوده است.

 امام در سخنرانی های 

سال ۵۸ می فرماید والیت فقیه 

نعمتی است که خدا برای بشر 

گذاشته؛ زیرا هرجا که مشکل 

پیش آمد، ولّی فقیه می تواند 

حکم را تغییر دهد تا مشکل 

جامعه حل شود. 



راز جاودانگی قرآن از نگاه امام صادق )ع(

چرا آخوند خراسانی از سیستمی که مذهبی نبود 
طرفداری کرد؟



138

نسخه مکتوب   - شماره   13
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

138

باید توجه داشت که پیامبر اسالم به سان 

دیگر پیامبران در زمان و سرزمینی مشخص 

مبعوث گردید و چنان نبوده که در خأل و 

به دور از زمان و مکان مبعوث شده باشد؛ 

یعنی ماهیت فرازمانی و فرامکانی بودن قرآن 

 در 
ً
در متن دو عنصر زمان و مکان و دقیقا

فرآیند طبیعی شکل گرفت. فرآیند طبیعی 

رسالت پیامبر اقتضا داشت که آن حضرت 

در مرحله نخست به نیازها و مقتضیات 

پیرامون خود پاسخ دهد و پس از حل 

آن ها، شعاع رسالت خود را توسعه داده 

و همه سرزمین ها و زمان ها را دربرگیرد.

بر این اساس، نقطه اصلی و اساسی رسالت 

پیامبر اکرم مکه و در مرحله بعد اطراف مکه 

و در مرحله سوم سرزمین حجاز بود؛ آن 

گاه گسترش این دعوت به سایر سرزمین ها 

دنبال شد. چنان که پس از صلح حدیبیه آن 

حضرت به تمام پادشاهان و حاکمان عصر 

نامه داد و آنان را به اسالم دعوت کرد. ]۱[  

روندی که تاریخ از شروع، ادامه و گسترش 

رسالت آن حضرت برای ما گزارش کرده 

است، این مدعا را اثبات می کند.

افزون بر آن، قرآن نیز بر این روند مهر 

ا 
َ

تأیید زده است؛ آن جا که می فرماید: »َوَهذ

یِه 
َ

ِذي َبیَن ید
َّ
 ال

ُ
ق

ِّ
َناُه ُمَباَرک ُمَصد

ْ
نَزل

َ
کَتاٌب أ

َها«؛ ]۲[  »و 
َ
َري َوَمْن َحْول

ُ
ق

ْ
مَّ ال

ُ
َوِلُتنِذَر أ

بدین گونه قرآن عربی به سوی تو وحی 

کردیم تا ) مردم( مکه و کسانی را که پیرامون 

آنند هشدار دهی«. مقصود از ام القری در 

این آیه مکه و مراد از »من حولها« مردم 

ساکن در اطراف مکه است. ]۳[  این آیه 

به خوبی گواهی می دهد که فرآیند دعوت 

پیامبر از یک نقطه مرکزی شروع شده و 

راز جاودانگی قرآن از 
نگاه امام صادق)ع(

به مناسبت شهادت رئیس مذهب جعفری

حجت االسالم والمسلمین علی نصیری

رمز و راز جاودانگی قرآن این است که قرآن به 
رخدادهایی که در گذشته اتفاق افتادهـ  اعم از آن که 
مربوط به پیش از دوره رسالت یا ناظر به دوران 
رسالت باشدـ  هیچ گاه به عنوان یک رخداد محض 
تاریخی نمی نگرد؛ بلکه آن ها را َمعبری برای ارتباط 

با همه آدمیان در همه اعصار و ادوار می شناسد.
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آرام آرام اطراف آن را در برگرفته است. 

مفهوم این سخن آن است که آن حضرت 

در مرحله نخست باید تمام موانع دعوت 

در نقطه مرکزی را کنار زند و با پاسخگویی 

به کنش ها و واکنش های مردم در آن نقطه 

مرکز، قلب آنان را به اسالم و قرآن متمایل 

سازد و در مرحله بعد به سراغ دیگران برود. 

بر همین اساس پیامبر اکرم سیزده سال 

مکیان را به اسالم دعوت کرد، سپس به 

سراغ مردم مدینه رفت و آن گاه سایر مناطق 

دنیا را مورد توجه قرار داد.

از سوی دیگر، حکمت و مصلحت 

خداوند اقتضا داشت که قرآن در تمام 

فرآیند دعوت و اصالح اجتماعی با پیامبر 

همراه گردد و به تمام مقتضیات و نیازهای 

فرآیند دعوت و رسالت پاسخ دهد. شاهد 

مدعا آن است که وقتی کافران به ایشان 

اعتراض کردند که چرا قرآن به یک باره نازل 

نمی شود، خداوند در پاسخ آنان فرمود که 

یکی از اهداف این امر تثبیت و تحکیم 

 
َ

ْوال
َ
ُروا ل

َ
ِذیَن کف

َّ
 ال

َ
ال

َ
قلب پیامبر است: »َوق

َت  بِّ
َ
ِلک ِلُنث

َ
ًة کذ

َ
 َواِحد

ً
ة

َ
ْرآُن ُجْمل

ُ
ق

ْ
یِه ال

َ
 َعل

َ
ل ُنزِّ

«؛ ]۴[  »و کسانی 
ً

ْرِتیال
َ
َناُه ت

ْ
ل
َّ
َؤاَدک َوَرت

ُ
ِبِه ف

که کافر شدند، گفتند: چرا قرآن یک جا 

بر او نازل نشده است؟   ما آن را به تدریج 

نازل کردیم تا قلبت را به وسیله آن استوار 

گردانیم؛ و آن را به آرامی    بر تو خواندیم«. 

َؤاَدک« است 
ُ
َت ِبِه ف بِّ

َ
محل شاهد، فقره »ِلُنث

 نشان می دهد مقرر و مقدر الهی 
ً
که کامال

بر نزول همزاد قرآن با رخدادها و حوادث 

رسالت بوده است. ]۵[  بر همین اساس با 

مطالعه آیات قرآن می توان به بسیاری از 

اسرار تاریخ عصر رسالت پی برد و حتی 

شماری از عناصر فرهنگ و تاریخ عصر 

جاهلیت نیز از قرآن قابل برداشت است.

نکته بسیار مهمی که باید در تحلیل 

رخدادهای مربوط به دوره رسالت که در 

قرآن انعکاس یافته، مورد توجه قرار گیرد 

آن است که نگاه قرآن به این دست از 

 یک نگاه تاریخی نیست 
ً
رخدادها صرفا

 آن نیست که رهنمون 
ً
و هدف قرآن صرفا

الزم در نوع تعامل با آن ها را ارائه کند؛ به 

عبارت روشن تر، قرآن در تعامل با این 

رخدادها به گونه ای عمل کرده است که 

مطالعه این دست از آیات هماره ما را در 

فضای موارد نزول قرار داده و به حقیقت 

چنان حسی به ما دست می دهد که گویا 

قرآن اینک برای ما نازل شده است.

 رمز و راز جاودانگی قرآن همین 
ً
اساسا

نکته است که قرآن به رخدادهایی که در 

گذشته اتفاق افتادهـ  اعم از آن که مربوط 

به پیش از دوره رسالت یا ناظر به دوران 

رسالت باشد ـ هیچ گاه به عنوان یک 

 نقطه اصلی و اساسی 

رسالت پیامبر اکرم مکه و در 

مرحله بعد اطراف مکه و در مرحله 

سوم سرزمین حجاز بود؛ آن 

گاه گسترش این دعوت به سایر 

سرزمین ها دنبال شد.

 حکمت و مصلحت 

خداوند اقتضا داشت که قرآن 

در تمام فرآیند دعوت و اصالح 

اجتماعی با پیامبر همراه گردد و به 

تمام مقتضیات و نیازهای فرآیند 

دعوت و رسالت پاسخ دهد. 
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رخداد محض تاریخی نمی نگرد؛ بلکه 

آن ها را َمعبری برای ارتباط با همه آدمیان 

در همه اعصار و ادوار می شناسد. سّر این 

امر مسأله »تشابه قلوب« ـ یعنی برابری 

حقیقت، هویت، امیال، غرایز و فطریات 

آدمیان در همه زمان ها ـ است که به  رغم 

تغییر اشکال زندگی هرگز تغییر نمی کند 

و هماره ثابت و استوار است. قرآن در این 

 
َ

ْوال
َ
ُموَن ل

َ
 یْعل

َ
ِذیَن ال

َّ
 ال

َ
ال

َ
باره می فرماید: »َوق

ِذیَن ِمْن 
َّ
 ال

َ
ال

َ
ِلک ق

َ
 کذ

ٌ
ِتیَنا آیة

ْ
أ
َ
ْو ت

َ
ُه أ

َّ
ُمَنا الل

ِّ
یکل

وُبُهْم«؛  ]۶[  
ُ
ل

ُ
اَبَهْت ق

َ
ش

َ
ْوِلِهْم ت

َ
 ق

َ
ل

ْ
ْبِلِهْم ِمث

َ
ق

»افراد نادان گفتند: چرا خدا با ما سخن 

نمی گوید؟ یا برای ما معجزه ای  نمی آید؟ 

کسانی که پیش از اینان بودند ]نیز [  مثل 

همین گفته ایشان را می گفتند. دل ها]و 

افکار [ شان به هم می ماند. ما نشانه]ی 

خود [  را برای گروهی که یقین دارند، نیک 

روشن گردانیده ایم«.

بر این اساس، نگاه به گذشته و دانستن 

رخدادهای امت های پیشین و حتی حوادث 

صدر اسالم فوائد بسیاری را به همراه 

می آورد؛ زیرا ما از این رهگذر، با پیشینه 

تاریخی خود و نیز تلخي  ها و شیرینی  های 

تاریخ اسالم و میزان کوشش یا کوتاهی 

مسلمانان عصر نزول در دفاع و حمایت 

از اسالم و پیامبر اکرم آشنا می  شویم.

باری، نگاه به گذشته عبرت آور است؛ 

زیرا گذشته آیینه آینده است و حوادث با هم 

مشابهت فراوان دارند. اگر ما با مطالعه تاریخ 

گذشتگان عوامل شکست و پیروزی آنان را 

مورد بررسی قرار دهیم، می  توانیم با اهتمام 

به آن ها از تکرار عوامل شکست جلوگیری 

کرده و راهکار های پیروزی را دنبال کنیم.

امام صادق)ع( با اشاره به جاودانه بودن 

قرآن چنین فرموده است: »ان القرآن ّحي 

لم یمت، و انه یجري کما یجري اللیل و 

النهار و کما تجري الشمس و القمر«؛ ]۷[  

»قرآن زنده است؛ مرگ بدان راه ندارد؛ و 

به سان گردش شب و روز و آفتاب و ماه 

در جریان است«. تشبیه جریان قرآن به 

جریان خورشید و ماه تشبیه لطیفی است؛ 

زیرا با طلوع هر روز و شب خورشید و ماه 

ما احساس روزی نو و آغازی جدید داریم؛ 

گویا این همان خورشید و ماهی نیست که 

دیروز بر ما نورافشانی داشته  اند.

این امر در روایتی دیگر از امام صادق)ع( 

به  تری و تازگی قرآن یاد شده است؛ حضرت 

در پاسخ شخصی که پرسید: »چگونه است 

که قرآن به رغم انتشار و بحث و گفت وگوی 

بسیار پیرامون آن، نه تنها کهنه نمی  شود، 

بلکه همچنان تازه و نو به نظر می  رسد؟« 

فرمود: »زیرا خداوند آن را برای زمان یا 

قومی خاص قرار نداد و قرآن برای هر ملتی 

 امام صادق)ع( با اشاره به 

جاودانه بودن قرآن چنین فرموده 

است: »قرآن زنده است؛ مرگ بدان 

راه ندارد؛ و به سان گردش شب و روز 

و آفتاب و ماه در جریان است«. 

 تشبیه جریان قرآن به جریان 

خورشید و ماه تشبیه لطیفی است؛ 

زیرا با طلوع هر روز و شب خورشید 

و ماه ما احساس روزی نو و آغازی 

جدید داریم؛ گویا این همان 

خورشید و ماهی نیست که دیروز بر 

ما نورافشانی داشته  اند. 
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نو و هر زمانی  تر و تازه است. ]۸[ 

بنابر این، اگر در قرآن رخدادهای عصر 

رسالت انعکاس یافته، افزون بر آن که قرآن 

درصدد ارائه راه حل در بحران های آن روز 

مسلمانان است، می خواهد جهانیان در 

همه ادوار تاریخی از این رخدادها درس 

بگیرند و گذشته خود را آیینه خود دانسته و 

خود را در جای آدمیان خوب و بد گذشته 

بنشانند و از آن رخدادها درس بگیرند. ]۹[ 

پانوشت ها

۱. عموم مورخان همچون طبری، ابن اثیر و مسعودی 

بر این باورند که دعوت پادشاهان به اسالم پس از 

صلح حدیبیه ـ یعنی پس از سال ششم رسالت  ـ 

انجام گرفت. ابن عساکر چنین می  نویسد: »فکتب 

إلی الملوك یدعوهم إلی اإلسالم، فخرج في یوم 

واحد منهم ستة نفر وذلك في المحرم سنة سبع 

وأصبح کل رجل یتکلم بلسان القوم الذین بعثه 

إلیهم«؛ تاریخ مدینة دمشق، ج۲۷، ص۳۵۷. برای 

گاهی بیشتر در این باره ر. ک: الطبقات الکبری،  آ

ج۱، ص۲۵۸؛ تاریخ طبری، ج ۲، ص ۲۹۲؛ 

سد الغابة، ج۱، ص۲۲؛ 
ُ
الثقات، ج ۲، ص۶؛ ا

مکاتیب الرسول، ج۱، صص۱۸۲ـ  ۱۸۴.

۲. انعام: ۹۲.

۳. امین االسالم طبرسی درباره وجه تسمیه 

مکه به ام القری چنین آورده است: »إنما سمیت 

مکة أم القری لن الرض دحیت من تحتها، فکأن 

الرض نشأت منها. و قیل: لن أول بیت وضع في 

الدنیا وضع بمکة، فکأن القری تنشأت منها، عن 

السدي. و قیل لن علی جمیع الناس أن یستقبلوها 

و یعظموها لنها قبلتهم، کما یجب تعظیم الم«؛ 

مجمع البیان فی علوم القرآن، ج۴، ص۱۱۰.

۴. فرقان: ۳۲.

۵. عالمه طباطبایی در تفسیر این فقره از آیه شریفه 

چنین آورده است: » فقوله: کذلك لنثبت به فؤادك؛ 

 متفرقة و بیان ذلك 
ً
بیان تام لسبب تنزیل القرآن نجوما

 
ً
أن تعلیم علم من العلوم وخاصة ما کان منها مرتبطا

بالعمل بإلقاء المعلم مسائله واحدة بعد واحدة إلی 

المتعلم حتی تتم فصوله وأبوابه … فأحسن التعلیم 

وأکمل التربیة أن تلقي هذه المعارف العالیة بالتدریج 

موزعة علی الحوادث الواقعة المتضمنة لمساس أنواع 

الحاجات مبینة لما یرتبط بها من االعتقاد الحق والخلق 

الفاضل والحکم العملي المشروع مع ما یتعلق بها 

من أسباب االعتبار واالتعاظ بین قصص الماضین 

وعاقبة أمر المسرفین وعتو الطاغین والمستکبرین«؛ 

المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۵، صص۲۱۰ـ  ۲۱۱.

گاهی از تفسیر آیه ر. ک:  ۶. بقره: ۱۱۸. برای آ

تفسیر الکبیر، ج۴، ص۳۳؛ زاد المسیر، ج۱، 

صص۱۱۹ـ  ۱۲۰.

۷. بحار االنوار، ج۳۵، ص۴۰۴؛ تفسیر 

العیاشی، ج۲، ص۲۰۴.

۸. طوسی، االمالی، ص۵۸۰؛ بحار االنوار، 

ج۲، ص۲۸۰. در روایتی دیگر از آن حضرت 

چنین آمده است:»ان القرآن لم یمت و انه یجري 

کما یجري اللیل و النهار، و کما یجري الشمس 

و القمر و یجري آخرنا کما یجري علي اولنا«؛ 

تفسیر نور الثقلین، ج۲، ص۴۸۲. برخی از 

 
ً
صاحب نظران به این حقیقت اذعان کرده اند؛ مثال

عالمه مجلسی در تحلیل قصص قرآن می گوید: 

 إن اآلیه إذا انزلت في قوم فهي 
ً
»قد عرفت مرارا

تجري في أمثالهم إلي یوم القیامة«؛ ر.ک: مرآة 

العقول، ج۵، ص۳۹.

۹. حضرت امیر در بخشی از خطبه متقین در 

توصیف پرهیزکاران چنین فرمود: »فإذا مروا بآیة 

، وتطلعت نفوسهم 
ً
فیها تشویق رکنوا إلیها طمعا

، وظنوا أنها نصب أعینهم. وإذا مروا 
ً
إلیها شوقا

بآیة فیها تخویف أصغوا إلیها مسامع قلوبهم 

وظنوا أن زفیر جهنم وشهیقها في أصول آذانهم«؛ 

نهج البالغه، خطبه ۱۹۳.
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در این نشست نویسنده کتاب درباره کلیت 

کتاب و این که چرا آخوند خراسانی خود 

را درگیر انقالب مشروطه کرد، صحبت 

کردند و دکتر رحمانیان و دکتر فدایی نیز 

درباره کتاب و موضوع آن دیدگاه خود را 

بیان فرمودند.

 اصفهانی اما 
ً
دکتر محمد فرزانه، اصالتا

متولد ۱۳۴۶ اهواز است. در سال ۱۳۶۱ 

با ورود به هالل احمر و بسیج و فعالیت 

در جنگ تحمیلی فعالت خود را آغاز 

کرد. سال ۱۳۶۳ برای ادامه تحصیل به 

سوئیس رفت و در رشته پرستاری و مدیریت 

پزشکی به تحصیل پرداخت. حدود ۸ سال 

در بیمارستان مشغول کار بود و به خاطر 

فشار کار و محیط بیمارستان، سفرهای 

خود در اروپا را آغاز کرد. در این سفرها 

اوقات فراغت مناسبی برای کتاب خواندن 

داشت و از آن جایی که به عنوان مهاجر 

در اروپا ساکن بود، به مطالعه کتاب های 

تاریخی پرداخت. در سال ۲۰۰۰ دوباره 

به تحصیالت ادامه داد و موضوع پایان نامه 

فوق لیسانس او درباره منشأ صهیونیسم 

و سیاست انگلیس در سال ۱۸۳۹ بود و 

برای دکترا نیز همین موضوع را می خواست 

دنبال کند؛ اما دانشگاهی ها به او گفتند 

که رشته تاریخ مطالعات ایران شناسی را 

دنبال کند. آشنایی دکتر فرزانه با شخصیت 

»آخوند خراسانی« به کتاب آقای کسروی 

مربوط می شود و نکته جالب کالس های 

مشروطه برای ایشان این بود که اسم آخوند 

خراسانی به عنوان یک شخص مهم در 

موفقیت انقالب مشروطه و تأسیس مجلس 

و بازنگری مجلس بعد از بمباران کردن 

مجلس بود. در این کتاب ها هیچ کدام 

از اساتید توضیح نداده بودند که چرا و 

چگونه آخوند خراسانی این کار را انجام 

چرا آخوند خراسانی از سیستمی 
که مذهبی نبود طرفداری کرد؟

گزارش نشست تخصصی آخوند خراسانی و انقالب مشروطه

چندی پیش، نشست تخصصی »آخوند خراسانی و انقالب مشروطه« 
با حضور دکتر محمد فرزانه، نویسنده کتاب و استاد دانشگاه شیکاگو، 
دکتر داریوش رحمانیان استاد تاریخ معاصر ایران و دکتر مهدی فدایی 
مهربانی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران، در پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات برگزار شد که گزارش 

تفصیلی آن را در ادامه می خوانید.
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داده بود. پاسخ همین سؤال رساله دکترای 

وی شد. برای دکتر فرزانه این سؤال مطرح 

بود که چرا آخوند خراسانی از سیستمی 

که مذهبی نبود طرفداری کرد؟ نکته دوم 

این بود که هیچ کس باور نمی کرد که یک 

روحانی در سطح آخوندخراسانی بخواهد 

خودش را گرفتار این چالش کند. بعد از 

پایان تحقیقات به این نتیجه رسید که 

ـ  و تا 
ً
 جهان علم در غرب مخصوصا

ً
کال

حدودی در ایران هم ـ این طوری است 

که نگاه خیلی منفی نسبت به مذهب و 

کسانی که مذهب را ترویج می دهند، 

دارد. برای او این مسأله خیلی مهم بود 

که دموکراسی باشد و هرکس آزادی بیان 

نظر و عقیده خود را داشته باشد؛ زیرا در 

آمریکا نیز چنین چیزی وجود نداشت. 

منفی نگری نسبت به کل کلمه اسالم یا 

مذهب یا روحانیت به طور کلی وی را 

تشویق کرد تا به دنبال این موضوع برود.

مسأله دیگر این بود که در تاریخ نگاری 

 تاریخ مدرن یا معاصر 
ً
ایران مخصوصا

 استفاده 
ً
از منابع روحانی یا فقهی اصال

نمی شود و نظرهای فقهی را ممکن است 

بدانیم؛ ولی بر روی چگونگی کارایی این 

نظرهای فقهی هیچ وقت بحث نشده است. 

او سعی کرده تا به این مسأله که چرا یک 

فقیه از نظر فقهی از موضوعی طرفداری 

می کند، پاسخ دهد. به گفته دکتر فرزانه 

این مسأله برمی گردد به اسالم هراسی 

و ترس از این که نقطه مثبتی را بتوانیم 

درباره روحانیت پیدا کنیم؛ یا به طور 

کلی یک نقطه مثبت راجع به اسالم یا 

درباره فقه پویاـ  که در آمریکا مشابهش 

را خیلی داریمـ  بتوانیم پیداکنیم. در بطن 

انقالب آمریکا و نوشتن قانون اساسی 

و همه جای قانون اساسی آمریکا، این 

مسأله خیلی واضح و حاضر است؛ ولی 

برای این که اسم اسالم بر این مسأله بود، 

خیلی منفی می شد.

دکتر فرزانه می گوید ممکن است که 

آخوند در سال ۱۹۱۱ فوت کرده باشد، 

ولی آخوند از خیلی جهات هنوز زنده 

است؛ مثل تدریس کتاب کفایةاالصول 

ایشان که هنوز هم در حوزه های شیعه ی 

دوازده امامی بسیار مهم است و تدریس 

می شود. از آن جا که کفایه در قرن ۱۹ به 

وسیله یک غیرعرب به زبان عربی نوشته 

شده بود، مطالعه اش برای من سخت بود 

و به پیشنهاد دوستان مقدمه و خاتمه کتاب 

را خواندم و توانستم با مفهوم »اجتهاد« 

از منظر آخوند آشنا شوم و نقش اجتهاد 

را از نظر علمیـ  مذهبی یا از نظر فقهی 

 هیچ کس باور نمی کرد یک 

روحانی در سطح آخوندخراسانی 

بخواهد خودش را گرفتار این 

چالش کند.

 ممکن است آخوند در 

سال ۱۹۱۱ فوت کرده باشد، 

ولی آخوند از خیلی جهات هنوز 

زنده است؛ مثل تدریس کتاب 

کفایةاالصول ایشان که هنوز هم 

در حوزه های شیعه ی دوازده امامی 

بسیار مهم است.
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آشنا شوم و استادهای راهنما را توجیه 

کنم؛ زیرا در دانشگاه های آمریکا فقه 

 
ً
شیعه خیلی کم تدریس می شود و اصال

اطالعاتی در دانشگاه ها نیست.

سخن اصلی وی در کتاب خود این 

است که قبول کردن این موضوع که 

بدون آخوند خراسانی انقالب مشروطه 

می توانست موفق شود و مجلس 

می توانست درهایش را باز نگه دارد، 

نزدیک به غیرممکن  است.

اگر آخوند خراسانی نبود، خیلی سخت 

می شد گفت که عاقبت مجلس در ایران 

چه می شد. انقالب مشروطه به کل از 

خیلی جهات سکوالر بود و مشروطیت 

ایرانی نبود؛ از فرنگ آورده شده بود؛ 

از طرف کسانی که فرنگی مآب نبودند 

ولی با سیاست فرنگی بیشتر آشنا بودند 

و به قول معروف بیشتر می دانستند که 

ممکن است این سیستم فرنگی، درد 

بی عدالتی در ایران را دوا کند.

خیلی ها فکر می کردند که آخوند خودش 

مشروطه را نمی شناخته و نمی دانسته 

مشروطیت چیست و به دالیل اجتماعیـ  

نه سیاسیـ  آورده شده بود؛ در صورتی که 

چنین چیزی صحت ندارد؛ باید فتاوای 

آخوند و گزارش هایی که درباره وی هست 

را بخوانیم؛ همان طور که دکتر فرزانه در 

کتابخانه مجلس و نزد مرحوم حائری 

خوانده؛ نامه ها، تلگراف ها و… . از آخوند 

سؤال می شود درباره این که مشروطیت 

 شرحی را می دهد 
ً
چیست و آخوند دقیقا

که غربی ها دارند. آخوند به واعظ اصفهانی 

که منبری معروفی بود می گوید به مردم 

بفهمانید و بگویید که مشروطیت یعنی 

این که حکومت کردِن سلطنتی که در آن 

شاه هیچ نوع کنترل سیاسی نداشته باشد 

و مجلس بتواند تمام تصمیمات را بگیرد 

و تمام قوانین را وضع کند؛ یعنی اگر ما 

بخواهیم مشروطیت و عدالت را برگردانیم، 

این مجلس به درد آن می خورد؛ وگرنه ما 

هیچ کار دیگری نمی توانیم بکنیم.

کید نویسنده بر این است  در این کتاب تأ

که آخوند و عملیاتی که آخوند انجام داده 

برای موفقیت مشروطیت باید در چارچوب 

روحانیت و در چارچوب وظایف یک 

مجتهد با مقتضیات زمان باشد. اگر 

در غیر این صورت باشد به نتیجه منفی 

خواهیم رسید.

به عقیده دکتر فرزانه، آخوند شخصیت 

سیاسی سکوالری که خیلی غربی فکر 

 اگر آخوند خراسانی نبود، 

خیلی سخت می شد گفت که 

عاقبت مجلس در ایران چه می شد. 

انقالب مشروطه به کل از خیلی 

جهات سکوالر بود و مشروطیت 

ایرانی نبود. 

 خیلی ها فکر می کردند 

آخوند خودش مشروطه را 

نمی شناخته و نمی دانسته 

مشروطیت چیست و به دالیل 

اجتماعیـ  نه سیاسیـ  آورده شده 

بود؛ در صورتی که چنین چیزی 

صحت ندارد. 
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می کند نیست؛ بلکه او فوق العاده مسلمان 

است و همه زوایای فقهی و اجتماعی اسالم 

را در نظر می گیرد. آخوند هیچ گاه با نظراتی 

که علیه دستورات قرآنی بود هم رأی نبود و 

هیچ وقت تمام کنترل را به دست پارلمان 

یا تمام کنترل را به دست روحانیت نداد 

و سعی می کرد توازن را نگه دارد. آخوند 

نیز مانند شیخ فضل الله این مسأله را 

تاحدودی قبول داشت؛ ولی با یک درجه 

باالتر و این که مردم می توانند شروع کنند 

به دانستن و تصمیم گرفتن برای خودشان 

و ما هم کمک می کنیم تا به بیراهه نروند.

آخوند خط قرمزهای خیلی واضحی 

 در روزنامه اختر شخصی 
ً
داشت؛ مثال

از تبریز شکایت می کند که شما که 

تبلیغات مجلس را می کنید، صحبت 

از بی حجابی می کنند و خانم ها را آزاد 

گذاشتند. آخوند وقتی صرف این موضوع 

 وارد این مقوالت 
ً
نمی کند و می گوید اصال

نشوید و این مسائل ممکن است اسالم 

را به خطر بیندازد و چیزی نیست که در 

مجلس بشود درباره اش صحبت کرد. شما 

بروید بر سر همان قوانینی که عدالت را 

می تواند برگرداند.

مسأله دیگری که درباره آخوند مطرح 

است این است که اگر تاریخ قانون 

اساسی را در نظر بگیریم و تمام متمم ها 

را بخوانیم و قانون اساسی جمهوری 

اسالمی و متمم هایش را هم بخوانیم، 

خواهیم دید که فرق چندانی با هم ندارند؛ 

زیرا قانون اساسی که در دوران مشروطه 

نوشته شده بود یک کپی از قانون اساسی 

بلژیک و روسیه و بلغارستان و تا حدی 

فرانسه است.

به عقیده افرادی مثل آقای حائری، 

آخوند فردی سیاسی نبود؛ ولی در هر 

صورت اسالم و سیاست تفکیک شدنی 

نیستند و اگر بخواهیم تاریخ ۵۰۰ ساله 

ایران را نگاه کنیم، این یک گول زدن علمی 

است که بگوییم اسالم و سیاست از هم 

جدا هستند.

آخوند خود را سیاستمدار نمی دانست؛ 

زیرا می گفت این ها چیزی نیست که 

من بخواهم وارد این بحث ها شوم. او 

می گفت علما کار خود را انجام دهند و 

عقال و دوستان سیاستمدار هم کار خود 

را؛ بحث رقابت نبوده است.

دکتر فرزانه در پایان صحبت های خود 

گفت: هنوز هم می توان کتاب های بسیاری 

درباره آخوند و مدرن کردن و پویا کردن 

 
ً
اجتماعی و سیاست ایران نوشت و طبیعتا

این قطره ایست در یک دریای بزرگ.

دکتر داریوش رحمانیان که این نشست 

را برگزار کرده بود بعد از صحبت های دکتر 

فرزانه درباره شخصیت آخوند و مشروطه 

به ایراد سخن پرداخت. دکتر رحمانیان  به 

دلیل محدود بودن زمان، فرصت خواندن 

عمیق و دقیق کتاب را نداشته، اما مقدمه، 

 به عقیده دکتر فرزانه، آخوند 

شخصیت سیاسی سکوالری که 

خیلی غربی فکر می کند نیست؛ 

بلکه او فوق العاده مسلمان است 

و همه زوایای فقهی و اجتماعی 

اسالم را در نظر می گیرد. 



146

نسخه مکتوب   - شماره   13
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

146

فهرست و کتابنامه پایانی کتاب را خوانده 

بود. به گفته وی برای نخستین بار دکتر 

کدیور اولین کتاب مهم خود را در زمینه 

انقالب مشروطه و تاریخ اندیشه سیاسی 

نوشته است. کتاب نظریه های دولت 

 همه روایت های 
ً
در فقه شیعه که تقریبا

مهم والیت فقیه نزد بزرگان شیعه را 

مرور و دسته بندی می کند و بعد از 

آن کتاب حکومت الهی است که در 

حقیقت ادامه کتاب اولی هست و جلد 

دوم آن محسوب می شود. نکته خیلی 

مهمی که آقای دکتر فرزانه و آقای دکتر 

کدیور در مقدمه سیاست نامه خراسانی 

اشاره می کنند این است که در قیاس 

با شیخ فضل الله نوری، در تحقیقات 

مربوط به حوزه تاریخ اندیشه سیاسی، 

 این طیف در حاشیه هستند؛ 
ً
تقریبا

حتی کسانی که منتقد شیخ فضل الله 

نوری و جریان مشروعه خواهی بودند، 

توجه خیلی کمتری به آخوند خراسانی و 

شیخ عبدالله مازندرانی و دیگران داشتند. 

البته در این میان یک استثنا داریم و آن هم 

مرحوم نائینی است. شهرت نائینی به خاطر 

کتاب اوست؛ ما در تاریخ داریم کسانی 

را که شهرتشان به خاطر کتابشان است.

نکته مهم این است که با توجه به جایگاهی 

که آخوند خراسانی در تاریخ انقالب مشروطه 

داشت، بی توجهی عجیب و غریبی به وی 

شده است. آخوند خراسانی در تاریخ علم 

اصول نقطه عطف بارزی بعد از میرزای 

قمی )صاحب قوانین( است. آخوند یک 

فقیه اصولی مسلم است که وارد حوزه 

سیاست مشروطه شده.

دکتررحمانیان به نکته مهمی در گفتار 

دکتر فرزانه اشاره کرد و آن این که دکتر 

فرزانه بر سرشت سکوالر انقالب 

کید دارد و به روشنی  مشروطه ایران تأ

می گوید این انقالب سکوالر است 

و آخوند خراسانی نیز بر این واقعه 

صحه گذاشته و بین عقال و علما 

یک دوگانگی ایجاد کرده و گفته کار 

سیاست را بسپارید به عقال و علما 

هم جدا باشند.

به نظر رحمانیان این مسأله نباید 

ما را راجع به مشروطه فریب دهد؛ 

ما نباید درباره انقالب مشروطه 

گرفتار کالن روایت ها شویم و اگر 

دکتر فرزانه احتیاط نکند ممکن 

است به ورطه کالن روایت ها بیفتد و 

تحقیقاتش مثل تحلیل های آقای آجودانی 

و آدمیت بشود. محقق تاریخ باید خیلی 

با احتیاط راه برود و از این که به دام 
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کالن روایت هایی که یک وجه قضیه را 

می بینند و بزرگ می کنود و از وجه دیگر 

غافل می مانند پرهیز کند.

به نظر دکتر رحمانیان انقالب مشروطه 

ایران یک انقالب در هم تنیده و در هم 

آمیخته از گفتارهای گوناگون است؛ نه 

تک گفتمانی. یکی از بزرگ ترین آفاتی 

که مشروطه شناسی ایرانی با آن برخورد 

کرده این است که گرفتار کالن روایت های 

یکسویه نگر و غلوآمیز شده است و این 

ناشی از چند مسأله است؛ یکی این 

که دانش در ایران از بیماری عوام زدگی 

 هر کسی فکر می کند 
ً
رنج می برد؛ ظاهرا

می تواند انقالب مشروطه را بخواند و 

بنویسد؛ ولی در واقع چنین نیست؛ تاریخ 

هزاران برابر پیچیده تر از علوم پزشکی 

است؛ اما در ایران تخصص تاریخی 

لحاظ نمی شود.

به نظر رحمانیان انقالب مشروطه 

ایران ـ بر خالف چیزی که آجودانی 

و بعضی دیگر معتقدند ـ گفتمانش نه 

 غربی و 
ً
 اسالمی است و نه کامال

ً
کامال

سکوالر؛ انقالب مشروطه چیزی درهم 

تنیده و مخلوط است. ما دو دوره تحول 

جدی در تاریخ اندیشه سیاسی داریم؛ 

یکی پیش از انقالب مشروطه که از بحران 

جنگ های ایران و روسیه شروع می شود 

)که البته از نظر رحمانیان تاریخ تجدد 

فکری ایرانیان را باید از انقراض صفویه 

حساب کرد(؛ بحرانی که در آن زمان 

اتفاق افتاد و ایرانیان را تکان داد. دومین 

بحران هم جنگ های ایران و روسیه 

و میرزاصالح شیرازی و عبداللطیف 

شوشتری و… است.

بنابراین انقالب مشروطه از یک جهت 

به لحاظ فکری ثمره این زمینه سازی ها و 

تدارکات نظریست؛ ولی از جهت دیگر نیز 

خودش ثمره های دیگری خواهد داشت؛ 

زیرا خود انقالب مشروطه باعث یک تحول 

و دگرگونی مهم در تفکر سیاسی ایرانیان 

به ویژه در حوزه تفکر شیعی می شود.

تا قبل از انقالب مشروطه فقهای ما باب 

ویژه ای را برای حقوق مدنی و سیاسی 

باز نکردند؛ یعنی مسأله ای به نام حقوق 

 باز 
ً
سیاسی و مدنی در فقه شیعه مستقال

نشده بود. انقالب مشروطه است که باعث 

تحول شد و امر سیاسی و حقوق مدنی 

را در فقه سیاسی شیعه برای نخستین بار 

مستقل می کند. این خود یک انقالب در 

فکر سیاسی شیعه بود. آخوند خراسانی، 

نائینی و شیخ فضل الله نمایندگان این 

دگرگونی اند.

به عقیده رحمانیان اگر اسیر سوپربازی های 

تک نگارانه در تاریخ شویم نمی توانیم خیلی 

جلو برویم. وی در نقد کتاب گفت: اگر 

کمی به تحلیل های زمینه مند توجه می شد، 

این کتاب صورت و سیرت دیگری داشت. 

البته داوری بنده به دلیل رندومی خواندن 

کتاب نابه جاست.

 به نظر دکتر رحمانیان 

انقالب مشروطه ایران یک انقالب 

در هم تنیده و در هم آمیخته از 

گفتارهای گوناگون است؛ نه 

تک گفتمانی. 
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دکتر فدایی با اشاره به فقه پویای مورد 

اشاره دکتر فرزانه گفت که خیلی مهم بود 

که کسانی مثل آخوند در دوره مشروطه 

بستری ایجاد کردند که درباره ی مفاهیم 

جدید صحبت می شود. به نظر من نظریه ی 

سیاسی آخوند در ادامه مکتب شیخ انصاری 

هست و نظریات مختلفی راجع به سیاست 

در دوره غیبت شکل می گیرد که بخشی 

از آن نظریه سلطنت مأذون هست؛ یعنی 

سلطان اذن می گیرد از جانب نمایندگان 

شریعت که بتواند سلطنت کند.

بخشی از نظریات هم نظریات تعطیل 

هستند؛ که شیعیان اثنی عشری اعتقاد 

داشتند که در زمان غیبت معصوم نمی شود 

به سیاست پرداخت؛ بنابراین با برخی از 

فقها مواجه هستیم که به سمت نظریات 

تعطیل می روند.

طیفی از نظریات والیت سیاسی نیز 

هستند مانند نظریات امام خمینی و 

صاحب جواهر که طبیعی هست که به 

سمت والیت سیاسی فقها می روند.

طیف دیگر در همین طیف، مکتب 

شیخ انصاری است که مشروطه یکی از 

جدی ترین آن هاست.

به هر حال دوتا گرایش اصلی است؛ یکی 

والیت سیاسی فقها و دیگری مشروطه.

نظریه سیاسی آخوند خراسانی نظریه ایست 

دووجهی که از یک طرف سیاست فقها در 

عصر غیبت را خیلی شرعی نمی داند؛ اما 

فقها در عین حال سیاسی هستند.

به نظر دکتر فدایی در نگاه فقهای کالسیک 

شیعه یک باور مشترک وجود دارد و آن این 

که حکومت غیرمعصوم در عصر غیبت 

حکومت جائرانه است و این نگاه، نگاه 

شیخ انصاری و میرزای شیرازیست. 

بنابراین آخوند نیز نظریه سیاسیش خیلی 

شبیه اساتیدش هست و فتوایی هم که 

در حمایت از مشروطه صادر می کند 

به لحاظ شکلی و ساختاری و ادبی خیلی 

شبیه به فتوای میرزای شیرازی در تحریم 

تنباکوست؛ آخوند می گوید: »همراهی با 

مخالفین اساس مشروطیت هرکه باشد، 

ولو با تعرض بر مسلمانان حامی اساس 

مشروطیت، در حکم محاربه با امام عصر 

عجل الله فرجه است«.

به نظر دکتر فدایی فقیه به اعتبار فقیه بودنش 

از سه منصب برخوردار است:

»منصب افتا«، »منصب قضا « و »منصب 

والیت«. شیخ انصاری توضیح می دهد 

این والیت برای معصوم، مطلقه هست و 

برای همین غیرمعصوم نمی تواند والیت 

مطلقه داشته باشد در دوره غیبت. شیخ 

انصاری به این نتیجه می رسد که فقها در 

دوران غیبت والیت سیاسی ندارند.

آخوند خراسانی می گوید اگر در امور 

عامه و سیاسی، از فقیه استفتا شده باشد، 

فقیه باید نظر سیاسی خود را به صورت یک 

فتوا بیان کند. این همان نظریه دووجهی 

 تا قبل از انقالب مشروطه 

فقهای ما باب ویژه ای را برای 

حقوق مدنی و سیاسی باز نکردند؛ 

یعنی مسأله ای به نام حقوق سیاسی 

 باز 
ً
و مدنی در فقه شیعه مستقال

نشده بود.
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مرحوم نائینی می گوید: مشروطه به 

نسبت حکومت های دیگر که آن ها هم 

حق را غصب کردند، مثل کنیز سیاهی 

هست که دستان خون آلود خود را شسته؛ 

بنابراین دستان خون آلود پاک شده، ولی 

سیاهی همچنان باقیست.

در نگاه آخوند هم با این مسأله مواجه 

هستیم که این حکومت عصر غیبت در هر 

صورت جائر است و حق معصوم را غصب 

کرده؛ اما ظلم کمتری می کند. البته نائینی 

می گوید که حکومت های غیرمشروطه 

ظلم مضاعف دارند و مشروطه یک حق 

را غصب کرده؛ در حالی که آنان سه حق 

را غصب کردند.

آخوند هست که دکتر فدایی به آن اشاره کرد.

شیخ انصاری در مکاسب از سه حاکم 

سخن می گوید که به اعتقاد وی هر سه 

این ها جائر و غصبی هستند؛ یعنی حق 

معصوم را غصب کرده اند. این مسأله 

اساس حرف شیخ و آخوند است که جائر 

موافق، جائر مخالف و جائر کافر داریم. 

جائر موافق حاکمی است که شیعه هست 

و موافق شرع؛ شریعت شیعه را قبول دارد 

و حکومتی تشکیل داده و حق امام غائب 

را غصب کرده است. جائر مخالف اهل 

سنتی  است که در منصب قدرت قرار گرفته؛ 

جائر کافر هم مسلمان نیست. بنابراین جائر 

موافق ـ که شیخ انصاری جائر مؤمن نیز 

به او می گویدـ  همین ظلم را انجام داده و 

حق معصوم را سلب کرده است. این نکته 

بسیار مهمی است؛ اما بعضی می گویند 

که آخوند قائل به والیت سیاسی فقها بوده 

است؛ زیرا به نظر می رسد که تأیید مشروطه  

خیلی در نگاه آخوند وجه ایجابی ندارد؛ 

بلکه وجه سلبی دارد و مبنای عملی آخوند 

دفع افسد به فاسد است.

 به نظر دکتر فدایی 

مشروطه ای که از آن صحبت شده 

مشابه با مشروطه خواهی در غرب 

 مشروعیتی دارد 
ً
یرا ذاتا نیست؛ ز

که مشروطه از این مشروعیت 

 
ً
حمایت می کند؛ ولی فعال

خیرالموجودین است. 

میرزای شیرازی در تلگرافی در حمایت 

از مشروطه می گوید: »الیوم بذل جهد در 

استحکام و استقرار مشروطیت به منزله 

جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداه و 

سرمویی مخالفت و مسامحه به منزله 

خذالن و محاربه با آن حضرت صلوات 

الله علیه هست«.

به نظر دکتر فدایی مشروطه ای که از آن 

صحبت شده مشابه با مشروطه خواهی در 

 مشروعیتی دارد که 
ً
غرب نیست؛ زیرا ذاتا

مشروطه از این مشروعیت حمایت می کند؛ 

 خیرالموجودین است. این نگاهی 
ً
ولی فعال

است که فقهای کالسیک ما با آن مواجه 

هستند. کسانی که به والیت سیاسی فقها 

اعتقاد داشتند یک گام جلوتر بودند و اعتقاد 

به این داشتند که دستان سیاست در دوره 

غیبت خون آلود و ناپاک نیست.

دکتر فدایی ضمن ابراز رضایت از کتاب 

دکتر فرزانه آرزو کرد که این کتاب به زودی 

ترجمه شود و در دسترس عالقه مندان 

قرارگیرد.



کارد آل خلیفه بر استخوان مقاومت انقالب بحرین

ویژگی های صهیونیسم در منابع یهود

سید قطب سلفی نبود / گروه های تکفیری از اندیشه های او 
سوءاستفاده می کنند
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بحرین پاره تن امت اسالمی است 

و انقالب مردمی اش شاخص و ستاره 

درخشان انقالب های بیداری اسالمی؛ 

ولی دیگر کارد به استخوان رسیده و 

حکومت بحرین قصد دارد اقدامات 

سرکوبگرانه نهایی خود را برای از بین 

بردن ریشه های انقالب بیداری اسالمی 

بحرین به کار بگیرد.

همه مسؤولیم؛ نه تنها باید اقدام کنیم، 

بلکه باید به موقع اقدام کنیم. هرگونه تأخیر 

در برخورد با این اقدامات، نتایج غیرقابل 

جبرانی را به دنبال خواهد داشت.

آیت الله شیخ عیسی قاسم خط مقدم 

عزت اسالم و تشیع انقالبی است. ایشان 

نماینده اغلب مراجع و زعیم حوزه های 

علمیه بحرین است. امروز حیثیت و شرافت 

حوزه های علمیه در خطر است و دیگر وقت 

تقیه و مدارا با حاکمیت ظالمی مانند بحرین 

نیست. سکوت یا اقدام با تأخیر حوزه های 

علمیه توجیهی ندارد و فریاد محکومیت این 

اقدامات کمترین کار و صد البته دارای تأثیر 

بسیار است. مطمئن باشید نظام های سیاسی 

امروز دیگر بار معنایی و قدرت تأثیرگذار 

فتوای مراجع شیعه را شناخته اند، روی آن 

حساب می کنند و در پی این مواضع، اقدامات 

دیوانه وار، خود کاسته یا متوقف خواهند شد.

این نکته هم قابل توجه است که 

محکومیت ها نباید فقط منحصر به عالمان 

شیعه باشد. هر چند اغلب ساکنان بحرین 

در نتیجه اکثریت انقالبیان این کشور 

شیعیان هستند، ولی انقالب مردمی بحرین 

مطالبات انسانی و اسالمی فراگیری دارد که 

بسیاری از اهل سنت بحرین نیز با آن همسو 

هستند. در نتیجه باید از تمامی ظرفیت 

تقریبی نظام برای جلب حمایت علمای 

اهل سنت داخل و خارج استفاده نمود.

اگر ادعا کنیم تنها انقالبی که هنوز بر 

اهداف اصولی خود پافشاری می کند و 

انقالب معکوس نتوانسته اهداف و مسیرش 

کارد آل خلیفه بر استخوان 
مقاومت انقالب بحرین

حلقه  اول سریال ناتوی عربی!

حجت االسالم غریب رضا

اگر ادعا کنیم تنها انقالبی که هنوز بر اهداف اصولی خود 
پافشاری می کند و انقالب معکوس نتوانسته اهداف 
و مسیرش را وارونه کند، انقالب مردمی بحرین است 
سخنی به گزافه نگفته ایم. رمز این ثبات قدم و استقامت 
هم رهبری روحانیت آگاه و انقالبی است. به همین 
دلیل دشمن قلب انقالب بحرین را هدف گرفته است.
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را وارونه کند، انقالب مردمی بحرین است 

سخنی به گزافه نگفته ایم. رمز این ثبات 

گاه  قدم و استقامت هم رهبری روحانیت آ

و انقالبی است. به همین دلیل هم دشمن 

قلب انقالب بحرین را هدف گرفته است.

دشمن به خوبی می داند پیروزی انقالبی 

اسالمی به رهبری روحانیت انقالبی در 

بحرین )هرچند در ساختار حاکمیت  آینده 

تفاوت هایی با نظام جمهوری اسالمی ایران 

داشته باشد( فاجعه دیگری برای استکبار 

جهانی است و موجب قدرت گرفتن 

تصاعدی خط مقاومت خواهد شد. به 

همین جهت از هر تالش و اقدامی جهت 

شکست دادن انقالب کوتاهی نخواهد کرد.

در نقطه مقابل، همه باید قیام کنیم و 

سرنوشت بحرین را سرنوشت ایران و 

امت اسالمی بدانیم. پیشنهادات زیر 

می تواند فضای جهانی را نسبت به این 

بحران تغییر دهد:

دستگاه دیپلماسی از ظرفیت و تأثیر جهانی 

جمهوری اسالمی برای رایزنی با کشورهای 

همسو و عالقه مند به ایران و محکوم کردن 

اقدامات آل خلیفه به شکل رسمی توسط 

دولت های دیگر؛ مانند فراخواندن سفرای 

بحرین در کشورهای دیگر به وزارت خارجه 

و تذکر دادن کشورها به این سفرا.

پیش تر برخی کشورهای اروپایی نسبت 

به وضعیت اسفناک حقوق بشر در بحرین 

موضع گیری کرده بودند؛ الزم است این 

مواضع به روزرسانی شوند. دولت محترم 

با توجه به توان باالی مذاکره و ارتباط با 

اتحادیه اروپا در موضوع برجام، در این 

مسأله نیز می تواند دست کم ۵+۱ را تشویق 

به موضع گیری نماید.

مطالبه گری از سازمان های بین المللی برای 

موضع گیری نسبت به جنایات حکومت 

آل خلیفه؛ مانند سازمان عفو بین الملل، 

سازمان های حقوق بشری غیردولتی مهم 

در جهان و سازمان کنفرانس اسالمی.

سازمان های غیردولتی ایرانی و عربی 

و غربی همسو باید در اقدامی مشترک به 

برگزاری نشست ها و کمپین های بین المللی 

برای حمایت از مردم بحرین بپردازند. امضای 

نامه ای با یک میلیون امضا، خطاب به سازمان 

ملل برای مجرم جنگی معرفی کردن پادشاه 

بحرین و محاکمه رهبران این حاکمیت در 

دادگاه الهه، کمترین اقدامی است که این 

مؤسسات می توانند انجام دهند.

روشنگری افکار عمومی بسیار ضروری 

است و فشار مضاعفی را بر حکومت آل 

خلیفه وارد می کند. الزم است رادیو و 

تلویزیون های اسالمی و فعاالن فضای 

مجازی با اهتمام مضاعف مظلومیت مردم 

بحرین و بی گناهی رهبر انقالب بحرین 

را مطرح کنند، تا آزادگان جهان نسبت به 

این واقعیت ها مطلع شوند.

آیت الله شیخ عیسی قاسم 

خط مقدم عزت اسالم و تشیع 

انقالبی است. ایشان نماینده 

اغلب مراجع و زعیم حوزه های 

علمیه بحرین است.

 هر چند اغلب ساکنان 

بحرین در نتیجه اکثریت انقالبیان 

این کشور شیعیان هستند، ولی 

انقالب مردمی بحرین مطالبات 

انسانی و اسالمی فراگیری دارد که 

بسیاری از اهل سنت بحرین نیز با 

آن همسو هستند. 
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صهیونیست  ها با استفاده ابزاری از 

ایدئولوژی یهود، برای استیال بر تمامی 

سرزمین  ها و تشکیل حکومت جهانی 

خویش برنامه ریزی می کنند و اسرائیل، 

تجسم بخشی از نقشه صهیونیستی است. 

گرچه جنبش صهیونیسم با آیین یهودی 

تفاوت های اساسی دارد، اما این جنبش 

همواره از دین و مذهب به عنوان وسیله ای 

مؤثر و قدرتمند برای دستیابی به طرح های 

استعماری استفاده کرده است. امروزه با 

گذشت حدود ۷۰ سال از تشکیل رژیم 

صهیونیستی و نفوذ جهانی این رژیم در 

عرصه  های سیاسی، اقتصادی و رسانه  ای، 

شناخت آن بیش از هر زمان دیگری ضرورت 

یافته است. در این نوشتار، با استفاده از 

منابع یهود، مهم  ترین ویژگی  های صهیونیسم 

مورد بررسی قرار می  گیرد.

   ۱. نژاد پرستی

امتیازطلبی و نژادپرستی که از مهم ترین 

ویژگی  های صهیونیسم است، در منابع 

یهود به طور صریح و فراوان انعکاس یافته 

است. روحیه نژادپرستی که زاییده افکار و 

پندارهای باطل آن هاست، منشأ بسیاری از 

انحراف ها و رفتارهای ناپسند شده است. 

آن ها خود را ملت برگزیده خداوند و سایر 

ملت ها را حیوانات انسان  نما می  دانند.

مطابق برخی منابع یهود، از جمله 

نوشته  های »رّبی  ]۱[  اشنویر زالمن« ]۲[  

تمایز میان یهود و غیریهود را این گونه ذکر 

شده است: هر یهودی، دارای دو روح است: 

روح حیوانی و روح الهی؛ روح حیوانی، 

در باالترین طبقات نیروهای شیطانی ریشه 

ویژگی های صهیونیسم در منابع یهود
نگاهی به دولت اشغال گر قدس از زاویه متون یهودی

حجت االسالم علی اکبر مؤمنی

جنبش صهیونیسم، با شعار فریبنده »بازگشت به سرزمین موعود« 
شکل گرفت و نخستین همایش صهیونیست  ها، به ریاست تئودر 
هرتزل در سال ۱۸۹۷م در شهر بال سوئیس برگزار گردید. تالش  های 
هرتزل، به صدور اعالمیه قیمومیت فلسطین در سال ۱۹۲۰ انجامید 
و سرانجام، در سال ۱۹۴۸ تأسیس رسمی دولت اسرائیل اعالم 
گردید و در سال ۱۹۶۷ نیز قدس اشغال شد؛ اما تشکیل دولت 
اسرائیل، ایستگاه اّول حرکت صهیونیسم است و هدف اصلی، 

تشکیل حکومت جهانی یهود است. 



154

نسخه مکتوب   - شماره   13
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

154

رور است؛ اما در عین 
ُ

دارد. این روح، منبع ش

حال، منشأ خیرهای طبیعی مانند مهربانی 

و نیک  خواهی نیز هست؛ چراکه در »طبقه 

نور« نیز ریشه دارد؛ یعنی نزدیک  ترین نقطه 

از شاکله عالم شیاطین به کناره عالم قدس؛ 

اما روح الهی، در خدا ریشه دارد و یا به 

یک معنا، بخشی از خداست. بیگانگان، 

نه تنها فاقد روح الهی هستند، بلکه روح 

حیوانی آنان نیز در مقایسه با روح حیوانی 

یهودیان، از الیه  های پایین  تری از عالم 

شیطانی ریشه می گیرند. ]۳[ 

تلمود ]۴[  می گوید: »این مّنت، بر ارواح 

یهود نهاده شده است که جزئی از خداوند 

باشند. این نفوس، از جوهر خداوند جو انه 

می زنند؛ چنان که فرزند از جوهر و ذات 

پدر بیرون می آید. اگر یهودیان نبودند، 

برکت از روی زمین رخت برمی بست 

و باران نمی بارید و خورشید نمی تابید. 

پس، بدون اسرائیلیان، ملت های روی 

زمین قادر به زندگی نیستند«.

بر اساس تعالیم تلمود، همان گونه که 

انسان بر حیوان فضیلت دارد، یهودیان نیز 

برترین ملت  های روی زمین اند و گورهای 

غیریهود، دل های فرزندان اسرائیل را 

خنک می کند؛ زیرا فقط یهودیان بشرند 

و ملت های دیگر چیزی جز گونه  های 

مختلف حیوان نیستند.

تلمود به یهودیان می  گوید: »هرگاه یک 

فرد یهودی با غیریهودی اختالف پیدا کرد، 

تو باید از او پشتیبانی کنی و به آن غریبه 

بگویی: این چیزی است که شریعت ما از 

ما می  خواهد و چنان چه شریعت آن غریبه 

با یهود همراهی نشان دهد، باید برادرت 

را کمک کنی تا در دعوا حاکم شود و به 

غریبه بگویی: این چیزی است که شریعت 

تو از تو می خواهد. در صورتی که چنین 

نباشد،  ]۵[  وظیفه داری که پیرامون آن 

غریبه، تارهای تزویر و نیرنگ بتنی و او را 

در آن دام افکنی تا یهودی پیروز شود«.  ]۶[ 

هنگامی که قوم بنی اسرائیل پس از ۷۰ سال 

تبعید به دستور کوروش از بابل به سرزمین 

خود بازگشتند، اقدام به بازسازی خانه خدا 

نمودند و تالش کردند معبدی را که توسط 

سلیمان)ع( بنا شده بود، بازسازی کنند. 

وقتی ساکنان منطقه باخبر شدند که یهودیاِن 

تبعیدشده بازگشته و مشغول بازسازی خانه 

خدا هستند، نزد سران قوم بنی  اسرائیل 

رفته، گفتند: »بگذارید ما هم در بازسازی 

خانه خدا با شما همکاری کنیم؛ چون ما 

هم مثل شما خدای یکتا را می  پرستیم و 

همیشه برای خدای شما قربانی کرده ایم«. 

ولی سران قوم یهود گفتند: »به شما اجازه 

نمی دهیم در این کار شریک باشید. خانه 

خداوند، خدای اسرائیل، باید به دست قوم 

بنی اسرائیل ساخته شود«. ]۷[ 

در عصر حاضر نیز می  توان از طرز 

برخورد و رفتار جنبش »حسید« ]۸[  با 

غیریهودیان، به عنوان یکی از مصادیق 

نژادپرستی یهودیان یاد کرد. حسیدیسم، 

هنوز یک جنبش زنده و موجود با صدها 

هزار عنصر فعال است که متعصبانه گوش 

به فرمان »رّبی های مقدس« خود هستند؛ 

در عصر حاضر برخی 

اندیشمندان روشنفکر یهودی با 

انتقاد از اندیشه ها و سیاست های 

نژادپرستانه، عملکرد یهودیان 

متعصب را به چالش کشیده اند. 
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رّبی هایی که برخی از آن ها در اسرائیل و 

در میان رهبران اغلب احزاب و حتی در 

رده های باالی ارتش، نفوذ فوق العاده ای 

به دست آورده اند.

کتاب مشهور و اساسی »هاتانیا« ]۹[  از 

جنبش »هباد« ]۱۰[  که یکی از مهم ترین 

شعبه های جنبش حسیدیسم است، 

غیریهودیان را مخلوقاتی شیطانی معرفی 

 چیز خوبی 
ً
می کند که در آن ها مطلقا

وجود ندارد و حتی یک جنین غیریهودی 

از حیث کیفیت، با جنین یهودی تفاوت 

 یک غیریهودی، موجودی 
ً
دارد. اصوال

»زیادی« است؛ زیرا تمام کائنات فقط 

به هدف یهودیان خلق شده اند.

این کتاب به دفعات و در تیراژ باال در اسرائیل 

چاپ شده و به طرز وسیعی، در میان عموم، 

مدارس و ارتش منتشر گردیده است. این 

تبلیغات »هباد«، به خصوص قبل از هجوم 

اسرائیل به لبنان در مارس ۱۹۸۷م به منظور 

وادارکردن پزشکان و پرستارها به مضایقه 

کمک دارویی از »مجروحان غیریهودی« 

شدت یافت و این روش یا ایده شبه نازی، 

فقط متوجه اعراب یا فلسطینی ها نبود؛ بلکه 

هر غیریهودی ای را شامل می شد. ]۱۱[ 

گفتنی است، در عصر حاضر برخی 

اندیشمندان روشنفکر یهودی با انتقاد 

از اندیشه ها و سیاست  های نژادپرستانه، 

عملکرد یهودیان متعصب را به چالش 

کشیده اند. اسرائیل شاهاک که خود یک 

یهودی منتقد است، می  نویسد: »هرکس 

در اسرائیل زندگی کرده باشد، به خوبی 

می داند که نگرش تنفرآمیز و ظالمانه نسبت 

به غیریهودیان در میان اکثر یهودی های 

اسرائیل تا چه حد عمیق و گسترده است. 

 از دیگران )خارج از 
ً
این نگرش، طبعا

اسرائیل( پنهان نگه داشته شده است. ]۱۲[ 

   2. آیین اختصاصی

یهودیان، صحرای سینا را صحنه ی 

به یادماندنی از عهد و پیمانی می  دانند که 

»یهوه« را خدای بنی اسرائیل و بنی  اسرائیل 

را امت برگزیده گردانید. آنان معتقدند 

عهدی که در صحرای سینا بسته شد، ریشه 

در میثاق خداوند با ابراهیم)ع( داشت 

که پیشینه های آن نیز به پیمان خداوند با 

نوح)ع( بازمی  گشت. ]۱۳[  این پیمان، 

به مثابه یک لطف به وسیله ارباب در نظر 

گرفته شده که باید وفاداری سپاسگزارانه 

رعیت را برانگیزاند و مفاد این معاهده 

در عمل تجلی یابد. ]۱۴[ . هنگامی که 

موسی)ع( الواح شریعت را دریافت کرد، 

شکل بسیار دقیق  تری از عهد و پیمان 

خدا با بنی اسرائیل ظاهر شد؛ عهدی که 

تمامی بنی اسرائیل آن را پذیرفته، متعهد 

می  شوند به آن عمل نمایند. سفر تثنیه، به 

دوسویه بودن این پیمان اشاره دارد:»امروز 

به  َیُهَوه  اقرار نمودی  که  خدای  توست و 

این که  به  طریق ه ی  او سلوک  خواهی  نمود 

و فرایض  و اوامر و احکام  او را نگاه  داشته ، 

آواز او را خواهی  شنید. خداوند امروز به  

 اسرائیل شاهاک که 

خود یک یهودی منتقد است، 

می نویسد: »هرکس در اسرائیل 

زندگی کرده باشد، به خوبی می داند 

که نگرش تنفرآمیز و ظالمانه 

نسبت به غیریهودیان در میان اکثر 

یهودی های اسرائیل تا چه حد 

عمیق و گسترده است…«. 



156

نسخه مکتوب   - شماره   13
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

156

تو اقرار کرده  است  که  تو قوم  خاص  او 

هستی؛  چنان  که  به  تو وعده  داده  است و 

تا تمامی  اوامر او را نگاه  داری و تا تو را در 

ستایش  و نام  و اکرام  از جمیع  امت هایی  که  

ساخته  است ، بلند گرداند و تا برای  َیُهَوه ، 

خدایت ، قوم  مقدس  باشی؛ چنان  که  وعده  

داده  است «.  ]۱۵[ 

با دقت در کتاب مقدس عبری به روشنی 

می  توان به این واقعیت دست یافت که 

انتخاب و برگزیدگی قوم یهود، تنها مشروط 

به ایمان به خدا و وفاداری و رعایت عهد 

است و در صورت پیمان  شکنی، این 

موهبت الهی از آنان گرفته خواهد شد. 

در تورات به آنان هشدار داده شده است 

که چنان چه دیگر خدایان را عبادت کنند و 

قوانین الهی را پاس ندارند، لعنت و عذاب 

خدا و رسوایی و خواری و سرگردانی در 

میان سایر ملل و نیز انواع گرفتاری  ها و 

بیماری  ها گریبان  گیر آنان خواهد شد. ]۱۶[ 

تاریخ یهود و متون مقدس یهودیان، 

بیانگر آن است که بنی اسرائیل عهد و پیمان 

با خدا را رعایت نکرده، بارها پیمان شکنی 

نموده  اند. تورات، پیمان  شکنی بنی  اسرائیل 

را که خشم و عذاب خدا را در پی داشته، 

یادآوری نموده و می گوید: »خدا به 

موسی گفت: تو خواهی ُمرد و به پدرانت 

ملحق خواهی شد. بعد از تو، این قوم در 

سرزمین موعود، به من خیانت کرده، به 

پرستش خدایان بیگانه خواهند پرداخت 

و مرا از یاد برده، عهدی را که با ایشان 

بسته  ام، خواهند شکست. آن گاه خشم 

من بر ایشان شعله ور شده، ایشان را ترک 

خواهم کرد و رویم را از ایشان برخواهم 

گرداند تا نابود شوند«. ]۱۷[ 

پیمان شکنی قوم یهود موجب می شود 

آنان از سوی خدا طرد شوند: »شما قوم 

من نیستید و من خدای شما نیستم«. ]۱۸[  

در نتیجه، همان عهدی که عامل اصلی 

برگزیدگی آنان بود، به عامل تعیین کننده 

طرد این قوم منتهی شد.

از گذشته، اعتقاد یهودیان بر این بوده 

که یهودیت، حاصل تعالیم و فرمان  هایی 

است که از پیمان اختصاصی بین خدا و 

بنی اسرائیل به دست آمده است. بنابراین، 

یهودیت، دینی از ادیان نیست و در کنار 

سایر ادیان قرار نمی  گیرد. عالوه بر آن، 

غیریهودیان که از نژاد بنی  اسرائیل نیستند، 

نمی توانند به این آیین درآیند. امروزه در 

میان یهودیان سّنتی، در خصوص توصیف 

یهودیت به عنوان دینی از ادیان، مقاومت 

وجود دارد؛ زیرا این امر به نظر آنان 

کوچک شمردن شأن یهودیت است. آنان 

یهودیت را با مسیحیت، اسالم و بودایی 

در یک رده نمی  دانند؛ زیرا معتقدند از 

آن جا که یهودیت، تعالیم الهام شده خدا 

را به شکل عهد خدا با بنی اسرائیل در 

خود ثبت نموده است، مقوله  ای خاص 

و بی  نظیر است. ]۱۹[ 

تعالیم تورات، به شکل پیچیده  ای با 

زندگی و تجارب بنی  اسرائیل و تصوری که 

از گذشته، اعتقاد یهودیان 

بر این بوده که یهودیت، حاصل 

تعالیم و فرمان هایی است که از پیمان 

اختصاصی بین خدا و بنی اسرائیل به 

دست آمده است. بنابراین، یهودیت، 

دینی از ادیان نیست و در کنار سایر 

ادیان قرار نمی گیرد.  
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آنان از بی  شباهتی خود به دیگران دارند، 

گره خورده است. این درهم تنیدگی موجب 

شده است تأمالت کالمی یهودیان درباره 

نسخ تعالیم یهودی با تردید همراه باشد. 

ازیک سو، تورات دربردارنده پیامی از 

سوی خدا به انسان است؛ پیامی که گرچه 

توسط انبیای بنی اسرائیل به ما رسیده، از 

اعتباری عام برخوردار است و ازسوی دیگر، 

تورات، بخش محورِی 

پیمان اختصاصی بین 

خدای بنی اسرائیل و 

قوم برگزیده  اش، یهود 

است. وجود این عناصِر 

 معارض در تورات، 
ً
نسبتا

دو دیدگاه جهان شمول 

و اختصاصی در میان 

یهویان پدید آورده است. ]۲۰[ 

در دیدگاه جهان شمول، تلقی مثبتی نسبت 

به امر تبلیغ دین و فعالیت های تبلیغی 

وجود دارد؛ به ویژه در دوران امپراتوری روم 

و پیش از آغاز سلطه مسیحیت، یهودیت 

به گونه  ای معرفی می  شد که برای تمامی 

امت  ها حامل پیام است. ازاین  رو، گرویدن 

به یهودیت نیز معمول بود. فرازهای زیر از 

عهد جدید نیز این موضوع را تأیید می  نماید:

»وای بر شما ای علمای دین و فریسیاِن 

 ]۲۱[  ریاکار! شما دریا و خشکی را 

درمی  نوردید تا یک نفر را به دین خود بیاورید 

و وقتی چنین کردید، او را دو چندان بدتر 

از خود، فرزند جهنم می سازید«.  ]۲۲[ 

در دوره  های جدیدتر، برخی یهودیان 

مترقی، با هدف پیرویابی، بر همه  گرایی 

کید می  نمایند؛ اما برای  آیین یهود تأ

یهودیان معاصر، ویژه  گرایی قابل قبول  تر 

است؛ زیرا در آن صورت، آنان ملزم 

نیستند که سایر سّنت  های دینی را منکر 

شوند؛ مگر این  که آن سّنت  ها بت  پرست 

باشند. با نگاه ویژه  گرایی، تکثرگرایی و 

تحمل دینی راحت  تر است؛ اما پذیرش 

همه  گرایی، دربردارنده این معناست که 

یهودیت، آیینی همگانی است و یگانه راه 

برای رسیدن به خدا، از یهودیت می  گذرد؛ 

درحالی که ویژه  گرایی، راه  های مختلفی به 

سوی خدا را مجاز می  داند. ]۲۳[ 

ی 
ّ

امروزه، یکی از چالش  های جد

صهیونیست  ها در اسرائیل، این است 

که یهودی کیست؟ 

موضوع هویت یهودی 

و این که »چه کسی 

را می  توان یهودی 

دانست«، از آغاز 

برپایی دولت اسرائیل و 

حتی پیش از آن، مورد 

بحث و جدل همه 

سیاست مداران، حقوق دانان، متفکران 

و رهبران دینی بوده است. ماجرای ذیل، 

به خوبی این موضوع را نشان می  دهد:

خانم »ریتا آتیانی« عضو شورای شهر 

ناصریه علیا )منطقه یهودی نشین( و نماینده  

حزب ماپام بود. وی بارها با پیشنهاد اعطای 

کمک  های مالی به مدارس دینی  مخالفت 
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ورزید و این امر، خشم دین  گرایان متعّصب 

را برانگیخت و به تحقیق در گذشته او 

 یک آلمانی بود که 
ً
پرداختند. او اصالتا

مادرش دین مسیحی و پدرش آیین یهودی 

داشتند و پس از آن که پدرش به دست 

نازی  ها کشته شد، در محله  یهودی نشین 

ورشو می  زیست. سپس، به اردوگاهی که 

ت  یهودیان 
ّ
انگلیسی ها برای اسکان موق

در قبرس برپا کرده بودند، انتقال یافت 

و سرانجام در سال ۱۹۴۷م به فلسطین  

اشغالی مهاجرت کرد و خدمت وظیفه 

خود را در ارتش گذراند و با یک شوهر 

یهودی ازدواج کرد و فرزندان خود را به 

شیوه یهودی تربیت کرد و در سال ۱۹۵۲م 

تابعیت اسرائیلی گرفت.

به دنبال کشف گذشته او، وزیر کشور 

که عضو حزب دینی مفدال بود، از وی  

خواست که گذرنامه  اش را که بر اساس 

اظهارات کذب دریافت کرده بود، مسترد 

نماید. حاخامی  گری مرکزی نیز ازدواج او 

با یک مرد یهودی را غیرمشروع دانست و 

از او خواست که برابر احکام و مقّررات 

دینی، به دیانت یهود بگرود؛ اما خانم آتیانی 

بر این تصمیمات اعتراض کرد و ماجرا 

را به روزنامه  ها و افکار عمومی کشانید 

و وزیر کشور که تحت فشار شدید افکار 

عمومی قرار گرفته بود، در مارس ۱۹۶۵م 

حکم قبلی خود را پس گرفت. در این 

جریان، بسیاری از متفکران، تصمیمات 

وزیر کشور و حاخامی  گری مرکزی را 

»نژادپرستی بیولوژیکی« نامیدند و آن ها 

را همانند نژادپرستی نازی  ها شناختند. در 

ضمن، این ماجرا نشان داد که  حاخام  ها و 

دین  گرایان متعصب چگونه در برابر فشار 

افکار عمومی و قدرت حزب  حاکمـ  که 

آتیانی عضو آن بود ـ از ادعاهای خود 

می  گذرند و از موضع اعتقادی خود 

عقب  نشینی می  کنند. ]۲۴[ 

   ۳. بیگانه  ستیزی

بیگانه ستیزی، از جمله مهم  ترین 

ویژگی  های صهیونیسم است. در کتاب 

تلمود، قوانین بسیار بی  رحمانه  ای درباره 

غیریهودیان نوشته شده است. اسرائیل 

شاهاک، نویسنده یهودی ـ اسرائیلی با 

اشاره به تأثیر فراوان تلمود بر قوانین حاکم 

بر روابط میان  یهودیان و غیریهودیان، 

معتقد است که بدون در نظر گرفتن تأثیر 

عمیق قوانین تلمود، نمی  توان از صهیونیزم 

و سیاست  های اسرائیل سردر آورد. وی 

نقطه انزجار خویش و بازگشت از مکتب 

تلمود را حادثه زیر می  داند:

یک روز متوجه شدم که یک یهودی 

بسیار مذهبی اجازه نداد تا در روز شنبه 

از تلفنش به منظور درخواست آمبوالنس 

برای یک غیریهودی  که در همسایگی او 

)اورشلیم( سکته کرده بود، استفاده شود. 

من به  جای آن که موضوع را به سادگی به 

مطبوعات گزارش کنم، طّی مالقات با 

عالوه بر آن، غیریهودیان 

که از نژاد بنی اسرائیل نیستند، 

نمی توانند به این آیین درآیند. امروزه 

در میان یهودیان سّنتی، در خصوص 

توصیف یهودیت به عنوان دینی از 

ادیان، مقاومت وجود دارد؛ زیرا این 

امر به نظر آنان کوچک شمردن شأن 

یهودیت است. 
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اعضای دادگاه شرع اورشلیم که متشکل 

از رّبی  های  منصوب دولت  اسرائیل بودند، 

از آنان پرسیدم که آیا این رفتار با تفسیر آنان 

از دین یهود مطابقت دارد؟ پاسخ دادند 

که یهودی موردنظر درست و در واقع، 

وظیفه شناسانه رفتار کرده است و برای 

دفاع از این رأی خود، مرا به یک  پاراگراف 

از متن خالصه و معتبر مجمع القوانین 

تلمود که در همین قرن  نوشته شده، ارجاع 

دادند. من هم این حادثه را به روزنامه 

مهم عبری زبان »هاآرتص«گزارش کردم. 

گزارشی که انتشارش موجب بروز رسوایی 

در رسانه  های گروهی شد.

 منفی 
ً
نتایج این رسوایی، برای من نسبتا

بود. تاکنون هیچ یک از مقامات روحانی  

اسرائیل و روحانیون جوامع یهودی خارج 

از اسرائیل ، رأی  خود را در این مورد که 

یک یهودی نباید قانون شنبه را به جهت 

حفظ جان  یک غیریهودی زیر پا بگذارد، 

تغییر ندادند. مقدار زیادی هم مهمالت  

مقدس  مآبانه در این جهت که چنانچه 

تبعات چنین عملی، جان یهودیان را در 

معرض خطر قرار بدهد، زیرپا گذاشتن 

قانون شنبه مجاز شمرده  خواهد شد، به 

آن افزودند. ]۲۵[ 

فضای حاکم بر تورات نیز بیان گر برتری 

قوم یهود و بی  اعتنایی به سایر اقوام است؛ 

اما در برخی موارد، تورات، یهودیان را به 

دوستی با اقوام غیریهود ترغیب می نماید؛ 

 ]۲۶[  حال آن که این  گونه فرمان  ها، در 

تعامل صهیونیست  های افراطی با دیگران 

جایگاهی ندارد.

   ۴. ترویج فساد و فحشا

از جمله ویژگی  های صهیونیست  ها، 

ترویج فساد و بی  بندوباری در میان جوامع 

غیریهودی، به ویژه جوامع مسلمان است. 

سران صهیونیسم در پروتکل شماره یک 

دانشوران صهیون، به صراحت اعتراف 

کرده  اند که جوانان غیریهودی به وسیله 

عوامل آنان به بی  بندوباری سوق داده 

می  شوند. این مأموریت از طریق افرادی 

چون معلمان خصوصی، خدمتکاران، 

زنانی که در خانه  های  ثروتمندان بچه  داری 

می  کنند، منشی  ها و کارمندان امور 

دفتری و زنان یهودی که در عشرتکده  ها 

و محل  های عیاشی اشتغال دارند، انجام 

می  شود. از این پدیده که به منظور فساد و 

عیاشی طراحی  شده، به »انجمن بانوان« 

یاد شده است.  ]۲۷[ 

صهیونیست  ها برای رسیدن به اهداف 

خود و نیز توسعه نفوذ خویش، از ابزارهای 

گوناگون استفاده می  نمایند. یکی از این 

راه ها، مسائل جنسی و تقدیم فاحشه هاست؛ 

به عنوان نمونه، »عبدالجّبار ایوب« در 

خاطرات خود ماجرایی را ذکر می  کند که 

در زمانی که وی رئیس زندان »کوت« در 

عراق بوده، برای وی اتفاق افتاده است؛ 

او می  نویسد:

یک روز از سوی حکومت، سه زندانی 

مهم را به من سپردند و سفارش کردند تحت 

مراقبت  شدید قرار گیرند. من نیز به جهت 

 از جمله ویژگی های 

صهیونیست ها، ترویج فساد 

و بی بندوباری در میان جوامع 

غیریهودی، به ویژه جوامع 

مسلمان است.
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اهمیت موضوع و اجرای دستور، نگهبانی 

از آنان را شدت بخشیدم. پس از مدت 

کوتاهی، دو تاجر مهّم یهودی از بغداد نزد 

من آمده و گفتند: سه زندانی مسلمان که 

از یهود هم نیستند، در این زندان هستند. 

ما نمی  خواهیم از طریق احساسات دینی 

درباره آنان گفت وگو کنیم؛ بلکه سخن  ما در 

 به لحاظ انسانی است و 
ً
رابطه با آنان، صرفا

نیز از این جهت که خانواده  و فرزندان آنان 

در وضع ناگواری به سر می  برند. لذا از تو 

خواسته  ای ساده  داریم و آن این که ایشان 

را به زندان بغداد منتقل کنی  ]۲۸[  و این 

چیزی است که به  تو زیانی نمی  رساند؛ 

نه در برابر دولت و نه در برابر وجدان؛ 

بلکه  برعکس با این کار، خدمتی انسانی 

انجام داده  ای. آن گاه برای من آیاتی از قرآن 

خواندند و سخنانی از حضرت موسی و 

عیسی  )علیهما الّسالم( را بیان کردند. اما 

با این همه سخن مالطفت  آمیز… با انتقال 

آن سه زندانی به بغداد مخالفت کردم و 

تالش آنان به شکست انجامید… پس از 

چند روز، دوباره بازگشتند و با من گفت وگو 

کردند. قانع کردن ایشان و مخالفت با آنان، 

کار دشواری بود. یکی از آنان گفت: نوشتن 

این سه کلمه برای تو کار سختی نیست: »ال 

مانع لدی«  ]۲۹[ ؛ برای هر کلمه، صد دینار 

به تو می  دهیم. ]۳۰[  اما این پیشنهاد فریبنده 

او را نیز نپذیرفتم. لذا برای ترغیب بیشتر 

من گفت: چه  می  خواهی؟ خانه؟ انتقال 

آنان به بغداد را بنویس و هرچه می  خواهی 

بگیر. باز هم قبول نکردم. اصرار کردند؛ 

اما فایده  ای نداشت… و رفتند.

 به همراه سه دختر 
ً
چند روز بعد، مجددا

جوان بسیار زیبا بازگشتند و خواسته خود را 

تکرار کردند؛ اما من رد کردم. به بهانه  نوشیدن 

آب، از اتاق خارج شدند و مرا با آن سه دختر 

جوان تنها گذاشتند. پس از چند لحظه، 

بازگشتند و از آنان در مورد عکس  العمل 

من جویا شدند و پاسخ منفی شنیدند. 

یت گفت: جناب 
ّ

آن گاه یکی از آنان با جد

 این مشکل را 
ّ

»عبدالجّبار ایوب«! ابتدا حل

از راه عاطفی و انسانی از تو خواستار شدیم؛ 

مخالفت  کردی. سپس، از راه مال؛ باز هم 

رد کردی. و بالخره از راه دختران؛ باز هم  

نپذیرفتی. پس، خود را برای بال آماده کن. 

آن گاه مرا واگذاشتند و خارج شدند. طولی 

نکشید که من از مدیریت  زندان عزل و به 

پست دیگری منتقل شدم. بعد که تحقیق 

کردم، دریافتم آن  سه زندانی، پس از انتقال 

به بغداد، آزاد شده  اند«.  ]۳۱[ 

امروزه، انهدام ارزش  های اخالقی و معنوی 

در هتل  هایی که سیاحان و توریست  ها در 

آن ها اقامت می  کنند و همچنین، در کنار 

مرزهایی که اسرائیل را از سایر کشورهای 

عربی جدا می  کند، به باالترین میزان خود 

رسیده است. در کنار مرزهای اسرائیل 

همواره تعدادی از نگهبانان ارتشی زن، در 

حال گشت و نگهبانی هستند تا با نیروهای 

پاسدار صلح )گشت  های شورای امنیت( 

و سربازان نیروهای بین  المللی بیگانه، 

مراوده  ای ننگین و خفت  بار داشته باشند؛ 

 سران صهیونیسم در 

پروتکل شماره یک دانشوران 

صهیون، به صراحت اعتراف 

کرده اند که جوانان غیریهودی به 

وسیله عوامل آنان به بی بندوباری 

سوق داده می شوند. 
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همان کسانی که منبع مهم و پایان ناپذیر 

اسرار یهود به شمار می  روند و اسرائیل از 

طریق این زنان و دختران، آنان را تخلیه 

اطالعاتی می  کند.

مجله »هبولم هازیه«، در یک تحقیق و 

کنکاش مطبوعاتی چنین اعتراف  می  کند: 

»یک نیروی پاسدار صلح و یا یک افسر 

پلیس را نخواهی یافت که رفیق ه ای  یهودی 

نداشته باشد! آنان هدایای خویش را که به 

قیمت ارزان از سرزمین  های عربی  خریده  اند، 

نثار معشوقه خود می  کنند و همراه این 

هدایا، همچنین، اخبار و اطالعات ریز و 

درشت خود را نیز ارائه می  نمایند«. ]۳۲[ 

به نظر می  رسد که استمرار و ممارست یهود 

بر ابتذال و فسق و فجور، چیز جدیدی نیست. 

آنان حتی در متون مقدس خود، نسبت  های 

ناروایی به رهبران و پیامبران الهی داده  اند؛ 

از جمله در تورات تحریف شده فعلی، گفته 

شده: داود به همسر یکی از افسران خویش 

هتک حرمت نمود! ]۳۳[  همچنین، از سلیمان 

 ]۳۴[  حکیم چهره  ای شهوت ران به تصویر 

کشیده شده و ادعا گردیده که او دارای  ۷۰۰ 

زن و ۳۰۰ معشوقه بوده است! ]۳۵[ 

پانوشت ها

۱. رّبی )Rabbi( به رهبران مذهبی یهودی اطالق می  شود.

.R.Schneur Zulman .۲

۳. آنترمن، الن، باورها و آیین یهود، ص۳۵۰.

۴. تلمود، پس از تورات، مهم ترین منبع دینی و اعتقادی یهود است.

۵. یعنی یهودیان دارای قاضی نباشند و قوانین مخصوص به 

خود نداشته باشند

۶. نویهض، عجاج، پروتکل های دانشوران صهیون، صص ۶۰۵ 

ـ ۶۰۷ به نقل از تلمود.

۷. عزرا، ۴: ۱ـ  ۳.

۸. حسید )Hassid(، در اصل، یک فرقه یهودی قبل از 

مسیحیت بود که اعضای آن به اجرای بی چون وچرای قوانین یهود 

سخت پایبند بودند.

Hatanya. .۹

۱۰. هباد )Habbad( شعبه فرعی جنبش مذهبی و اجتماعی 

حسیدیسیم است.

۱۱. شاهاک، اسرائیل، تاریخ یهود؛ آیین یهود، صص ۶۳ـ  ۶۴.

۱۲. همان، ص ۱۸۴.

۱۳. یهودیت؛ بررسی تاریخی، ص ۱۳.

 Wenham, Gordon “Law in the Old Testament “, .۱۴

۳۵۷ in: The Oxford Handbook of Biblical Studies.p

۱۵. تثنیه، ۲۶: ۱۷ـ  ۱۹.

۱۶. تثنیه، ۲۸: ۱۳ـ  ۳۷.

۱۷. تثنیه، ۳۱: ۱۶ـ  ۱۷.

۱۸. هوشع، ۱: ۹.

لن آنترمن، باورها و آیین های یهودی، ص ۲۱ـ  ۲۲.
َ
۱۹. ر.ک: ا

۲۰. ر.ک: همان، ص ۲۲ـ  ۲۳.

۲۱. فریسیان ، بانفوذترین  رهبران  مذهبی یهودی در  زمان  

عیسی بودند و در عین  حال،  بزرگ ترین  گروه  رهبران  مذهبی 

محسوب  می شدند. آن ها قانون گذاران  متعصبی بودند که  نظری 

سخت گیرانه نسبت  به  قوانین  و سنن  داشتند. به طور کلی ، به 

جهت روحیه  طمعکارانه  و ریاکاری خویش ، معروف  بودند. 

آنان خود را عادل  و کامل،  ولی دیگران  را قاصر و گناهکار 

می  پنداشتند.

۲۲. متی، ۱۵: ۲۳.

لن، باورها و آیین  های یهودی، ص ۲۶.
َ
۲۳. آنترمن، ا

۲۴. عبدالفتاح، محمد ماضی، سیاست و دیانت در اسرائیل، 

صص ۲۷۹ـ  ۲۸۰.

۲۵. شاهاک، اسرائیل، تاریخ یهود؛ آیین یهود، ترجمه رضا 

آستانه پرست، صص ۱۹ـ  ۲۰.

۲۶. تثنیه، ۱۰: ۱۷ـ  ۱۹: »یُهَوه ، خدای  شما… یتیمان  و بیوه زنان  

را دادرسی  می کند و غریبان  را دوست  داشته ، خوراک  و پوشاک  به  

ایشان  می دهد. پس ، غریبان  را دوست  دارید؛ زیرا  در زمین  مصر 

غریب  بودید«.

۲۷. نویهض، عجاج، پروتکل های دانشوران صهیون، پروتکل 

شماره ۱، ص۲۵۶.

 علت درخواست انتقال آنان به بغداد، سهولت 
ً
۲۸. ظاهرا

آزادی شان از زندان بوده است؛ زیرا تّجار یهودی به علت روابط 

خود با مسئوالن در بغداد، می  توانستند به آسانی زندانیان را آزاد کنند.

۲۹. از نظر من، منعی ندارد

۳۰. در آن زمان، این مبلغ بسیار زیاد بود؛ زیرا برای مصرف 

 چند دینار کافی بود.
ً
ماهیانه یک خانواده، صرفا

۳۱. شیرازی، سید محمد، خطر صهیونیسم و صلح اعراب و 

اسرائیل، صص ۳۲ـ  ۳۴.

۳۲. فواد عبدالرحمن الرفاعی، نفوذ صهیونیسم بر رسانه های 

خبری، ص ۱۲۰.

۳۳. ر.ک: دوم سموئیل، ۱۱: ۲ـ  ۵.

۳۴. قرآن کریم، پیامبران الهی را از هرگونه زشتی و ناپاکی منزه 

می داند و از حضرت داود و سلیمان)ع(، همانند سایر پیامبران الهی 

به نیکی یاد کرده است )ر.ک: انعام: ۸۶؛ نمل: ۱۵؛ صاد: ۱۷ و ۳۰(.

۳۵. ر.ک: اّول پادشاهان ۱۱: ۳.
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   عباس عمادی

ابتدا الزم است به صورت مقدمه، 

مختصری از اهمیت و جایگاه سید قطب 

و اندیشه سیاسی وی و تأثیری که آثارش 

بر تحوالت اسالم معاصر، به ویژه در 

کشورهای عربی داشته، سخن بگویم.

در جهان اسالم در دو سده اخیر، در 

مواجهه با زوال و انحطاط جوامع اسالمی 

و عقب ماندگی در برابر تمدن غرب و از 

طرفی، مسأله تهاجم و سیطره تمدن غرب در 

جوامع اسالمی، نحله های فکری و سیاسی 

مختلفی شکل گرفته است. می توان این 

نحله های فکری را در سه دسته غرب گرایی 

)المجددون(، عرب گرایی )العربیون( و 

اسالم گرایی )االسالمیون( دسته بندی کرد.

در بین جریان اسالم گرایی ـ که برخی 

به اشتباه آن را بنیادگرایی می نامند ـ تأثیر 

اندیشه های سید قطب چه در حوزه اندیشه 

سیاسی و چه در حوزه عمل سیاسی قابل 

تردید نیست.

برای درک اهمیت آثار سید قطب، کافی 

است نگاهی به ترجمه های فارسی آثار او 

بیندازیم؛ به ویژه آثاری که در دوره انقالب 

و پیش از آن به وسیله انقالبیون ایران ترجمه 

شده است.

در حوزه عمل سیاسی هم بسیاری 

از حرکت های جهادی شکل گرفته در 

کشورهای عربی، تحت تأثیر اندیشه های 

او بوده است. گروه های جهادی و سایر 

گروه های انقالبی آثار سید قطب، به ویژه 

سید قطب سلفی نبود/ گروه های 
تکفیری از اندیشه های او سوء 

استفاده می کنند
گزارشی از نشست بازخوانی اندیشه  سیاسی سید قطب

زینب علیزاده

یکشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری، نشستی به همت گروه 
مطالعات جهان اسالم انجمن مطالعات سیاسی حوزه با عنوان 
»بازخوانی اندیشه سیاسی سید قطب، با تأکید بر مفاهیم سه گانه 
بیداری، سلفیت و تکفیر«برگزار گردید. ارائه بحث به عهده 
حجت االسالم والمسلمین غریب رضا، رئیس مؤسسه گفت وگوی 
دینی وحدت بود و دبیری علمی نشست را دکتر عباس عمادی 
بر عهده داشت. در ادامه، گزارشی از این نشست را می خوانید.
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کتاب »معالم فی الطریق« ایشان را به عنوان 

مانیفست عمل سیاسی  خود انتخاب 

کردند و حتی اصطالح »قطبی گری« را 

برای نشان دادن پیروی از سید قطب ابداع 

کرده بودند. توجه به همین دو نکته است 

که ما را به بازخوانی اندیشه های سیاسی 

او وادار می کند.

 
ً
اولین پرسش ما این است که آیا ما اساسا

از اندیشه سیاسی او فهم درستی داریم؟ 

از این جهت این پرسش مهم است که 

پس از اعدام او تفاسیر مختلفی از وی در 

اندیشه سیاسیون به وجود آمد. برخی تالش 

کرده اند چهره ای معتدل و اصالح طلبانه  

  می گویند وی  بین 
ً
از او نشان دهند؛ مثال

جاهلیت و تکفیر تمایز قائل بوده و گفته 

ما از جامعه صدر اسالم فاصله گرفتیم؛ 

ولی نه به معنای این که همه مسلمان های 

فعلی کافر هستند.

دومین پرسش این  است که بعد از دوران 

سید قطب و در دوران کنونی، گروه های 

جهادی و سلفی چقدر از اندیشه های او 

 ارتباطی بین این ها 
ً
بهره گرفته اند و اصال

وجود دارد یا خیر؟

    حجت االسالم والمسلمین 

غریب  رضا
     سید قطب و امام حسین علیه السالم

کالم خودم را با عبارت هایی از سید قطب 

درباره امام حسین علیه السالم آغاز می کنم. 

او در کتاب »تفسیر فی ظالل القرآن« )در 

سایه سار قرآن( در سوره غافر عبارت های 

بسیار زیبایی در توصیف حضرت اباعبدالله 

الحسین علیه السالم دارد. در تفسیر آیه ۵۱ 

این سوره، دو معنا از یاری خدا و پیروزی ای 

را که از طرف خدا برای رسوالن و مؤمنان 

نازل می شود، تبیین می کند؛ یکی پیروزی 

دفعی که به چشم دیده می شود و دیگری 

پیروزی ای است که در نگاه ساده اندیشان  

و در نگاه سطحی جامعه شکست جلوه 

می کند؛ ولی درواقع یک پیروزی تاریخی 

است که اثرش در همیشه تاریخ باقی می ماند. 

برای نوع دوم از امام حسین علیه السالم و 

شهادت ایشان مثال می زند: »شهیدی چون 

حسین در روی زمین نخواهید یافت که 

بدن های انسان ها از عشق و محبت برای 

او لرزان شود و قلب ها به عشق او بسوزد.«

از این جا پل می زنیم به نگاه های تقریبی 

سید قطب و چارچوب فکری او. می گوید 

در نگاه به امام حسین علیه السالم، همه 

یکسان هستند. این شهید پیروز تاریخ، 

شیعه و غیر شیعه ندارد؛ چه مسلمان باشد 

چه غیرمسلمان.

   پرسش تکفیر در باور سید قطب

سؤال این است که آیا سید قطب یک 

شخصیت سلفی تکفیری است و آیا زمینه 

شکل گیری گروه های تکفیری در کتاب های 

وی وجود دارد؟ یا یک نظریه پرداز بیداری 

تمدنی امت اسالمی است؟ این دو نگاه به 

سید قطب وجود دارد و من تالش می کنم 

با مراجعه به کتاب های سید قطب، این 

نگاه ها را بازخوانی کنم.

یخی بین سید قطب و     تشابه تار

یعتی دکتر شر

می توان تشابهی تاریخی بین سید قطب 

و مرحوم دکتر شریعتی دید. دکتر شریعتی 

نظریه پرداز انقالب بود؛ ولی فارغ التحصیل 

حوزه علمیه در علوم دینی،  فقیه و مفسر و… 

نبود . در نحوه پردازش مسیر انقالب از 
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منظر او و در فهم درون دینی اش، اشکاالت 

فقهی و تفسیری و کالمی دیده می شود؛ 

کید کرد که خروجی و  ولی باید منصفانه تأ

کارکرد این پروژه فکری، جذب نسل جوان 

انقالبی به دین و ایجاد امواج تحول خواه 

انقالبی از منظر دین بود.

 وقتی شخصی برای پروژه انقالب 
ً
طبیعتا

نظریه پردازی می کند، برای فروریختن نظام 

فاسد حاکم و بناکردن نظام سیاسی جدید بر 

آوار نظام سابق، ادبیاتی تهاجمی به کارخواهد 

گرفت و در این سیر نظریه پردازی  با عبارات 

متشابهی روبه رو خواهیم شد که ممکن 

است مورد بهره برداری پروژه های سیاسی 

دیگری قرار گیرد.

آن چه من بین سید قطب و دکتر شریعتی، 

 همین 
ً
به عنوان تشابه تاریخی می بینم، دقیقا

مسأله است: اندیشه های این دو متفکر مورد 

سوءاستفاده و بهره برداری پروژه های سیاسی 

 همان اتفاقی که 
ً
خاص شده است؛ دقیقا

مجاهدین خلق درباره شریعتی انجام دادند 

و ترورها و جنایت های خود را به تفکرات 

شریعتی نسبت دادند؛ همین اتفاق درباره 

اندیشه های سید قطب هم افتاد؛ داعش و 

سایر گروه های تکفیری جنایت های خود 

را به سید قطب نسبت می دهند.

   روح و محتوای کتاب های سید قطب

نوع کتاب هایی که سید قطب نوشته 

و ادبیاتی که بر منظومه فکری او حاکم 

 کتاب تفسیر 
ً
است را مالحظه کنید؛ مثال

»فی ظالل القرآن«؛ چه می شود که یک  

جوان انقالبی شیعه درس خوانده مثل رهبر 

انقالب، در دوران جوانی خود شیفته این 

تفکر می شود و دو جلد از این کتاب را 

ترجمه می کند؟

ادبیات سید قطب را بببیند. او شخصیتی 

است هنرمند و دارای لطافت و ابداع هنری. 

آیا این نوع نگاه ها در داعش، جبهه النصره 

و در جریان های تکفیری و در مبانی آن ها 

وجود دارد؟ وقتی کسی با نگاه ها و ادبیات 

سید قطب آشنا شود، می بیند که هیچ گونه 

تناسبی بین روح آثار او و ادبیات حاکم بر 

گروه های تکفیری وجود ندارد. کتاب های 

سید قطب هم  به لحاظ روح و هم به لحاظ 

محتوا، با محتوای فکری کتاب های داعش، 

جبهه النصره و سخنان ابوبکر بغدادی، 

 
ً
زرقاوی و بقیه نمادهای جبهه تکفیری کامال

متفاوت است. در هیچ کدام از کتاب های 

سید قطب، »تکفیر فقهی« نیامده است. 

 سید قطب فقیه نبوده تا بخواهد 
ً
اساسا

فتوای فقهی صادر کند؛ بلکه یک مفسر 

بیدارگر تمدنی بوده است.

   پروژه تمدنی سید قطب

من برای اثبات مدعای خودم به مقدمه  

کتاب »معالم فی الطریق« اشاره می کنم. 

سید قطب بعد از این که تمدن غرب و 

نکات مثبت و منفی آن را دیده بود، از 

نقش اسالم در پیشرفت مادی انسان و 

ضرورت بازگشت به اسالم برای بازسازی 

تمدن سخن می گوید و تصریح می کند 

که اسالم وظیفه احیای تمدنی دارد و باید 

می توان تشابهی تاریخی بین 

سید قطب و مرحوم دکتر شریعتی 

دید. دکتر شریعتی نظریه پرداز 

انقالب بود؛ ولی فارغ التحصیل 

حوزه علمیه در علوم دینی،  فقیه و 

مفسر و… نبود. 
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نهضت انسانی را رهبری کند. وی معتقد 

بود امت اسالمی باید رهبری این نهضت 

تمدنی معاصر را به عهده بگیرد.

او امت را هم تعریف می کرد. سید قطب 

جغرافیا و قومیت را معیار تشکیل دهنده 

امت اسالمی نمی دانست؛ بلکه  معتقد بود 

امت سازی بر عهده انسان است. وی  از 

ضرورت یک بعثت جدید در امت اسالمی 

سخن می گفت و آرمانش رسیدن به این 

بود که امت اسالمی، به مقام شاهدبودن 

بر بقیه امت ها نائل شود. به عقیده او، بین 

این بعثت و رسیدن به این مقام، باید تالش 

و جهادی کبیر را در نظر گرفت و معتقد 

بود که ما باید هم در حیطه امور مادی و 

هم در حیطه اعتقادات و سبک زندگی به 

نوآوری و ابداع برسیم.

سید قطب وقتی از جامعه جاهلی 

سخن می گفت، معیارش جامعه ای بود 

که حاکمیت و تشریع را که حق الهی 

است، از خدا گرفته و به انسان ها سپرده و 

رابطه انسان را با خداوند قطع کرده است. 

عباراتی که او در این کتاب آورده، ظهور 

در تکفیر فقهی ندارد و نمی گوید جان 

و مال و ناموس جامعه جاهلی و یا غیر 

 
ً
مسلمان محترم نیست؛ چیزی که کامال

بر خالف تفکرات داعش و بقیه جریانات 

تکفیری است.

  سید قطب سلفی نبود!

نکته دوم ادعای منـ  با استناد به کتاب های 

سید قطبـ  این است که او نه تنها سلفی  

نیست، بلکه به تشیع و تأثیرپذیری از شیعیان 

نیز متهم است. ابتدا به جریان هایی که در 

مورد سید به نگاشتن کتاب ها و مقاالت 

پرداختند، اشاره  می کنم. این جریان ها را 

می توان به دو دسته مهاجم و مدافع تقسیم 

کرد. جریان  مهاجم بخشی از جریان های 

سنتی حاکمیت گرای سلفی وهابی  است 

که در عربستان به جریان جامی معروف 

است. این جریان در حقیقت واکنشی 

سیاسی به حضور آمریکا در منطقه خلیج 

فارس، بعد از حمله صدام به کویت بود. 

مبنای شکل گیری جریان جامی حمایت 

از فتوای شیخ ابن باز در حمایت از ورود 

نیروهای نظامی غربی برای جنگ با صدام 

بود. فلسفه سیاسی این جریان همان نظریه 

تحریم انقالب و اطاعت سیاسی از هر 

حاکمی است که به قدرت رسید؛ حتی 

اگر دستورات اسالم را اجرا ننماید.

این جریان به شکل تخصصی با تحزب 

اسالمی، به ویژه افکار و مبانی سید قطب 
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مبارزه می کرد. با مالحظه تهاجم جریان 

سلفیت تکفیری علیه سید قطب، فاصله 

فکری سید را با سلفیت تکفیری می توان 

متوجه شد. آن ها همه کتاب های سید را 

خوانده اند و هر زاویه ای که سید قطب با 

تفکر »ابن تیمیه« و »محمد بن عبدالوهاب« 

داشته احصا کردند.

آقای ربیع المدخلی به عنوان یکی از 

نظریه پردازان جدی این جریان کتاب ها و 

مقاالت زیادی در نقد سید قطب نگاشته 

است که به برخی از آن ها اشاره می کنم:

نظرة سید قطب إلی أصحاب رسول الله؛

العواصم مما فی کتب سیدقطب من 

القواصم؛

بعض ضالالت سید قطب؛

سید قطب هو مصدر تکفیر المجتمعات 

اإلسالمیة؛

من أصول سید قطب الباطلة المخالفة 

لصول السلف؛

کید ما ورد في مقال أطوار سید قطب  تأ

في وحدة الوجود ودفع شبه المعترضین.

پیروان این جریان با مراجعه به کتاب ها 

و دیدگاه های سید، او را به گمراهی از 

سلف صالح متهم می کنند؛ لذا امروزه 

برخی که می خواهند سلفی، وهابی و 

سنتی بودنشان را اثبات کنند، مقاله ای 

علیه سید قطب می نویسند.

به برخی از مقاالتی که شخصیت ها و 

نویسندگان دیگر وهابی تحت تأثیر این جریان 

علیه سید قطب نوشته اند اشاره ای می کنم؛ 

محور تمامی این نوشته ها عبارت »ضالالت 

سید قطب« است؛ یعنی گمراهی های سید 

قطب از دیدگاه های سلفیت :

حقیقة سید قطب التي یخفیها اإلخوان؛

کشف ضالالت سید قطب   الشیخ 

الرضوانی؛

بیان اخطاء سید قطب و تحذیر کبار اهل 

العلم منه و من کتبه؛

بیان انحرافات سید قطب بالدلة الموثقة 

وردود العلماء علی ضالالته

قطرة من بحر ضالالت سّید قطب؛

من ضالالت سید قطب في تفسیره؛

مختصر تحذیرات کبار العلماء من 

سید قطب؛

وقفات مع ضالالت سید قطب للشیخ 

طلعت زهران؛

بیان بأخطاء وقع فیها سید قطب عفا 

الله عنه.

 یکی از اشکاالتی که این ها می گیرند، 

شیوه نگاه سید قطب به صفات خبریه 

الهی است که بحث کالمی جدی است 

و وهابیت و اهل حدیث نگاه خاصی به 

این موضوع دارد؛ سید قطب اهل تأویل 

است و آن ها این را نمی پسندند. سید در 

فلسفه، وحدت وجود را می پذیرد و این 

برای  آن ها، کفر صریح است.

یف سلفی بر سید     عدم انطباق تعر

قطب

بنا به تعریف مشهور از سلفیت که مبنای 

آن روایت منسوب به پیامبر است و در 

سید قطب وقتی از جامعه 

جاهلی سخن می گفت، معیارش 

جامعه ای بود که حاکمیت و تشریع 

را که حق الهی است، از خدا گرفته 

و به انسان ها سپرده و رابطه انسان 

را با خداوند قطع کرده است.
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کتاب های  اهل سنت آمده و مبانی فکری و 

اعتقادی عده ای را تشکیل داده، سید قطب 

سلفی نیست. در این روایت بیان شده است: 

»بهترین سده ها، سده ای  است که من در 

آن زندگی می کنم؛ سپس افرادی که بعد از 

آن ها می آیند و  بعد کسانی که بعد از آن ها 

خواهند آمد. بعد از این دوران، هرج و مرج 

جهان اسالم را فراخواهد گرفت«. سلفی 

ها در تفسیرشان از این روایت می گویند 

مدینه فاضله و جامعه آرمانی، سه قرن 

ابتدایی اسالم است؛ قرن صحابه، تابعین 

و تابعین تابعین؛ یعنی کسانی که پیامبر را 

دیدند و کسانی که صحابه را درک کردند 

و کسانی که تابعین را درک کردند.

از نظر تفکر سلفیت، این  دوره، مدینه 

فاضله و آرمانی است و به اقوال آن ها از نظر 

فقهی می شود استناد کرد. ما معتقدیم این 

دیدگاه درباره سید قطب صدق نمی کند.

البته سلفیت دو معنا دارد؛ یک معنای عام 

است که بر اساس آن، همه اهل سنت سلفی 

هستند؛ چون آن ها صحابه و تابعین و تابعین 

تابعین را مرجع فقهی و اعتقادی خودشان 

می دانند؛ اما معنای خاص سلفیت شامل پیروان 

مکتب ابن تیمیه و محمدبن عبدالوهاب است.

بین مکاتب درونی اهل سنت در این که 

سلفی واقعی کیست اختالف هست. وهابی ها، 

معتزله و اشاعره  و ماتریدیه و عرفا و فالسفه 

اهل سنت را تکفیر می کنند و می گویند ما 

سلفی حقیقی هستیم. در نقطه مقابل، ادعای 

اشاعره این است که سلفی واقعی هستند. 

متصوفین اهل سنت هم خودشان را پیرو 

واقعی سلف می دانند. به هرحال، نه به معنای 

عام و نه به معنای خاص، سید قطب سلفی 

نیست؛ چون از بزرگان صحابه انتقادهای 

جدی کرده است. منتقدان وهابی سید قطب 

این نوع عبارات او را متأثر از شیعیان می دانند.

     نقد محمد بن عبدالوهاب در آثار 

سید قطب

سید قطب حتی گاهی نگاه محمدبن 

 نقد می کند. در 
ً
عبدالوهاب را صریحا

ادبیات سید قطب آمده که ما باید به 

دنبال توحید قصور برویم و نه توحید 

قبور. این که عده ای مسلمانان را بر اساس 

این که می گویند این ها قبرپرست هستند، 

به مشرک و موحد تقسیم می کنند، مباحث 

انحرافی است. وظیفه جامعه  این است 

که باید به توحید ربوبیت و بحث تشریع و 

حاکمیت بپردازد و حاکمیت ها را به توحید 

 منظر محمد بن 
ً
برساند. بنابراین، اساسا

عبدالوهاب و ابن تیمیه را نسبت به توحید 

و شرک نقد می کند. جریانی که سید قطب 

به راه انداخت، بیشتر به جنبه اجتماعی 

کید دارد. اسالم و جنبه حاکمیت اسالم تأ

   عدالت اجتماعی و نقد عملکرد 

برخی حاکمان

نگاه سید قطب یک نگاه تمدن گرا بود که 

در آن عدالت اجتماعی محوریت داشت؛ 

بر همین اساس سید قطب  از عملکرد بنی 

 انتقاد می کند. دورانی که سید به 
ً
امیه شدیدا

آن  اشاره می کند دورانی است که حاکمیت 

از عدالت اجتماعی فاصله گرفته و گرایش 

سید قطب اهل تأویل است 

و آن ها این را نمی پسندند. سید در 

فلسفه، وحدت وجود را می پذیرد و 

این برای  آن ها، کفر صریح است.
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قبیلگی در تقسیم مسؤولیت ها اولویت پیدا 

می کند و مقدمه ای تاریخی می شود برای 

تبدیل خالفت به نظام پادشاهی ضربه زننده به 

امت اسالمی که در روایات اهل سنت از آن به 

»ملک عضوض« تعبیر شده است. پادشاهی 

و اشرافیتی که گویی گزنده است و پیکره امت 

اسالمی را زخم کرده است؛ یعنی خالفت 

اسالمی تبدیل شد به یک سیستم ضربه زننده 

به بنیان های حاکمیت سیاسی در جامعه دینی.

بنابراین یک جریان فکری دامنه داری در اهل 

سنت، به ویژه وهابیت علیه سید قطب هست 

که او را نه تنها از سلفیت خارج می دانند؛ 

بلکه معتقدند از تشیع تأثیر گرفته است!

   تعامل وحدت گرایانه سید قطب 

با شیعیان

درباره شیوه نفوذ سید در جامعه باید 

گفت که او بسیار اهل ارتباط و گفت وگو 

بود و سعی می کرد با قشرهای مختلف 

تعامل داشته باشد. در سفر شهید نواب 

صفوی به مصر، سید قطب با وی دیدار  

کرد؛ عکس مشهوری هم از آن دیدار به 

یادگار مانده. سید قطب تعامل خوبی با 

حوزه های علمیه شیعیان داشته است. با 

آیت الله کاشانی هم تعامل خوبی هم 

داشته است. وقتی سید قطب اعدام شد، 

چند تن از علمای برجسته ایران و عراق 

اعالمیه صادر کردند. شخصیتی است که 

افکارش در جوامع اسالمی بسیار جریان 

دارد. شاخصه تفکر وی همان ترسیم 

خط انقالبی اسالمی است. او انقالب 

اسالمی و بیداری اسالمی را در راستای 

تمدن سازی، نظریه پردازی کرد.

    »کفر سیاسی« در عبارات سید قطب

باید عبارات انقالبی سید قطب را که برای 

ایجاد انگیزه جهاد و انقالب بیان شده، در 

پرتو محکمات فکری وی و سیاق اندیشه ها 

و شخصیتش تفسیر کرد. اگر سید قطب 

جامعه دورشده از احکام الهی و پذیرنده 

سلطه و حاکمیت غیردینی را جامعه جاهلی 

می نامد و می گوید این جامعه مسلمان 

 
ً
نیست و باید به اسالم برگردد، مسلما

منظورش تکفیر فقهی نبوده؛ به این معنا 

که حاکمان یا توده های چنین جامعه ای 

جان و مال و ناموس شان غیرمحترم و حالل 

باشد؛ چنان که داعش چنین ادعایی دارد. 

 
ً
همان طور که اشاره شد، سید قطب اساسا

فقیه نبود و در ادبیات فکری او صدور فتوای 

فقهی مشاهده نمی شود و هیچ گاه فتاوای 

تندی مانند فتاوای گروه های تکفیری صادر 

نکرده است.

فریاد سید قطب تعبیر دیگری از آیه قرآنی 

»یا ایها الذین آَمنوا آِمنوا« بود؛ یعنی ای 

کسانی که ایمان آورده اید ایمان خود را 

تجدید کنید و حاکمیت و فرهنگ عمومی 

جامعه را به سمت معیارهای اسالم واقعی 

ارتقا دهید.

اگر به متون دینی اسالم در روایات و آیات 

هم مراجعه کنیم، می بینیم که کفر همیشه 

در مقابل ایمان به کار نرفته است. در برخی 

آیات کفر به معنی پوشاندن نعمت الهی 

سید قطب حتی گاهی نگاه 

 نقد 
ً
محمدبن عبدالوهاب را صریحا

می کند. در ادبیات سید قطب آمده که 

ما باید به دنبال توحید قصور برویم و 

نه توحید قبور.
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و در برخی روایات به معنای فسق است. 

 کسی که با تعمد نماز را ترک کند در 
ً
مثال

روایت کافر شمرده است؛ ولی هیچ یک از 

فقهای ما فتوا به کفر تارک الصالة نداده اند؛ 

بلکه او را فاسق دانسته اند و معلوم است 

که فاسق مسلمان گنه کار است.

بنابراین حاکمیت و جامعه ای که احکام 

الهی را در جامعه اجرا نمی کند دچار 

»کفر سیاسی« شده؛ نه »کفر فقهی و 

اعتقادی«؛ یعنی به طاغوت ایمان آورده 

است؛ در حالی که باید در بعد سیاسی 

هم به خدا ایمان آورد.

  دو راهبرد عربستان برای ستیز با 

تحزب اسالمی

عربستان تفکرات سید قطب و جریان 

اخوان المسلمین را خطری بالقوه برای 

خود می دانست و معتقد بود که این نگاه 

تحزب گرای اسالمی ممکن است به 

جریان سیاسی خطرناکی تبدیل بشود و 

حاکمیتش را تهدید کند؛ بنابراین از دو مسیر 

به مبارزه با این جریان و به ویژه مخالفت 

با سید قطب پرداخت: ۱. مبارزه فکری 

با اسالم سیاسی توسط جریان جامی؛ 

۲. نفوذ سیاسی و اعتقادی در تشکیالت 

اخوان المسلمین.

وقتی اخوانی ها به زندان افتادند و سید 

قطب شهید شد و بحران های سیاسی بعد 

از ترور سادات اتفاق افتاد، عربستان تالش 

کرد از این فرصت استفاده کند و اخوانی ها 

 کاری 
ً
را به سمت خودش بکشاند؛ دقیقا

که امروز قطر وترکیه انجام می دهند.

البته حضور اخوانی ها و شخصیتی مانند 

محمد قطب که دنباله رو و ترویج دهنده 

اندیشه های سید قطب بود، موجب شد 

جریانی اخوانی هم در عربستان شکل 

بگیرد؛ ولی این جریان در عربستان از 

 کنترل شده بود و تنها 
ً
نظر سیاسی کامال

رقیبی فکری به حساب می آمد که فضای 

عربستان را قدری متنوع می کرد. عربستان 

با این سیاست توانست اخوان المسلمین 

را لگام بزند و تا رده های باالی اخوانی در 

کشورهای مختلف نفوذ کند. امروز انقسام 

اخوان المسلمین به دو جریان تقریبی و 

وحدت گرا و تمدنی و جریان سلفی زده 

مشهود است.

قدر متیقن این است که سید قطب و 

محمد قطب نگاه وهابی و سلفی نداشتند 

و شخصیت هایی بودند که با این نفوذ در 

بدنه اخوان و یا سوء استفاده تکفیری ها از 

اندیشه های انقالبی سید مخالف بودند.

   جمع بندی

سید به دنبال بیداری اسالمی بود؛ استناد 

من به طرح و پروژه تمدنی اش بود که در 

مقدمه کتاب »معالم فی الطریق« به آن 

اشاره کرده است.

برداشت من این است که شخصیت سید 

 
ً
قطب، کتاب ها، گفتمان و ادبیاتش اساسا

با سلفیت تکفیری و گروه های تکفیری 

هیچ تناسبی ندارد. هرچقدر هم گروه هایی 

مثل داعش بخواهند خودشان را به ایشان 

منتسب کنند، وصله ناچسبی است.

درباره شیوه نفوذ سید در جامعه 

باید گفت که او بسیار اهل ارتباط و 

گفت وگو بود و سعی می کرد با قشرهای 

مختلف تعامل داشته باشد.




	صفحه اول جلد خرداد و تیر
	مجله خرداد و تیر
	صفحه دوم جلد خرداد و تیر

