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آیتاهلل گرامی در گفتوگو با مباحثات

در مصائب جدایی اخالق از سیاست
تبیین ارتباط میان اخالق و سیاست را شاید بتوان از مباحث بنیادین
اندیشههای سیاسی دانست که محمل آثار مهمی در اندیشه و فلسفهی
سیاسی اسالم و غرب بوده است و فیلسوفان و اندیشمندان نامداری
اخالق
نیز در این حوزه قلم زدهاند .رد یا قبول گزارههایی همچون
ِ
سیاست اخالقی ،اخالق منهای سیاست و همچنین پاسخ
سیاسی،
ِ
به پرسشهایی مانند اینکه آیا ساماندهی اخالق جامعه از وظایف
دستگاه حکومت است یا اینکه اخالق ،امری فردی است و محدود
به حوزهی خصوصی ،از دغدغههای مهم بسیاری از اندیشمندان علم
سیاست بوده و هست .پرسش از چگونگی ارتباط میان اخالق و سیاست
در مباحث اسالمی ،بهانهی گفتوگوی رضا تاران با آیتاهلل محمدعلی
گرامی قمی بود .آیتاهلل گرامی در این گفتوگوی صریح ،با بیان اینکه
برای پیشرفت جامعه ،اخالق و سیاست باید همراه یکدیگر باشند ،به
برخی مصادیق بیاخالقی سیاسی اشاره کردهاند.
بسم ا ..الرحمن الرحيم .با تشكر از حضرتعالی كه فرصتی
در اختيار ما قرار داديد؛ موضوعی كه قصد داریم از خدمتتان
استفاده کنیم ،رابطه اخالق و سياست است؛ از نظر حضرتعالی
چه رابطهای بين اخالق و سياست وجود دارد؟

سياست یعنی اداره امور؛ آنهم طبق واقع؛ نه براساس تخيل .اگر
بناست كسی مدير باشد دو ركن اساسی در آن دخالت دارد :يكی
علم؛ یعنی آگاه باشد به فنون مديريت كه االن خودش يك رشته
مهم دانشگاهی است در تمام دنيا و دیگری صالحيت معنوی .اگر
كسی آگاهی داشته باشد ،ولی صالحيت معنوی و اخالقی نداشته
باشد ،خرابیاش خيلی بيشتر است:
چو دزدی با چراغ آيد  /گزيدهتر برد كاال

بنابراين اگر سياست را مدیریت امور تعریف کردیم ،دو رکن
اساسیاش علم (آگاهی نسبت به فنون مدیریت) و اخالق
(معنویت) است .دربارهی پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) میگوییم:
«ساسة العباد»؛ یعنی سياستمداران بندگان الهی .پس اگر کسی
آگاهی نداشته باشد ،نمیتواند مديريت كند؛ آگاهی داشته باشد و از
معنويت بیبهره باشد بدتر است؛ جامعه را بهسمت فساد و هالکت
سوق میدهد.

کدامیک از سیاست و اخالق بر دیگری مقدم است؟ به
عبارت دیگر آیا سياست باید در خدمت اخالق باشد يا اخالق
در خدمت سیاست؟

هردوی اینّها بهمثابه دو بال حركتاند؛ در بعضی روايات هم چنین
تعبیری داریم .در فلسفه هم میگویند كه دو بال عقل بايد دست
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رضا تاران

شخص را بگيرد؛ منظور از دو بال عقل ،عقل نظری و عقل عملی
است .عقل نظری درايت علمی را باال میبرد و عقل عملی جنبههای
متانت اخالقی را .به نظرم اين هر دو در عرض هم هستند؛ نمیشود
گفت كدام يك مقدم است بر ديگری.
مگر براساس نگرشهای اسالمی ،وظیفهی سیاست ،نشر
ارزشهای اخالقی در جامعه نیست؟

سياست برای اين است که كليه استعدادهاي نهفته را به فعليت برساند؛
نه فقط اخالق را .بنابراين نميشود گفت سياست مقدمهی اخالق
است .سياست براي شكوفايي همه استعدادهاي نهفته و خفته بشريت
است .استعدادهاي نهفته بشر بسيار زياد و در ابعاد مختلف است که
يكی از آنها بُعد اخالق است .چهبسا خود انسانها غافلند كه چه
استعدادهايی دارند؛ مدير بايد جامعه را متنبه بكند به آن استعدادهاي
نهفته؛ يعني او ًال جامعه را متوجه این استعدادها کند و بعد هم كاری
کند كه زمينه شكوفايی اين استعدادهای نهفته فراهم گردد.
در سيره اهل بيت(ع) رابطهی ایندو چگونه تبیین میشود؟

درمورد خود اهل بيت(ع) _ چون در مديريتشان واجد همهچیز بودند
_ تقدم و تأخری دراينجهت نیست؛ اما اینکه در انتخاب مدیران و
والیان ،سیرهی آن بزرگواران دربارهی بحث مورد نظر چه بوده ،بحث
مهمی است .مث ً
ال حضرت امير(ع) مالك و محمد بن ابي ابكر را برای
مصر انتخاب كرد .مالك هردو جهتش قوی بود؛ هم علم و آگاهی؛
هم اخالق و معنويت .محمد بن ابي بكر مديريتش قدری ضعيف بود
(البته در مقایسه با مالک)؛ اما از بُعد اخالقی قوی بود .البته نمیتوان
نتیجه گرفت که اگر امام بداند كسی بعد اخالقیاش خوب بود و
آگاهیاش ضعیف _ با اینحال _ مدیریتی را به او واگذار میکند.
خالصه همانطوری كه عرض كردم ،در عرف مردم شايع است كه
کسی كه آگاهي دارد و اخالق ندارد ،دزدي است كه با چراغ میآید
و بهتر میتواند دزدی کند؛ اما واقعیت اين است كه بنده نتوانستم به
این نتیجه برسم که اين مهمتر است يا آن .باور عمومی در جامعه این
است که ضرر بداخالقي بيشتر از ضررناآگاهی است؛ اما نبود هرکدام
از اینّدو ،نشانهی ضعف مدیریت است و به جامعه لطمه میزند.

اگر بخواهيم مصداقی بحث کنیم ،باالخره مردم به
روحانيت بسیار توجه دارند؛ بعض ًا شاهد برخی تندرویها یا
بداخالقیهایی از جانب برخی روحانیون هستیم؛ اينها چه
مقدار در جامعه تأثير دارد؟

اين بُعد ديگری است؛ غير از آن دو مسأله .نوع معاشرت و نوع
برخورد در تأثیرگذاری مهم است؛ تجربه نشان داده است که
بهترين روش مؤثر بر روی مردم ،روش عاطفی است .عاطفه و
محبت بهترين تأثير را بر طرف مقابل دارد .الي ماشاءا ...جوانهايي
بودند و هستند كه به بعضی گروههای مخالف وابستهاند؛ اگر
با اينها به تندی و دعوا برخورد كنيد ،پیوندشان با آن گروهها
محكمتر میشود؛ ولی با روش عاطفی میشود كمكم او را جذب
كرد .موارد بسیاری در ذهنم هست که با همین شیوه جذب شدهاند؛
البته نقطهی مقابلش هم هست؛ یعنی مواردی که در نتیجهی
بداخالقیّها جذب گروههای مخالف شدهاند.

مث ً
ال در خاطراتتان هست که تراب حقشناس در درس
حضرتعالی شرکت میکرده.

بله؛ پيش من معالم میخواند .بچهی بسیار خوشاستعداد ،با
محبت و باعاطفهای بود؛ اما در اثر برخورد بد اینطرفیها جذب
گروههای مخالف شد؛ آن هم گروههای غيرمذهبی .طوري شده
بود كه بيشتر با آنها ارتباط داشت و اينطرفیها او را طرد كردند.
متأسفانه در مذهبیها اين اخالق هست که اگر يك نفر يكخرده
پايش كج شد ،اینطور حساب میکنند کام ً
ال منحرف شده و بيشتر
هلش میدهند بهسمت انحراف؛ در حالي كه بايد جاذبه باشد .در
روایتی فکر میکنم از امام صادق(ع) هست که (نقل به مضمون)
ايمان  ۱۰درجه دارد و هر درجهای یک مقداری قدرت تحمل نیاز
دارد؛ حضرت فرمود :بار ايمان  ۱۰درجهایها را تحميل نكنيد به
دوش آنهايی كه ايمانشان  ۹درجه یا  ۸یا پايينتر است .يعنی
باید با اینها طوری برخورد كنيد كه قدرت تحمل داشته باشند؛ نه
مثل آن مسیحی تازهمسلمانی که از شدت تکالیف شرعی ،ول کرد
و رفت .دوست مسلمانش صبح سحر آمد دنبالش که برويم مسجد
نماز شب؛ بعد از نماز شب گفت صبر کن تا نماز صبح؛ بعد از آن
گفت بنشين تعقيب بخوان تا آفتاب طلوع كند؛ پس از آن گفت
ديگر فاصلهای نمانده تا ظهر و ...مسیحی تازهمسلمان هم گفت:
دينی كه شما داريد به درد خودتان میخورد؛ من كار دارم.
یک قانونی را ابالغ کرد رئيس قوه قضائيه كه وكيل را ما تعيين
میكنيم! خب اين خالف مباحث اسالمی است.
اآلن كالسهای مسيحيت در مملكت خودمان زياد شده؛ مسئولین
برخی استانها به خود بنده گفتند که االن در فالنشهر بيش
از  ۳۰كالس خانگی داريم؛ كليساهای خانگی .وحشتناك است.
اينها مسلمانانی بودند که مسیحی شدند؛ اما كليساهای عمومی
نمیروند؛ چون خطر دارد برایشان و به همین دلیل در خانه

خودشان كليسا دارند .اینها چرا اينطوری شدند؟ دائم ًا هم تبليغ
میكنند که مسيحيت دين صلح است .غافل از آنکه مسیحیت
دین آمریکاست؛ آمریکایی که اینهمه جنایت کرده و میکند در
کوبا ،کامبوج ،ویتنام و ...اما اينها غافل هستند و فقط دو تا
كليسا و دو تا كشيش را میبینند .هرچند همین کشیشها هم
زماني كه قدرت دستشان بود غوغا كردند؛ در قرن های  ۱۵و ۱۶
تا قبل از قرن  ،۱۸قدرت در دستان کلیسا و پاپ بود و کشیشان
قدرت داشتند .در آن دوره اينها غوغا كردند در قتل و غارت و در
كالسهای تفتيش عقايد .در حالیكه اسالم بنايش بر برائت است
و تفتيش عقايد نمیکند .االن در کشور خودمان يك بحثی مطرح
شده دربارهی وکالت؛ هميشه اينطور بوده كه متهم میتوانست
وكيل انتخاب بكند؛ اما در همین یکیدو روز گذشته یک قانونی را
ابالغ کرد رئيس قوه قضائيه كه وكيل را ما تعيين میكنيم! خب
اين خالف مباحث اسالمی است .حق متهم است كه وكيل انتخاب
كند .چه اشكالی به وكيل داريد كه میگوييد وكيل را بايد خودتان
انتخاب كنيد؟ شما که خودتان كارت وكالت به اينها داديد؛ بماند.
علی ای حال در اسالم اصل بر برائت است .اینها صلح ادعايی و
ظاهری كليسا را میبينند؛ برخوردهای ما هم مزيد بر علت میشود
و اينها جذب مسیحیت میشوند.
حاال که گفتید مصداقی صحبت کنیم؛ ببينيد در گذشته ما چه
چيزهايی داشتيم؛ مرحوم آشيخ محمد تقی بافقی كه مقسم شهريه
مرحوم آشيخ عبدالكريم حائری مدير حوزه علميه قم بود ،در حمام
میبيند که يك كسی _ ظاهراً سرهنگ هم بوده _ ريشش را دارد
میتراشد .رفت جلو و گفت آقا ريشت را نتراش؛ شرع ًا جايز نيست.
او عصبانی شد و محكم سيلی زد زير گوش آشيخ محمدتقی بافقی.
آشيخ محمدتقی صورتش را برد جلو و گفت :يكی هم اين طرف
بزن؛ اما ريشت را نتراش! آن شخص با همين اخالق مريدش شد.
در حالی كه میتوانست منشأ دعوا باشد.
شايد  ۲۵سال قبل با بچهها رفته بوديم انزلی؛ بچهها رفتند مرداب
آنجا را تماشا كنند .من گفتم تنهايی كنار دريا قدم بزنم .دقیق ًا یادم
نیست کنار رودخانه یا جویی که از رودخانه جدا میشد ،دیدم جوانی
تنها نشسته و سرش پايين است و بيخودی با دستش به زمين ور
میرود .خب من هم تنها بودم رفتم جلو سالم كردم .با بیاعتنايی
جواب سالمم را داد .من چون کاری نداشتم ایستادم و گفتم :حالت
خوب است؟ گفت :بله .من نرفتم و به صحبت ادامه دادم .آن
جوان كمكم بلند شد و شروع كرد به حرف زدن؛ وقتی میخواستم
حرکت کنم با من شروع کرد به قدم زدن؛ یکدفعه گفت :شما با
اين همه معلوماتت چرا رفتی در اين لباس؟ من حاليش كردم كه
با اين لباس بهتر میتوانم بر دیگران تأثیر بگذارم .خالصه طوری
شد که وقتی من میخواستم بروم ،نمیخواست خداحافظی کند.
در احواالت آشیخ عباس قمی نقل میکنند که ايشان سوار يك
ماشينی شد؛ ماشين پنجر شد .یکی دیگر از علما که سید بوده _
و بهنظرم امام خمينی باشد _ هم همراهشان بوده .راننده هنگام
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پنچرگیری میگويد :بهخاطر اين دوتا آخوندی كه سوار كردم ماشينم
پنجر شد .ماشين را درست میكند و حركت میكنند .در ادامه ،آشیخ
عباس را از ماشین پیاده میکند و آقای خمینی (یا هر فرد دیگری
که همراه آشیخ عباس بوده) را چون سید بوده پیاده نکرد؛ میگفت
تقصیر این شیخ بوده .آشیخ عباس تا پياده میشود میرود كنار جاده
مینشيند و دستمالش را باز میكند و مشغول نوشتن کتاب میشود؛
چقدر از وقت استفاده میكرده؛ عجيب بوده واقع ًا؛ یعنی عين خيالش
نبوده .يك ماشين نفتکشی در حال عبور از جاده بوده که میبیند
یک شیخی اینجا کنار جاده نشسته .آنموقعها خیلی از این رانندهّای
نفتکش مسیحی یا ارمنی بودند؛ چون نفت دست انگلیسیها بود.
راننده پایین میآيد و میگويد :آقا چرا اينجا نشستی؟ آشیخعباس
قضيه را تعریف میکند .راننده میگويد :آقا بيا سوار ماشين من بشو
اگر اشكالی ندارد؛ الستیک ماشين ما عقل ندارد و نمیفهمد چه
کسی سوار شده؛ فرقی بين تو و ديگران نمیگذارد! آشیخَعباس هم
سوار میشود .كمكم میفهمد كه آن راننده ،ارمنی است .بالفاصله
شروع میكند به تبليغ و صحبت كردن از حقانيت اسالم .آن راننده
مسلمان و از مریدان حاجشیخ عباس قمی میشود.
بنابراین بودهاند کسانی که با نوع بيان و برخورد خود ،افرادی را كه
عضو گروههاي انحرافی (مانند منافقين و )...بودند جذب میکردند.
يكی از مسائلی كه باعث شده تاحدی جامعه از روحانيون
فاصله بگیرد ،مباحث سياسی است؛ مث ً
ال جامعه میبيند برخی از
علما در مورد مسائلی مانند رأیگيری نظر میدهند ،اطالعيههای
مختلف میدهند؛ اما وقتی بحث اختالس پيش میآيد ،سکوت
میکنند .به نظر حضرتعالی مواردی از این دست ،تا چهحد بر
سلب اعتماد مردم از روحانیت مؤثر است؟

يك وقتی يك روحانی خودش متهم به اختالس میشود؛ اين يقين ًا
سلب اعتماد میشود .مث ً
ال رئیس دولت قبلی اسم بعضیها را برد و
آبروريزی كرد؛ خودش هم پيش خدا مسئول است؛ البد جوابی دارد
که بدهد .از اختالس صحبت میکرد .مث ً
ال فالنمتهم به فالن عالم
پول داده بود؛ مگر هركسي به شما پول میدهد شما اول میپرسی
پول را از كجا آوردی؟ الی ماشاءاهلل افرادی میآيند حساب سالشان
را میکنند و پول میدهند؛ خمس ،سهم امام یا هر عنوان دیگری؛
مث ً
ال همينطوری میگويند هديه است .ما هديه را رد نمیكنيم و از
او هم نمیپرسيم كه پول را از كجا آوردی كه میخواهی به ما هديه
بدهی .اصل بر برائت است .اص ً
ال اگر بخواهيم تحقيق بكنيم خالف
اصل برائت است؛ ولی رئيس دولت قبلی اين كار را كرد .پيش خدا
هم بايد جوابش را بدهد .منظور اینکه اگر يك وقت يك روحانی
خودش متهم به اختالس بشود ،اين ضربه است؛ اما اگر ديگری
اختالس كرده ،به او مربوط نيست.
نبايد منع بكند؟

بهطور عام كه حتم ًا روحانيون میگويند و از گناهان میشمارند این
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موارد را؛ اما بهطور خاص دادگاه بايد نظر بدهد؛ هر روحانیای كه
نمیتواند راجع به یک پروندهای نظر بدهد .آقای بهجت هيچوقت
نمیگفت فالنكس اختالس كرده يا نكرده؛ احدی از او چيزی در
این موارد نشنيده؛ ولی مردم هم بيش از همه مريد او بودند .همين
كه شخص وارد نشود و به ضرر مردم كاری نكند و خودش متهم
به اختالس نباشد ،کافی است .اين بحث شما جهات ديگری دارد؛
مثل تفاوت در حرف و عمل ،زندگیهای اشرافی و ...مث ً
ال میگویند
فالن امامجمعه در خطبهها مفصل دربارهی زهد صحبت كرد ،بعد
آمد پايين و سوار یک خودروی آخرین مدل شد و چندين ماشين
هم دنبالش بوق زدند و او را بردند .یعنی روش عملی خود روحانيون
بسیار مؤثر و در درجهی اول اهمیت است و اينكه مبارزه نكرده با
مفسدین دیگر ،در درجه دوم.
یکی دیگر از مواردی که در فضای مجازی و بهویژه از جانب
غیرطلبهها مطرح میشود این است که برخی طلبهها میروند
جلوی خانهی فالن عالم سروصدا ميکنند یا حتی به اسم حوزه
كارهايي انجام ميدهند و باز میبینیم علمای بزرگ حتی در
مقابل این افراد هم سکوت میکنند و جامعه احساس میکند
حوزه دارد این کارها را انجام میدهد.

اگر بهگونهای باشد كه مردم احساس کنند علما هم با اينها همراه
هستند يا تأييد ميكنند كار اينها را ،بايد تفهیم شود .خود بنده
در هجمهاي كه به بعضي جاها شد ،به نوعي هم در تماسهاي
تلفني _ كه شنود میشد _ هم در مالقات هاي حضوري و حتی
گاهي با اشارات و كنايات سر درس موضعگيري مشخصی كردم.
حتي يادم است در جریان یکی از این قضایا ،سر درس اين روايت
را خواندم كه فالن قوم یا قبيله در بنياسرائيل عذاب شدند به اين
جهت كه كسي خروسي را از پايش آویزان کرده بود؛ به حدي كه
خروس نميتوانست نفس بكشد و احتما ًال تلف شده بود بهخاطر
این؛ ديگران هم ميديدند و سكوت ميكردند؛ به همین دلیل هم
عذاب شدند .این قضیه را گفتم و تصريح هم كردم که اگر اتفاقی
را ديديد كه شرع ًا برايتان حل نشده است ،بروید و تماشا نكنيد؛ اق ً
ال
تماشاگر نباشيد .از بعضي روايات و حتی خود آیه قرآن هم این معنی
استفاده ميشود؛ در آیهی قرآن میخوانیم« :و اذ قالت امة منهم لم
تعظون قوم ًا اهلل مهلکهم أو معذبهم عذاب ًا شدیداً»؛ عدهاي ديگران را
نصيحت كردند؛ ديگران هم گفتند نصيحت نكن فايده ندارد .گفتند
باشد که عذر داشته باشیم« :معذرة إلی ربي»؛ بايد بگوييم كه ما
گفتيم و آنها عمل نكردند.
به هر حال اگر برداشت عمومی اينطور باشد كه علما با این اعمال
موافقند ،بايد بهگونهای اعالم كنند و بفهمانند كه ما با اين كارها
موافق نيستيم .البته در میان مجتهدين هركسی نظرات خاصی دارد؛
هركسی حق دارد كه طبق نظر خودش مشی كند.
ان شاءا ..كه موفق باشيد.

حجتاالسالم دکتر حسین بستان

اباذر افشار

نگاهی جامعهشناختی به بدحجابی و راهکارهای مقابله با آن

حجتاالسالم دکتر حسین بستان ،دانشآموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و دارای
دکتری جامعهشناسی و مدیر گروه جامعهشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.
فعالیتهای علمی و پژوهشی وی متمرکز بر جامعهشناسی خانواده و اسالم است .دکتر
بستان افزون بر  ۶کتاب ،بیش از  ۲۲مقاله علمی -پژوهشی در این زمینه به چاپ
رسانده و اجرای چندین میزگرد و سخنرانیهای علمی و تخصصی و طرح پژوهش ملی
را برعهده داشته که «اسالم و جنسیت» از جمله آنهاست« .اسالم و جامعهشناسی
خانواده» و «اسالم و تفاوتهای جنسیتی در نهادهای اجتماعی» نیز ازجمله تألیفات
ایشان بهشمار میرود.
بهعنوان اولین سؤال بفرمایید ،علل
و عوامل گرایش جوانها اعم از دختر
و پسر به پدیده بدحجابی و بدپوشی
چیست؟

تقریب ًا همه کارشناسان در مورد چندوجهی
بودن پدیدهی بدحجابی توافق دارند؛ یعنی
عوامل مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،تربیتی،
آموزشی ،پژوهشی ،انتظامی ،قضایی و...
در بروز آن اثرگذارند که طبع ًا برخورد با
آنها نیازمند کارهای چندجانبه و همه
جانبهنگر است .بهطورکلی اگر بخواهیم
عوامل مهم را مطرح کنیم بخشی از
آن ،بحث تحول فرهنگی است .از طرفی
تقریب ًا بخشی از عوامل بروز ،جنبههای
درونی و روانشناختی دارد که ناشی از
اقتضائات طبیعی و فطری انسانهاست.
یکدرصدی از تأثیرگذاری را باید به
عوامل طبیعی نسبت بدهیم که ممکن
است جنبه غریزی یا فطری داشته باشند.
طبع ًا وقتی این عوامل با عوامل اجتماعی
ترکیب میشوند ،اثرگذاری بیشتری دارند
و اگر عوامل اجتماعی برخالف این عمل
کنند ،در مقابل آن اقتضائات طبیعی
سد میشوند .بهطور طبیعی و غریزی
ممکن است فرد بخواهد مثل حیوانات
زندگی بکند (پوشش نداشته باشد)،
ولی این عوامل فرهنگی و اجتماعی آن
را مهار میکنند .حاال اگر در عوامل
اجتماعی و فرهنگی مشکل بهوجود بیاید
و تواناییاش را در کنترل فرد از دست

بدهد ،رفتار بیحجابی و بدحجابی بروز
پیدا میکند .حاال عواملی که تضعیف
شدهاند یکی بحثهای فرهنگی است؛
بهویژه مقوله آموزش .ما نتوانستیم در این
زمینه آموزش درستی به جوانان بدهیم.
آموزشهای دینی و مذهبی توسط مبلغان
دینی و روحانیت ،خانوادهها ،نهادهای
آموزشی (مدارس و دانشگاهها) ،نظام
رسانهای کشور و سایر نهادها ذیربط ،از
لحاظ حکم شرعی ،فلسفه و فواید و آثار
فرهنگ حجاب ،بهدرستی اتفاق نیفتاده
است .چون این وظیفه بهخوبی ایفا نشده،
شاهد یک تحول فرهنگی در دههی
اخیر بودیم؛ بهطوریکه گاهی احساس
میکنیم که ارزشها تغییر پیدا کردهاند.
برای خیلی از جوانّها نهتنها حجاب کامل
و پوشش اسالمی یک ارزش قلمداد
نمیشود ،بلکه نقطه مقابلش بهعنوان
هنجار درآمده است و در صحنهی اجتماع
بدپوششی را ارزشمند میدانند؛ درحالیکه
طبق آموزههای دینی ضدارزش است.
پس بحث فرهنگی و تحول فرهنگی که
اتفاق افتاده ،عامل مهمی است که باعث
گسترش بدحجابی در جامعه شده است.
در نبود آموزشهای دینی صحیح
توسط مبلغان دینی ،خانواده
و نهادهای آموزشی ،احساس
میشود ارزشها تغییر پیدا
کردهاند.

یک عامل اثرگذار دیگر بر تشدید
وضعیت موجود بدپوشی ،سیاسیشدن
آن است؛ بهعبارت دیگر بروز این پدیده
در بعضی اقشار ممکن است نوعی رفتار
سیاسی باشد؛ یعنی بهخاطر مخالفتی که
با حاکمیت سیاسی کشور دارند ،ممکن
است بخواهند ابراز نارضایتی خودشان
را از این طریق بروز دهند؛ زیرا حجاب
یک آموزهای است که نظام سیاسی کشور
رسم ًا دارد ترویج میکند.
پیامدهای اجتماعی و امنیتی
گسترش بدحجابی و بدپوشی در
جامعه از نظر جنابعالی کدامند؟

یکی از آسیبها و پیامدهای منفی
بدحجابی ،اثرگذاری منفی بر خانواده
و استحکام خانواده است .یکی دیگر از
آسیبها و پیامدهای مهم امنیتی این
است که با گسترش این پدیده ،نسل جوان
نسبت به آموزههای اسالمی بیتفاوت
میشود؛ چون از وقتی چشم باز میکنند،
با فرهنگ بدحجابی و ناهنجاریهای
موجود در روابط دوجنس مخالف مواجه
میشوند .حاصل طبیعی چنین وضعیتی،
روی کار آمدن یک نسل بیانگیزه و
بیتوجه به آموزههای اسالمی است که
انگیزه فداکاری ،ایثار و ازخودگذشتگی
برای دفاع از دین را ندارد .در چنین نسلی
از آن انگیزههای مقدسی که در دوران
دفاع مقدس شاهد بودیم ،خبری نیست.
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از این رهگذر ،نوعی بیخیالی ،بیاهمیتی و بیتفاوتی نسبت
به حفظ نظام ایجاد میشود .فلذا قطع ًا ترویج بدحجابی تأثیر
مستقیم بر امنیت جامعه دارد .البته نگاه خیلی بدبینانه نداریم
که بگوییم که ک ً
ال اینطور هست؛ هستند جوانان پاک و حتی
متعهدتر و با ایمانتر از نسل دوران دفاع مقدس؛ درعینحال
بخش قابلتوجهی از جوانان در حال تبدیلشدن به یک نسل
کمتفاوت هستند .یک بحث امنیتی مهم در اینجا این است که
بخشی از این جوانان ممکن است به سمت خرابکاری ،شورش و
رفتارهای ضد امنیتی کشیده شوند؛ مسألهای که نتیجهی روابط
نامناسب ،بیحجابیها و اختالطها است؛ البته مستقیم ًا چنین
اثری ندارد؛ ولی بستری برای شکلگیری چنین کارهایی نیز
میتواند باشد.
برای اصالح وضعیت موجود پوشش و حجاب چه اقداماتی
میتواند صورت گیرد؟

طبیعت ًا دربارهی راهکارهای پدیدهها و آسیبهای چندعلتی ،باید
چندجانبهنگر باشیم و ابعاد مختلف را برای ارائه راهکار در نظر
بگیریم .نمیشود به یک راهکار قانع بود؛ بنابراین برای ارائهی
راهکار ،نهادهای مختلف باید حضور داشته باشند .برای رسیدن
به راهکار_ با اعتقاد به سیر منطقی و نظام منطقیاش _ باید
از مبانی و مبادی اولیه شروع کنیم و بعد به راهکارهای اجرایی
برسیم؛ مثل درختی که از ریشه شروع میشود و بعد به تنه
و شاخ و برگش میرسد .باید اول مبانی و چارچوب نظری را
درست ترسیم کنیم تا بعد به شاخ و برگها یعنی راهکارهای
اجرایی برسیم .براساس چه مبنای نظری میخواهیم با این پدیده
برخورد کنیم؟ این مسأله را میتوانیم هم از نگاه دینی و هم از
نگاه اجتماعی بررسی کنیم .یک جامعهشناس ،ممکن است صرف ًا
نظریه فالن جامعهشناس را مبنا قرار دهد .البته برای ما نگاه
دینی و چارچوب نظری که میتوان از آیات و روایات برداشت
کرد ،مبناست .اگر مراجعه به منابع دینی داشته باشیم ،میتوانیم
این مشکل را عرضه بکنیم به قرآن کریم و سنت پیغمبر
اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) و از آنها جواب و راهکار بخواهیم.
مبنای نظری که از متون دینی میتوانیم استخراج کنیم ،پایه
اصلی و اساسیاش ،امربهمعروف و نهی از منکر است .یک اصل
و قانون کلی بهعنوان «امربهمعروف و نهی از منکر» داریم که
نظام جامع و فراگیری در اختیار ما قرار میدهد؛ با همین مراتب
و مراحلی که فقها در کتابهایشان ذکر کردهاند .بخشی از بحث
امربهمعروف و نهی از منکر ،حکومتی است؛ یعنی وظیفه خود
حاصل بیتوجهی به آموزههای اسالمی ،روی کار آمدن
نسلی است که انگیزه فداکاری ،ایثار و ازخودگذشتگی
برای دفاع از دین را ندارد.
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نظام است که وارد این مقوله شود؛ بخش مردمی است؛ بخشی
فردی است و بخشی هم خانوادگی است.
در بخش فردی ،فرد موظف است بهعنوان یک تدبیر در مقابل
منکر ،امربهمعروف و نهی از منکر داشته باشد .این در یک سطح
باالتری میآید و خانوادگی میشود؛ یعنی اعضای خانواده نسبت
به همدیگر _ زن نسبت به شوهر ،شوهر نسبت به زن ،پدر نسبت
به فرزندان _ موظف هستند .اگر خانوادهها بهدرستی با این قضیه
برخورد میکردند ،بخش قابلتوجهی از مشکل حل میشد .ریشه
خیلی از این مسائل در نهاد خانواده است؛ چون نهاد خانواده
نقش نظارتی خودش را خوب ایفا نکرده ،جوانی که به جامعه،
مدرسه و دانشگاه وارد میشود ،مبنایی در رفتارش ندارد .پس باید
بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاری را بر خانوادهها متمرکز کنیم؛
خانوادهها را آموزش دهیم که چطور با این مسأله برخورد کنند
و چطور بر فرزندانشان نظارت داشته باشند .از این مرحله که
بگذریم بخش مردمی آن است .با قطعنظر از جنبههای سیاسی
و حکومتی و جنبه رسمی ،این مقوله هم در قالبهای مختلفی
میتواند مطرح شود؛ تشکلهای مردمی ( ،)NGOسازمانهای
غیردولتی و ...اینها میتوانند ،نقش ایفا کنند و جنبههای آموزشی
و حتی تأثیرگذار بر سیاستها و قانونگذاریها داشته باشند.
شاید نتوانند مستقیم ًا نهی از منکر کنند؛ اما میتوانند بر نهادهای
رسمی تأثیرگذار باشند و افکار و راهکارهایشان را به آنها منتقل
کنند .مبلغان دینی در این بخش خیلی اهمیت دارند؛
جامعهی ما همیشه بهطور سنتی با تبلیغ دین توسط
علما ،وعاظ و روحانیون مواجه بوده؛ هرچند با توجه به
مشکالت و شرایط فعلی جامعه ،قطعاً باید از شیوههای
نوین تبلیغی استفاده شود .از مرحله مردمی و خانوادگی که
بگذریم ،بخش حکومتی مطرح است .بخش حکومتی هم باز شاخ
و برگهای مختلفی دارد .نظام سیاستگذاری کشور خیلی مهم
است؛ چه سیاستهایی در ادارهها ،کارخانهها و مراکز مختلف
نسبت به روابط زن و مرد ،اختالط ،بیحجابی و پوشش نامناسب
طراحی کردیم؟ اص ً
ال در سیاستگذاریهایشان این مقوله را
مالحظه میکنند یا خیر؟ یکی از کارهایی که در اصالح وضعیت
موجود میتواند توسط حکومت اثرگذار باشد ،بهبود معیشت و
وضعیت اقتصادی مردم است.
جدی نگرفتن این مسأله و اینکه فکر کنیم این مسأله حاشیهای
است و خیلی مهم نیست ،بسیار اشتباه است .نظام قانونگذاری
باید قانونگذاری مناسبی برای این مسأله داشته باشد؛ با
رویکردهای مختلف تشویقی ،تنبیهی و کنترلی .آموزشوپرورش،
جزو نهادهای دولتی است .آموزشوپرورش چطور با این مسأله
برخورد میکند؟ آیا نهادینهسازی فرهنگ عفاف و حجاب ،در
کتب درسی و پرورشی لحاظ شده است؟ نوجوانان و جوانان

سالّها وقتشان را در نهادهای آموزشی صرف میکنند؛ وقتی
بیرون میآیند با چه تفکری بیرون میآید؟ چه نگاهی به مسأله
حجاب دارند؟ حجاب را مسخره میکنند یا به آن اعتقاد دارند؟
بنابراین یکی از نقاط قوت نهادینهسازی فرهنگ حجاب و عفاف،
مدارس هستند .رسانهها نیز امروزه نقش بسیار مهمی دارند.
اقدامات نیروی انتظامی در ترویج فرهنگ حجاب و
مقابله با بدحجابی چقدر میتواند وضعیت موجود در
جامعه را اصالح کند و چقدر تأثیر دارد؟

قطع ًا میتواند تأثیرگذار باشد .البته باید جایگاهش را تعریف
و مشخص کنیم .باید دقت کنیم که انتظار بیش از انداز ه از
نیروی انتظامی نداشته باشیم؛ اگر جوانها تمایل به بیحجابی
و بدحجابی داشته باشند ،نباید نیروی انتظامی متهم شود .باید
تفکیک نقشها بین نهادهای مختلف صورت بگیرد و هر نهادی
نقش متناسب با خودش را بهعهده بگیرد .اگر نیروی انتظامی
کار فرهنگی انجام دهد ،خوب است؛ اما این اتفاق نشان میدهد
که نهادهای فرهنگی مسئولیت خودشان را بهخوبی انجام
ندادهاند .همانطور که در ابتدای عرایضم گفتم دربارهی این
پدیدهی چندعلتی باید نهادهای مختلف درگیر شوند و نمیشود
از یکنهاد و یک بخش از نظام این توقع را داشت که بیاید و ک ً
ال
این بار را به دوش بکشد .درمجموع سه نکته کلی را برای بهبود
بخشیدن به اقدامات نیروی انتظامی مطرح میکنم:
.1آموزش کارکنان نیروی انتظامی در این زمینه :این
مقوله شاید مدنظر هم بوده؛ ولی باید این را در عمل ببینیم
و بیشتر روی آن تأکید شود« .بحث آموزش کارکنان نیروی
انتظامی» مسأله بسیار مهمی است و در عمل ،مسأله مشکلی
است .شما یکوقتی میخواهید بروید و با سارقین برخورد
کنید؛ سرقت ،جرمی است با تعریف و مصادیق مشخص؛ یا
میخواهید با قاچاق مواد مخدر برخورد کنید؛ این هم جرمی
است که تعریف دارد ،قانون مشخصی دارد ،مصادیقش روشن
است و درمجموع پیچیدگی خاصی ندارد؛ اما مسأله بدحجابی،
مسألهای کام ً
ال فرهنگی است که در آن بحث ارزشها و
اعتقادات انسانها مطرح میشود و نمیشود گفت مثل دزدی،
صرف ًا انگیزهای مادی دارد .طبع ًا فردی که میخواهد با این
مسأله برخورد کند ،آمادگیهای بیشتری باید داشته باشد نسبت
به کسی که میخواهد با یک سارق یا قاچاقچی برخورد کند.
اینجا طبع ًا باید یک سطح باالیی از آموزشها وجود داشته باشد.
نیروهای ویژهی این موضوع (پلیس امنیت اخالقی) بهدلیل
اینکه چهارچوب حکومت دینی کشور ما ،امربهمعروف و نهی از
منکر است ،باید در حد یک کارشناس دینی ،فرهنگی ،ارتباطات
و روانشناسی ،آموزش ببینند .بهکارگیری یک شیوه غیردینی،

غیرانسانی و ضد فرهنگی باعث میشود که طرح امنیت اخالقی
زیر سؤال برود .بنابراین کام ً
ال باید مشخص باشد که از نظر دینی
این طرح مبنایش چیست و مراحل و شیوهی برخورد کردن با
آن چگونه است .در جنبههای روانشناسی ،جامعهشناسی و شیوه
ارتباط برقرار کردن ،باید آمادگی خیلی زیادی داشته باشند .این
موضوع توسط مسئولین ذیربط نیروی انتظامی باید خیلی جدی
گرفته شود.
همگامی با نهادهای دیگر :بهدلیل اینکه نهادهای مختلفی
در این زمینه ،نقش و مسئولیت دارند ،نیروی انتظامی باید همگام
با نهادهای دیگر وظیفه خودش را انجام دهد .اگر هم میبینید
که آنها تعلل دارند و خوب وظیفهشان را انجام نمیدهند ،خوب
است که نیروی انتظامی ،خطشکن شود و مانند یک محرک،
دیگرنهادهای مسئول را هم وارد صحنه کند .اگر دیگرنهادهای
مسئول ،کارکردشان ضعیف است ،مسئولین نیروی انتظامی
از مجاری مختلفی که وجود دارد سعی کنند آنها را درگیر
کنند .سندهایی ملی در شورای عالی انقالب فرهنگی یا جاهای
مختلف _ مثل مجلس ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست
جمهوری _ برای مسأله بدحجابی و مسائلی از این قبیل وجود
دارد .در طرحهای کلی تا حدودی نقش و مسئولیت هرکدام
از اینها تعریفشده است؛ ولی در عمل خیلی از ارگانهای
مسئول نهادینهسازی فرهنگ حجاب و عفاف جلو نمیآیند.
اینجا نیروی انتظامی کاری که میتواند انجام دهد _ با توجه
به اینکه تا حدودی جلو افتاده _ میتواند از آنها مطالبه کند
که وارد صحنه اجرایی شوند و نیروی انتظامی هم همگام با
نهادهای دیگر ،مسئولیت و وظایف محولهاش را انجام دهد.
 .۳توجه به چندوجهی بودن پدیده بدحجابی :با توجه
به همان چهارچوبی که گفته شد ،باید بر نگاه جامعتر تأکید شود.
مسأله بیحجابی و بدحجابی الیههای مختلفی دارد و و عوامل
مختلفی در شکلگیری آن تأثیرگذارند و طبع ًا برای برخورد با این
مسأله باید به آن الیهها و عوامل مختلف توجه شود .مث ً
ال وقتی
بدحجابی را تحلیل میکنیم باید بدانیم که یک مظاهری دارد؛
مظاهرش این است که مث ً
ال در خیابان این خانم خیلی حجابش
را رعایت نمیکند؛ اما بدحجابی فقط این نیست؛ این ظاهر قضیه
و نمادی بیرونی است؛ پشتوانهها و عواملی که روی این تأثیر
میگذارند مانند عوامل علمی (جامعهشناختی ،روانشناختی و)...
و نیز الیههای سطحی و الیههای پنهان آن هم مالحظه شود تا
بدانیم چگونه باید با بدحجابی در خیابان برخورد کنیم؛ آیا باید با
خود فرد بیحجاب در درجهی اول برخورد کرد یا با کسانی که او
را بر انجام این عمل تحریک میکنند یا اینگونه رفتارها را به او
آموزش میدهند و در این مسیر او را تحریک و تقویت میکنند.
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در کنفرانس جامعهشناسی تشیع مطرح شد:

روحانیت شیعه و امر سیاسی

سخن گفتن از نسبت میان روحانیت
شیعه با نظر و عمل سیاسی آمیخته به
بدفهمیها و حاشیههاست؛ اما گریزی هم
از آن نیست؛ سهل ممتنع است .بهویژه در
یک و نیم قرن گذشته ،روحانیت شیعه بوده
است که سردمدار بسیاری از حرکتهای
سیاسی ،جنبشهای اجتماعی و انقالبها
و اعتراضها در کشور ما بوده است .بدون
شناخت روحانیت و رفتارهای سیاسی آن
نمیتوان به تحلیلی واقعبینانه درباره تاریخ
سیاسی و اجتماعی و حتی فکری معاصر
کشورمان دست یافت.
ی کلیدی موجود در
ابتدا بهتر است واژه 
عنوان سخنرانیام را تعریف کنم:
روحانیت :چه روحانیت را نهاد و سازمان
بدانیم و چه آن را صرف ًا یک جریان مذهبی
قلمداد کنیم ،دربارهی واژه آن دستکم
میتوان گفت که از دوره قاجار _ و قدر
متیقن از دوره مشروطه _ شاهد بهکارگیری
این واژه هستیم و نمیتوان روی آن جمود
داشت .بنابر این برای آنکه تصور درستی
از نسبت میان روحانیت و امر سیاسی پیدا
کنیم ،باید از همان دورهای آغاز کنیم که
مردم بهجای واژه «روحانی» ،با «عالم» و
«مال» و «آخوند» سر و کار داشتند .همچنین
ناچاریم برای آنکه این نسبت را بهتر درک
کنیم ،سری به عراق بزنیم و رفتار سیاسی
علمای حوزههای نجف ،کربال و سامرا در
دوره قاجار را بررسی کنیم؛ زیرا او ًال علمای
ساکن ایران شاگرد و تحت تأثیر آنان بودند
و ثانی ًا بسیاری از علمای شاخص شیعه مقیم
عراق ،ایرانی بودهاند و ایرانی بودن همواره
نقش مهمی در افزایش اقتدار یک مجتهد
مقیم عراق داشته و دارد که دالیل آن را باید
در جای خود بررسی کرد.
سالها پیش از آنکه ایرانیان هوس
عدالتخانه و مشروطه کنند ،ضربهی
هولناکی آنان را با واقعیت تلخ «عقبمانده
بودن ایران» و «پیشرفته بودن فرنگیها»
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گروه مطالعاتی جامعهشناسی تشیع در روزهای
پایانی آبانماه  ۱۳۹۴طی سفری تحقیقاتی به
شهرهای یزد و میبد به ارائه آخرین دستاوردهای
علمی خود پرداخت .در کنفرانسی که به دعوت
دانشگاه امام جواد(ع) یزد در این مرکز آموزش
عالی برگزار شد ،علی اشرف فتحی  -مدرس
حوزه و مدیرمسئول مجله تقریرات  -با موضوع
«روحانیت و امر سیاسی» سخنرانی کرد؛ نوشتار
حاضر ،مکتوب این سخنرانی است که برای
انتشار در اختیار مباحثات قرار گرفت.

آشنا کرد؛ جنگهای ایران و روس که
بهویژه در دور دوم آن ،علمای شیعه مقیم
عراق نقش مهمی در برانگیختن و مدیریت
سربازان ایرانی داشتند و البته اتهام «به
شکست کشاندن سپاه ایران» را نیز به جان
خریدند .فارغ از آنکه آیا دربار ایران بود که
علمای شیعه مقیم عراق را به صدور فتوای
جهاد علیه روس ترغیب کرد یا علما بودند
که دربار را به این معرکه کشاندند ،میتوان
گفت که شکست تلخ در این جنگها تا
مدتها حوزه نجف و کربال را از امر سیاسی
گریزان کرد.
حوزه نجف که نخستین نقشآفرینی سیاسی
مهم تاریخ خود را در پشتیبانی تمامعیار از
حکومت قاجار در جریان جنگهای ایران و
روس تجربه کرده بود ،تا اواخر دوره ناصری
به سمت حاشیهنشینی و گوشهگیری سیاسی
رفت .نقطه بارز آن را میتوان در دوره شیخ
محمدحسن نجفی مشهور به صاحبجواهر
و شیخ مرتضی انصاری مشاهده کرد که
عم ً
ال کمتر نشانهای از فعالیت سیاسی علما
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علی اشرف فتحی

میبینیم .البته سیاستهای محمدشاه قاجار
و صدراعظم او حاج میرزا آقاسی نیز در
این گوشهگیری بیتأثیر نبوده است .اما
همه این موانع نتوانستند سدی در برابر نفوذ
روحانیت باشند .به گفته یاکوب ادوارد پوالک
(پزشک اتریشی ناصرالدینشاه) « :مالها بین
محرومین و فرودستان طرفداران بسیاری
دارند؛ اما دولتیان از مالها میترسند؛ زیرا
میتوانند قیام و بلوا برپا کنند .به هر حال این
را هم نمیتوان منکر شد که ترس از آنها
وسیلهای است که استبداد و ظلم زورگویان
را تا اندازهای محدود و تعدیل میکند ...اما
تازه در زمان محمد شاه قدرت واقعی مالها
با سلب حق پناه دادن به مجرمین از آنها
محدود گردید».
پس از جنگهای ایران و روس و به حاشیه
رفتن روحانیت ،تکاپوهای علمی در حوزه
نجف اوج گرفت و نهاد مرجعیت تقویت شد.
در واقع میتوان این دوره را «دوره شکلگیری
سازمان روحانیت و نهاد مرجعیت به شکل
نوین آن» نامید؛ زیرا از یک سو شاهد دوری
نسبی حوزه از هیاهوهای سیاسی هستیم و از
سوی دیگر برخی چالشهای مذهبی نیز در
عراق تحت حاکمیت عثمانی بروز پیدا کرد.
ِ
تعداد طالب و روحانیون نجف نیز به موازات
افزایش اقتدار و موقعیت اجتماعی مرجعیت،
روند تصاعدی داشت .گفته شده است که
در آن دوران تعداد طلبهها به ده هزار نفر
میرسید .این تعداد از تبارهای گوناگون
ایرانی ،ترکی ،هندی ،تبتی ،افغانی ،بحرینی،
عاملی و احسائی بهعالوهی عراقیان بودند؛
لیکن نسبت ایرانیان بیشتر از همه بود .شیخ
ابراهیم زنجانی نیز که در دوره ناصری از
طالب حوزه نجف بوده ،چنین آماری از محل
تحصیل خود ارائه کرده است« :میتوانم
بگویم هفت و هشت هزار عالم و مدرس و
متعلم و طلبه در آنجا هستند» .این در حالی
است که جمعیت نجف در ابتدای قرن بیستم
_ بنا بر آنچه در اسناد اداری انگلیسی آمده

_ حدود چهل هزار نفر بوده است؛ بهعبارت
دیگر شهر نجف در قرن  ۱۹میالدی عم ً
ال به
یک شهر حوزوی تمامعیار تبدیل شده بود.
پس بر خالف تصور رایج ،حوزه نجف در
همه تاریخ هزار ساله خود ،فعالیت سیاسی
جریانساز و مهمی نداشته و فتوای جهاد در
جریان جنگهای ایران و روس و نیز واقعه
تنباکو نخستین نقشآفرینیهای سیاسی
مهم این حوزه محسوب میشوند .همچنین
میتوان گفت تا پیش از انقالب مشروطه،
هیچ جریان قابل توجه سیاسی در این حوزه
شکل نگرفته بود و حتی در قضیه دینی
مهمی چون ظهور بابیت و بهائیت نیز _ که
شائبه سیاسی داشت _ هیچ دخالت مؤثری از
سوی بزرگان نجف گزارش نشده است.
این امر مهم را نیز باید در نظر گرفت که برای
نخستین بار میرزای شیرازی بود که بهعنوان
مرجع واحد شیعی مطرح شد و پیروی از آرای
او در همه مجامع شیعی موضوعیت پیدا کرد.
دلیل آن نیز رواج نسبی ابزارهای نوین ارتباطی
همچون تلگراف در این دوره بود .تا پیش از
آن بهدلیل عدم امکان ارتباطگیری سریع با
نجف ،مردم هر شهر و روستایی از نزدیکترین
عالم ساکن در اطراف خود پیروی میکرد.
اما باید انقالب مشروطه را نخستین فعالیت
جدی حوزویان نجف در تاریخ هزارساله
این حوزه برشمرد .فعالیت اثرگذار و جدی
حوزه نجف در زمینه سیاست ،از آغاز نیمه
نخست قرن بیستم و با حمایت از مشروطه
ایران و عثمانی (سالهای  ۱۹۰۸و ۱۹۰۹
میالدی) آغاز شد و با ناکامیهای پیدرپی به
انقالب  ۱۹۲۰و تبعید علمای نجف به ایران
کشیده شد و از آغاز دهه بیست قرن بیستم،
کمسو شده و سرانجام به سیاستگریزی و
انزواطلبی پایان یافت .بدین ترتیب باید ۲۵
سال نخست قرن بیستم را تنها دوره طالیی
ِ
فعالیت سیاسی علما و طالب نجف در تاریخ
این حوزه دانست؛ دورهای که با دو انقالب
و یک جنگ سپری شد و در هر سه اتفاق،
تلخکامیهای بزرگی نصیب فعاالن سیاسی
نجف گشت.
بنا بر این برای شناخت رفتار و اندیشه

سیاسی حوزه نجف و سپس قم ،باید عنایت
ویژهای به این ربع قرن داشت و بسترها و
تبعات آن را واکاوی کرد .در اینکه حوزویان
نجف چگونه با «مشروطه» آشنا شدهاند
روایت دقیقی وجود ندارد؛ همانگونه که
درباره رواج این مفهوم در ایران نیز اقوال
متعددی بیان شده است .شاید بشود ادعا کرد
که نخستین بار در کتاب «بستانالحق» شیخ
ابراهیم زنجانی به واژه و مفهوم مشروطه
پرداخته شده است .وی که از شاگردان اولیه
درس خارج آخوند خراسانی در نجف بود ،یک
سال پیش از صدور فرمان مشروطه به تعریف
مفهوم حکومتهای «جمهوریه» و «سلطنت
مشروطه» در کتاب «بستانالحق» پرداخت
و سلطنت مشروطه را بر حکومت جمهوریه
ترجیح داد .شیخ ابراهیم در خاطرات خود
مینویسد که پس از بازگشت از نجف و در
سالهای فعالیت در زنجان و تهران ،با آخوند
مکاتبه داشته و استادش را از اوضاع ایران
مطلع میکرده است .بر این اساس ،نزدیکان
آخوند نیز محتمل میدانند که زنجانی در
آگاهی دادن به آخوند نقش داشته است.
در نجف نیز بر اساس گزارشی که آقا نجفی
قوچانی _ بهعنوان یکی از شاگردان آخوند _
در زمان انقالب مشروطه نوشته است ،لفظ
مشروطه پیش از افتتاح مجلس شورای ملی
و تدوین قانون اساسی در میان طالب نجفی
رواج یافته بود .از گزارشهایی که آقا نجفی
درباره آگاهیهای سیاسی طالب نجف در این
دوره داده است چنین برمیآید که آنها نگاه
بسیطی به مفاهیم مدرن همچون دموکراسی،
مشروطیت و جمهوریت داشتهاند و همانند
نائینی سعی داشتهاند یک پیوند ظاهری
میان این مفاهیم با اسالم برقرار کنند .به
گفته آقا نجفی ،در نجف قرائتخانهای برای
مطالعه کتب و مطبوعات تأسیس شده بود و
او همیشه در آنجا «پالس» بوده و روزنامه و
مجله میخوانده است.
گزارشهایی که آقانجفی با قلم روان خود از
وضعیت اجتماعی روحانیون شیعه در نجف
داده است ،گویای آن است که نخستین
چالشهای سیاسی روحانیت در عصر مدرن،

تا چه حد سطحی و روبنایی و بیشتر
معطوف به دغدغههای دینی و حوزوی آنان
بوده است.
گزارش دیگر آقانجفی از اوضاع اجتماعی
نجف در زمان آغاز جنگ جهانی اول نیز
مؤید آن است که هیجانات سیاسی بیش از
مطالعه و شناخت اوضاع جدید جهان ،موجب
تحرکات سیاسی طالب میشده است:
«چون آلمان با هفت دولت طرف شده بود و
میجنگید ،عالوه بر کوچکها نظیر صرب و
بلژیک و غیره ،بعید مینمود غالب شدن او بر
روس _ از این جهت دعای او بر طالب الزم
شده بود و اسم او را حاج ویلهلم مؤیداالسالم
گذارده بودند و از فتوحات او خصوص ًا بر روس
خوشحال و مسرور میشدند .آلمانیها را _
طالب نجف لقب مؤیداالسالمی داده بودند
به واسطهی طرفیت او با روس منحوس.»...
میبینم که طلبهها بدون آنکه عضو حزبی
شوند ،دانش و آگاهی سیاسی خاصی بهدست
آورند یا حتی تشکیالت سیاسی داشته باشند،
مصرانه
به تبعیت از هیجانات سیاسی روز،
ّ
همچون دیگر مردم فعالیت سیاسی میکردند
و اطالعی از تبعات و حتی پیشینه بیرونی
افکار و اقدامات خود نداشتند .با این تفاوت
که رفتار سیاسی آنان بر خالف دیگر مردم،
سندیت دینی نیز پیدا میکرد.
از لحاظ تشکیالتی نیز هیچ حزب سیاسیای
تا دوره حزب بعث در نجف تشکیل نشد و
طلبهها حداکثر تشکیالت مخفی و مسلحانه
برای مبارزه با اشغالگران بریتانیایی در
سالهای پس از جنگ جهانی اول تشکیل
دادند .مبارزات مراجع ،روحانیون و طالب
نجف که غالب ًا ایرانی بودند ،سرانجام تلخی
داشت و با تشکیل کشور مستقل عراق و
حوادث پس از آن ،علمای بزرگ حوزه نجف
مجبور به کنارهگیری از سیاست شدند و حتی
به نخستین پادشاه کشور مستقل عراق تعهد
دادند که در سیاست دخالت نکنند .میرزای
در اوج هیجانهای سیاسی،
شکافهای جدی میان بدنه عمومی
و جوان حوزه با مراجع و علمای
بزرگ بهوجود میآمده است
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نائینی و آیتاهلل سید ابوالحسن اصفهانی
کتب ًا متعهد شدند امور سیاسی را به ملک
فیصل واگذار کنند تا بتوانند دوباره از تبعید
قم به نجف بازگردند .مرحوم اصفهانی در
اجابت درخواست ملک فیصل اینگونه
نوشت« :ما تعهد میدهیم که در امور سیاسی
دخالت نکنیم و خود را از مطالبات عراقیها
کنار بکشیم .ما مسئولیتی در قبال مطالبات
مردم عراق نداریم و مسئولیت مسائل سیاسی
ملت با اعلیحضرت [ملک فیصل] است .اما
پشتیبانی از سلطنت هاشمی مطابق مقتضیات
دیانت اسالمی از مبادی اسالمی ماست».
سرخوردگی حوزه نجف پس از انقالب
مشروطه و اعدام شیخ فضلاهلل نوری
(۱۹۰۹م) ،حرکت جهاد (۱۹۱۴م) ،قیام نجف
(۱۹۱۸م) ،انقالب عراق (۱۹۲۰م) و تبعید علما
به ایران (۱۹۲۳م) باعث شد بسیاری از علما
از دخالت در امور سیاسی پرهیز کنند .عالوه
بر آنکه دو مرجع اصلی نجف در دهه بیست
از قرن بیستم (نائینی و اصفهانی) ،همانگونه
که اشاره شد ،به پادشاه عراق تعهد داده بودند
که در مسایل سیاسی مداخله نکنند.
سیاستگریزی ایجاد شده در نجف فقط به
این حوزه محدود نماند و دانشآموختگان آن
در ایران از جمله آیتاهلل شیخ عبدالکریم
حائری یزدی و آیتاهلل بروجردی نیز به
دلیل «تجربه تلخ مشروطه و خوف از ضربه
زدن به اسالم به دلیل تذبذب و اضطراب
در مسایل سیاسی» سعی وافری داشتند که
از سیاستورزی دوری کنند و همانند فقیه
بزرگ و گوشهگیر نجف ،سید کاظم یزدی به
فعالیت دینی و حوزوی اکتفا نمایند.
نکته دیگری که باید در رفتار سیاسی و
اجتماعی روحانیت در نظر گرفت این است
که در اوج هیجانهای سیاسی ،شکافهای
جدی میان بدنه عمومی و جوان حوزه با
مراجع و علمای بزرگ بهوجود میآمده است.
جدالهای دوره مشروطه مملو از حمالت
تند طالب جوان به فقهای بزرگی چون
آخوند خراسانی یا سید کاظم یزدی است.
در دورههای بعد نیز نمونه عباس خلیلی
(برادرزاده یکی از مراجع مشروطهخواه نجف
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و پدر سیمین بهبهانی) را داریم که بهعنوان
یک طلبه پرشور و جوان به همراه گروهی
دیگر از همتایان خود اقدام به ترور یک نظامی
انگلیسی میکند و این ماجرا منجر به محاصره
شدید هفت هفتهای نجف و تسلیم و فرار
برخی مبارزین میشود .در جریان این حرکت،
مرجعیت نجف روش دیگری جز آنچه برخی
طالب جوان میپیمودند در پیش گرفته بود .در
نمونهای دیگر _ مطابق اسناد وزارت خارجه
_ همزمان با همراهی میرزای نائینی مرجع
بزرگ نجف با رضاشاه ،برخی طالب جوان در
آبان ۱۳۰۷ش مراسم عزاداری فاطمیه در بیت
آخوند خراسانی در نجف را مختل میکنند؛
چون در این مراسم برای رضاشاه دعا شده
بود .میدانیم که میرزای نائینی تا پایان عمر
کوشید با رضاشاه دچار چالش و تنش جدی
نشود و موضع ناصحانه خود را در عین روابط
حسنه حفظ کند.
همین سه مؤلفهای که در نجف ردیابی
امام خمینی صریحاً به طالب جوان
و انقالبی حوزه توصیه میکند که
اگر با بزرگان هماهنگ نشوند،
گرفتار اسالم آمریکایی خواهند شد
کردیم ،در حوزه قم نیز قابل ردیابی و
رهگیری است .فعالیت مجدانه و مصرانه
سیاسی در عین نداشتن حزب و آگاهی
و دانش سیاسی ،تبعیت از هیجانهای
روزمره و نداشتن فعالیت هدفمند و توأم با
برنامهریزی و نیز شکاف میان سطوح عالی
و عمومی حوزه ،از آسیبهای مهم رفتار
سیاسی روحانیون شیعه ایران در دهههای
گذشته است.
در دوره پهلوی دوم نیز شکاف جدی میان
آیتاهلل بروجردی و طالب جوان حامی
فدائیان اسالم و تنشهای مکرر میان طالب
انقالبی دهههای چهل و پنجاه با آیات عظام
گلپایگانی ،شریعتمداری و خویی در کنار
فعالیتهای تشکیالتی  -زیرزمینی برخی
طالب و روحانیون انقالبی ،بیشباهت به
وضعیت اجتماعی طالب نجف در دهههای
پیشتر نیست .مکتوبات و منشورات سیاسی
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این دورهها نیز نشان میدهد که آگاهی
عمیقی از اندیشههای سیاسی مدرن در میان
طالب وجود نداشته است.
در دوره جمهوری اسالمی نیز میتوان
همین مؤلفهها را پیدا کرد؛ روحانیون انقالبی
دهههای چهل و پنجاه که حال بهعنوان
علمای حوزه مطرح شده بودند ،در چالش با
طالب جوانتر قرار میگرفتند و پیام سوم
اسفند امام خمینی خطاب به روحانیت و نیز
نامه ایشان در اواخر عمر خطاب به رییس
وقت مجلس خبرگان ،حاوی توصیههایی به
طرفین برای مدارا با یکدیگر است .ایشان
صریح ًا به طالب جوان و انقالبی حوزه
توصیه میکند که اگر با بزرگان هماهنگ
نشوند ،گرفتار اسالم آمریکایی خواهند شد.
این شکاف در دهه هشتاد نیز بهصورت
جدی خود را نشان داد؛ آنجا که اکثریت
قاطع بزرگان حوزه سر ناسازگاری با دولت
احمدینژاد پیدا کردند و در مقابل ،بسیاری
از طالب و روحانیون جوان مشتاقانه به
تبلیغ و ترویج این دولت روی آوردند .از بُعد
تشکیالت و حزب نیز اگرچه روحانیون در
امور سیاسی ،مشارکت بیسابقه و اثرگذاری
در این دوره داشتند ،اما کار حزبی بهمعنای
واقعی آن را تجربه نکردند .مهمترین و
فعالترین تشکلهای روحانی کشور ،یعنی
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه
روحانیت مبارز تهران ،خود را یک حزب
سیاسی نمیدانند و از هرگونه تسمیه و
انتساب به حزب ابا داشتهاند .حزب جمهوری
اسالمی نیز اگرچه بهدست روحانیون مطرح
انقالبی تأسیس شد ،اما هیچگاه بهعنوان
یک حزب سیاسی حوزوی مطرح نشد.
رابطه روحانیت شیعه و امر سیاسی ،رابطهای
سرشار از تلخکامیها و شیرینکامیهاست؛
اما این را نمیتوان منکر شد که بسیاری از
جنبشهای سیاسی و اجتماعی قرن اخیر را
روحانیون در ایران مدیریت کردهاند .این
دادهی مهم اجتماعی میتواند ما را به فکر
فروبرد که آیا حذف روحانیت از یک جنبش
اجتماعی و یا نادیده گرفتناش ،تأثیری در
میزان موفقیت آن دارد یا خیر؟

گفتاری از حجتاالسالم والمسلمین سیدریاض حکیم

تحلیل جامعهشناختی مقصران فاجعه کربال

سید مرتضی ابطحی

مؤسسه وارث االنبیاء وابسته به عتبة الحسینیة در کربال در سیزدهمین نشست
خود که در روز پنجشنبه  ۹۴/۸/۲۷برگزار شد ،میهمان حجتاالسالم و المسلمین
سید ریاض حکیم بود .وی در این نشست به بررسی موضوع «گروههای مسئول
در فاجعه کربال» (األطراف المسؤولة عن فاجعة الطف) پرداخت و با نگاهی
جامعهشناسانه به بررسی وضعیت جوامعی پرداخت که با مسأله عاشورا روبهرو
بودند .آنچه در ادامه میآید تقریری از سخنان ایشان است که به زبان عربی
ایراد شد.

بحث ما در این جلسه به بررسی جوامع مسئول در فاجعه عاشورا
اختصاص دارد .پیش از ورود به بحث الزم است تأکید کنم حرکتی
به عمق حرکت امام حسین(ع) را نمیتوان به سادگی تحلیل کرد که
جماعتی از حضرت دعوت کردند و به او خیانت کردند؛ مسأله عمیقتر
از این بوده است .با نگاهی به تاریخ کربال درمییابیم چهار جامعه
اصلی و اساسی در این موضوع درگیر بودند:

هیـچ موضعـی از دیگـر جوامـع اسلامی در آن زمـان علیـه واقعـه
عاشـورا و در حمایت و همراهی با امام حسـین(ع) ثبت نشـده اسـت؛
غیـر از حمایـت گروهـی از اهالـی بصره بـرای حمایت از ایشـان که
ً
عملا نتوانسـتند کاری صـورت دهند.
البتـه آنـان نیز

 .۱جامعه مکه و مدینه

جامعه کوفه

مکه و مدینه مرکز اصلی تمرکز دینی و اسالمی در آن دوره بودند
و نگاههای مسلمانان نیز بدین دو شهر دوخته شده بود؛ چون تعداد
زیادی از صحابه ،تابعین و مؤمنین در آن زندگی میکردند .نکته قابل
توجه درباره مکه و مدینه آن است که بر اساس شواهد تاریخی ،این دو
جامعه به سهولت از فاجعه عاشورا عبور کردند و واکنشی به این واقعه
نشان ندادند .حتی از امام حسین(ع) نیز شواهدی نداریم که ایشان
بخواهند به این دو جامعه تکیه کنند؛ بلکه شواهد تأکید میکنند که
این دو جامعه در مقابل حاکمیت یزید مخالفتی نشان ندادند.
نکته عجیب آن است که واقعه «حرة» یکسال پس از شهادت امام
حسین(ع) اتفاق افتاد .دلیل این مسأله هم آن بود که گروهی از اهل
مدینه به شام رفتند و با وضعیت غیردینی یزید روبهرو شدند و از
زنان خواننده در دربارش
نزدیک دیدند که او شرابخواری میکند و ِ
آواز میخوانند و . ...آنان به مدینه بازگشتند و وضعیت را برای اهل
مدینه شرح دادند و آنها هم یزید را از حکومت خلع کردند .اما
همانطور که گفته شد ،همین جامعه در مقابل فجایع کربال هیچ
واکنشی نشان ندادند! این اتفاقات خود گویای یک فاجعه است :چرا
صحابه و نسل پس از آنان در مقابل این فاجعه واکنشی نشان نداد؟!
پس این دو مجتمع انسانی ،موضع موافق با امام حسین(ع) نگرفتند؛
اگرچه دربرابر حضرت هم نایستادند.
جامعه شام

شام پایه اساسی سلطه عمومی بود و به واسطه این جامعه بود که
دیگران تهدید یا تطمیع میشدند؛ مانند «گارد ریاست جمهوری» که
حتی خود ارتش هم به واسطه این گارد تهدید میشد.

جوامع اسالمی دیگر

با توجه به اهمیت این جامعه در بحث عاشورا ابتدا الزم است به
خصوصیات این شهر و جامعه آن اشارهای داشته باشیم .کوفه شهری
جدید التأسیس بود (در سال ۱۷ق تأسیس شده بود) و تقریب ًا  ۴۴سال
پس از تأسیس آن ،واقعه طف اتفاق افتاد .نکته دیگر اینکه شهر
کوفه اساس ًا شهری نظامی بود و دلیل جمع شدن مردم در آنجا نیز
همین اصل بود .از آنجا که ارتش از قبایل متفاوتی تشکیل شده بود،
هیچ هویت دیگری جز هویت نظامی باعث اجتماع مردم در این شهر
نبود .بنابراین اساس ًا در کوفه با جامعهای یکپارچه روبهرو نیستیم .اما
در کنار این مسأله باید به این نکته دقت کنیم که امام علی(ع) تمام
تالش و حرکت فرهنگی خود را بر این متمرکز کرد که کوفه را مرکز
خالفت خود قرار دهد .از همین رو شهر کوفه ارتباط محکمی با امام
علی(ع) پیدا کرد؛ ارتباطی که خود امام آن را ایجاد کرده بود.
اما در عین حال با نگاهی واقعگرایانه باید گفت که جامعه کوفه،
جامعهای متش ّتت بود .در همین جامعه بود که حرکت خوارج شکل
گرفت .همچنین پس از شهادت امام حسن(ع) و سیطره معاویه پس
از صلح ،گروهی در داخل همین جامعه برای پیروی از بنیامیه تالش
کردند .بنابراین وقتی از جامعه کوفه سخن به میان میآوریم نباید
فراموش کنیم که ما به هیچ وجه با جامعهای یکپارچه روبهرو نیستیم
و دست کم با شش گروه مواجهیم:
 .1شیعه اهل بیت(ع) :عالقهمندان به اهل بیت عصمت و
طهارت(ع) که در این شهر بودند و صادقانه به اهل بیت(ع) باور
داشتند.
 .2حامیان سلطه اموی :افرادی مثل حسین بن نمیر و محمد بن
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اشعث بن قیس ،شمر بن ذی الجوشن و. ....
 .3خوارج :کسانی که با نام «حروریة» شناخته میشدند .در بسیاری
از منابع تاریخی بر این تأکید میشود که گروهی از کوفیان از حروریه
بودند .حتی بعضی روایات به این اشاره دارند که شبث بن ربعی اگرچه
در شهادت امام حسین(ع) دست داشته ،اما اموی نبوده؛ بلکه به حروریه
یا خوارج منتسب است.
 .4موالیان ایرانی :گروهی از ایرانیان بودند که در کوفه زندگی
میکردند .جامعه موالیان ،اجتماع جدیدی در کوفه بود؛ چون این شهر
حد واسط ایران آن روز و جامعه عربی بود.
 .5مصلحتاندیشان :افرادی که در هر مجتمعی پیدا میشوند.
مصلحتاندیشان حتی در دعوت از امام حسین(ع) هم نقش داشتند؛
بعضی کسانی که در راه به امام ملحق شدند و امام از وضعیت کوفه
از آنها پرسید به او گفتند ...« :اما اشراف کوفه توجهی به تو نکردند،
مگر برای اینکه تو را وسیله کسب اهداف مادی خود قرار دهند».
 .6توده مردم :وجه تمایز این گروه که گاهی بیش از  %۹۰مردم
یک جامعه را تشکیل میدهند آن است که آنان هدایت میشوند ولی
ثبات ندارند .البته کسی که توان تأثیرگذاری بر توده مردم را دارد،
همان کسی است که آنها را به حرکت درمیآورد.
اینها گروههای ششگانه مؤثر در جامعه کوفه بودند .اما سؤال دیگری
که بهوجود میآید آن است که چه کسی امام حسین(ع) را دعوت کرد؟
با نگاهی به اسناد دست اول تاریخی میتوان گفت که اجما ًال دو گروه
به صورت مؤثر از امام حسین(ع) دعوت به عمل آوردند:
 .1مخلصان شیعیان اهل بیت :افرادی همچون سلیمان بن صرد
خزاعی ،مسلم بن عوسجه و ...که اسامیشان در مصادر تاریخی معتبر
ذکر شده است.
 .2نارضیان از حکومت اموی :این گروه پس از جنگهای
پیدرپی که اهل کوفه با معاویه و اتباع او داشتند ،بهوجود آمده بودند.
این نکته را باید در نظر داشت که انتقال حکومت به یزید بهصورت
بیسابقهای در بین مسلمانان صورت گرفت و وی صراحت ًا حکومت را
به ارث برد! همچنین حکومت یزید وضعیت جدیدی داشت و هنوز
پایههای آن تحکیم نشده بود.
وقتی این گروهها شناخته شدند ،این سؤال پیش میآید که این دو
دسته بر چه اساسی تصور میکردند که میتوانند موفق باشند؟ طبعا هر
فرد یا گروهی که قصد ورود در یک کار را دارد عالقهمند به پیروزی
در آن کار است و کسی عالقهای به شکست خوردن ندارد .در بحث
ما سؤال این است که این گروهها برای پیروزی بر چه چیزهایی تکیه
زده بودند؟ آنان برای پیروزی بر چند مسأله تأکید _ یا امید _ داشتند:
* جوان بودن حاکمیت یزید :یزید جوان بود و برای مسلمانان
شناختهشده نبود؛ خصوص ًا در آن زمان که وسایل ارتباطی ابتدایی
بود .از همین رو معاویه در راه تحکیم حکومت یزید بر مسلمین تالش
زیادی کرد.
* عالقه بسیاری از توده مردم در کوفه به حکومت امام حسین(ع):
این نکته در نامههای دعوت امام(ع) مورد توجه قرار گرفته است.
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* سابقه تاریخی جنگ بین کوفه و شام :خصوص ًا اینکه کوفه پس از
شهادت امام علی(ع) و صلح امام حسن(ع) در مقابل شام شکستخورده
محسوب میشد.
* جوان بودن حکومت یزید و سیطره نداشتن حکومت بر کوفه :از
آنجا که حاکم جدیدی سر کار آمده بود ،هنوز کار حکومت او تثبیت
نشده بود و از همین رو در نامههای اهل کوفه بر عجله کردن در
حرکت امام حسین(ع) تأکید میشد؛ تا پیش از اینکه قدرت حکومت
مرکزی بر کوفه تثبیت شود ،حکومت امام حسین(ع) به کوفه بیاید و
کار را در دست بگیرد .از همین رو عبیداهلل بن زیاد دقیق ًا در موقف
مخالف سعی میکند اولین نفری باشد که به کوفه وارد میشود .این
نکته را شیعیان درک کرده بودند و در روایات تاریخی به این نکته
اشاره شده است که شیعیان امید این را داشتند که امام حسین(ع) پیش
از عبیداهلل وارد کوفه شود.
* عادت داشتن اهل کوفه به تقسیم قدرت بین عراق و شام :جنگهای
امام علی(ع) با اهل شام دلیلی بر این مسأله است .اساس ًا دعوتکنندگان
از امام حسین(ع) در ابتدای امر قصد سیطره بر شام را نداشتند تا با
مسأله سخت و پیچیدهای روبهرو باشند؛ بلکه هدفشان فقط حفظ عراق
بود .این مسأله حتی در بعضی نامههای اهل عراق به امام(ع) نیز مطرح
شده است که میگوید« :انه لیس علینا امام ،فأقبِل ّ
لعل اهلل یجمعنا علی
الحق .و نعمان ابن بشیر فی قصر العمارة .لسنا نجتمع معه فی جمعة
و النخرج معه الی عید و لو قد بلغنا انک قد أقبلت الینا أخرجناه حتی
نلحقه بالشام» .بنابراین ،هدف اصلی آنها سیطره بر کوفه و شاید پس
از آن سیطره بر بصره بود تا حامیان یزید هم در شام بمانند.
* ارتباط بین امام حسین(ع) و اهل کوفه ارتباطی ناگهانی و
خلقالساعة نبوده است؛ بلکه حتی از دوره معاویه شکل گرفته بود .این
ارتباط مستمر به شناخت طرفین از یکدیگر کمک میکرد.
این شش عامل مشخص نشان میدهد که حرکت امام حسین(ع) _ از
دید جامعهشناسی و تحلیل سیاسی نیز _ حرکتی خودسرانه و بیدلیل
نبوده است .اما سؤالی که اینجا مطرح میشود آن است که ابن زیاد در
مقابل این تدابیر چه کرد؟ او کارهای مختلفی کرد؛ از جمله:
 .1تطمیع توده مردم :ابن زیاد در سخنان خود به این اشاره میکند
که «...این یزید بن معاویه است که بندگان خدا را اکرام میکند و آنان
را از اموال بینیاز میکند» .این یکی از سیاستهای ابن زیاد بود که
البته به اعتقاد من ،این مسأله تأثیر چندانی در جامعه کوفه نداشته
است؛ چون کوفه ولو بهصورت نسبی آماده حکومت امام بود .شاید این
سخن در برخی افراد سادهاندیش مؤثر بوده باشد.
 .2ترساندن مردم :او ًال پیشزمینه ذهنی مردم نسبت به ابن
زیاد ،تصوری همراه با ترس بود ...پدر او نیز چنین بود و خودش
نیز همینگونه بود .ثانی ًا وی از تهدید مستقیم نیز استفاده کرد و در
خطبهاش گفت« :و شالق و شمشیر من علیه کسی است که انجام
دستور مرا ترک کند و با عهد (امارت) من مخالفت کند»...؛ بنابراین
هیچکس احساس امنیت نمیکرد.
 .3چنگ انداختن بر مدیریت کوفه :ابن زیاد برای تثبیت

وضعیت حکومت خود بر کوفه ،حسین بن نمیر _ رئیس پلیس کوفه
_ را به شدت تهدید کرد و گفت« :مادرت به عزایت بنشیند اگر مسلم
خارج شود و او را دستگیر نکنی» .همین تهدیدها باعث شد که فضا
در کوفه به شدت امنیتی شود و برخی افراد که میخواستند به امام(ع)
ی دستگیر شوند.
خبر برسانند ،توسط پلیس و افراد نظام 
 .4دستگیری مجموعه ای از شخصیتهای شیعه :باید توجه
داشت که دستگیری بدون دلیل افراد معروف و سرشناس ،باعث
تعجب و ترس میان مردم میشود .در عین حال به دستور ابن زیاد
افرادی همچون مختار ،سلیمان بن صرد خزاعی و ...دستگیر و به
زندان افکنده شدند .در منابع تاریخی تعداد دقیق این افراد مشخص
نیست؛ ولی بهنظر میرسد تعدادشان زیاد باشد .طبری عبارتی را از
خود ابنزیاد نقل میکند که میگوید« :یا لیتنی أخرجت أهل السجن
فضربت أعناقهم» (ای کاش اهل زندان را خارج میکردم و همگی
را گردن میزدم» .از عبارت «اهل زندان» مشخص میشود که او ًال
منظور مجرمان عادی نیست؛ ثانی ًا تعدادشان زیاد است؛ چون منظور از
«اهل زندان» نمیتواند تعداد دو یا سه نفر باشد.
 .5قتل مجموعهای از شخصیتهای شیعه :در دوره کوتاهی که
ابن زیاد وارد کوفه شد _ یعنی
در فاصله ذیالحجه تا ورود
امام حسین(ع) به کربال _ افراد
زیادی از شیعیان در کوفه کشته
شدند؛ افرادی مثل :میثم تمار،
عبداهلل کندی ،عبیداهلل بن حارث
و . ...کشتن این تعداد از بزرگان
آن هم بدون هیچ حرکتی ،خود
باعث ایجاد جو رعب و ترس بود؛
خصوص ًا اینکه این افراد از قبایل
مختلفی بودند.
 .6بهرهبرداری از ّ
مطلعین شهر :بر اساس نقل طبری ،ابن زیاد
بزرگان هر محل و مطلعین از اوضاع افراد جامعه را تهدید کرد و از آنان
خواست تا لیستی از افرادی را که حامی امیرالمؤمنین علی(ع) هستند یا
از خوارجند یا ...همه را بنویسند .او تأکید کرد که هرکس چنین نکند،
به شدت مجازات خواهد شد؛ خونش ریخته ،مالش حالل و بر سر در
خانهاش به صلیب کشیده خواهد شد .کاری که صدام در دهه هشتاد
در عراق میکرد!
 .7تهدید به وسیله سپاه شام :اهل کوفه به خوبی میدانستند که
سپاه شام ،سپاهی یکپارچه و منظم است که امکانات فراوانی هم دارد .از
همین رو در منابع تاریخی ذکر شده است که ابن زیاد پیوسته به واسطه
این سپاه بر اهل کوفه فخرفروشی میکرد .دقیق ًا مثل وضعیتی که «گارد
ریاست جمهوری» در عراق در دوره صدام در مقابل مردم ایفا میکرد.
 .8برخورد با کارمندان حکومتی در کوفه :از نصوص تاریخی
میتوان چنین نتیجه گرفت که ابن زیاد قدرت این افراد را یکپارچه
کرد؛ او آنها را به شدت تهدید کرد که اگر از حضور در نماز جماعت

فاصله بگیرند ،به شدت با آنها برخورد خواهد کرد.
 .8تهدید به انتقام جمعی :او در خطبهاش گفت که اگر با من
همکاری نکنید ،تنها به انتقامگیری از خودتان بسنده نمیکنم؛ بلکه
نزدیکان و آشنایانانتان را بهواسطهی سرکشی شما مؤاخذه خواهم کرد.
اینها مجموعهای از کارهای ابن زیاد بود که بهوسیلهی آنها بر اهل
کوفه سیطره پیدا کرد.
اما سؤال دیگری که مطرح است این است که دعوت کنندگان از امام
حسین(ع) از چه چیزی غافل شدند که باعث به وجود آمدن این حادثه
شد؟ بعضی نکات در این زمینه بهنظر میرسد که به آنها اشاره میکنیم:
آ) آنان تصور میکردند که حرکت آنها هنوز هم برای حکومت
در هالهای از ابهام قرار دارد .باید توجه کرد که نامه نگاری با امام
حسین(ع) توسط افرادی صورت میگرفت و حتی اسامی بعضی از آنها
ثبت شده است .آنها تصور میکردند که حکومت از این کار خبر ندارد؛
در حالی که حکومت و یزید از این مسأله خبر داشت و از همین رو به
ابن زیاد دستور فوری داد تا کوفه را در دست بگیرد.
ب) آنان تصور میکردند که حاکم کوفه تغییر نخواهد کرد .واقعیت این
بود که بزرگان شیعه در کوفه تصور نمیکردند که یک شبه ورق برگردد
و حاکمی بر سرکار بیاید که
روحیاتش  ۱۸۰درجه با روحیات
متسامح نعمان بن بشیر متفاوت
باشد .این نکته هم قابل ذکر
است که این وضعیت میتواند در
هر زمانهای اتفاق بیافتد.
ج) آنان تصور نمیکردند که توجه
به امام حسین(ع) در میان توده
مردم ،توجهی عاطفی بود و توجه
عاطفی همانطور که به سرعت
به دست میآید ،به سرعت هم از دست میرود .این مسأله هنوز هم
در جوامع غیرپیشرفته مطرح است؛ اما در کشورهای پیشرفته جایگاه
عاطفه ،موتور محرک حرکت جامعه نیست؛ بلکه انگیزه دادن به جامعه
برای حرکت در مسیر مشخص است و عاطفه مردمی از طریق احزاب و
گروههای شناختهشده مدیریت میشود.
د) عدم آمادگی برای مدیریت صحیح بحران؛ مشارکتکنندگان در
این حرکت خود را برای تغییرات ناگهانی آماده نکرده بودند و از همین
رو به مشکالت بعدی برخوردند .این نکته را هم باید در نظر داشت
که وظیفه مسلم بن عقیل رهبری نبود؛ بلکه وی تنها برای بررسی
وضعیت پیش رو به کوفه آمده بود.
نباید فراموش کرد که مسائلی که در این حرکت پیش آمد در هر
جامعه دیگر و در هر زمان دیگری نیز ممکن است بهوجود آید؛ بنابراین
تحلیل حرکت امام حسین(ع) نیاز به تأمالت بیشتری دارد .از یاد
نبریم که بسیاری از دعوتکنندگان امام آماده کشتهشدن بودند؛ ولی
آن حرکت ،حرکتی غیرموفق بود از طرف کسانی که از امام(ع) دعوت
بهعمل آوردند و آمادگی تغییرات ناگهانی را نداشتند.
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کتابهای نحس!
وسام السبع نویسنده و روزنامهنگار بحرینی است که حوزهی پژوهشیاش
فکر ،تاریخ و فرهنگ اسالمی است و تحصیالتش نیز در همین زمینه است.
السبع لیسانس خود را در فلسفه و علم النفس از دانشگاه بیروت اخذ کرد؛ فوق
لیسانسش را در زمینه روابط عمومی گرفت و در حال حاضر در حال گذرندان
دوره دکترای خود در رشته فلسفه تاریخ اسالمی در لندن است .آنطور که
در وبالگ شخصی وسام آمده است ،وی از سال  ۲۰۱۰در روزنامه «الوسط»
بحرین به نگارش مشغول بوده است .در کنار آن ،در روزنامههای «االیام» و
«الوطن» نیز قلم زده است .وی عالوه بر فعالیتهای اجتماعی ،تألیفاتی نیز
در زمینه تاریخ زندگی علمای شیعه دارد .در تماسی که با وسام السبع داشتیم،
وی متذکر شد که این مقاله تکملهای دارد که در آینده منتشر خواهد شد.
نویسنده :وسام السبع

ترجمه :سیدمرتضی ابطحی

معرفــت و شــناخت ،وجــه تمایــز تاریــخ تمــدن و فرهنــگ
اســامی اســت و در فرهنــگ عربــی و اســامی از قدیماالیــام
کتــاب و وســایل مرتبــط بــا شــناخت دارای جایــگاه بلنــدی بــوده
اســت؛ امــا در ایــن میــان نکتــه ظریفــی بــر خــاف ایــن فرهنــگ،
دربــارهی کتــاب و ارتبــاط بــا آن وجــود دارد کــه گهــگاه از نظرهــا
پوشــیده میمانــد .منظــور مــن بهطــور خــاص اعتقــاد گروهــی
بــه نحــس بــودن برخــی کتــب اســت .منظــورم از نحوســت ،اعتقــاد
بــه نحــس بــودن ایــن کتــب از جهــت خوانــدن ،قرائــت یــا حتــی
خریــد و نگهــداری آنهاســت!
شــیخ عبــاس قمــی صاحــب کتــاب «مفاتیــح الجنــان» _ از کتــب
پرفــروش ادعیــه _ کــه محقــق بینظیــری در ســیره اعــام و
شــخصیتها بــود ،وقتــی از ابوالفــرج اصفهانــی (م۳۵۶هـــ.ق) و
کتابــش ســخن میگویــد ،در تعلیق ـهای مینویســد« :بــر خواننــده
مخفــی نمانــد کــه کتــاب اغانــی ابوالفــرج اصفهانــی ،کتاب نحســی
اســت و نحوســت آن مشــهور اســت و مــن برخــی از نحوسـتهای
ایــن کتــاب را شــنیدهام» .امــا متأســفانه او چیــزی از آنچــه شــنیده
را نقــل نمیکنــد کــه اگــر ایــن کار را میکــرد بــه ادبیــات جالــب
توجهــی دســت پیــدا میکردیــم کــه خالــی از ظرافــت نبــود .شــاید
بــه همیــن دلیــل بــوده اســت کــه از مرجــع دینــی شــیخ محمــد
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حســین کاشــفالغطا (ت۱۹۵۴م) در کتابــش نقــل شــده کــه در
شــهر نجــف ،در دوره او _ یعنــی نیمــه اول قــرن بیســتم میــادی
_ جــز یــک نســخه از کتــاب اغانــی ابوالفــرج اصفهانــی پیــدا
نمیشــد؛ آن هــم در شــهری کــه شــهر علــم و ادب بــود!
معــروف اســت کــه اصفهانــی کتــاب اغانــی را در پنجــاه ســال
تألیــف کــرد .همچنیــن نقــل شــده کــه صاحــب بــن عبــاد وزیــر
دولــت آل بویــه در ســفرش  ۳۰شــتر را بــرای حمــل و نقــل کتــب
ادبــی اختصــاص داده بــود؛ ولــی وقتــی اغانــی ابوالفــرج به دســتش
رســید ،از کتــب دیگــر بینیــاز شــد.
یکــی دیگــر از کتبــی کــه در تاریــخ اســامی ،نحــس دانســته شــده
و نــام آن بــا بدیمنــی و شــومی گــره خــورده اســت ،کتــاب ابوحیــان
توحیــدی (م ۴۱۴هـــ.ق) بــا عنــوان «در ذم دو وزیــر» اســت کــه به
ذم صاحــب بــن عبــاد و ابــن عمیــد میپــردازد و سرشــار از فحــش
و ناسزاســت .آنطــور کــه مستشــرق سویســی آدام متــز در کتــاب
خــود «تمــدن اســامی در قــرن چهــارم هجــری» میگویــد ،مــردم
زمانــی طوالنــی معتقــد بودنــد کــه ایــن کتــاب بــرای خریــدارش
نحوســت بهدنبــال م ـیآورد.
ایــن اعتقــاد بــه شــومی کتابهــا بــه اشــخاص نیــز کشــیده
شــده اســت و برخــی اعتقــاد دارنــد هــر چیــزی کــه ارتباطــی بــا
ابــن رومــی (م ۲۸۳هـــ.ق) شــاعر دارد ،نحــس و شــوم اســت؛ حتــی
اگــر بــه انــدازه نوشــتن دربــاره او یــا دیوانــش باشــد! حتــی ایــن
اعتقــاد وجــود دارد کــه نوشــتن دربــاره ابــن رومــی موجــب ضــرر
یــا ایجــاد مشــکل میشــود .نابغــه فــن ،عبــاس محمــود عقــاد(م
بین طالب شایع بود کسی که شرح ابن ناظم بر
الفیه ابن مالک را مطالعه کند ،هیچوقت نمیتواند
آن را به پایان برساند!

۱۹۶۴م) نیــز از ایــن موضــوع برحــذر داشــته شــد؛ امــا او بر نوشــتن
دربــارهی ابــن رومــی اصــرار ورزیــد؛ پــس بــه زنــدان افتــاد و زمانی
کــه کتــاب کامــل شــد پایــش شکســت!
انیــس منصــور در کتــاب خــود دربــاره تاریــخ زندگــی عقــاد
مینویســد« :اســتاد مــا بــه خوبــی میدانســت کــه حتــی خــود
ابــن رومــی شــاعر دربــاره کسـیکه دربــاره او تــاش کنــد نگــران
اســت؛ ولــی در عیــن حــال او در توجــه بــه ایــن شــاعر زیــادهروی
کــرد و پــا را از ایــن هــم فراتــر گذاشــت و بیــت شــماره  ۱۳را کــه
عــدد شــوم بــود انتخــاب نمــود و بــر کتابــش تصویــر یــک جغــد
کشــید کــه آن هــم نشــانه شــومی و بدیمنــی اســت» .منصــور
اضافــه میکنــد« :از وقتــی کــه روزنامههــا ایــن خبــر را منتشــر
کردنــد کــه ادیبــی جــوان و روســتایی ،بحثــی از ابــن رومــی را
نگاشــته اســت و آن را بــه اســتاد عقــاد هدیــه کــرده اســت ،زمــان
زیــادی نگذشــت کــه شــومی ابــن رومــی گریبــان وی را گرفــت و
او در حالــی کــه از خیابــان عبــور میکــرد ،بــا اتوبــوس تصــادف
کــرد؛ آن هــم زمانــی کــه قصــد داشــت ســوار بــر قطــار شــود و بــه
پایتخــت مصــر یعنــی قاهــره بــرود!».
آنچــه کــه ایــن داســتان را بیشتــر عجیــب و غریــب میکنــد آن
اســت کــه ایــن جــوان بــه والدیــن و اســتادانش گفتــه بــود قصــد
دارد در یــک تجربــه شــخصی ،شــایعهای کــه علیــه ابــن رومــی
وجــود دارد را راســتیآزمایی کنــد! ســخنها و حکایــات دربــاره
ایــن داســتان هــم زیــاد اســت .حتــی همســر ایــن مــرد جــوان
میگویــد او یــک روز بــدون هیــچ مقدمــهای مــرا طــاق داد!
وقتــی از او دربــاره ســبب ایــن کار ســؤال شــد گفــت« :تــا امــروز
دلیــل ایــن کار را نمیدانــم!».
تمــام ایــن ســخنها در حالــی اســت کــه زندگــی ابــن رومــی،
خــود زنجیــرهای از مصائــب و مشــکالت اســت؛ او مجموعــهای
از دردهــا را در زندگــی خــود جمــع کــرده اســت؛ از گرفتــار آمــدن
در چنــگال فقــر پــس از ثروتمنــد شــدن ،تــا مــرگ دوســتان و
فرزنــدان؛ تــا جاییکــه _ آنطــور کــه در شــعرش منعکــس شــده
_ دیگــر آرزویــی در زندگــی نداشــته اســت.
ابــن رومــی بــه هجــو ،تمســخر ،شــومی و بدیمنــی شــدید معــروف
بــود؛ ســکوت صاحــب کتــاب اغانــی دربــاره او از روی خشــم اســت؛
نــه بــرای کوچــک شــمردن جایــگاه او؛ چــون هرکــس ســخنی در
مــدح ابــن رومــی میگفتــه اســت ،ســخن را بــه تحقیــر و تمســخر
او میکشــانده اســت؛ تــا جایــی کــه بســیاری از او روی گرداندنــد
و در غذایــش ســم ریختنــد تــا او مــرد.
در نمونــهای دیگــر از کســی _ کــه خــودش از مرحــوم آیــتاهلل
العظمــی مرعشــی نجفــی شــنیده بــود _ شــنیدم کــه کتــاب «تاریخ
ابــن خلــدون» و مقدمــه آن موجــب فقــر میشــود؛ البتــه بعضــی
همیــن ســخن را دربــاره کتــاب «اســفار» مالصــدرا ،فیلســوف

ایرانــی نقــل میکننــد .عــاوه بــر ایــن ،شــایع اســت کــه کتــب
ســحر و شــعبده هــم از کتــب نحــس و شــوم هســتند.
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه نفــس ایــن ســخن کــه برخــی از کتب
موجــب نحوســت میشــوند ،نوعــی «حقــه تبلیغاتــی» اســت کــه
اســتبدادی «ظریــف» را در دل خــود دارد و هــدف آن محاصــره و
منــع انتشــار افــکاری اســت کــه در برخــی محافــل و مجامــع مقبول
یــا خوشآینــد نیســتند .معــروف اســت کــه معتقدیــن بــه فلســفه
و عرفــان در ایــران و دیگــر مناطــق _ بهویــژه از قــرن دهــم بــه
بعــد _ مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفتنــد؛ طــوری کــه شــاغلین بــه
ایــن علــوم مجبــور شــدند از مواضعشــان عقبنشــینی کننــد ،یــا
در خفــا بــه تحصیــل آن بپردازنــد ،یــا بــه هنــد مهاجــرت کننــد.
ایــن را هــم بایــد در نظــر داشــت کــه بعضــی علمــا بهواســطهی
نبــوغ و ســرآمد بودنشــان بــه جنــون میرســند! مثــ ً
ا لغــوی
فــراء (ت۲۰۷هـــ.ق) مریــض شــد و عقلــش
معــروف ابــو زکریــا ّ
از بیــن رفــت .یــا جواهــری _ صاحــب لغتنامــه مشــهور _ بــه
واســطه علــم زیــاد بــه جنــون کشــیده شــد .جواهــری وقتــی کتــاب
«صحــاح» خــود را تصنیــف میکــرد ،وقتــی بــه حــرف ضاد رســید،
دچــار وســواس شــد .او بــه مســجد جامــع قدیــم نیشــابور رفــت و
ســپس از بــام آن بــاال رفــت و گفــت« :ای مــردم! مــن در دنیا کاری
را کــردم کــه پیــش از مــن کســی نکــرده بــود؛ پــس بــرای آخــرت
نیــز کاری خواهــم کــرد کــه اینگونــه باشــد .او بــا طنــاب ،دو لنگــه
یــک در را (مثــل دو بــال) بــه دو دســتش بســت و از مکانــی مرتفــع
در مســجد بــاال رفــت و تصــور کــرد کــه پــرواز خواهــد کــرد؛ امــا
بــر زمیــن خــورد و مــرد».
در مقابــل ،ایرانیهــا بــرای دیــوان حافــظ احترامــی خــاص و
جایــگاه ویــژهای قائلنــد و حافــظ در میــان آنــان بــه لســانالغیب و
بازگوکننــده اســرار شــهرت دارد و بــه دیــوان او تفــأل زده میشــود
و بســیار زیــاد اتفــاق میافتــد کــه بیــت شــعر در فــال حافــظ،
مطابــق حــال فالگیرنــده درمیآیــد .آنطــور کــه از اشــعار حافــظ
پیــدا اســت ،او حافــظ قــرآن کریــم بــوده اســت؛ بعضــی نیــز بــه
دیــوان منســوب بــه امــام علــی بــن ابیطالــب تفــأل میزننــد.
کتــاب «الفیــه ابــن مالــک» منظومـهای شــناخته شــده در علــم نحو
اســت کــه طــاب حوزههــای علمیــه آن را فرامیگیرنــد و شــروح
بســیاری دارد؛ یکــی از آنهــا شــرحی اســت کــه ابــن ناظــم نگاشــته
اســت .یکــی از طــاب علــوم دینــی نقــل میکــرد زمانــی کــه
مــن شــروع بــه خوانــدن ایــن کتــاب کــردم ،بیــن طــاب شــایع
بــود کســی کــه شــرح ابــن ناظــم را مطالعــه کنــد ،هیچوقــت
نمیتوانــد آن را بــه پایــان برســاند و گفتــه میشــد کــه ایــن
امــر بــه تجربــه ثابــت شــده اســت! ولــی مــا بعــداً فهمیدیــم کــه
یکــی از طــاب ،مطالع ـهی آن را بــه پایــان بــرده اســت؛ هرچنــد
نقلکننــدهی ایــن ســخن ،از عاقبــت ایــن فــرد ســخنی نگفــت!
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تقریری از نظریهی «علمای ابرار» علی اشرف فتحی

قرائت درکنشده

دو هفته پیش که
محضر استاد معظم
آیتاهللالعظمی شبیری
زنجانی رسیده بودم،
طبق عادت همیشگی
_ که در محضر ایشان،
همیشه مباحث علمی اولویت دارد _ سخن از مباحث رایج در یک
دهه اخیر درباره عصمت ائمه شیعه (علیهمالسالم) و نگاه اصحاب آن
حضرات به این مقوله بهمیان آمد .از ایشان درباره گزارشی پرسیدم
که نشان میدهد یکی از نزدیکترین یاران ائمه(ع) ،آنها را فقط
دانشمندانی نیکرفتار میدانسته است؛ همان گزارشی که اکنون به
مثابه یک «قرائت فراموششده» به نام «نظریه علمای ابرار» در برخی
مجامع فکری ما جا افتاده و جزو کشفیات جدید و حتی بدیهیات و
مسلمات فکری برخی از اهل فکر دوران ما شمرده میشود.
ایشان در پاسخ به پرسش بنده گفتند« :مشهور بین اصحاب ائمه(ع)
این بود که آنها علمای ابرار هستند .ائمه(ع) مسائلی مثل عصمت
را در جلسات عمومی مطرح نمیکردند .اشخاص هم ملزم نبودند که
معتقد به آن باشند .شرایط برای بیان اینگونه مسائل مساعد نبود.
اصحاب ائمه(ع) فقط همینقدر میدانستند که باید دین خود را از
ائمه(ع) اخذ کنند و نه دیگران .اینگونه امور فقط به برخی از اشخاصی
که اصحاب سِ ّر بودند ابالغ میشد و آنها هم نباید ابراز میکردند.
بعدها همین روایات پراکنده که جمعآوری میشد به حد تواتر میرسید
و به یک اعتقاد یقینی بدل میشد .نمیشود از این روایات استفاده کرد
که اصحاب ائمه(ع) قائل به عصمتشان نبودهاند .شرایط بهگونهای
نبوده که این چیزها را مطرح کنند و باید به تدریج مطرح میکردند.
حتی ُزراره هم نمیدانسته که تعداد امامان  ۱۲نفر است .ملزم هم
نبوده که بداند .آنها فقط باید امام زمان خود را میشناختند».
در ادامه هم گفتند« :دانشگاههای ما اینگونه مطالب را بهجای آنکه از
منابع اصلی بگیرند ،از کتب ترجمه شده میگیرند و لذا مایه علمی ندارند».
پیشتر هم درباره این بحث نوشته بودم؛ ریشهی این نظریه به جملهای
از عبداهلل بن ابییعفور از اصحاب خاص امام صادق(ع) برمیگردد که
در مباحثهای به یکی دیگر از یاران امام گفته که امامان شیعه ،علمای
نیکرفتار و پرهیزکار هستند و بس .برخی محققین و نویسندگان
معاصر از این جمله برداشت کردهاند که اصحاب خاص ائمه(ع) نیز
آنها را معصوم نمیدانستهاند و باور به عصمت ،نوعی غلو محسوب
میشده است .جدای از اینکه این نظریهپردازان ،شرایط خاص و
بغرنج زمان زندگی ابن ابییعفور و خفقان حاکم را از اساس ،نادیده
گرفتهاند ،به این نتیجه نظریه خود دقت نکردهاند که اگر ما نیز باید ائمه
شیعه را فقط دانشمندانی نیکرفتار و پرهیزکار بدانیم ،دیگر چه فرقی
میان ما و اهل سنت در تعیین جایگاه ائمه(ع) وجود خواهد داشت.
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سید جواد میرخلیلی گزارش نشست علمی

استلزامات رسیدن به وضعیت همدلی
و همزبانی

نشست علمی همدلی و همزبانی دولت و ملت (مشکالت و راهکارها)
به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی ،با سخنرانی حجتاالسالم دکتر غالمرضا بهروزی لک عضو
هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و دکتر رضا عیسینیا مدیر گروه و
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
و با دبیری علمی آقای سیدجواد میرخلیلی در روز چهارشنبه  ۱۸آذر
برگزار شد .به گفتهی دبیر علمی این نشست ،حجتاالسالم دکتر
بهروزی لک از منظر اندیشهای و دکتر عیسینیا از منظر جامعهشناسی
سیاسی ،به مشکالت و راهکارهای همدلی و همزبانی دولت و ملت
پرداختند .متن کامل سخنرانی اساتید این نشست در ادامه میآید.

حجتاالسالم دکتر غالمرضا بهروزی لک

همدلـی بـه مثابه تجلـی اعتمـاد اجتماعی بین حاکمـان و مردم،
در اندیشـه اسلامی مبتنـی بـر ایـده مرکـزی تعهـد سیاسـی اسـت
کـه هـم از سـوی حاکمـان و هـم از طرف مـردم الزم اسـت رعایت
شـود .حکومـت یـک مسـئولیت و امانـت الهی اسـت و به تعبیـر امام
ان عملـک لیس لـک بطعمه و لکنه فـی عنقک امانه».
علـی(ع)« :و ّ
و بدیـن جهـت اسـت کـه آن حضـرت پذیـرش خالفـت را عهـدی
الهـی دانسـت« :و مـا اخـذ اهلل علـی العلماء» .از سـوی دیگـر حضور
در عرصـه سیاسـی و مشـارکت اجتماعـی نیـز نهتنهـا حـق افـراد و
شـهروندان ،بلکـه تکلیفـی الهی اسـت.
محوریـت شـریعت و آموزههـای دینی در اسلام سـبب تمایز ماهیت
مشـارکت در اندیشـه اسلامی بـا الگـوی مـدرن غربی اسـت .چنین
تمایـزی موجب میشـود الگـوی جدیدی را برای مشـارکت سیاسـی
در حکومـت اسلامی بـا عنـوان مشـارکت سیاسـی متعهدانـه اضافه
نماییـم .الگوی مشـارکت سیاسـی متعهدانـه گونهای از مشـارکت در
عرصه سیاسـی اسـت که حضـور متعهدانه فـرد را در عرصه سیاسـی

بـا اسـتناد بـه منابـع دینـی ،یـک تکلیـف اعلام میکنـد و از فـرد
میخواهـد هنـگام مشـارکت در عرصـه سیاسـی بـه برخـی تعهدات
پایبنـد باشـد .مشـارکت سیاسـی در نگـرش غـرب عمدتـ ًا مبتنـی بر
محوریـت انسـان و حقـوق وی اسـت .این امـر به ویـژه در نظامهای
لیبـرال کـه فردمحور اسـت غلبـه دارد.
مشـارکت سیاسـی در غـرب کـه غالبـ ًا بـا شـهروندی فعال همسـان
میشـود ،مبتنـی بـر اراده و خواسـت عمومـی اسـت .در ایـن الگـو،
مشـارکت بـا شـکلگیری ارادههـای آزاد فـردی و براسـاس حـق
تعییـن سرنوشـت ،مبتنـی بـر قـرارداد اجتماعی و مسـتقل از اشـراف
یـا الـزامآوری منابـع دیگـر صـورت میپذیرد .افـراد ،صاحـب حق یا
اختیـار هسـتند تـا هرگونـه کـه میخواهنـد رفتـار کننـد و درنتیجـه
ایـن حضـور و رأی آنـان اسـت که بـه حکومـت مشـروعیت و اعتبار
میبخشـد .در ایـن جـا مشـارکت فعـال ،ناشـی از حضـور ارادی و
مطابـق خواسـت و نظـر افـراد ،فـارغ از الزامات پیشـینی یـا فرافردی
ا ست .
امـا مشـارکت سیاسـی فعـال متعهدانـه در بسـتری دینـی ،علاوه بر
حـق بـودن ،صبغـه تعهـد دینـی نیـز مییابـد .از ایـن الگـو میتوان
بهعنـوان مشـارکت سیاسـی متعهدانـه یـاد کـرد .مشـارکت سیاسـی
متعهدانـه بهلحـاظ عمـق شـهروندی ،از گونه شـهروندیهای عمیق
محسـوب میشـود .بهنظـر میرسـد اگر با چنین نگرشـی بـه ماهیت
همدلـی و همزبانـی بین دولت و ملت در اندیشـه اسلامی نگاه کنیم،
اسـاس و معیـاری محکـم و متقـن بـرای روابـط سیاسـی -اجتماعی
در جامعـه خواهیـم داشـت کـه میتوانـد بنیانـی مرصـوص را بـرای
زندگـی سیاسـی در حکومت اسلامی فراهـم نماید.

دکتر رضا عیسی نیا
سطوح مختلف همدلی

همدلـی را میتـوان بـا رویکـرد روانشناسـی دنبـال نمـود؛ یعنـی
اینکـه احسـاس طـرف مقابـل را درک کنیـم؛ مسـائل را نـه از منظر
خودمـان ،بلکـه از منظـر و دنیـای فـرد دیگـری بنگریـم (بـه عبارت
دیگـر :به احسـاس کسـی وارد شـدن) .همدلی را میشـود بـا رویکرد
جامعهشـناختی و ادبـی دنبـالکـرد.
یکـی از اصـول یا اسـتلزاماتی که باید بـرای ایجاد و اسـتمرار همدلی
در میـان دولـت و ملـت رعایـت شـود ،اصـل اعتمـاد و اعتمادسـازی
اسـت؛ آنهم در سـه سطح:
* اعتماد در سطح افراد :اعتماد به منزلهی ویژگی فردي افراد؛
* اعتمـاد در سـطح نهادهـا :اعتمـاد به منزلـهی عاملـی در ارتباطات
اجتماعی؛
* اعتماد در سطح نظام :اعتماد بهعنوان ویژگی نظام اجتماعی.
همدلی با چه کسانی

دربـارهی ایـن کـه در چـه فضایـی و بـا چـه کسـانی میتـوان ـ یـا
نمیتـوان ـ همدلـی داشـت بایـد گفـت بـا کسـانی کـه بـه اصـول

و مبانیـای ماننـد اعتقـاد بـه مکتب اسلام ،قانـون اساسـی و والیت
فقیـه پایبنـد باشـند .بنابراین با كسـانى که برای دشـمن کار میکنند،
مشـتاق سـلطهى بیگانـگان هسـتند ،وحـدت را در قـول و عمـل (و
عمـداً) مىشـكنند و بلندگـوى افكار و اهداف دشـمنان ملت هسـتند،
نمیتـوان همدلـی و همـکاری داشـت.
بـرای همدلـی و همزبانـی ،دولـت و ملت بایـد زبان «محرمـی» پیدا
کننـد؛ چـون زبـان محرمـی بهقـول موالنـا بـر پایـه همدلـی اتفاق
میافتـد؛ نـه بـر پایـه خـون ،نـژاد و گروهبازیهـا.
اسـتلزاماتی کـه دولت بایـد برای رسـیدن بـه همدلی
مراعـات کند

ـ شـفافیت :شـفافیت یعنـی آزاد گذاشـتن جریـان اطالعـات و
قابـل دسـترس بـودن آن بـرای همـه کسـانی اسـت کـه در ارتبـاط
بـا تصمیمـات هسـتند .همدلی یـک موضوع دسـتوری نیسـت؛ بلکه
بایـد آن را بهوجـود آورد و رشـد داد .یک راه بدسـت آوردن آن ،عملی
کردن شـفافیت اسـت.
ـ قانـون و قانـون مداری :قانـون و قانون مـداری ،یعنی اجرای
قوانینـی کـه برای همه سـودمند اسـت؛ بدون قائل شـدن اسـتثنا؛ بر
اسـاس حقـوق پایـه انسـانی و مالحظه ارزشـهای متداول و سـخت
گیـری در اجـرای قوانین (چـون یکی از تعهدات دولت به شـهروندان
بازسـتاندن حقوق سـتمدیدگان از سـتمگران است).
ـ پاسـخگویی :یعنـی مسـؤلین (تصمیمگیران بخشهـای دولتی،
خصوصـی و مدنـی) دربرابـر عمـوم مـردم پاسـخگو باشـند .در تفکـر
اسلامی حکمرانـی و مدیریت به مفهـوم امانـتداری وخدمتگذاری
اسـت و هیچگونـه سـلطهجویی و ّ
تحکـم در آن راه نـدارد؛ زمامداران
و کارگـزاران ،امیـن و پاسـدار حقـوق مردماند و در برابر آنان مسـئول
و پاسـخگو هستند.
ـ مسـؤلیتپذیری :یعنـی مدیران حکومتی نسـبت به خواسـته
هـای عمومـی حساسـیت داشـته باشـند و تلاش نماینـد تـا اجناس
رذایـل (فقـر ،بیـکاری ،دروغ  ،حسـد و ) ...از جامعـه زدوده شـود و در
عـوض فضایـل اخالقـی پایـه همبسـتگی اجتماعـی و سیاسـی قرار
گیرد.
ـ وفـای بـه عهـد و امانـتداری :در بـاور اسلامی یکـی از
«بینـش امانةاللهـی» اسـت؛ یعنی
داشـتن
لوازمـات همدلـی دولـت،
ِ
ِ
دولـت خـوب دولتـی اسـت کـه حکومـت را طعمه خـود ندانـد؛ بلکه
ِ
حکومـت را امانـت الهـی بدانـد.
ـ اعتمـاد سیاسـی :یکـی دیگـر از اصولـی کـه دولـت بـرای
رسـیدن بـه همدلـی باید رعایـت کند اصل «اعتماد سیاسـی» اسـت؛
چـون اعتمـاد سیاسـی ارتبـاط نزدیکی بـا کارآمـدی حاکمـان دارد و
بیانگـر درجهـای از انتظـار شـهروندان از توانایی و موفقیـت حاکمان
اسـت که متناسـب بـا انتظـار مردم باشـد.
علل و عوامل بیاعتمادی و تأثیرات آن بر همدلی
ـ انحصـار سیاسـی :هرگونـه انحصار در سیاسـت ،سـلب اعتماد
جامعـه را بهدنبـال خواهد داشـت.
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ـ وجـود فسـاد اداری :سـوگمندانه بایـد اظهـار داشـت فسـاد
اداری (ارتشـا و اختلاس) بهخصـوص در بانکهـا بـه اقتصـاد جامعه
آسـيبّهای فراوانـی وارد ميکنـد کـه پيامـد آن ،تنـزل اعتمـاد مردم
اسـت و بیاعتمـادی بيـن مـردم و بانکهـا موجـب بحـران اقتصـاد
کشـور خواهد شـد.
ـ عـدم توزیـع صحیـح ثـروت و فرصتهـای اجتماعـی:
تـا زمانـی کـه توزیـع نابرابر ثـروت و فرصتهـای اجتماعـی در جامعه
وجـود داشـته باشـد ،نمیتـوان شـاهد شـکلگیری اعتمـاد سیاسـی و
اجتماعـی مطلـوب یـا مـورد نظـر در جامعـه بود.
اسـتلزامات و اصولـی کـه ملـت بایـد برای رسـیدن به
همدلـی مراعـات کند

ملـت بـرای عملیسـازی همدلـی الزم اسـت بـه اصولی باور داشـته
باشـد و در تحقـق و عینیسـازی آن تلاش کنـد .عمدهتریـن اصول
همدلـی ملـت عبارتند از:
و شـاخصهای الگـوی
ِ
ـ مشـارکت :مشارکت سياسـی که برجسـتهترين گونهی مشارکت
محسـوب میشـود ،در واقـع عبـارت اسـت از ورود بـه عرصـهی
انتخـاب شـدن يـا انتخاب کـردن در جهـت دخالـت در تصميمگيری
و تصميمسـازیهای خـرد و کالن سياسـی کـه بـا سرنوشـت جامعـه
ارتباط دارد.
ـ احسـاس برابـری :شـعار فرهنگ اسلامی ،تسـاوی افـراد در
بهرهمنـدی در بیتالمـال اسـت.
ـ وفـاداری بـه حکومـت :شـهروندان بایـد در پیمانشـان وفادار
باشـند؛ دولتـی قدرتمنـد اسـت کـه وفـاداری شـهروندانش را بـا خود
داشـته باشد.
ـ خیرخواهـی :بـر شـهروندان اسـت کـه کاسـتیهای دولـت را
بـه دولتمـردان هشـدار دهنـد؛ چـون در فرهنـگ اسلامی یکـی از
سـه دسـتور پیامبر(ص) بـه مردم نسـبت بـه دولتمـردان «النصیحة
الئمـة المسـلمین» اسـت؛ یعنـی بـر شـهروندان اسـت که بـه دور از
آالیـش بـه مسـئوالن انـدرز پـاک دهند.
ـ پایبندی به رأی دادن و مطیع قانون بودن.
راهکارهای تحقق و تداوم همدلی میان دولت و ملت

ـ آزادي رسـانهاي :اگر در کشـوری رسـانهها آزاد نباشند ،گردش
انديشـه بهوجـود نميآيـد و مناظـره شـکل نميگيـرد .نقد رسـانهاي
موجـب ميشـود خالفـکار يـا خالفـکاران از عمـل خالف بترسـند و
بـه قانون عمـل کنند.
ـ خـروج از شـعار و شـعار زدگـی و اجـرای قانـون
جهـت عملی سـازی ریشـه کنـی فسـاد اداری ،ارتشـاء
و اختلاس.
ـ اقنـاع افـکار عمومـی :اعتمـاد بیـن ملـت و دولـت بر اسـاس
اقنـاع افـکار عمومـی از سـوی دولتهـا محقـق میشـود کـه بسـیار
اعتمـاد زاسـت؛ اگـر مـردم احسـاس کننـد دولـت بهدنبـال رفـع

20

شماره  /4دی 1394

مشـکالت و تنگناهـای مردم اسـت ـ و نـه صرف ًا بهدنبـال منافع خود
ـ ایـن امـر اثرگـذار خواهـد بود.
ـ توجـه بـه اعتماد و محقق کـردن آن :هنـگام توزیع قدرت
و مناصـب ـ در سـطوح عـام نـه فقـط سیاسـی ـ بایـد بـه دانایـی و
نادانـی عنایت داشـت؛ نـه دارایی و نـاداری.
ـ زیسـت مسـئوالن :امـام خمینـی(ره) خـود سادهزیسـت بود و
کارگـزاران جمهـوری اسلامی را نیـز بـه ایـن امـر دعـوت میکـرد
و میگفـت« :آنهايـى كـه در خانههـاى مجلـل ،راحـت و بـىدرد
فرسـاى سـتون
آرميدهانـد و فـارغ از همـه رنجهـا و مصيبتهاى جان
ِ
محكـم انقلاب و پابرهنههـاى محـروم ،تنهـا ناظر حـوادث بودهاند و
حتـى از دور هـم دسـتى بر آتـش نگرفتهانـد ،نباید به مسـئولیتهای
کلیـدی تکیـه کننـد؛ که اگـر به آنجـا راه پیـدا کنند ،چهبسـا انقالب
را یـک شـبه بفروشـند و حاصـل همـهی زحمـات ملـت ایـران را بـر
بـاد دهند».
ـ میـدان دادن بـه منتقدیـن :اگـر دولتهـا برخوردهـای
تحقیرآمیـز بـا منتقدیـن داشـته باشـند و نظـرات منتقدین را اسـتماع
نکننـد ،اعتمـاد ملـی آسـیب میبینـد و اگـر جایـگاه منتقدیـن ارتقـا
بخشـیده شـود ،میزان اعتمـاد عمومی افزایـش خواهد یافـت .اعتماد،
پیششـرط اصلـی کارآیـی ،انسـجام و ثبـات اجتماعـی اسـت و در
برابـر آن ضـد اعتمـاد ( )antitrustمنجـر بـه بروز تـرس ،ناامنی،
اغتشـاش و فروپاشـی اجتماعـی خواهـد شـد.
چـون میـان مشـاركت در اداره کشـور و اعتمـاد نهـادی ،رابطـهی
معنـاداری وجود داشـته اسـت ،میتوان نتيجـه گرفت اعتمـاد به يك
نهـاد ،شـرط الزم بـرای مشـاركت بـا آن نهاد اسـت؛ اما شـرط كافی
نیسـت؛ بلكـه اعتمـاد به سـاختار حاكميـت سياسـی عامـل تأثيرگذار
بر روی مشـاركت شـهروندان اسـت.
پیامدهای همدلی دولت و ملت

ـ عامـل پیشگیـری بسـیاری از رفتارهـای ناخوشـایند (چـه از طرف
دولـت و چـه از طـرف ملـت) :چـون هـردو بـه هـم اعتماد داشـته و
نگـران رفتـار و عمـل همدیگـر میباشـند.
ـ بـاال رفتـن اعتمـاد و اطمینـان در طرفیـن و بهوجود آمدن احسـاس
خوشـایند و مثبت و بانشـاط شـدن زندگی.
ـ اسـتوار شـدن حیـات سیاسـی بر پایـهی همدلی ،مسـاوی اسـت با
عقـل جمعـی و درنتیجـه اخـذ تصمیمـات صحیحتر.
ـ چـون ملـت بـه حـکام و حـکام بـه ملـت اعتمـاد و اطمینـان دارند،
بسـیاری از تعارضـات و سـوء تفاهمهـا بهوجـود نمیآینـد.
ـ ملـت و دولـت اعتمـاد بهنفـس مییابنـد و بـه خودباوری میرسـند
کـه ایـن امـر در برطرف کردن مشـکالت ،بسـیار مؤثر اسـت.
ـ امنیت روانی و آسایش خاطر در طرفین بهوجود میآید.
ـ میل به شرکت در فعالیتهای گروهی افزایش مییابد.
ـ باعـث عمران ،توسـعه سیاسـی ،آبادانـی اقتصادی ،رشـد فرهنگی و
انسـجام اجتماعی خواهد شـد.

حجتاالسالم مهدی مسائلی

بهمناسبت رحلت پیامبر(ص)

اثبات شهادت پیامبر(ص) یا رحلت ایشان؟

چندسالی است که موضوع مسموم شدن و شهادت پیامبر اکرم(ص)
توسط نزدیکان ایشان (بعضی از زنان آنحضرت) مطرح میشود.
ت پیامبر
با این رویکرد نوشتههای فراوانی همزمان با ایام درگذش 
اسالم(ص) در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود که در
آنها با چنیش بعضی روایات خواستهاند این موضوع را اثبات کنند .در
ادامه این یادداشت تالش میشود به صورت مختصر و کوتاه به بعضی
از این مطالب پاسخ داده شود.الزم به ذکر است این مطلب دیدگاه
مباحثات نبوده و از بحث و نقد در این زمینه استقبال می شود.

تنها روایتی که با تمسک به آن تالش میشود که بگویند
عایشه و حفصه به پیامبر(ص) سم خورانده و آن دوعامل شهادت
پیامبر(ص) بودند ،روایتی است از تفسیر عیاشی .این روایت عالوه بر
آنکه سند ندارد و بهصورت مرسل نقل شده است ،منبع اصلی آن نیز
منحصر به تفسیر عیاشی است که از این دست اخبار ،در آن کم وجود
ندارد .از طرفی دیگر همراه با نقل این روایت ،مقدمهچینی نادرست و
تحریفآمیزی نیز صورت میگیرد؛ به این معنا که برای محکم کردن
این سخن نامعتبر ،منابعی از شیعه و اهلسنت برشمرده میشود که
موضوع شهادت پیامبر(ص) را مطرح کردهاند؛ در حالی که مقصود
آنها از شهادت پیامبر(ص) در این منابع ،موضوع مسمومیت ایشان
به دست زن یهودیه است و آنها به این امر تصریح کردهاند.
موضوع داستان مسومیت رسول خدا(ص) در خیبر نیز مسألهای نیست
که تنها در منابع اهل سنت آمده باشد؛ بلکه بعضی رویات شیعه نیز
به بیان آن بپرداختهاند .اتفاق ًا ذیل عبارت « َما م ِْن نَبِ ٍّي َو َل َوصِ ٍّي إِ َّل
«عن
شَ ِهي ٌد» که در این نوشتهها به آن استناد میکنند ،آمده استْ :
ول َّ
أَبِي َع ْب ِد َّ
الُ :س َّم َر ُس ُ
اللِ علیهالسالم َق َ
اللِ َي ْو َم خَ ْي َب َر َف َت َكلَّ َم اللَّ ْح ُم
ول َّ
ال َفق َ
اللِ إِن ِّي َم ْس ُمو ٌم َق َ
َال َيا َر ُس َ
َفق َ
َال ال َّنبِ ُّي(ص) ِع ْن َد َم ْوتِ ِه الْ َي ْو َم
اي ْ ُ
ال ْكلَ ُة الَّتِي أَ َكلْ ُت بِخَ ْي َب َر َو َما م ِْن نَبِ ٍّي َو َل َوصِ ٍّي إِ َّل
َق َط َع ْت َم َطا َي َ
شَ ِهي ٌد» .همچنین بعضی از این روایات را می توانید در بحار األنوار
مشاهده کنید.
درباره داستان «لدود» و ماجرای دارو دادن به پیامبر(ص) نیز که
عدهای با چینش بعضی از مطالب آن ،خواستهاند آن را به موضوع

مسموم کردن ایشان ربط دهند ،باید گفت این روایت بسیار موهن و
خرافی را شیعه قبول ندارد؛ زیرا در متن آن آمده است که پیامبر(ص)
هنگامی که داروی تلخی بهنام «لدود» را به ایشان خوراندند ،ناراحت
شدند و فرمودند« :بايد به مجازات اين عمل ،در برابر چشمانم ،به
دهان تمام کسانی که در مجلس حضور دارند ،به جز عباس ،از آن دارو
ريخته شود» .سرانجام طبق دستور اکيد و سوگند پيامبر(ص) ،دارو به
دهان يکايک حضار ،به جز عباس ،ريخته شد تا نوبت به همسران
پيامبر(ص) رسيد .از ميان آنان ،ميمونه اصرار کرد که من روزه هستم؛
ولي به گفتار وي اعتنا نکردند؛ زيرا پيامبر(ص) بر اين امر تأکيد و
سوگند ياد کرده و کسی را جز عباس استثنا ننموده بود.
درباره این روایت موهن باید گفت :او ًال این ماجرا را نمیتوان به
مسأله مسمومیت ارتباط داد؛ چون اگر این دارو سم بود ،باید تمام
اهل منزل پیامبر(ص) مسموم میشدند .ثانی ًا روایتهایی که دربارهی
داروخوراندن به پیامبر(ص) از طریق اهلسنت وارد شدهاند ـ با قطع
نظر از مناقشه در سند ـ دارای این اشکاالت هستند :در متن این
روایات ،از جهاتی تناقض و اضطراب و اختالف وجود دارد؛ از جهت
اینکه چه کسی یا کسانی این دارو را به حضرت خوراندند اختالف
است؛ مطابق برخی روایات ،عباس این دارو را به حضرت خوراند و
مطابق برخی روایات دیگر ،این عمل کار اصحاب او بوده و مطابق
برخی دیگر کار همسران حضرت و زنان بوده است و مطابق برخي
ديگر كار اسماء بنت عميس بوده است .همچنین مطابق برخی
روایات ،حضرت بعد از آنکه اثر دارو را در دهانش چشید ،فهمید
که داروی «لد» است؛ ولی مطابق برخی دیگر از روایات ،حضرت از
ابتدا میدانست و لذا آنان را از این عمل نهی نمود؛ ولی آنها دستور
حضرت را امتثال نکردند .در متن این روایت آمده که خداوند هرگز
او را به مرض ذاتالجنب مبتال نخواهد کرد؛ در حالی که از عایشه
نقل شده که گفت« :إن النبی(ص) مات من ذات الجنب»؛ «همانا
پیامبر(ص) به جهت مرض ذات الجنب از دنیا رحلت کرد» .وانگهی
مطابق برخی روایات ،ذات الجنب از شیطان است.
جای تعجب آن است که این روایت بر خالف عقاید شیعه است و با
قدری تأمل و تدبر در جوانب این قصه ،پی میبریم که دلیل جعل آن،
توجیه نسبت ناروای هذیان از جانب خلیفه دوم به رسول خدا(ص)
است؛ این نکته ای است که ابن ابی الحدید از استادش نقیب نقل
کرده است« :من در مجلس استادم ابوجعفر نقيب حديث «لدود» را
مطرح کردم و نظر او را در اين مورد جويا شدم که آيا در اين حادثه،
به دهان علي بن ابي طالب نيز از آن داروي تلخ و بدمزه ريختند؟
او در پاسخم گفت :معاذ اهلل؛ اگر چنين چيزي حقيقت داشت ،عايشه
ميگفت؛ زيرا او عالقهمند بود که در بارهی علي بن ابی طالب نقطه
ضعفي بيابد و آن را افشا و برمال کند .ابوجعفر سپس گفت :در آن
روزها و ساعتهاي آخر پيامبر ،مسلم ًا ن ه تنها علي و فاطمه ،بلکه
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حسن و حسين نيز در کنار بستر پيامبر حاضر بودند و آيا ميتوان
احتمال داد که از آن دارو به دهان آنان نيز ريخته باشند؟! نه؛ به خدا
سوگند چنين چيزي نبوده است» .ابن ابی الحديد میگويد :ابوجعفر
گفتار خود را با اين جمله پايان داد« :و داستان لدود از اصل دروغ و
تقرب به بعضى از مقامات
ساختگي است و آن را تنها يک نفر براى ّ
ساخته و پرداخته است».
همچنین یکی دیگر از انگیزههای جعل این روایت میتواند
فضیلتتراشی برای عباس عموی پیامبر(ص) از ناحیه خلفای عباسی
باشد؛ زیرا در این روایت آمده است که پیامبر(ص) دستور داد به دهان
همه حاضران در خانه ایشان داروی تلخ ريخته شود و تنها کسی که
مستثنا گرديد ،عباس بود!
افزون بر روایات پیشین ،عدهای برای اثبات مسمومیت پیامبر(ص)
توسط همسرانش به نقلی از تفسیر قمی استناد کردهاند که در آن
پیامبر(ص) نوبت زنان خویش را رعایت نکرده و در منزل حفصه
با ماریه قبطیه خلوت کرده است .حفصه از این ماجرا آگاه شده و
پیامبر(ص) که از این قضیه شرمزده شده بود ،برای این که حفصه
را از خود راضی کند و قضیه کشدار نشود ،ماریه را بر خود حرام
کرد و قسم خورد که بعد از این هرگز با او همبستر نخواهد شد.
سپس حقالسکوتی دیگر به حفصه میدهد و آن خبر غیبی است
مبنی بر اینکه بعد از پیامبر(ص) ،ابوبکر خالفت مسلمانان را بهدست
میگیرد و بعد از او ،پدرحفصه (عمر)! پیامبر(ص) از حفصه میخواهد
که این مطلب را با کسی بازگو نکند؛ ولی او این موضوع را به عایشه
میگوید .عایشه هم به پدرش ابوبکر و او هم به عمر مطلب را بازگو
میکنند و سرانجام این چهار نفر تصمیم میگیرند که با مسموم کردن
پیامبر(ص) امر خالفت را جلو بیاندازند؛ ولی پیامبر(ص) از طریق وحی
از این ماجرا با خبر شد و توطئه آنها نقش برآب میشود . مشابه
همین داستان در کتاب الصراطالمستقيم نیز آمده است؛ به اضافه
اینمطلب که وقتی پیامبر(ص) از طریق وحی از این ماجرا با خبر
شدند ،دستور به قتل آن دو (عمر و ابوبکر) دادند؛ ولی آن دو قسم
ِين َكف َُروا ال
خوردند که اینکار را نکردند؛ ولی وحی آمد« :يا أَيُّ َها الَّذ َ
تَ ْع َت ِذ ُروا الْ َي ْو َم»؛ «اى كسانى كه كافر شدهايد؛ امروز عذر نياوريد».
متأسفانه این روایتهای موهن و عجیب ،که سرتاپا آثار وضع و جعل
در آنها مشخص است و توهینهای فراوانی نیز به مقام شامخ پیامبر
اسالم(ص) در آنها وجود دارد ،مستمسک بعضی برای مطرح کردن
چنین سخنان سخیفی شده است.
افزون بر این ،سندهای این روایات همگی ضعیف و غیرقابل قبول
هستند و حتی برای نقل کتاب الصراط المستقيم اصال سندی وجود
ندارد و روایت نقلشده در آن با تعبیر «في رواية» آمده است .منابع
این روایات ـ یعنی تفسیر قمی و الصراط المستقيم ـ که وضعی بدتر
دارند و مورد اطمینان علمای شیعه نیستند .از همه اینها گذشته
در این دو روایت ،اص ً
ال مسمومیتی برای پیامبر اسالم(ص) ایجاد
نمیشود و معلوم نیست بعضی چگونه آنها را به شهادت پیامبر(ص)
ارتباط میدهند!؟
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نقدها و نظرات ثبت شده خوانندگان محترم
مباحثات پیرامون مطلب

« اثبات شهادت پیامبر(ص) یا
رحلت ایشان؟»
همزمان با ایام بیست و هشت صفر و رحلت حضرت پیامبر
اکرم(ص) مطلبی در سایت مباحثات منتشر شد و نویسنده تالش
کرد ه بود تا به بررسی ادله مختلف رحلت یا شهادت آن حضرت
بپردازد .اگرچه در نتیجه گیری نویسنده در تحلیلی متفاوت
مدافعان نظریه شهادت را وابسته به جریان فکری خاصی دانسته
بود اما اصل نوشته در چارچوب دیدگاههای علمی بود.
به نظر می رسید پس از انتشار این متن منتقدان با بهرهگیری از
منابع تاریخی و حدیثی پاسخی متناسب ارائه دهند .اما متاسفانه
در برخی موارد شاهد قضاوتها و توهینهای ناروائی به نویسنده
بودیم.
نظرات رسیده برای این مطلب در نوع خود جالب توجه است.لذا
در این شماره از نشریه صفحهبندی شده مباحثات نظرات ذیل
مطلب را هم در اختیار خوانندگان محترم قرار میدهیم.
وحدتی:

اوال شـهادت حضـرت منحصـرا بـه دسـت بعـض صحابـه خایـن و
همسـر ملعونـه نیسـت ،پـس شـما کلمـه شـهادت را بپذیـر
ثانیا :مطلب مهمتر
بـرای اثبـات خباثـت خلفـا و بطلان عقایـد عامـه ،همـان ماجـرای
کوچـه بنـی هاشـم و سـقیفه کافـی اسـت
مگر آنکه آنها را هم منکر شوید
که از شما نان به نرخ وحدت خور ها هیچ بعید نیست
خدا شما را با برادرانتان محشور کند.
حسینی واعظ:

سلام علیکـم ممنـون از مطلب اسـتفاده کـردم .متاسـفانه این زمان
دشـمنان مـی خواهنـد تفرقـه انـدازی کننـد .اگه مشـکلی نیـس این
مطالـب بـه ایمیل بنده فرسـتاده بشـه.
پیرو علی در پاسخ به حسینی واعظ:

جالـب بـود .مـا اونقـدر اختالفـات اساسـی بـا اهـل سـنت داریـم که
نیـازی بـه اختلاف افکنـی نیسـت .خـدای اونهـا در اسـم بـا خدای

مـا یکـی اسـت .خدایـی کـه سـوار بـر االغ خـود میشـود و از عرش
بـه پاییـن می آید را شـما که شـیعه هسـتید میشناسـید؟ پیامبـر آنها
در اسـم بـا پیامبـر مـا یکـی اسـت .در تفکـر اهـل سـنت اعتـزال و
اشـعری گیـری هسـت کـه در تفکـر مـا نیسـت .در امـر خالفـت و
امامـت و جانشـینی پیامبـر اکرم هم کـه اختالف ،اظهر من الشـمس
اسـت .قرانـی کـه آنهـا میخواننـد در عیـن اینکـه در متـن بـا قـران
شـیعه یکـی اسـت امـا تفـاوت در فهم و تمسـک بـه قـران از زمین
تـا آسـمان اسـت .و قضایـای دیگـر هـم هسـت کـه بمانـد ...البتـه
ایـن اختلاف بنیادیـن و اساسـی بـه معنـای بـی احترامـی بـه اهـل
سـنت نیسـت ،همچنانکه به پیـروان دیگـر ادیان در عیـن اختالفات
اساسـی احتـرام میگذاریـم .لـذا بـا توجـه بـه ایـن اختالفـات باید به
یـک معنـای صحیـح از وحـدت رسـید .خدانکنـد کـه در اثـر تفسـیر
اشـتباه از وحـدت و القـاء آن در رسـانه هـا شـیعیان امیـر المومنیـن
علیـه السلام به تدریـج و در طول گذشـت زمان از بعضـی اعتقادات
ضـروری خـود دور شـوند و...
محمد:

خدا لعنتتون کنه که اونقدر وحدت و باج دادن به هر قیمت براتون
مهم شده که اگر زورتون برسه ماجرای شهادت حضرت صدیقه رو
هم تبدیل میکنید به رحلت
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون...
محمد:

نوعی تخریب و جو سازی است.
ثانیا در هیچ کتاب تاریخی سخن از شهادت پیامبر اسالم ص به
وسیله همسانش به میان نیامده است ،اما اینکه عده ای چند روایت
ضعیف را که نزد شیعه نیز مقبولیت ندارد ،کنار تعابیر علمای شیعه و
اهل سنت از شهادت پیامبر(ص)-که مقصودشان شهادت به واسطه
سم زن یهودیه در خیبر است -قرار میدهند و به علمای شیعه وسنی
نسبت میدهند که قایل به شهادت پیامبر(ص) توسط زنانشان بودند،
آیا اسم این کار را میتوان بیان حقایق علمی و مطالب تاریخی
گذاشت!؟
درست است که به خاطر وحدت اسالمی نباید مطالب علمی را منکر
شد ،ولی آیا اجازه داریم با این روایت ضعیف که نزد شیعه نیز قابل
قبول نیست ،مطالبی را مطرح کنیم که نتیجه اش تنها دو دستگی و
ایجاد خصومت میان مسلمانان است؟! و اصال آیا این مطالب علمی
است؟! یعنی هرکسی چند روایت را کنار هم قرار داد کار علمی انجام
داده و درباره روش و هدفش نباید سخن گفت؟! شاید عده ای از سر
تعصب مذهبی چنین اقداماتی را بکنند ولی باالخره کار آنها نیز نوعی
تفرقه افکنی است .شیعه حرف هایی دارد که با استدالل محکم عقلی
و نقلی آنها را بیان می کند ولی این سخنانهای سست و ضعیف
جز وهن استداللهای شیعه نتیجه ای ندارد و نشان میدهد بعضی
شیعیان بیش از اینکه بخواهند حقیقت تاریخ اسالم را با استنادات
روشن بیان کنند ،هدفشان هجمه علیه اعتقادات اهل سنت با هر
روشی است و میدان  ،میدان جنگ است نه بیان حقیقت!

متاسفانه در این یاداشت ابتدایی ترین معیارهای علمی لحاظ نشده حقدوست:

است .ایشان سخن از داروی لدود گفته اند در حالی که لدود نام دارو
نیست بلکه عباردت لد یلدلدا البته تشدید روی دال دارد به معنای
دارو ریختن به گوشه دهان است اقال به لغت مراجعه کنید اگر به
معجم الوسیط مراجعه می فرمودین این اشتباه فاحش را نمی کردین
کسی که معنای ظاهری روایت تاریخی را نمی فهمد چگونه در مقام
نظریه پردازی و فهم علت نشر و دیگر مسایل بر می اید ؟ ..مساله
دوم نیت خوانی محقق محترم است ایشان از کجا کشف کرده اند
که این منتشر کننده گان مطالب نیت شان تفرقه است ؟ مگر جعل
منبع کرده اند ..انان همام مطالب موجود در کتب تاریخی را بازنشر
کرده اند .واقعا انتشار این مقاله از سایت های زرد انتظار می رفت اما
از سایت مباحثات که معیار های علمی را مد نظر داشته بعید می نمود
؟ به ارجاعات و دیگر ارکان مقاله دها اشکال اساسی علمی وارد است
مهدی مسائلی در پاسخ به محمد:

اوال وجود یک اشتباه در تعبیر ،نافی مطالب دیگر مقاله نیست و اگر
نقدی به بقیه استداللها وجود دارد صریحا بفرمایید .اینکه یک تعبیر
از مقاله را که نقشی بر استدالل ها ندارد برگزیده و میخواهید مطالب
دیگر مقاله را ضعیف نشان دهید به آن نقد علمی نمی گویند ،این کار

با سالم ...تالش نگارنده محترم برای اثبات عدم مسمومیت حضرت
رسول خدا(ص) و تطهیر چهره مخدوش برخی خائنین اطراف آن
حضرت ،قطعا از سوی اهل سنت و برخی متسنین سینه چاکان
وحدت!!!(بهتر است بنامیم ذبح اعتقادات شیعه برای خوشایند اهل
سنت) ستودنی و قابل تقدیر و الیق جایزه ای ارزشمند است.
و جالب این خواهد بود که در آینده ای نه چندان دور ،امثال همین
نویسندگان ،قلمهایی در تطهیر غاصبان فدک و عدم تعرض آن ملعون
به صدیقه طاهره(س) خواهند زد ،چرا که آنچه بیش از همه مانع در
آغوش هم خوابیدن برادران!!! اهل سنت و این شیفتگان وحدت(بهتر
ِ
است بنامیم خیانت به شیعه) است ،جنایت خلیفه دوم نسبت به صدیقه
طاهره(س) است ،لذا باید آن را از بین ببرند تا وحدت مد نظر این
حضرات شکل بگیرد.
بارها مقام معظم رهبری(سلمه اهلل) فرمودند وحدت بهم معنای زیر
پاگذاشتن اصول اعتقادی شیعه و فدا کردن شیعه نیست ،بلکه وحدت
بمعنای گفتمان شیعه و سنی برای رسیدن به واقعیت و حقیقت دین
است .و چقدر برخی از ما به اصطالح شیعیان از این معنا دوریم.
بـا تمـام ایـن تفاصیـل توصیـه میکنـم عزیـزان ایـن مطلـب را کـه
اغلـب آن بـا عنایـت به نگاشـته هـای معتبر خود اهل سـنت اسـت،
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برخـی از ایـن تحقیقـات را در عالمـه سـید جعفـر مرتضـی عاملـی
مطالعـه فرمایند.
 h t t p : / / b i a 2 m o fi d . p e r s i a n b l o g . i r /بررسـی نمـوده اسـت.
 p o s t / 1 1 5 /ر.ک :الصحيـح مـن السـيرة النبـي األعظـم ،مرتضـى العاملـي
 ،ج،۳۳ص۱۴۱ :
والسالم علی من اتبع الهدی
الل صلّى ّ
الفصل الثالث :رسول ّ
الل عليه و آله مات شهيدا
مسلمان:

عالی بود...

احسان:

مهدی:

شما دچار بیماری تراکم جهل شدی!
وقتـی بـرای اثبـات شـهادت رسـول خـدا بـه احادیـث اهـل سـنت
اسـتدالل میشـه از بـاب الـزام خصـم هسـت و نیـازی نیسـت که ما
مفـاد آنـرا قبول داشـته باشـیم
عالوه بر اینکه جواب از عمومات ما من نبی و امثالهم را ندادید
معلـوم نیسـت شـما در صـدد اصـل انکار شـهادت هسـتید یـا تطهیر
بعضـی از متهمیـن بـه قتل.
رضا:

بنـده فقـط یـک مقاله از مقـاالت آقای مسـایلی رو مطالعـه کردم که
بحـث فتـوای میـرزا نایینـی راجـع بـه قمـه زنی بـود با همـون یک
مقالـه وزنه علمی ایشـون برام مشـخص شـد.
صرفـا نسـبت بـه ایـن مقالـه بایـد ایـن رو تذکر بـدم که طبـق نظر
ایشـون آقـای حسـینی قزوینـی و موسسـه تحقیقاتـی ولـی عصـر
جزتفرقـه افکنانـن.
 http://www.valiasr-aj.به ایـن لینک مراجعـه کنیـن
com/fa/page.php?id=1084&bank=questi
on&startrec=2
ابومحسن:

باسالم و احترام
ظاهـرا جنـاب مسـائلی کمربند خود را محکم نموده تـا همه تحقیقات
خـود را در راسـتای اثبـات وحـدت کلیـد زده حتـی بـه قیمـت از بین
بـردن و انـکار معـارف و اعتقاداتـی کـه بـزرگان شـیعه بـا زحمت به
دسـت ما رسـانده اند .
بـه نظـر می رسـد تحقیـق پیرامـون اثبات شـهادت ویا انـکار آن نیاز
بـه تحقیـق عمیقتری داشـته و شایسـته نیسـت کـه تنها بـا پرداختن
بـه برخـی از نقل هـا و روایـات ،نتیجه گیری شـود.
مسـلّم اسـت که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله با حالت مسـمومیت
از دنیـا رفتنـد و در ایـن زمینـه هفـت روایت بـه جز تصریـح بزرگانی
همچون شـیخ طوسـی و شـیخ مفید و عالمه حلی و....موجود اسـت.
امـا بحـث در این اسـت که عامل مسـمومیت چـه بود؟ ایـن زمینه را
بایسـتی بـدان پرداخـت که با توجـه به قرائت وشـواهد انسـان بدین
اطمینـان می رسـد که سـبب مسـمومیت ،از سـمت برخی همسـران
ایشـان صورت گرفت.
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بـا انتشـار چنیـن مطلبـی و مبرا کـردن آن ملعونه از خیانـت و جفا در
حـق رسـول اهلل بـدون تردیـد قلب حضـرت صدیقه کبـری را آزردید
منتظر چوب آن باشـید
احسان:

استاد حسین سوزنچی:
آقای طالعی عزیز سالم
من االن مطلب شما را دیدم
این هم پاسخ من بدیشان
اوال کدام تکه تکه کردن روایات؟ من متن کامل را آوردم
ثانیـا چه کسـی در روایـت تهمت هذیـان گویی تردید کـرده؟ روایت
در صحیحیـن بخـاری و مسـلم آمده و نزد اهل سـنت ایـن دو کتاب
معیـار نـد و کسـی که در رجال اهل سـنت کار کرده هیچ مناقشـهای
در ایـن دو کتاب ندارد
ثالثـا علـت اینکـه آوردند این اسـت که قل اهلل اسـرع مکـرا .و مکروا
و مکـر اهلل و اهلل خیـر الماکریـن و هـزار و یـک علـت دیگـر که خدا
خواسـته .اینکـه روایـت متعـدد داریم که خـدا وقتـی بخواهد هدفش
پیـاده کنـد عقـول اینهـا را برمـی دارد و  . ...بـا ایـن اسـتدالل شـما
بیاییـد حدیـث متواتـر غدیـر را هـم انکار کنید چـون واقعا چـه دلیلی
دارد کـه آنهـا در کتابشـان بیاورند.
اینکـه آن چـه داده سـم نبـوده و دوا بـوده الزمـه اش لـوس بـودن
پیامبـر و لجبـاز بودنـش اسـت و  . ...اگر به الزمه ملتزمیـد خود دانید.
معلومـه کـه حصـم همـواره مطلـب را بـاب میل خـود بیـان میکند و
در همـان لحظـه هـم ادعـا کردند دوا مـی دهنـد .شـما بفرمائید چرا
پیامبـر زیـر بـار خـوردن نمی رفـت و بـه زور در گلویشـان ریختند
رابعـا کجـای روایت مـی گوید در حالت شـدت مرض بـوده؟ اتفاقا با
خـوردن این ماده ایشـان بیهوش میشـوند و قبلش بهوش هسـتند
رابعـا ادعـای رحلت پیامبر در خانه عایشـه از دروغ های مهمی اسـت
کـه الاقـل در شـیعه صریحا باطل شـده و در شـیعه قطعی اسـت که
در خانـه زهـرا س بـوده اسـت .آیـا شـما کـه در مهمتریـن ادعاهای
اختالفـی موضع وهابیـت را ترجیح می دهید مدافع وهابیت نیسـتید؟
خامسـا وحـدت اگـر بـه معنـای مخفـی کـردن حقایق اسـت خالف
سـیره مهمتریـن منادیان وحـدت همچون امـام و رهبری می باشـد.
مگـر خـود آقا که مدافع جدی وحدت اسـت هر سـال مراسـم فاطمیه
در بیـت خـود برپـا نمیکنـد؟ مگـر شـهید مطهـری کـه از مهمتریـن

مدافعـان وحـدت بـود کتاب دربـاره امامت ندارد و یـا در بحث نفاق و شیخ عبدالزهرا:

غدیـر بـه تصریـح از فزیب خـوردن امـت از منافقان که معلوم اسـت
منظورش شـیخین هسـتند سـخن نگفته؟
اصلا خـود امامـان کـه مهمتریـن مدافعـان وحـدت بودنـد مگـر
توضیحاتـی بـرای مـا ندادنـد کـه مـا بـه حقانیـت شـیعه پـی ببریم.
بلـه اسـتدالل هـای شـیعه همـواره متقن بـوده اما در اسـتدالل های
کسـی کـه با خلـط دیدگاههـای وهابیـت و غالب کـردن آنهـا به نام
شـیعه (مثـل ادعـای رحلـت پیامبـر در خانـه عایشـه) ادعـای وحدت
مـی کنـد بایـد تردیـد کرد
مهدی مسائلی در پاسخ به احسان:

اگـر روایـات لـدود بـا شـأن و سـاحت نبـوی منافـات دارد و برخالف
آیـات قـرآن کریـم اسـت ،بایـد آنهـا را کنـار بگذاریـم نـه اینکـه به
نحـو دل بخواهـی و طبـق ذائقـه مذهبی خویـش آن را تفسـیر کنیم
و بـه خیـال خویـش تعـارض آن را برطـرف کنیـم .مجـددا تاکید می
کنـم کـه رفـع تعارضـی شـما در این جـا انجام مـی دهیم جـز توهم
توطئـه دلیلـی دیگـر نـدارد ،در حالـی که الزم اسـت بـرای آن دلیل
نقلـی اقامـه کنیـد .گـزارش کننـده روایات لدود اهلسـنت هسـتند و
در گـزارش هـای مختلفیکـه از آن رسـیده ،در بعضـی از انها کسـانی
همچـون اسـماء ،عبـاس و دیگـران مباشـر دارو خورانـدن بـه پیامبر
اسلام صلـی اهلل علیـه و آلـه بودهانـد ،پـس آیـا آنهـا نیـز در توطئه
سـم خوراندن مشـارکت داشـتند؟! شـما همه گزاره های روایت لدود
را بـدون هیـچ مـدرک و اسـتداللی و با صرف توهم توطئـه تغییر می
دهیـد ،ایـن درحالی اسـت کـه اگر گـزارش کننـده تنها اهلسـنت و
عایشـه باشـند یـا بایـد کال آن را رد کنیـد و یا آن را تاییـد کنید ،قول
بـه فصـل ،دلیـل نقلی مـی خواهد کـه شـما ندارید.
نمـی دانـم ایـن چـه روشـی اسـت اگر کسـی سـخنی برخلاف نظر
شـما بیـان کنـد ،نظرش می شـود نظـر وهابیـت!!! اعتقاد بـه این که
پیامبـر اسلام صلـی اهلل علیه و آله در خانه عایشـه درگذشـته اسـت
چـه ارتباطـی بـا وهابیت دارد؟! روایـات فراوانی هم از طریق شـیعه و
هـم اهلسـنت بـر این مطلـب وجود دارد و البته شـواهد نیـز بر طبق
آن اسـت چـون پیامبـر را در جایـی بـه خاک سـپردند کـه در آنجا از
دنیـا رفتـه بود و اتفاقا این اسـتدالل شـیعه در مقابل یکی از شـبهات
وهابیـت اسـت .بـه هر حـال ،چون شـما فکـر میکنید ایـن فضیلتی
برای عایشـه اسـت ،مـی خواهید آن انـکار کنید.
بنـده قصـد توهین نـدارم ولی متأسـفانه شـما اعتقادات خویـش را از
تاریـخ اسـتخراج مـی کنید ،نـه حقایق را.
بـا ایـن رویکـرد اخبـار معتبـر و فـراوان را ضعیـف و جعلـی جلوه می
دهیـد و اخبـار ضعیـف و شـاذ را قطعـی و متواتر.
بـاز مـی گویم که درسـت اسـت بیـان مطالب علمـی و قابـل اثبات،
مخالـف وحـدت اسلامی نیسـت ،ولـی هـر مطلبـی کـه بـا روایـت
همـراه مـی شـود هـم علمـی و قابـل اثبات نیسـت.

حاكـم نيشـابوري كـه از كبار علماي اهل سـنت اسـت وديگر علماي
ايشـان در كتب خود از شـعبي با اسـناد مختلف نقل نموده اسـت
كـه از ايـن دنيـاي پسـت چـه توقعـي داريـد در حالي كـه پيامبر ص
بـه وسـيله سـم به شـهادت رسـيده اند
عـن الشـعبي أنـه قـال مـاذا يتوقـع مـن هـذه الدنيـا الدنية وقد سـم
رسـول اهلل صلـى اهلل عليـه (وآله)وسـلم
• المستدرك علي الصحيحين ج۳ص۶۷
• مختلف تاويل الحديث
علاوه بر ايـن علماي اهل سـنت از صحابي بـزرگ وگرانمايه پيامبر
ص عبـداهلل بن مسـعود نقـل نموده اند كـه وي مي گويد
اگـر نـه  ۹بـار قسـم بخـورم کـه رسـول خـدا ص کشـته شـده وبـه
شـهادت رسـيده اند براي من محبوبتر ودوسـت داشـتني تـر از اين
اسـت کـه يـک بار قسـم بخـورم کـه او کشـته نشـده و به شـهادت
نرسـيده اند
َ
عبـد َّ
ش عن
ـن األ ْع َم ِ
ان َع ِ
َّاق ثنـا ُسـف َْي ُ
اللِ حدثنـي أبـي ثنا عبـد ال َّرز ِ
َ
َ
َ
ص عـن عبـد َّ
عبـد َّ
اللِ قـال أل ْن أ ْحل َِف
اللِ بـن ُم َّـر َة عـن أبـي األ ْح َو ِ
َ
ـول َّ
ت ِْسـع ًا ان َر ُس َ
اللِ صلى اهلل عليه وسـلم ُقت َِل شـهيدا أ َح ُّب الي من
أَ ْن أَ ْحل َ
ِـف َواحِـ َد ًة انه لـم ُي ْق َت ْل
• مصنف عبدارزاق ج۵ص۲۶۹
• طبقات الكبري ج۲ص۲۰۱
• المعجم الكبير ج۱۰ص۱۰۶
• مسند احمد ج۱ص۴۰۸و۴۳۴
• المستدرك علي الصحيحين ج۳ص۶۰
• مجمع الزوائد ج۹ص۳۴
همانطـور كـه گذشـت شـهادت رسـول خـدا نـزد اهـل سـنت امري
مسـلم اسـت امـا اينكـه اين سـم توسـط چـه كسـاني بـه پيامبر ص
خورانـده شـد بـر خالف امـر صريح رسـول خـدا ص كه امـر فرموده
بودنـد بـه مـن چيـزي نخورانيـد بـه آدرس هـاي ذيـل از صحيحين
(صحيـح بخـاري ومسـلم )كـه صحيح تريـن كتب اهل سـنت بعد از
قـران مـي باشـد ومعتقدنـد كه هر چـه در ايـن دو آمـده صحيح مي
باشـد مراجعـه فرمايند
• صحيـح بخـاري ج۷ص۱۲۷ح۵۷۱۲وج۶ص۱۴ص۴۴۵۸وج۹ص۷
ح۶۸۸۶وج۹ص۸ح۶۸۹۷
• صحيح مسلم ج۴ص۱۷۳۳ح۲۲۱۳
طلبه:

کامال با کامنت جناب «محمد» موافقم
از سایت مباحثات هم بسیار تعجب می کنم که چطور مطالب آقای
مسائلی رو نشر می دند ،کامال نگاه مغرضانه و ژورنالیستی مطالب
ایشون واضحه . ...
امیدوارم آقای مسائلی هم مقداری بیشتر مطالعه کنند و این اندازه
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سنگ ملعونین رو به سینه نزنن  ...آن زنی که جلوی آمیرالمؤمنین
علیه السالم ایستاد و جنگید همانند این است که جلوی پیامبر صلی
اهلل علیه و آله ایستاده و جنگیده به هر حال ملعون است و اهل دوزخ
چه آقای مسائلی و اهل سنت خوششان بیاید چه خوششان نیاید.
مباحثات در پاسخ به طلبه:

سایت مباحثات تالش می کند در فضایی کامال منطقی ،مسائل
مختلف فکری تحلیلی مطرح و بررسی شود.پیش از این در چند مورد
و اخیرا درباره موضوع قمه زنی بحث های جدی مطرح شده است.
درباره این مطلب هم از هرگونه نقد استقبال می کنیم.
آموزگار:

کارهایش انگیزههای پلیدی دارد .به هرحال بنده بارها گفتم که هیچ
انگیزهای جز انگیزه های اسالمی و توحیدی _ که در نظر انتحاریهای
سلفی مقدس است _ آنها را وادار نمی کند که شیعیان را به خاک و
خون بکشند!
به هر حال ما فکر می کنیم اگر کسی انگیزه مقدسی داشته باشد
کارش تفرقه افکنی نیست ،و نباید در مقابلش خروشید ،چون نامش
دوست است و نیتش نیک .این عده چون طبق ذائقه مذهبی بعضى
سخن میگویند ،کار آنها در تمسک به روایات ضعیف و موهن ،تکه
تکه روایات ،تحریف سخن علما و تحلیل های متوهمانه به چشم
کسی نمی آید و با تسامح از آن می گذرند و فعالیتشان هم می شود
کار علمی و تحقیقاتی .اما چون فعالیت بنده برخالف ذائقه مذهبی
بعضی است ،می شویم دشمن ،متسنن ،دشمن حضرت زهرا سالم اهلل
علیها ،وهابی و...
حاال بر فرض کار بنده (برانداختن دین و مذهب) باشد و از این رو باید
مقابل آن ایستاد ،چرا در مقابل آنانکه ( دین را از چشم می اندازند)
نمی ایستید؟! شکی نیست که چنین افرادی دانسته و یا ندانسته،
خواسته یا ناخواسته ،چنین آسیبی به دین میزند که دشمن دین و
برانداز نمی زند.
به هرحال بر این مطلب مجددا تاکید می کنم که درست است که به
خاطر وحدت اسالمی نباید مطالب علمی را منکر شد ،ولی آیا اجازه
داریم با این روایتهای ضعیف که نزد شیعه نیز قابل قبول نیست،
مطالبی را مطرح کنیم که نتیجه اش ایجاد خصومت میان مسلمانان و
جنگ مذهبی است؟! و اصال آیا این مطالب علمی است؟! محققا شیعه
حرف هایی دارد که با استدالل محکم عقلی و نقلی آنها را بیان می
کند ولی این سخنانهای سست و ضعیف جز وهن استداللهای شیعه
نتیجه ای ندارد و نشان میدهد بعضی شیعیان بیش از اینکه بخواهند
حقیقت تاریخ اسالم را با استنادات روشن بیان کنند ،هدفشان هجمه
علیه اعتقادات اهل سنت با هر روشی است و میدان برای آنها ،میدان
جنگ است نه بیان حقیقت!

در مـورد مسـمومیت پیامبـر صلـی اهلل علیه واله وسـلم ،اصـل اینکه
ایشـان مسـموم شـده انـد مـورد اتفـاق اکثـر سـنی جماعـت اسـت،
بخاطـر روایتهـای بخـاری و مسـلم منتهـا اقایـان میگوینـد اثر سـم
خیبـر بـوده کـه مال سـه سـال قبـل از ان اسـت ،روایت لـد و دوا را
هـم همـه اقایـان نقل میکننـد ولی میگوینـد دوا در آن سـم نبوده ...
سـوال مـا این اسـت اگـر ان سـم نبـوده چـرا پیامبـر (ص) از ان دوا
نهـی کـرد؟ و چـرا نهـی او را اطاعـت نکردنـد؟ چـرا وقتـی حضـرت
پرسـیدند کـه چـه کسـی بـه او ایـن دوا را داده دروغ گفتنـد ؟ چـرا
حضـرت از ایـن عمل انهـا عصبانی شـدند؟ چرا فرمودنـد وامر کردند
کـه ایـن دوا را خـود ان زنهـا بخورنـد؟ اگـر اصـل مسـمویت قطعی
اسـت چطـور امکان دارد سـم بعد از سـه سـال اثـر بگـذارد؟ از لحاظ
طبـی دلیـل بیـاورد کـه چنیـن چیـزی ممکن اسـت! چطور شـخص
دیگـری کـه بـا پیامبـر بـود واز ان شـاة مسـمومه خورد همـان وقت
مـرد ولی حضرتش سـه سـال بعـد متاثر به ان سـم شـدند؟ پس این
سـه مقدمـه را کنـار هـم بگذاریـد نتیجـه کاملا واضح اسـت ،اصل
مسـمومیت قطعی اسـت ،مسـمومیت شـاة خیبریه که سـه سال قبل
بـود نـه عقالئیـا و نـه طبیـا قابـل قبـول اسـت  ،چیـز دیگـری جـز
ان دواء مشـکوکی کـه ایـن همـه نهـی پیامبـر (ص) و عصبانیـت
حضرتـش در مـورد ان بود در ان حوادث نقل نشـده ،لـذا متهم اصلی مهدی:
در قتـل حضرت سلام اهلل علیه عایشـه و حفصه هسـتند کـه ان دوا بیسواد
را بـه حضـرت خوراندند.

سید حسینی:

مهدی مسائلی:

در پاسخ بعضى از دوستان که منتقد به کار بردن تعبیر تفرقهافکنی
در ابتدای مقاله بنده بودند ،باید بگویم تفرقه افکنی تنها از این جهت
نیست که کسی از انگلیس و آمریکا پول گرفته باشد و یا اینکه نیت
پلیدی داشته باشد ،بلکه انگیزه های مقدس نیز ما را به این سمت و
سو می کشاند .متأسفانه ما هر گاه اسم تفرقه افکنی میآید آن را به
سمت اهلسنت و وهابیت ُهل مىدهیم انگار که اص ً
ال در شیعه چنین
چیزی وجود ندارد .وهابیت را هم موجود آلوده ای میدانیم که برای
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سالم ...
همه از سایت مباحثات انتقاد کردند اجازه بدهید یک تشکری هم
بشود:
از این که با منتشر کردن این مطلب ،بیشتر از پیش اندازه علم نویسنده
را روشن کردید بسیار ممنونیم .آقای مسایلی با این نوشته ها نشان
میدهد چقدر درس خوانده و چقدر آگاهی در ارتباط با شکل مباحث
تاریخی و اعتقادی و فقهی دارد.
برای توضیح بخشی از اشکاالت فراوان به این نوشته؛
“تنها روایتی که با تمسک به آن تالش میشود که بگویند عایشه و

حفصه به پیامبر(ص) سم خورانده و آن دوعامل شهادت پیامبر(ص)
بودند ،روایتی است از تفسیر عیاشی .[ ]۱این روایت عالوه بر آنکه
سند ندارد و بهصورت مرسل نقل شده است ،منبع اصلی آن نیز منحصر
به تفسیر عیاشی است که از این دست اخبار ،در آن کم وجود ندارد”.
 -۱تنها روایت؟؟
 -۲روایات تاریخی ،نیاز به سند دارند؟؟؟ با این نگاه چند واقعه تاریخی
مقبول خواهد بود؟ این چه روشی است برای عیارسنجی نقل های
تاریخی؟؟
 -۳عیاشی از این دست اخبار کم ندارد؟؟؟
واقعا انسان از این همه دلیل علمی! شگفت زده می شود
بازهم از سایت مباحثات متشکریم
فقط لطف کنید و اندکی سطح “مباحثات” را باالتر ببرید تا وقت
خواننده تان به بطالت نگذرد.
میثم:

جناب مسائلی عزیز؛ اگر شهادت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و
سلم توسط این دو زن را منکر شدیم؛ وحدت بین شیعه و سنی از این
ناحیه این دو زن تأمین میشود؟؟ جنگ جمل با امیر المومنین علیه
السالم را چه کنیم؟ نقل تیر اندازی به جنازه امام مجتبی علیه السالم
را چه کنیم؟ کینه ای که از ائمه علیهم السالم در دل این زن بود چه
کنیم؟ غیره و غیره و غیره را چه کنیم؟ آن ها هم منکر شویم؟
نحن ابناء الدلیل:

خدمت نویسنده محترم عارض هستم برای تألیف مقاله کتاب عالمه
جعفر مرتضی عاملی را مطالعه فرموده اید و اینگونه قاطعانه صحبت
میکنید؟ در مطالعات خود نقل های تاریخی را استقصاء کرده اید؟ اقل
مطلب این است که نوشتار شما نوشتای ناقص است که جامعیت الزم
را ندارد .آیا صحیح است که در مورد یک واقعه تاریخی ولو فرضا
واقعه ای بی اهمیت؛ اینگونه سخن گفته شود؟؟ ان شاء اهلل بدون
هیچ سابقه ذهنی و بدون هیچ هدف خاصی؛ سراغ این موضوع رفته
باشید که در این صورت ،معموال شخص محقق ،تحقیقی جامع و
کامل را دنبال میکند.
طوسی:

واقعا طرح این مباحث چه مشکلی از مشکالت جهان اسالم را حل
میکند؟ آیا جز افزودن به حساسیتهای مذهبی ثمره ای دارد؟ اثبات یا
رد شهادت پیامبر(ص) و مباحثی ازین دست اثبات محب بودن اهل
بیت (ع) است؟ یعنی تمام مشکالت جامعه اسالمی را حل کردید و
فقط مانده همین مساله؟ از پژوهشگران حوزوی انتظار میرود دغدغه
هایشان همسو با دغدغه های رسول مهربانی باشد؛ همو که مهمترین
هدف بعثتش را اتمام مکارم اخالق ذکر میکند .در شرایطی که جهان
اسالم ازاختالفات خونین مذهبی رنج میبرد طرح اینگونه مباحث ،آب
به آسیاب دشمن ریختن است.

در حاشیهی مطلب «اثبات شهادت پیامبر(ص) یا
رحلت ایشان»

در سوگ ادب نقد

چند روز پیش _ مصادف با بیستوهشتم صفر _ مطلبی در سایت
مباحثات منتشر شد که درصدد نقد و درنهایت رد نظریهی شهادت
پیامبر(ص) بود .لحن مقاله قدری تند بود؛ عنوان مطلب هم میتوانست
مالیمتر باشد (هرچند سریع اصالح شد) .اما لحن منتقدین هم تند و
گزنده بود .با خواندن آن مطلب و انتقادات مطرحشده ،احساس کردم
آسیبی که در بیشتر محافل دانشگاهی گریبانگیر روشنفکران و
صاحبنظران ایرانی است ،انگار به حوزه هم سرایت کرده :فقدان ادب
نقد (مرادم از ادب در اینجا ،هم روش مناسب هرکار و هم اخالق آن
است) .به نوع استدالل و نگاه علمی هردوطرف یا اینکه حق با کدام
است کاری نداریم؛ شخصی نظریهای را نقد و رد کرده؛ عدهای هم
منتقد بحث اویند؛ تا اینجا هیچ مشکلی نیست و اتفاق ًا سودمند است؛
چه خاصیت مباحثه و مناظرهی انتقادی ،تولد نظریات جدید یا روشن
شدن وجوه دیگری از حقیقت است .اما بحث بر سر اخالق و ادب
نقد است که در قالبهایی مثل مباحثه یا مناظره بروز بیشتری دارد.
خوب که دقت میکنی در بحثها و نقدهایی از این جنس (که متأسفانه
زیاد هم شده) حواشی بر علمیت و استدالل ،تف ّوق دارند؛ بهعبارت
دیگر انگار استدالالت علمی هم درخدمت اثبات برخی حواشی هستند؛
اص ً
ال قبل از ورود به بحث تکلیفمان با طرف مقابلمان روشن است؛
از سویهی نگاه یا حتی جهتگیریهای سیاسیاش خوشمان نمیآید
و بحث علمی بهانه یا ابزاریست برای تاختن به او؛ ک ً
ال منتظریم
ببینیم او کجا ،چه مینویسد ،تا نقد کنیم؛ آن هم از این نوع نقدهای
فاخر! یعنی اگر از ما تعریف هم کند باز هم نقدش میکنیم؛ چون
اص ً
ال با کالم کاری نداریم؛ با صاحب کالم کار داریم .به همین دلیل
روح حاکم بر چنین مباحثاتی ،جدل است .متهمکردن طرف مقابل
به مواردی مثل بیسوادی ،تفرقهافکن ،عضویت در جریانات خاص
سیاسی ،ضدوالیت ،سینهچاک والیت ،بیتقوایی ،بیمنطقی و ...از
مشخصههای چنین انتقاداتی است.
هنگامی که منتقدی ،توهین و لعن و نفرین را چاشنی انتقادات خود
میکند ،طبیعی است که اگر حرفی منطقی هم زده باشد ،شنیده نشود.
در همین بحث مورد نظر ،برخی منتقدین ،نگارنده را لعن کردهاند!
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عدهای هم ک ً
ال سایت مباحثات را مورد تفقد قرار دادند! آن هم به چه
عنوان؟ بهعنوان دفاع از حریم والیت و اهل بیت(ع) .یعنی برای دفاع
از حریم اهل بیت(ع) ،مرتکب حرام ّبین میشویم و مسلمانی دیگر را
لعن میکنیم! واقع ًا کسی که از بیرون ،چنین مباحثی را میخواند چه
قضاوتی پیدا میکند؟ یک بحث علمی مطرح شده؛ درست یا غلط؛
لعن و نفرین و تمسخر و متهمکردن به بیسوادی و ...چه معنایی
دارد؟ آن هم در حوزهی مباحث دینی .من میگویم شما بیسوادی؛
شما میگویی من بیسوادم؛ شخص سومی از بیرون میگوید هردوی
ما بیسوادیم ...از طرح چنین مباحثی چه طرفی میتوان بست؟ آیا
سزاوارتر آن نیست که اگر بر مطلبی نقدی داریم ،بهجای پاسخهای
احساساتی و شعارگونه یا تخریب شخصیت نگارندهی آن ،بهطور
علمی آن را مطرح کنیم؟ در همین سایت مباحثات چندی قبل
مطلبی راجع به قمهزنی منتشر شد که اتفاق ًا با انتقادات زیادی مواجه
گردید؛ برخی انتقادات از جنس همین انتقادات احساسی و اخالقگریز
بود؛ اما برخی دیگر هم لطف کردند ،مطالب خود را در قالب یک
نوشتار منسجم برای مباحثات ارسال کردند که منتشر هم شد (هرچند
انتقادات تند هم ذیل مطالب منتشر گردید) .برای خواننده یا محققی
هم که میخواهد مث ً
ال دربارهی قمهزنی تحقیق کند ،پاسخ منطقی و
فارغ از احساسات منتقدین ،سودمند خواهد بود؛ نه بحثهای جدلی
با ابزار تمسخر و ناسزا.
ذکر این مطلب برای شرح بیشتر ماجرا خالی از لطف نیست؛ حدود
دوسال قبل (بیشتر یا کمتر) بود که یکی از اساتید محترم دانشگاه،
مطالبی تند و حتی میتوان گفت سخیف را دربارهی پروفسور محمود
حسابی مطرح کرد؛ جان کالمش این بود که حسابی آنقدر که در
میان مردم جا افتاده ،باسواد نبوده و مث ً
ال عنوان مرد سال فیزیک
جهان را با پول خریداری کرده! مطالب تند این استاد دانشگاه _ که
معاالسف از اساتید بهنام و از چهرههای مطرح روشنفکری ایران
هستند _ در یکی از مجالت منتشر شده بود .اص ً
ال با صحت و سقم
مدعا کاری نداریم؛ نوع بیان و ادب نقد ،بسیار زننده و حتی کودکانه
بود؛ طوری که اگر اصل مدعا هم بهلحاظ منطقی درست بود ،بسیاری
از خوانندگان حتی به آن فکر هم نمیکردند؛ به دلیل خالی بودن لحن
نوشتار از ادب .هنگامی که منتقدی ،توهین و لعن و نفرین را چاشنی
انتقادات خود میکند ،طبیعی است که اگر حرفی منطقی هم زده باشد،
شنیده نشود .جالب بود که در همان مجله _ حاال نمیدانم از سر قضا
یا تعمداً _ مکالمهای کوتاه (در قالب نامهنگاری) از دو فیلسوف بزرگ
قرن بیستم مغربزمین یعنی فردریش فونهایک و کارل رایموند
پوپر منتشر شده بود .موضوع مکالمه ،انتقادی بود؛ یعنی هردوطرف
انتقاداتی را به برخی نظرات یکدیگر وارد کرده بودند؛ اما با چنان
ادبیات فاخری که خواننده قبل از تفکر دربارهی محتوای علمی کالم،
مجذوب لحن جذاب و اخالق زیبای آن مناظرهی مکتوب میشد.
حسرت خوردم که چرا دو غیرمسلمان اینگونهاند و ما آنگونه.
مرتضی معراجی/دبیرتحریریه

28

شماره  /4دی 1394

اربعین؛ تجلی انتظار
حجتاالسالم خدامراد سلیمیان

اجتماعـی خـود ،برای رسـيدن بـه آرمانها و
انسـان در زندگـی
ِ
حق
اهـداف خـود ،همـواره گواه صحنـهی درگيـری بين دو نيـروی ّ
و باطـل اسـت .آغـاز آن از درگيـری فرزنـدان بیواسـطهی حضرت
آدم (هابيـل و قابيـل) ،اوج آن ،قيـام سراسـر افتخـار امـام حسـين
(علیهالسلام) و يارانـش در عاشـورا و فرجـام آن در قيـام جهانـی
منجـی عالـم بشـر ّيت در آخرالزمان.
بیشـک بخـش بزرگـی از آنچـه در پـس آن حادثه بـزرگ رخ داد،
تأکيـد بـر زندهنگهداشـتن آن بـود کـه البتـه در سـخنان پيشـوايان
معصـو م (علیهمالسلام) بـر آن پافشـاری شـده بود.
يکـي از آن سـنتهای ارزشـمند ،زيـارت امـام در چهلميـن (اربعين)
روز شـهادت بـود؛ کـه ايـن زندهنگـه داشـتن ،خـود نويد سـرآغازی
بـر يـک قيـام جهانـی قلمـداد میشـود .از ايـن رو میتـوان گفـت
اربعيـن نمـاد حضـور انسـانهای آزاديخـواه و اعلام آمادگـی
بـرای خونخواهـی از همـهی مظلومـان عالـم بهويـژه بـزرگ ايـن
سـتمديدگان حسـين بـن علی(علیهماالسلام) اسـت .و اين بخشـی
از فلسـفهی قيـام جهانـی مهـدی موعـود (عجـل اهلل فرجه) اسـت.
ظهـور حضـرت مهـدی (عجـل اهلل فرجـه) ،سـرآغازی اسـت بـر
انقالبـی بـزرگ ،گسـترده و فراگيـر در راسـتای انتقـام از همـه
سـتمديدگان تاريـخ بهويـژه حسـين بـن علـی (عليهماالسلام) بـا
حق در
شـعار خونخواهـی از شـهيد کربلا بهعنوان نمـاد
مظلوميـت ّ
ّ
طـول تاريـخ ،كه همـهی بنيانهای اعتقـادی ،اخالقـی ،اجتماعی و
سياسـی بشـر را دگرگـون میسـازد.
ايـن دگرگونـی بـزرگ در جهـان هسـتی ـ هماننـد قيـام و نهضـت
همـهی پيامبـران و شايسـتگان ـ که بهطـور عمده با اسـباب و علل
طبيعـی شـكل میگيـرد ،نيازمنـد فراهمشـدن شـرايط و زمينههايی
بايسـته و شايسـته اسـت .حضـور مـردم در ايـن انقلاب از شـرايط
برجسـتهی اين شـکلگيری اسـت.
يكـی از سـفارشهای پايـهای قـرآن بـه مؤمنـان در برابر دشـمنان،

بهدسـتآوردن و نگهـداری آمادگـی آنـان
اسـت .از ايـن رو آمادگیهـای مناسـب هـر
عصـر برای يـاری حق در برابـر باطل ،امری
اساسـی و بايسـته اسـت .از ايـن آمادگـی در
تعبيـر روايـات مهـدوی و در دوران غيبـت
بـا عنـوان «انتظار» ياد شـده و در شـأن آن
سـخنان واالیـی گفتـه شـده اسـت .گاهـی
از آن بـه «برتريـن عبـادت» تعبیـر شـده؛
رسـول گرامـی اسلام (صلی اهلل عليـه وآله)
فض ُ
ـل العِبـا َد ِة ا ِنتِظـا ُر الف ََر ِج»؛
میفرمايـد« :اَ َ
«برتريـن عبـادت انتظـار فـرج اسـت» .گاه
نيـز آن را بـا «برتريـن کارهـا» توصیـف
مـال اُ َّمتِي ا ِنتظـا ُر الف ََر ِج
کردهانـد« :اَ ْف َض ُل اَ ْع ِ
ِـن َّ
اللِ َع َّز َو َج َّـل». در جايـی نيـز آن را نـه
م َ
فقـط «جهـاد» کـه «برترين جهاد» دانسـته
و فرمـوده« :اَ ْف َض ُ
ـل ِجهـا ِد اُ َّمتـي اِنْتِظـا ُر
َـر ِج»؛ «برتريـن جهـاد امـت مـن انتظـار
الف َ
گشـايش اسـت».
قيـام جهانـی حضـرت مهـدی (عجـل اهلل
فرجـه) ،بـرای برپايـی حكومـت شايسـتگان
بـر پايـهی عـدل و قسـط اسـت و يـاری آن
امـام بزرگـوار ،امـری ضروری اسـت و برای
ايـن يـاری ،بایـد مقدمـات و زمینههایـی
فراهم شـود.
آنچـه امـروزه بـا نـام تعظيـم شـعائر شـکل
میگيـرد _ ماننـد برپايـی سـوگواری بـرای
مصيبـت عاشـورا در گروههـای چندمليونی و
نيـز راهپيمايـی و سـوگواری باشـکوه اربعين
حسـينی _ از زيباتريـن جلوههـای اظهـار
ايـن آمادگی اسـت.
روز اربعیـن يـادآوری هرسـالهی مصيبـت
بـزرگ عاشوراسـت تـا آنگاه کـه منتقـم
آن مظلوميتهـا پـا در رکاب قیـام نهـد و
عاشـوراييان بـا لبيـک بـه نـدای جهانـی او،
عاشـورايی ديگـر بـه بزرگی همه گسـترهی
زميـن فراهـم سـازند؛ امـا اينبـار نـه بـا به
مسـلخ رفتـن حـق و حقيقـت؛ که بـا پايانی
روشـن و پيروزمندانـه در پيـروزی حـق
بـر باطـل .بـه همیـن جهـت روز اربعیـن را
میتـوان زمـان تجدیـد پيمـان بـا منتقم آل
محمـد (صلـی اهلل عليـه وآلـه) دانسـت.
سفارشـات و دسـتورات اکید ائمـه معصومين
(عليهـم السلام) ،مبنـی بـر زیـارت امـام

حسـین (عليـه السلام) در روز اربعیـن را
میتـوان بـه سـبب بزرگداشـت ایـن غـم و
انـدوه دانسـت تـا از خاطـر شـیعیان نـرود؛
تـا زمانـی کـه آن منتقـم بـزرگ بـا شـعار
خونخواهـی از حسـين (عليـه السلام)
(یعنـی شـعار يـا لثـارات الحسـين) آخريـن
نبـرد حق و باطـل را پديـد آورد ،همواره باید
منتظـر ظهـور قائـم آل محمـد باشـند.
بیگمـان ،یاریکـردن امـام زمـان (عجـل
اهلل فرجـه) فقـط بـه انتظـار برای ظهـور آن
حضـرت محدود نیسـت؛ بلکـه همانطور که
در زیـارت اربعیـن به آن اشـاره شـده اسـت:
« َقلْبِي ل ِ َقلْبِ ُك ْم سِ ـلْ ٌم َو أَ ْمـ ِري ِ َل ْم ِر ُك ْم ُم َّتبِ ٌع َو
ـم ُم َعـ َّد ٌة َحتَّى َي ْ
ـأ َذ َن َّ ُ
الل لَ ُكم»...؛
ن ُْص َرتِـي لَ ُك ْ
«قلـب من تسـلیم قلـب شماسـت و در امور
زندگـی از اوامر شـما تبعیت میکنـم و برای
یـاری دادن شـما آمـادهام تا این کـه خداوند
به شـما اجـازه خـروج دهد».
در اربعيـن ،دو نـگاه بـه اوج تجلـی خـود
میرسـند و آنگاه در تالقـی ايـن دو نـگاه
اسـت کـه آغـازی اساسـی بـرای حرکـت
بهسـوی قيـام جهانـی شـکل میگيـرد.
نگاهـی بـه گذشـته کـه همانـا عاشـورای
حسـينی اسـت بـا شـعار اساسـی «هيهـات
منـا الذلـه» و نگاهـی بـه آينـده بـا شـعار
اساسـی «يالثارات الحسـين» کـه در حقيقت
خونخواهـی همـهی سـتمديدگان از
سـتمگران اسـت.
بايـد توجه داشـت آمادگـی و مهيابودن برای
ظهـور ،بسـته به شـرايط زمـان و مـكان در
عرصههايـی صـورت میپذيـرد کـه مهـم
تريـن آنهـا عبارتند از:
الف) عرصه فرهنگی ـ اعتقادی
بـدون شـک حضرت مهـدی (علي ه السلام)
بهپـا میخيـزد تـا در تحولـی بـزرگ بيـش
از آنکـه چگونگـی زندگـی دنيـوی و مادی
مـردم را بـر پايـهی عدالـت سـامان دهـد،
باورهـای آنـان را رشـد داده ،کمـال بخشـد.
همانگونـه کـه حسـين بـن علـی (عليهمـا
السلام) بـه ايـن منظـور قيـام کـرد .و ايـن
شـکل نخواهـد گرفـت مگـر بـه دگرگونـی
ريشـهای و اساسـی در فرهنـگ جامعـهی

انسـانی کـه بـا پيـروی از آموزههـای مکتب
اهـل بيـت (عليهـم السلام) شـکل خواهـد
گر فت .
دربـارهی کارهـای فرهنگـی کـه میتوانـد
زمينههـای الزم را بـرای آن انقلاب بـزرگ
فراهـم نمايـد ،از روايـات ،چنيـن اسـتفاده
میشـود:
رعايـت تقـوای الهـی :در قيـام امام حسـين
(عليـه السلام) يـاران آن حضـرت در اوج
تقـوا و پرهيـزگاری بودنـد؛ پـس رهـروان
آن حضـرت کـه بـا همـه وجـود پيـروی آن
حضـرت را بـا حضـور در مراسـم اربعيـن
اعلان میکننـد نیـز میبايسـت در شـمار
پرهيـزگاران راسـتين باشـند.
معرفـت امـام معصـوم :از بايسـتههايی کـه
در هـر زمـان ـ بـه ويـژه در عصـر غيبـت ـ
پيـروان آموزههـای اسلامی بـدان سـفارش
شـدهاند ،بهدسـتآوردن شـناخت و آگاهـی
امـام آن زمـان اسـت .امـام صـادق (عليـه
السلام) بـه فضيـل بـن يسـار ،در کنـار
سـفارش بـه شـناخت امـام ،پیآمـد ايـن امر
مهـم را در ايـن دانسـته که دير و زود شـدن
ايـن امـر ،آسـيبي بـه او نخواهـد رسـاند. ...
پايـداری در محبـت امامان :يکـی از وظايف
مهـم مؤمنـان در هـر عصر و زمان ،دوسـتی
بـا امامان در جايگاه دوسـتان خداوند اسـت.
تجلـی ايـن محبت در پيـروان راسـتين اهل
بيـت (علیهمالسلام) مثـال زدنـی اسـت؛
بهويـژه در قيـام عاشـورا کـه يـاران در ايـن
دوسـتی ،همـهی هسـتی خـود را بـه پـای
امـام و اهـداف او ريختنـد.
از نشـانههای ايـن دلدادگـی و محبـت،
جاریشـدن اشـک بـر گونههاسـت کـه
پيامبـر اسلام بـر ايـن حـرارت قلبـی تأکيد
فرمـوده اسـت .اباعبداهلل(علیهالسلام) نیـز
بـا ذکـر ایـن عبـارت کـه «مـن کشـتهی
اشـکها هسـتم» بـر ايـن نمـاد تصريـح
فرمـوده اسـت.
امـام باقـر (عليـه السلام) از رسـول خـدا
(صلـی اهلل عليـه وآلـه) روايـت میكنـد كـه
فرمـود« :خوشـا بـر احـوال كسـیكـه قائم
ل بيـت مـرا درك كـرده و در غيبـت و
اهـ 
پيـش از قيامـش پيـرو او باشـد؛ دوسـتانش
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را دوسـت بـدارد و بـا دشـمنانش دشـمن باشـد؛ چنين كسـی در روز
قيامـت ،از رفقـا و دوسـتان مـن و گرامیتريـن امـت مـن خواهـد
بـود».
گفتنـی اسـت در کنـار ايـن محبـت ،دشـمنی بـا دشـمنان اهـل
بيت(علیهمالسلام) و ظلمسـتيزی جايـگاه اساسـی دارد؛ کاری کـه
امام حسـين (عليه السلام) در عاشـورا و امام مهدی (عليه السلام)
در آن قيـام بـزرگ پـی خواهـد گرفـت .مراسـم اربعيـن جلـوهای از
اظهـار ايـن ظلمسـتيزی اسـت؛ بديـن معنـا که اگـر نتـوان در جبهه
مسـتقيم بـا ظلـم آن را رفع کرد ،حضـور در صحنه و اعلام آمادگی
بـرای آن امری الزم اسـت.
پيـروی از همـهی امامـان (عليهـمالسلام) :از آنجـا کـه همـهی
امامـان (عليهـم السلام) نـور يگانـهای هسـتند ،فرمودههـا و
دسـتورهای ايشـان نيـز يـک هـدف را دنبـال میکنـد؛ بنابرايـن،
پيـروی از هـر کـدام ،پيـروی از همـهی آنهاسـت .در زمانـی کـه
يکـی از آنهـا در دسـترس نيسـت ،دسـتورهای ديگـران چـراغ راه
هدايـت اسـت. رفتـار طبـق دسـتورات آنهـا زمينههـای فرهنگـی
بـرای درک ظهـور را فراهـم میکنـد.
ايـن پيـروی و اطاعـت در حادثـهی عاشـورا به اوج رسـيد؛ تـا آنجا
کـه هيچيـک از شـهدا و خانـدان آن حضـرت ،امـری از او را ناديـده
نمیگرفتنـد؛ آنجـا کـه درخواسـت بـه ميـدان رفتن بـود و آنجا که
توصيـهی بـه بردباری.
صبـر بر سـختیهای دوران غيبت :از شـاخصترين و برجسـتهترين
فضايـل انسـانی کـه در قيـام عاشـورا تبلـور يافـت و پيشـوايان
معصـوم نيـز بـر آن تأکيـد کردنـد شـکيبايی در برابـر ناماليمـات و
سختیهاسـت .بیگمـان صبـری کـه در ميـان عاشـوراييان شـکل
گرفـت _ بهويـژه بـرای زينـب کبـرا (سلاماهلل علیهـا) _ در همـه
تاريـخ مثـال زدنـی اسـت و آمادگـی بـرای قیـام جهانی موعـود نيز
چنيـن ضرورتـی را تأکيـد میکنـد.
ب) در عرصهی اجتماعی
بـا دقـت در آيـات قـرآن كريـم و بررسـی سرگذشـت ملتهـا و
امتهـای پيشـين ،بـه روشـنی درمیيابيـم کـه سـنت الهـی چنيـن
بـوده كـه پديدآمـدن هرگونـه دگرگونـی و تحولی بـرای جامعههای
انسـانی ،بـه دسـت و ارادهی خـود آنان شـدنی اسـت .همانگونه كه
سرنوشـت يـك انسـان ،در گـرو چگونگـی رفتـار و كارهای اوسـت،
سرنوشـت يـك جامعه نيز بسـتگی فراوانـی به كاركـرد گروهی افراد
دارد .خداونـد بـزرگ در قـرآن تأکيـد میکند که سرنوشـت هيچ قوم
و ملتـی را دچـار دگرگونـی نمیکنـد ،مگـر آنكـه آنـان آنچـه را در
خودشـان اسـت ،تغييـر دهند.
بنابرايـن ،ضروريتريـن کار _ پيـش از سـامانيافتن هـر نـوع
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حكومتـی در جامعـه _ فراهمكـردن زمينههـا و بسـترهاي هماهنگ
بـا آن حكومـت ،جهـت پذيرش مردمی اسـت؛ زیرا سـاختار حكومت
مطلـوب مـردم ،در جامعـه بهگونـهای شـكل ميگيـرد كـه خـرد
گروهـی اجتمـاع ،تحمـل پذيـرش آن را داشـته باشـد.
ِ
مراسـم اربعيـن بهعنـوان نماد همدلـی و ايثار انسـانها بـه يکديگر،
چشـم انـداز زيبايـی از حکومـت صالحـان را در نـگاه قـرار میدهد؛
انسـانهايی کـه کمتريـن امکانـات خـود را در راه محبـت اهل بيت
(علیهمالسلام) تقديـم میکننـد و ايـن زيباتريـن جلـوه ايثـار اسـت
کـه در حکومت عـدل جهانـی جايگاهی ويـژه دارد.
ج) در عرصهی نظامی و انتظامی
يکـی از مهمتريـن مسـئوليتهای عصـر غيبـت بهعنـوان زمينـه
سـازی ،آمادگـی پيوسـته و راسـتين از جهـت توانمنـدی جسـمانی
اسـت .در اينبـاره در کتابهـای روايی روايـات فراوانی وجـود دارد.
بهدسـتآوردن تـوان و ق ّوت بـرای رودررويی با تهديدهای دشـمنان،
همـواره مـورد پافشـاری آموزههـای دينـی بوده اسـت .قـرآن کريم
بـا همـهی صراحـت بـر ايـن مهـم تأکيد کـرده ،پيـروان خـود را به
فراهمنمـودن همـهی ابزارهـای ممکن در اين راه سـفارش میکند.
ايـن آموزههـا اگرچـه دربـارهی همـهی انسـانها و همـهی
دورانهاسـت ،امـا بـا توجـه بـه حساسـيت دوران غيبت و آسـتانهی
ظهـور ،ايـن آمادگـی ،اهميـت فراوانـی دارد .يکـی از نمودهـای
زمينهسـازی توانمنـد ،آمادگی جسـمانی برای حضـور در زمان ظهور
اسـت .حضـرت مهـدی عجـلاهلل تعالـی فرجـهپـس از آگاهکـردن
جهانيـان و اتمـام حجـت بـا آنـان ،ناگزيـر با سـتمگران و دشـمنان،
جنـگ خونينـی كـرده و هماننـد جـ ّد بزرگـوار خـود ،برخـورد تنـدی
بـا آنـان خواهـد داشـت .از روايـات اسـتفاده میشـود کـه او در ايـن
رودررويـی از يـاران خـود نيز يـاری میخواهـد و آنان نيـز در نهايت
شـجاعت در کنـار آن حضـرت بـا دشـمنان مبـارزه خواهنـد کـرد.
حـال ،چنيـن يارانـی میبايسـت پيـش از ظهـور فراهـم آينـد و اين
شـدنی نيسـت ،مگـر بـا افزايـش تـوان و قـدرت جسـمانی در عصر
انتظـار .چنانچـه همـهی منتظـران به اين امـور مهم و پايـهای توجه
الزم را داشـته باشـند ،بـدون ترديـد ،بـرای چگونگـی درک دوران
ظهـور نقـش مؤثـری ايفـا خواهنـد كرد.
در هر حال قيام حضرت مهدی (عجل اهلل فرجه) مبارزهای است
در برابر نيروهای كفر جهانی و برخالف پندار برخی ،اين پيروزی
با سختیها و ناماليمات فراوانی آميخته خواهد شد كه بايسته است
زمينهسازان آن قيام جهانی ،به بهترين صورت ممكن خود را آماده
سازند .بر همهی منتظران آن دوران نورانی است تا در تمام عرصهها
از جمله فرهنگی ،اجتماعی و نظامی و افزايش توانمندیهای روحی
و جسمانی خود تالش وافری داشته باشند.

گفتوگو با حجت االسالم و المسلمین نجم الدین طبسی درباره زندگی امام رضا علیه السالم؛

دوست و دشمن ،از امام رضا (ع) خرسند بودند

والیتعهدی از سوی امام (ع) تحلیلهایی
ارائه میکنند ،اما من معتقدم که باید علت
اصرار حکومت در پذیرش والیتعهدی
را تحلیل کرد که اگر به درستی تحلیل
شود ،علت پذیرش آن از سوی امام (ع) نیز
تبیین میشود که البته از جانب حضرت (ع)
پذیرشی نبوده و در واقع نوعی تحمیل بوده
است و لذا حضرت (ع) هیچگونه تبریکی را از
سوی خواص نمیپذیرفتند.

به عنوان سؤال اول ،لطفا بفرمایید مهمترین مقطع زندگی
حضرت امام رضا (ع) چه مقطعی از زندگی پربرکت ایشان بوده
است؟

زندگی امام رضا (ع) را باید در چند دوره ،مورد ارزیابی قرار داد .دوران
زندگی امام رضا (ع) در دوران امامت امام کاظم (ع) تا قبل از زندان.
دوم ،دوران زندگی امام رضا (ع) در زمان زندانی شدن کاظم (ع).
سوم ،دوران امامت ایشان پس از شهادت امام کاظم (ع) تا قبل از
احضار اجباری به مرو و دوره چهارم ،دوران والیتعهدی حضرت (ع)؛
یعنی از لحظه خروج امام رضا (ع) از مدینه تا رسیدن ایشان به مرو و
پذیرش والیتعهدی تا شهادت.
هر چند ،همه این مقاطع مهم است؛ اما مقطع آخر شاید چشمگیرترین
و مهمترین دوران زندگی امام رضا (ع) باشد .لحظه خروج از مسجد
پیامبر اکرم (ص) ،وداع با قبر پیامبر (ص) ،بلند بلند گریه کردن
حضرت ،جمع کردن فامیل و درخواست گریه برای ایشان و خبردادن
به اینکه آخرین سفر است ،طواف وداع ،ارسال افرادی به عنوان
جاسوس و انتخاب مسیر اهواز که امام رضا (ع) بر انتخاب این مسیر
تأکید و اصرار داشتند ،از جمله وقایع این دوران است.
چه اسرار و دلیلی در انتخاب این مسیر نهفته بوده است؟

شاید یکی از آثار این سفر و اسرار این ا ِسراء حضرت (ع) ،همین چیزی
است که اکنون میبینیم اهواز یکپارچه شیعه آل محمد (ص) ،شیفته
و پاکباخته اهل بیت (ع) هستند.
شما از دوران والیتعهدی به عنوان مهمترین مقطع زندگی
ایشان اشاره کردید .علت پذیرش والیتعهدی از سوی ایشان چه
بود؟

یکی از وقایع زندگی ایشان ،مناظرات
با جریانهای انحرافی و ضد دینی بود.
ظهور این جریانات و واکنش امام (ع) را
چگونه ارزیابی میکنید؟

یکی از نکات زندگی آن امام همام ،برخورد ایشان با جریانات انحرافی
و ادیان و مذاهب باطله بود که غالبا حکومت پشت سر این جریانات
بود و آنها را تحریک و تقویت میکرد .در دوران هارون و مأمون
که آن را عصر َذهبی و طالیی مینامند ،در واقع عصر رواج دادن
خطوط انحرافی و مذاهب باطله و جریانات پوشالی بود تا مردم را
به خود مشغول کنند تا کمتر وارد سیاست شوند و از طرفی به خیال
خودشان ،خانه اهل بیت (ع) و عالم آل محمد (ص) را تحت الشعاع
قرار دهند .باالخره جامعه بیمار و گرفتار شبهات و انحرافات بود ،ولی
این بزرگوار به حول و قوه الهی با ترتیب دادن مناظرات و بحثهایی،
تمام جریانات را به چالش و شکست کشاند؛ به گونهای که همه
اعتراف کردند که اگر بر روی کره زمین یک عال ِم است ،آن شخصی
کسی جز علی بن موسی الرضا (ع) نیست.
در صفحات  ۱۷۰تا  ۲۲۸کتاب احتجاج طبرسی ،تمامی مناظرات
حضرت با اهل کتاب ،مجوسیها ،پیرامون توحید ،خداشناسی ،صفات
خداوند ،بداء و مناظرات با منحرفین و جریان سلفیگری آمده است
که حضرت (ع) با قدرت در برابر این جریان ایستاد و مجسمه و مشبهه
خداوند را کافر و ملعون میدانست و گاهی از تعبیر اینکه «خدا آنها
را بکشد» ،استفاده میکرد و افکار انحرافی آنها را به چالش کشانده
و رد میکرد.
بسیاری از مناظرات دیگر حضرت در ارتباط با تصحیح انحرافات اهل
حدیث بود که در اثر کجفهمی و ناآگاهی ،آیات و روایات را تحریف و
معنای آن را طبق نظر خودشان تطبیق میدادند و لذا از همان اول با
جریان سلفی به شدت برخورد کرد.
مهمترین محورهای مناظرات امام رضا (ع) چه مباحثی است؟

من میخواهم در اینجا به نکتهای اشاره کنم که عدهای درباره پذیرش با بررسی بیانات و فرمایشات حضرت (ع) در موقعیتهای گوناگون،
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سه محور بسیار پررنگ و برجسته از سوی ایشان ارائه میشد که البته
فقط منحصر در مناظرات نبود .اولین محور ،تأکید بر مقام شامخ امام
علی (ع) و امامت و والیت ایشان و تبیین آن است که امام رضا (ع) در
مناظراتشان بحثهای مفصلی درباره امامت ایشان داشتند و این مقام
را برای مردم ترسیم میکردند که جایگاه این مقام ،آنقدر بلند است که
هرگز بر مأمون و بزرگتر از مامون قابل انطباق نیست و بر علی (ع)،
مصداق تام آن ،انطباق دارد .چنانچه در استقبال از ایشان در نیشابور که
فقط  ۲۰هزار قلمبهدست و به اصطالح امروزی ،خبرنگار بودند ،در آنجا
حدیث سلسلة الذهب را درباره مقام شامخ امام علی (ع) بیان کردند.
محور برجسته دیگر در فرمایشات و موضعگیریهای ایشان ،حادثه
کربال و مظلومیت ایشان است که در همان حدیث سلسلة الذهب به
آن اشاره کردند و در موقعیتهای گوناگون ،مظلومیت امام حسین (ع)
را با برگزاری مجالس و بیاناتشان ،یادآور میشدند.
محور و نکته سوم ،تأکید ایشان بر بحث مهدویت است .در جلد پنجم
کتاب معجم احادیث مهدی (عج) ،چندین روایت از حضرت رضا (ع)
را درباره موضوع مهدویت نقل کردیم .شاید بیش از  ۳۰روایت باشد
که در جهات و ابعاد مختلف ،جریان مهدویت همچون ضرورت وجود
امام مهدی (عج) ،غیبت ،انتظار و ثواب منتظرین ،عالئم ظهور ،نهی
از توقیت و غیره است؛ بهویژه درباره نهی از توقیت ،روایت صحیحی از
امام رضا (ع) وارد شده است که «وقت ظهور را حتی پیامبر اکرم(ص)
نیز نمیداند و به فرموده پیامبر(ص) ،فقط خداوند از آن اطالع دارد».
این روایت در واقع ،پیامی به بعضی محرفین امروزی است که با عقائد
مردم بازی میکنند و آن را به سخره گرفته و برای ظهور امام (عج)
وقت تعیین میکنند که طبق روایت صحیح از امام رضا (ع) ،حتی خود
پیامبر و امام زمان (عج) نیز نمیدانند؛ لذا باید بر دهان آنها زد و آنها
را دروغگو نامید.
به عنوان سؤال پایانی ،درباره نامگذاری آن حضرت به رضا
(ع) ،بفرمایید چگونه و توسط چه کسی صورت گرفت؟

برخی از مورخان بر این باورند که مأمون عباسی ،امام را ملقب به
«رضا» کرد ،ولی امام جواد (ع) این نظر را رد کرده است .احمد
بزنطی به حضرت جواد (ع) گفت :عدهای از مخالفان شما خیال
میکنند مأمون پدر شما را به رضا ملقب ساخته است؛ زیرا آن حضرت
والیتعهدی او را پذیرفت .امام فرمود :به خدا سوگند اینان مردمی
بدکار و دروغگو هستند و خیال نابجایی کردهاند ،بلکه خدای متعال او
را رضا نامیده است؛ زیرا آن حضرت ،خدای تعالی را در آسمان و پیامبر
(ص) و ائمه (ع) را در زمین از خود خشنود ساخت.
بزنطی پرسید :از کجا چنین لقبی مخصوص پدر بزرگوار شما شده
است ،با آنکه پدران و اجداد شما همگی مرضی خدا ،رسول و ائمه
طاهرین بودهاند؟ فرمود :علت اینکه پدر من از میان تمام ائمه (ع)
بدین لقب مفتخر گشت این بود که دوست و دشمن از وی خرسند
بودند ،لیکن پدران او هرگاه مورد توجه و عالقه دوستان بودند،
دشمنان از آنها رضایتی نداشتند.
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حوزه علمیه و خبرگان ()۳

احمد نجمی

حوزهی تربیت یافتهی انقالب و مجلس خبرگان

مراحل اجرایی برگزاری پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با آغاز ثبتنام
کاندیداها وارد مرحله مهمی شده است .کاندیداهای مجلس خبرگان فرصت
دارند در طی روزهای باقیمانده نام خود را در بین نامزدهای احتمالی ثبت کنند.
پیش از این ،مباحثات ،در یادداشتهایی به وظایف خطیر حوزههای علمیه
درباره انتخابات خبرگان اشاره کرده بود .الزم است با توجه به روزهای
باقیمانده برای ثبتنام کاندیداها چند نکته مجدداً یادآوری گردد:
انقالب اسالمی مولود حوزههای علمیه و روحانیت است و به همین دلیل
اصلیترین وظیفه تربیت و حفظ این نظام بر دوش روحانیت قرار میگیرد.
باور مردم ما نیز همین است که فاصله از روحانیت ضربه بزرگی بر پیکرهی
نظام و انقالب اسالمی وارد میکند .بنابراین الزم است نهاد حوزه و روحانیت
دخالت جدی در مسائل کالن نظام _ بهویژه اموری که بهصورت مستقیم به
این نهاد مرتبط است _ را در اولویت کاری خود قرار دهد .مجلس خبرگان نیز
از اصلیترین امور کالن نظام است که شأنیت تشکیل آن فقط به حوزههای
علمیه اختصاص دارد .براین اساس وجوب حضور جدی در این عرصه برای
حوزههای علمیه تعینی بوده و هرگونه کوتاهی یا سستی قابل اغماض نیست.
خوشبختانه پس از پیروزی انقالب اسالمی ،حوزههای علمیه از جهات
مختلف _ بهویژه علمی _ رشد و بالندگی چشمگیری داشتهاند و بهترین
گواه بر این موفقیت بزرگ ،حضور فضالی تربیتیافته انقالبی در آزمون
انتخابات خبرگان است .اگرچه برخی نمایندگان فعلی دوران رشد علمی خود
را پیش از انقالب طی کردهاند ،اما پس از گذشت  ۳۵سال از استقرار نظام
جمهوری اسالمی ،انتظار زیادی نیست که تربیتیافتگان این نظام هماینک
در جایگاه اجتهاد و ورود به مجلس خبرگان باشند.
در سالهای اخیر تشکلهایی در حوزه علمیه و در سطوح اساتید معظم
تشکیل شده است .این تشکلها پس از «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»
_ که قدیمیترین نهاد حوزوی محسوب میشود _ رویکرد جدید و قابل
تحسینی در انسجام بیشتر اساتید اتخاذ کردهاند .از این تشکلها نیز انتظار
میرود بهصورت جدی وارد عرصه انتخابات مجلس خبرگان شوند تا از
یکسو دین خود را به انقالب اسالمی ادا کنند و از سوی دیگر تئوری جدایی
حوزه از نظام یا همان «حوزه سکوالر» را در عمل باطل نمایند.
تنوع و تعداد باالی کاندیداهای مجلس خبرگان امر بسیار مبارکی است که
فراتر از جناحبندیها و لیستهای حزبی ،نشاندهندهی حضور همهی افکار
و دیدگاههای حوزوی در مجلس خبرگان است و قطع ًا به حضور حداکثری
مردم در پای صندوقهای رأی کمک خواهد کرد .ضمن احترام به نظر
و تصمیماتی که شورای نگهبان خواهد گرفت ،انتظار میرود معیارها و
نظرات این شواری محترم _ برای تشخیص صالحیت کاندیداها _ در
نهایت سعهی صدر باشد تا انشاءاهلل انتخابات پرشوری برگزار شود.
انشاءاهلل در آینده بیشتر درباره انتخابات مجلس خبرگان خواهیم گفت.

به مناسبت سالروز رحلت نبی مکرم اسالم (ص)؛

پیامبر اسالم (ص)؛ الگویی برای
تمام عصرها و نسلها

برخی تصور میکنند با تغییر زمان و سبک زندگی ،ارزشهای
اخالقی و معنوی نیز تغییر میکنند و جای فضایل با رذایل عوض
میشود؛ در حالی که آنچه تغییر و تحول پیدا میکند ،عنصر زمان
و مکان و ابزارهایی است که مفاهیم اخالقی در آن ظهور و بروز
میکنند.
مفاهیمی مانند حق ،تقوا ،احسان ،راستگویی ،صبر ،حیا ،عفت و پاکدامنی،
همیشه پسندیده و قابل ستایش بوده و باطل ،ظلم ،دروغگویی ،بیعفتی
و امثال آن ،در همه زمانها ناپسند بوده و با فطرت انسان ناسازگار
است .این موضوع در قالب یک مثال ،بهتر تبیین میشود؛ برخی از
کسانی که در سالیان دور زندگی کرده و از صفات پسندیدهای برخوردار
بوده و خدمات ارزشمندی به جامعه بشری ارائه کردهاند ،امروز نیز مورد
تکریم قرار میگیرند .گرچه در زمان ما ،پیشرفتهای علمی شگرفی
رخ داده و سبک زندگی و پوشش انسان و امثال آن تغییر کرده است،
اما از فضایل اخالقی همواره به نیکی یاد میشود.
یا کسی که سالها پیش ،مرتکب جرمی شده و تحت پیگرد بوده
است و پس از سالیان دراز که سلولهای بدن او تغییر کرده ،تغییرات
ظاهری در جسم او کامال هویدا شده و لباس و امکانات زندگی او
دگرگون شده ،او را به لحاظ اینکه همان مجرم است ،دستگیر و
مجازات میکنند.
بنابر این ،فضای زندگی ،قالبها ،امکانات ،رنگها ،ظواهر مادی،
تکنولوژی ،زندگی در آسمان خراشها ،موجب نمیشود جای عفت را با بی
عفتی عوض کنیم ،دروغ را زیبا و راستگویی را زشت بدانیم.
طبیعی است که امکانات و ابزارها در دورههای مختلف زندگی بشر اگر چه
متفاوت است؛ اما همه آنها گذرا و فانی است ،آنچه اهمیت دارد ،این است
که در هر زمانی ،هدف از زندگی در دنیا را فراموش نکنیم و به خاطر داشته
باشیم که امکانات را در مسیر تکامل و رسیدن به هدف استفاده کنیم.
نتیجه ،اینکه الگوهایی چون پیامبر اسالم (ص) و اهل بیت آن حضرت،
در همه زمانها بهترین الگو برای ما هستند و اگر آنها در زمان ما
زندگی میکردند ،بدون شک از امکانات امروز استفاده میکردند ،در

حالی که از همان شخصیت معنوی و اخالقی برخوردار بودند.
هدف از زندگی انسان ،این است که در سایه اطاعت از دستورهای
الهی به سوی هدایت گام بردارد و در نهایت به کمال انسانی برسد و
از این جهت بین انسان امروزی و کسانی که صدها سال با ما فاصله
زمانی دارند ،تفاوتی وجود ندارد .انسان در هر زمینهای برای رسیدن
به موفقیت ،نیازمند الگوست و الگوی انسان در هر شرایطی باید دارای
کماالت انسانی و ارزشهای الهی باشد .اسالم ،دینی کامل و جاودانه
و قرآن نیز کتابی دارای جامعیت و جاودانه و پاسخگوی نیازهای بشر
در هر عصر و زمانی است ،بنابراین ،دستورها و آموزههای اسالم نیز
همیشگی است و پیامبر گرامی اسالم نیز الگویی جاودانه و پایدار است
و سنت پیامبر همانند آیات قرآن همواره تازه است و کهنگی در آن
راه پیدا نمیکند.
بدون تردید ،پیامبر گرامی اسالم ،بهترین الگو برای انسان در تمام
صحنههای زندگی است .اخالق نیکو ،مهربانی با زیردستان ،اخالص،
عبادت ،سادهزیستی ،نظم و برنامهریزی ،استقامت ،درایت ،صبر و
تحمل در برابر مشکالت ،حکومت و مدیریت پیامبر ،میتواند سرمشق
و الگو برای همه مسلمانان باشد.
آنچه اهمیت دارد این است که ما میتوانیم از زندگی پیامبر و ائمه
اطهار (علیهم السالم) ،درسهای فراوانی بگیریم و گذشت زمان
تأثیری در این جهت ندارد.
قرآن کریم در آیه  ۲۱سوره احزاب ،پیامبر را به عنوان الگو معرفی
سول اللّ اُس َو ٌة َح َس َن ٌة ل َِمن
كان لَ ُكم فى َر ِ
نموده و فرموده است« :لَقَد َ
واليو َم األخ َِر و َذ َك َر اللّ َكثيرا» یعنی برای شما در سیره
َ
كان َيرجوا اللّ َ
پیامبر ،الگو و سرمشق نیکو است برای آنها که به رحمت خدا و روز
قیامت امید دارند و خدا را بسیار یاد میکنند.
در این آیه شریفه ،چند نکته قابل توجه وجود دارد ۱ :ـ فرموده «فى
رسول اهلل» یعنی در زندگی و رفتار رسول خدا الگو و سرمشق نیکویی
است ،این جمله بیانگر آن است که شما نمیتوانید مانند پیامبر باشید
ولی میتوانید در رفتار و سیره او برای خودتان الگو بیابید.
ً
 ۲ـ کلمه «لقد» در آیه شریفه ،داللت بر قطعیت دارد یعنی قطعا پیامبر
برای شما الگو است و در الگو بودن او تردیدی وجود ندارد.
«كان» در آیه شریفه داللت بر دوام دارد و به معنای آن است
 ۳ـ واژه
َ
که پیامبر برای همه زمانها و تمامی انسانها الگو است.
 ۴ـ در ادامه آیه برای کسانی که میخواهند سیره رسول خدا را برای
خود اسوه و الگو قرار دهند ،سه ویژگی ذکر فرموده است :به رحمت
خدا امیدوار باشند ،به قیامت امید داشته باشند و خدا را بسیار یاد کنند.
طبیعی است که با ایمان به خدا و معاد میتوان در مسیر حرکت پیامبر،
گام برداشت و با یاد خداوند متعال ،آن را تداوم بخشید؛ در غیر این
صورت ،انسان قادر نیست به پیامبر اکرم اقتدا کند و قدم در جای پای
حضرت بگذارد.
نویسنده :حجت االسالم علی اکبر مؤمنی؛ پژوهشگر پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسالمی و دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان.
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گزارش نشست علمی

سید حسین میرخلیلی

عاشورا؛ نقطهی عزیمت مستشرقان
برای مطالعهی تشیع

کرسی نقد «جایگاه عاشورا در رویکرد به مطالعات شیعی غربیان» با
حضور اساتید حوزه و دانشگاه ،فضال و اندیشمندان و دو تن از اساتید
شرقشناس دانشگاه اسپانیا و نیجریه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی برگزار گردید .در این کرسی دکتر عباس احمدوند (عضو هیأت
علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ دانشکده الهیات) بهعنوان ارائهدهنده و
حجتاالسالم دکتر محمدرضا بارانی (عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا
و مدیر اسبق انجمن تاریخپژوهان حوزه) بهعنوان ناقد و دکتر شهریار
شجاعیپور(عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و
مدیر گروه فرصتهای مطالعاتی) بهعنوان دبیر علمی حضور داشتند.
خالصهای از بیانات اساتید را در این نوشتار میآوریم.
دکتر عباس احمدوند:
در نخستین گامهای مطالعات اسالمی به معنای اعم آن ،محققان
و نویسندگان غرب چندان از تقسیمات درونمذهبی دین مبین اسالم
اطالع نداشته و حتی به سبب آشنایی ،تماس و ارتباط بیشتر با
حکومتها و سرزمینهای سنی مانند امپراتوری عثمانی ،اسالم و
جهان اسالم را در این حکومتها و سرزمینها خالصه میکردند.
بررسی منابع و تحقیقات تازه غربی نشان میدهد ،غربیان بهتدریج با
مفهوم و مصداق تشیع آشنا شدند و در این میان ،عاشورا از مهمترین
مسائلی بود که اذهان غربیان را متوجه خود ساخت؛ بهعبارت دیگر،
حادثه عاشورا و بازنمایی آن در قالب مراسم و شعائر سوگواری بر امام
حسین(ع) در شهرها و نواحی شیعی بود که بسیاری از غربیان را برای
نخستینبار در مواجهه مستقیم با نمادهای شیعی قرار میداد .غربیان
پس از آشنایی با این حادثه عمالً به تفاوتهای بنیادین شیعه و اهل
سنت پی بردند و عاشورا را به مثابه نقطه عزیمت توجه خویش به
مطالعات شیعی قرار دادند.
هر مستشرقی در هر موضوعی _ مثل همه محققان _ از مسائل
جامعه خودش ایده میگیرد و در وهله بعد ،ارتباطاتی با دیگرنقاط
زمین برقرار میکند .غربیها _ چه نویسندگان عام و چه مستشرقان
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_ ارتباطاتی با کشورهای اسالمی به جهت شرقشناسی برقرار نمودند؛
طبیعت ًا ابتدا کشورهای سنیمذهب مورد ارتباط بودند و چون با شیعه
آشنا نبودند اینگونه تصور میکردند که نگرش اهل سنت ،نگرش
غالب اسالم است.
اذهان غربیها در دو مرحله متوجه شیعیان شد :اول اتفاقاتی که در
جنگهای صلیبی افتاد و ارتباطاتی با اسماعیلیه برقرار شد و دوم بحث
عاشورا؛ بهویژه در دوران صفویه که ارتباط غربیها با شیعه بیشتر
شد .آنها دیدند مردمانی که تا دیروز عادی زندگی میکردند ،مراسم
و شعائری برگزار میکنند و پدیده بهخصوصی بهنام تعزیه را نیز دیدند.
به هر صورت با نمادهای شیعی و حتی سبک معماریهای اسالمی و...
آشنا شدند .تقریب ًا در تمام آثار قرن هفده به بعد ،توجه به مسائل عاشورا
دیده میشود .حتی در مواردی این توجه چندان عمیق و دامنهدار میشد
که پژوهش و مطالعاتی خاص و مستقل در باب عاشورا را در ادبیات
شیعهپژوهی غرب تولید مینمود که میتوان آنها را در قالب تقسیم
بندی کلی زیر ساماندهی کرد و مورد بررسی دقیق قرار داد:
.1گزارش حادثه و نقش آن در شکلگیری تشیع ،همراه با پیونددهی
قیام امام حسین(ع) به شکلگیری مفهوم مستقل تشیع؛
.2عزاداری و دیگر مراسم مربوط به عاشورا؛ بهویژه تعزیه و بررسی آن
با رویکردهای تاریخی ،ادبی ،نمایشی ،زندگی روزانه و آداب و رسوم،
نشانهشناسی و نمادشناسی.
البته جریان اسالمشناسی و شیعهشناسی جریان متحول و متغیری
است .ورود محققان شیعی مستشرق و مطلع به این جریان ،تأثیر
خودش را گذاشته است .امروز در دوران پستمدرنیسم کار محقق
متکی به تئوری و نظریه است و دیگر مثل گذشته ،مستشرق صرف ًا
راوی و خبرنگار نیست .تحوالتی در جریان مطالعات اسالمشناسی
اتفاق افتاد .شما میتوانی دیدگاه خودت را نیز داشته باشی در حالیکه
تا پیش از این اساس ًا به مسائل هنجاری ورود نداشتند؛ کمااینکه
مادلونگ نیز در دایرةالمعارف همین کار را کرد.
امروزه نگاه تفهمی در حال اتفاق افتادن است .محققین غربی در
جوامع ما زندگی میکنند؛ لذا گفتمان ما را ترویج میکنند؛ اما از طرفی
مکتب خود را نیز پیش میبرند؛ دووجهی است .غربیها نشان دادند،
عاشوار در هند یک چیز است ،در ایران یک چیز است و در عراق چیز
دیگری است  .بنابراین گزارشهای اساسی دارند .پس در غرب نیز
مستشرقین دودستهاند :مستشرقین عقال و مستشرقین غیرعقال .آنچه
میتوان در نهایت گفت این است :عاشورا نقطهای بود که باعث شد
بسیاری از غربیان با تشیع آشنا شوند .البته برخی غربیان با دول خاص
اسالمی ارتباط داشتند اما به مسأله عاشورا توجه نمیکردند و دلیل آن
این بود که هنوز اتفاقات خاصی در غرب رخ نداده بود.
حجتاالسالم دکتر بارانی
در برخی از مباحث با دکتر احمدوند موافق هستم و دیدگاههای
مشترکی داریم؛ اما نقدهایی نیز وجود دارد و تفاوتهایی نیز هست.
درباره عاشورا تا دوران صفویه مبحث خاصی نداریم .حداقل بنده با
توجه به مطالعاتی که دارم چیزی در این مورد ندیدم .گرچه ،ارتباط

غربیان با جهان اسالم شیعی وجود داشته است .اگر بخواهیم گذرا
نگاهی به این دوران داشته باشیم ،میتوانیم به این موارد اشاره کنیم:
* تأسیس دولت ادریسیان در مغرب (سال  ۱۷۲ق) :ارتباط بازرگانی
غربیان از راه اندلس و مغرب با مصر و دیگر مناطق شرقی؛ پس ارتباط
با ادریسیان وجود داشته است؛
* تأسیس دولت حمدانیان :رواج فرهنگ اهل بیت(ع) در دوره
حمدانیان در شعر و ادبیات؛ بنابراین توجه به عاشورا وجود نداشته
است؛ اگرچه در سرزمین شام است.
* تأسیس دولت فاطمیان در مغرب و مصر :تأکید آنان بر آرمانها
و آموزههای شیعی؛ بنابراین باید ارتباط برقرار میشد؛ اما هیچ ذکری
نشده است.
* تأسیس دولت آل بویه شیعی در بغداد :بغداد پایتخت جهان اسالم
بود؛ خالفت عباسیون است و نزدیک عتبات است؛ ولی باز ذکری از
عاشورا وجود ندارد.
نخستین آشنایی مکتوب در دوره جنگهای صلیبی است؛ آن هم در
حد گفتوگو و دیدن برخی گروهها و طوایف؛ نه شناخت؛ آشنایی با
اسماعیلیه در شام؛ آشنایی با امامیه غالی؛ وجود بارگاه امام حسین(ع)
در عراق و برگزاری مراسم از دورههای پیشین؛ نبود نگارشی درباره
عاشورا و مراسم آن.
آشنایی در دوره پس از جنگهای صلیبی تا صفویه شامل دوره
ایلخانان شیعی امامی(ارتباط با مکانهای مقدس شیعی کربال و
نجف)؛ دوره تیموریان (توجه و ارتباط با مکانهای مقدس شیعی
کربال و نجف)؛ دوره سربداران (توجه به آموزههای شیعی و مهدویت)
و ...بنابراین آنچنان که باید توجهی به عاشورا نمیشود؛ تا میرسیم
به آشنایی با عاشورا از دوره صفویه تا قرن بیستم میالدی که البته
این توجه نیز آگاهی و تحقیق میدانی از مراسم عاشوراست نه مطالعه
منابع و ...عمدت ًا افراد ماجراجو و سفرنامهنویس.
احتما ًال عاشورا پس از قیامهای شیعی اولیه در قرون پسینی بیشتر
جنبه مذهبی داشته است تا سیاسی؛ حتی در دوره پس از نبردهای
صلیبی و دوره ایلخانان و تیموریان و ...که زمینه رسمیت تشیع در ایران
فراهم بود ،آشنایی و توجه غربیان نسبت به تشیع انجام نشده است.
در نهایت اینکه با وجود فراهم بودن زمینه ،آشنایی انجام نشده است.
دیدگاههای مستشرقان نسبت به جایگاه عاشورا مختلف است؛ برخی
دیدگاه سیاسی دارند (بروکلمان کارل :شهادت حسین عالوه بر نتایج
سیاسی ،موجب تحکیم و ترویج مذهب تشیع گردید .المنس؛ لمبتون؛
وات مونتگمری؛ والیری؛ ولهاوزن و)...؛ برخی دیدگاه نژادی دارند
(بروکلمان کارل :شهادت حسین سبب شد تشیع مرکز گرایشهای
ضدعرب گردد؛ دونالدسن؛ سایکس سرپرسی؛ ولهاوزن و)...؛ برخی
دیدگاه مذهبی و اجتماعی دارند (فیزی :شهادت حسین مهر رسمیت
به تاریخ تشیع زد .گلدزیهر؛ فیلیپ حتی؛ هاجسن و )...و برخی نیز با
دیدگاه احساسی به تحلیل این واقعه میپردازند (پطروشفسکی :تأثیر
حادثه کربال بر مردم عمیق بوده است .جفری :مصیبت درگذشت
حسین با مصیبت مسیح در مسیحیت برابری میکند .گیبون ادوارد و)...
بنابراین تعداد پژوهشها درباره شیعه امامیه در مقایسه با اسماعلیه و

زیدیه بسیار اندک بوده است ( ۳۵۰به  ۱مورد تا حدود  ۵۰سال پیش) و
این دیگاهها و تحلیلها در مقایسه با مسلمانان و شیعیان بسیار سطحی
هستند .به همین دلیل نسبت به اهداف امام در جنبش و فرایند جنبش
و مسأله مهم تأسیس حکومت و نیز نگاههای بینرشتهای در تحلیل
عاشورا بیتوجهی شده است و عمده توجه به عاشورا از منظر اهل
سنت و برداشت جامعهی خودشان بوده است.
تنها کار اساسی در تحقیقات میدانی بوده است؛ مانند پژوهشهای
میدانی پروفسور دیوید پینالت در هند که شامل چند مرحله بوده است:
 .1راههای گرفتن اطالعات (منابع آگاه مرتبط با آنان از سوی
مسلمانان ،مصاحبه و)...؛
 .2موضوع تحقیق (آیینهای عاشورا ،گروههای مختلف و)...؛
 .3اهداف تحقیق میدانی (کارکردهای سنتهای محرم در هویت
اجتماعی و مذهبی مانند :تقویت هویت اجتماعی ،برانگیختین حس
همدردی ،مناسبات فرامذهبی شیعه و.)...
نگاه پدیدارشناسانه نیز برای فهم عاشورا مهم است .این روش شامل
موارد ذیل است:
* بررسی برخی موضوعات خاص؛
* بررسی حاالت و اندرون شیعیان (کارکرد روششناختی)؛
* بررسی روابط شیعه با دیگر مذاهب (کارکرد اجتماعی درونگرا)؛
* بررسی روابط شیعه با دیگر پیروان ادیان (کارکرد اجتماعی برونگرا)؛
* بررسی کارکرد عاشورا در نهضت حسینی و دقیق ًا توجه به عنصر
سیاسی جنبش امام حسین(ع) (کارکرد سیاسی)؛
* بررسی تاریخی این پدیدار (سیر تاریخی پیدایی پدیده)؛
* زمینهسازی برای آیندهنگری درباره جایگاه این پدیده (نقش پدیده
در آینده).
بنابراین از نظر بنده جایگاه عاشورا در مطالعات شیعی غربیان بسیار
اندک بوده است؛ همچنین عاشورا در مطالعات آنان جایگاه سیاسی
نداشته است .البته جایگاه عاشورا در مطالعات کنونی آنان بسیار
ی است برای شناخت امروزه شیعیان و
مهم و پایهای است و میدان 
ً
جایگاه سیاسی و جنبشی آنان .نهایتا اینکه جایگاه کارکرد عاشورا
برای غربیان بسیار مهم است و میتوان گفت :عاشورا هویتبخش و
امیددهنده است.
دکتر فخر روحانی (استاد زبانشناس دانشگاه قم)
غربیها سه رویکرد به پدیده عاشورا دارند:
 .1نگاه تخریبی (از جمله هانری المنس که درباره امام حسین(ع)
بسیار موهن و زشت و هتاکانه صحبت میکند)؛
 .2نگاه عالمانه و محققانه (اگرچه در بسیاری موارد نگاه سطحی دارند
و مسائل را متوجه نمیشوند)؛
 .3بسیاری که حقیقت را میشناسند و مستبصر میشوند.
در زمینه پژوهشهای عاشورایی خألهایی داریم؛ از جمله ترجمهی
مجموعه ادبیات علمی و عاشورایی به زبان انگلیسی .بنده مجموعه
عاشورایی را به ادبیات انگلیسی و همینطور مجموعه خطبهها و
نامههای امام حسین(ع) را از عربی به انگلیسی منتشر کردم.
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به بهانهی اجرای حکم اعدام آیتاهلل شیخ باقر النمر
جان کالم در مباحث مربوط
به حقوق بشر و بهویژه «اعالمیهی
حقوق بشر» این است که انسان
بماهو انسان حقوقی دارد؛ یعنی فارغ
از اینکه چه دین و مذهبی دارد یا از
کدام قوم و قبیله است ،صرف ًا بهخاطر
انسانبودن دارای حقوقی است؛ مثل
حق حیات ،حق مسکن ،حق آزادی
بیان و ...یکی از انتقادات مهم وارده
به اعالمیهی حقوق بشر این است
که اعالمیهای است سیاسی؛ نه
حقوقی .بهتعبیر دیگر هرچند این
اعالمیه از حقوق تمام انسانها حرف
میزند؛ اما بیشتر ،ابزاری است برای
جهانشمول کردن ارزشهای مطلوب
نظام سرمایهداری .اگرچه ایرادات
اساسی دیگری مانند توجه افراطی
به فردگرایی (در مقابله جامعهگرایی)
یا نداشتن بنیاد نظری (یا فلسفی)
جهانشمول نیز به این اعالمیه وارد
است؛ اما تأکید ما در این نوشتار بر
وجههی سیاسی این اعالمیه است؛
آنهم با توجه به مورد اعدام شیخ نمر.
در بخش الف مادهی یازده اعالمیهی
حقوق بشر میخوانیم« :هر شخصی
متهم به جرمی کیفری ،سزاوار و محق
است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر
قانون ،در محکمهای علنی که تمامی
حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین
شده باشد ،بیگناه تلقی شود» .پرسش
اساسی دربارهی اتفاق مورد نظر این
است که چرا در تمام مراحل بازداشت،
محاکمهی غیرمنصفانه ،محکومشدن
به اعدام و نهایت ًا اجرای حکم شیخ
نمر ،محافل و مجامع مدعی حقوق
بشری در جهان ،ساکت بودند و هیچ
احساس نمیکردند که در این مورد،
حقی از بشری دارد نقض میشود؟
اندیشمندان حقوق بشری در دفاع از
اعدام شیخنمر و _ مث ً
ال _ با استناد
به بند ب مادهی  ۲۹این اعالمیه
میتوانند اینگونه پاسخ دهند که
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رنجنامهای بهنام «حقوق بشر»

متأسفانه حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر (عالم شیعه عربستانی) دیروز در
حالی اجرا شد که نهادهای حقوق بشری تالش موثری برای جلوگیری
از اجرای آن نکردند .در این نوشتار کوتاه ،فارغ از طرح موضوعاتی
مانند اینکه عربستان با این اقدام خود منطقه را به آشوب میکشد یا
خون مظلومان دامن آل سعود را خواهد گرفت ،به بهانهی این اقدام
غیرانسانی ،تأملی کوتاه خواهیم داشت بر مقولهی «حقوق بشر».
اتفاق ًا اعدام چنین افرادی در جهت
احقاق حقوق بشر است؛ چون این
افراد با بهخطر انداختن امنیت
جامعه ،جان عدهی بسیاری از افراد
را در معرض خطر قرار میدهند.
اگر این حرف را بپذیریم ،درواقع
یک قاعدهی ضدحقوق بشری را از
دل اعالمیهی حقوق بشر استخراج
کردهایم؛ به اینصورت که «انسانها
حق حیات دارند؛ اال انسانهایی که
ممکن است حیاتشان ،تهدیدی برای
حیات دیگر انسانها باشد» .اگر چنین
قاعدهای را بپذیریم ،پرسش اصلی این
است که معیار تشخیص اینکه ادامهی
حیات یک انسان باعث تهدید جامعه
است ،چه کسی یا چه نهادی است و
اصو ًال چه کسی و در چه جایگاهی
میتواند صاحب این تشخیص باشد؟
اگر در پاسخ گفته شود حکومت چنین
صالحیت و جایگاهی دارد ،این سؤال
پیش میآید که آیا هر حکومتی با هر
ساختاری چنین صالحیتی را دارد؟
طرفداران حقوق بشر باز هم ناظر به
اعالمیهی حقوق بشر پاسخ خواهند
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داد که حکومتهای دموکراتیک
چنین صالحیتی را دارند .به دیگر
حکومت برآمده از ارادهی
سخن،
ِ
اکثریت جامعه ،میتواند تشخیص
دهد که ادامهی حیات یک فرد،
مخل امنیت اجتماعی (یا امنیت
دیگر انسانها) است و این تشخیص
نیز طبیعت ًا مورد تأیید افکار عمومی
بیشتر افراد جامعه خواهد بود .پس
در مورد اتفاق منظور _ و بنا بر
پیشفرضهای اعالمیهی حقوق بشر
(مثل دموکراسی) _ میتوانیم بگوییم
که حکومت غیردموکراتیک آل سعود
صالحیت چنین تشخیصی را نداشت.
نکتهی فکاهی (یا بهتر است بگوییم
بکایی) موضوع اینجاست که همین
عربستان سعودی از اعضای شورای
حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز
هست و در سال گذشتهی میالدی
بهمدت دو هفته به عنوان رییس یکی
از پنلهای مهم شورای حقوق بشر
سازمان ملل انتخاب شد؛ رژیمی که
حمایتهای مستقیم و غیرمستقیمش
از گروه نسل کش داعش بر کسی

مرتضی معراجی
پوشیده نیست؛ همین چند روز قبل
بود که در عملیات آزادسازی الرمادی،
مدارکی دال بر حمایت این رژیم ،از
سفاکان داعشی پیدا شد.
عالوه بر تمام موارد فوق،
برخوردهای دوگانهی محافل حقوق
غربی طالیهدار
بشری و دولتهای
ِ
حقوق بشر نیز جالب توجه است.
فرض را بر این میگذاریم که
حکومتها حق دارند در چهارچوب
امنیت ملی داخلی خود تصمیمگیری
کنند و فرد یا افرادی را به بهانه
اخالل در امنیت جامعه محاکمه
کنند؛ سؤال اینجاست که چطور
کشوری بهراحتی یک عالم دینی را
بهدلیل اخالل در امنیت ملی اعدام
میکند و آب از آب تکان نمیخورد
و مدعیان حقوق بشر نهایت ًا با یک
ابراز تأسف کوچک از کنار موضوع
عبور میکنند؛ اما در کشوری دیگر
اگر کسی را به همین دلیل مث ً
ال به
زندان بیاندازند ،همان مدعیان ،فریاد
«وا حقوق بشر» سرمیدهند ،عالم و
آدم را بسیج میکنند ،جنگ به راه
میاندازند ،تحریم میکنند و. ...
درمجموع اعدام شیخ نمر و فقدان
عکسالعمل مؤثر از جانب طرفداران
حقوق بشر دربرابر این اقدام رژیم آل
سعود ،بار دیگر این مسأله را به ذهن
متبادر میکند که گره کور ریسمان
درهمتنیدهی «حقوق بشر» کجاست
که مدعیان و متصدیانش برای
برقراری آن بر ضدش عمل می کنند؟!
همه از حقوق بشر حرف میزنند و همه
دیگران را به نقض حقوق بشر محکوم
می کنند و برای اجرای حقوق بشر
جنگ به راه میاندازند!اینکه انسان
بماهو انسان حقوقی دارد ،حرفی است
بسیار زیبا و مورد تأیید فطرت انسانی
و حتی متون مقدس؛ اما انگار در این
مورد بهخصوص ،فاصله از حرف تا
عمل بسیار است.

گزارشی از یک دیدار در سال ۶۵

والییون رودرروی انقالبیون؛ از زبان آیةاهلل خامنهای

رضا کردی

زمانی که مقدمات علوم حوزوی را در مدرسه کرمانیها میخواندم،
برخی استادان در سخنانی که در حاشیه درس یا پایان مباحث و به
مناسبتهای گوناگون بیان میکردند ،از گروهی با نام «والیتیها»
یا «انجمن حجتیه» انتقاد میکردند که تشکیل حکومت اسالمی را
در زمان غیبت امام معصوم جایز نمی شمارند و سخن از ضرورت
گسترش فساد در زمین بهمنظور تعجیل و تسریع در ظهور حضرت
حجت میکنند؛ ما اینگونه سخنان را بهطور مکرر و حتی از افراد
دیگری هم میشنیدیم.
جرياني كه در دهههای  ۲۰و  ۳۰و در سالهاي منتهي به انقالب به
«واليتيها» مشهور بود و در قالب انجمن خيريه مهدويه حجتيه براي
خود تشكيالتی درست كرد ،با تمام وجود در برابر دوجريان روشنفكري ديني و چهرههاي شاخص آن و نيز جريان مرجعيت انقالبي و عقلگراي
امام خميني(ره) و شاگردانش سرسختانه قد علم كرد .آنها هركسي را كه متهم به عرفان و فلسفه و عقل و سياست می شد ،به تير تكفير
هدف قرار مي دادند .در مقابل ،برخی نیز از روی طعنه ،به اين گروه «قشري» ميگفتند .شاید مخالفت با دخالت روحانیون در سیاست حتی با
هدف تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت امام معصوم ،مخالفت عملی و علنی با نظريه وحدت امت اسالمي ،مخالفت با عرفان ،تحجر در
تمسك به مشهورات و عوامگرایی در تأیید رفتارهایی چون قمهزنی از جمله محورهای تفکر این جماعت بوده است که هریک بهتنهایی میتواند
موضوع گفتارهایی باشد .نوشتار حاضر که حاصل گفتوگو با آیةاهلل خامنهای در بهار  ۱۳۶۵است (و برای اولین بار برای انتشار در اختیار سایت
مباحثات قرار گرفته) ،مروری اجمالی است بر این جریان فکری.
دیدار با رئیس جمهور
در آن سالها بهطور متناوب و در صورتی که فرماندهان جنگ
اعالم میکردند ،برای شرکت در عملیاتها راهی جبهههای جنگ
میشدیم .عملیات فتح فاو _ موسوم به کربالی چهار _ یکی از
آنها بود.
از زمانی که آیةاهلل خامنهای با رأی مردم به ریاست جمهوری ایران
رسیده بود ،تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری و سپس رهبری
ایشان ،چندین بار همراه با برخی گروهها به دیدار ایشان رفته بودم؛
اما خاطره انگیزترین این دیدارها در بهار سال ۱۳۶۵ش بود که
همراه طالب مدرسه کرمانیها به مقر ریاست جمهوری رفتیم .در
این دیدار تنها کسانی بودند که در عملیات فتح فاو شرکت داشتند.
بهنظرم شیخ مرتضی فهیم نماینده وقت کرمان در مجلس و مرید
او شیخ علی زادسر _ که حضورهمیشگی اش در جبهههای جنگ
زبانزد بود _ این دیدار را تدارک دیده بودند؛ دیداری که مصادف با
جشنهای نیمه شعبان و در یکی از تاالرهای ساختمان نهاد ریاست
جمهوری صورت گرفت.
در این نشست صمیمی و به یادماندنی نخست از من خواستند آیاتی
از قرآن را تالوت کنم .بهطور اتفاقی آیات  ۳۰تا  ۳۴سوره فرقان
نصیبم شد و به سبک استاد مصطفی اسماعیل (از بزرگترین قرای
جهان اسالم؛ متوفای در مصر) خواندم« :و قال الرسول یا رب ان

قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا.»...
پس از آن شیخ مرتضی فهیم در سخنانی کوتاه ،به تاریخچه تأسیس
مدرسه کرمانیها اشاره کرد و گفت« :از سال  ۵۰که این مدرسه
تأسیس شده است ،تا کنون الینقطع طالب در آن سرگرم تحصیل
هستند و پرورشیافتگان آن در منصبها و مسئولیتهای اجتماعی
نظیر قضاوت مشغول به کارند» .او از جمع حاضر بهعنوان گروه
مجاهد و مبارزی یاد کرد که در مواقع ضرورت پیوسته در جبهههای
جنگ بهسر میبرند.
شیخ مرتضی فهیم سپس از آقای زادسر خواست تا نوع فعالیت و
تخصصهای این گروه را در امور جنگی بازگوکند .زادسر پس از
حمد و ثنای خداوند ،متنی ادبی و سرشار از احساس را که از قبل
آماده کرده بود قرائت کرد:
«خداوندا چه لحظات شیرینی؛ چه ساعت پربرکتی؛ چه سعادت
بزرگی؛ زیارت سرو رعنای بوستان جمهوری اسالمی ...عزیز جان ما؛
با همه وجود در محضرت حرف دلمان را میگوییم و آن این است:
دوستت داریم ای دوست داشتنی و این گفتههای حزنآور برای
حضرتعالی حکایتکننده صداقت قول ماست و ان شاء اهلل تملق
نیست و من مدحک خذلک شاملش نخواهد شد».

او سپس به معرفی جمع حاضر پرداخت و جمالتی گفت شبیه متنهای ادبی
سید مرتضی آوینی:
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«عزیزان موحدی که که اینک خدای توفیق لقایت را عطایشان فرموده،
فرهادوار مشتاق دیدن جمالت بودند و الحمد هلل الذی وفقنا لهذا .به عرض
حضرتعالی میرسانیم اینان کسانیاند که از تاریخ سبقت گرفته و پنجاه
سال از عمرشان بزرگترند .این نونهاالن بوستان روحانیت ،در بهار جمهوری
اسالمی شکفتند و در اردیبهشت روحانیت شکوفه زدند و در جهاد فی سبیل
اهلل دامنه غنچههای معطرشان را منتشر نموده و مشام آزادگان نسل کنونی
و نسلهای آینده را نوازش خواهند کرد .همه این عزیزان از طالب مجاهد
مدرسه کرمانیهای قم قیامت آفریناند .تربیتشدگان حجج اسالم  ...فهیم
کرمانی و  ...جاویدی و  ...محمد جواد کشمیری اند ...تاکنون نزدیک به
سی محصل مدرسه کرمانیها در جنگ به شهادت رسیدهاند که شهادت
نهنفرشان در همین عملیات والفجر  ۸بوده است و یکی از این شهیدان
محمد سعید کشمیری است که شما او را از نزدیک میشناختید .این عزیزان
چندین نفرشان مفقود و جمعی دیگرشان اسیر شدهاند و آمار شهدای این
مدرسه از تمامی مدارس قم بیشتر است».
زادسر به وجود غواصان شجاع ،بیسیمچیهای زرنگ ،تخریبچیهای
قهرمان و اطالعات عملیاتیهای به قول خودش نمونه در جمع حاضر اشاره
کرد و افزود عظمت کار اینها را باید از رزمندگان بسیجی و فرماندهان
لشکرها جویا شد .زادسر سخنش را با این بیتالغزل بهپایان برد« :گفته بودم
چو بیایی غم دل با تو بگویم/چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی».
پس از آن رئيسجمهور لب به سخن گشود .سيد در شروع كالم ،از جمع
حاضر بهعنوان «نونهاالن بوستان آل محمد» ياد كرد و اينكه آنان
نمونههايي هستند كه روحانيت قرنها در انتظار ظهورشان بوده است .او
خود را كوچكتر از تعابيري دانست كه شيخ علي زادسر در آن جمع بر زبان
راند و اين سخنان را نشاندهندهی قريحه و ذوق ادبي خوب وي دانست و
گفت كه كتاب خاطرات وي را هم خوانده است.
رئیس جمهور همچنين به سابقه آشنايياش با كرمانيان و مدرسه كرمانيها
اشاره كرد و اين كه از سال  ۴۲كه در كرمان بوده ،در مدرسه معصوميه
با شيخ مرتضي فهيم آشنا شده و پس از پايهگذاري اين مدرسه در قم،
آن را يكي از مدارس مترقي و مبارز اين شهر ميدانسته است .جوهر
سخنان ایشان در آن جمع ،شكوه و شكايت از انحطاط فكري حوزهها در
سالهاي قبل از شروع نهضت امام خميني(ره) و صدالبته از جريان موسوم
به واليتيها بود .از سخنان آیةاهلل خامنهای میشد برخی تضادهای ریشهدار
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در میان جامعه مذهبی و در نوک قله آن حوزههای علوم
دینی سنتی را در قالب جریانهای اندیشگی دریافت .از
سخنان ایشان چنین برمیآمد که در روزگار معاصر ،دو
گروه از کسانی که داعیه دینی و اسالمی داشتهاند ،در
مسیر درست و معقولی حرکت نکردند؛ نخست کسانی
که بدون شناخت درست و حتی سطحی از متون دینی
(فقهی -حدیثی) ادعای دینشناسی میکردند و دوم
کسانی که به ظاهر متون دینی را میفهمیدند ،اما از
واقعیتهای زندگی و شرایط زمانه و شناخت دوست
و دشمن بیبهره بودند .اینها نمیتوانند «تفقه» در
دین پیدا کنند .اما انقالب زمینه پیدایش «دینشناسی
آگاهانه» را بهوجود آورد .ایشان افزودند« :امروز
روحانيت شيعه در همان جايگاهي قرار دارد كه قالب
تفكرات شيعي و اسالمي آن را ايجاب ميكند؛ چيزي
كه ما قرنها از آن محروم بودهايم».
رییسجمهور سپس به بيان خاطرهاي از سال  ۵۹و حضورش با لباس رزم
در اقامتگاه امام خميني(ره) در جماران _ هنگام بازگشت از مناطق جنگي
_ پرداخت و اينكه امام ،لباس رزم را مايهی مباهات روحانيت شيعه دانسته
است؛ اين در حالي است كه در گذشته ،پوشیدن لباس جندی را در مراكز
علوم دينی سنتی ،كاری «خالف مروت» و دون شأن فقيه ميدانستند!
بهعقیدهی آیةاهلل خامنهای« :دینشناسی آگاهانه ،فرد را مبارز بار میآورد
و چنین فردی ،همچون کوه استوار میایستد .مصمم بودن و داشتن عزم
استوار از شرایط یک فقیه عالیقدر و مجاهد است» .ایشان سپس به گروهی
مردد و دودل از رهبران مذهبی اشاره کردند؛ از جمله فقیهی که پس از
کشتار  ۱۵خرداد  ۴۲دچار تردید شده و از ایشان پرسیده است :خون این
کشتهشدگان برعهده چه کسی است؟ در طول سالهای مبارزه و زندان
و شکنجه ،گروهی از علما پیوسته بر طبل ناامیدی میکوفتند و مبارزه
را کاری عبث ،بیفایده و حرام بهشمار میآوردند .ایشان حتی به سخن
یکی از اساتید خود در قم که از مبارزه دست شسته بود اشاره کردند که
باور داشت« :مبارزهی شما انقالبیون با شاه موجب لجبازی او و سوقدادن
جامعه به سمت فساد و فحشا شده است؛ اگر شما مبارزه نمیکردید و با او
درنمیافتادید ،احترامتان را نگه میداشت»!
روزگاری تصور میکردم محیطهای حوزوی در سالهای مبارزه و حتی
قرنهای گذشته ،عرصه زورآزمایی روحانیت با نظامهای سلطنتی جائر بوده
است .این البته سخن درستی است؛ اما نه درباره همه روحانیت و همه
جریانهای درون حوزه .آن روز آیةاهلل خامنهای به همین نکته اشاره کردند.
ایشان با اشاره به وضعیت اجتماعی در ایران قبل از انقالب _ و اینکه حتی
برخی روحانیون ،نهتنها تکلیفی در مبارزه با حکومت نمیدیدند ،بلکه نگاه
مثبتی هم به انقالبیون و مبارزان نداشتند و حتی آنان را شماتت میکردند _
گفتند« :در یکی از سالهای قبل از انقالب در مشهد به تازگی از زندان آزاد
شده و به حرم مشرف شده بودم .در مسجد گوهرشاد گروهی از طالب و اهل
علم گرد آمده بودند .از دور یکی از فضالی برجسته را دیدم و خود را برای
یک مصافحه و احوالپرسی گرم آماده میکردم که فرد یادشده به محض
دیدن من رویش را به سمت دیگر کرد تا مرا نبیند! برخی دیگر به این
وقاحت هم نبودند؛ اما به تعریض و کنایه و در مقام شماتت به ما میگفتند:
شما هم که موسی بن جعفر شدهاید! ما به این تشبیه افتخار میکردیم؛ اما
آنها گمان میکردند دارند به ما طعنه میزنند.

آیتاهلل استادی در همایش بزرگداشت آخوند
خراسانی:

جای خالی سبک زندگی علمی و
اخالقی آخوند در حوزهها

پنجشنبه سوم دیماه سال ۱۳۹۴ش ،دانشگاه شیخ مفید(ره) در قم
میزبان همایش بزرگداشت آخوند خراسانی بود؛ همایشی که به همت
دفتر فرهنگی مفاخر خراسان و با همکاری دانشگاه مفید ،مؤسسه
معارف اسالمی امام رضا(ع) و مؤسسه معارف اهلالبیت(ع) برگزار
گردید .در این نوشتار ضمن نگاهی به فضای کلی همایش در قالب
دیدهها و نیز پرسشهایی که از حجتاالسالم والمسلمین معراجی
داشتیم ،مروری داریم بر رئوس مطالب مطرح شده.
نگاهی به فضای کلی همایش/همایش علمی یا سیاسی؟
سخنرانان اصلی همایش آیتاهلل استادی و حجتاالسالم والمسلمین
سیدحسن خمینی بودند و حجتاالسالم والمسلمین عبدالمجید
معادیخواه ،رضا بابایی و حجت االسالم دکتر سیدابوالفضل موسویان
و حجت االسالم مزینانی قرار بود به ارائهی مقاله بپردازند که البته به
دالیلی (احتما ًال کمبود وقت) برنامه آقایان موسویان و مزینانی لغو گردید.
حضور چهرههای علمی و سیاسی گاه متفاوتالموضع (بهلحاظ سیاسی)
جالب توجه بود؛ دکتر علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی،
حجتاالسالم والمسلمین جواد شهرستانی (نماینده تاماالختیار
آیتاهلل سیستانی) ،حجتاالسالم والمسلمین کفایی (نوادهی مرحوم
آخوند) ،استاد رسول جعفریان ،حجج اسالم والمسلمین سیدجواد و
سید محمدباقر گلپایگانی ،آیتاهلل کریمی جهرمی ،آیت اهلل فقیهی،
آیت اهلل غروی(عضو جامعه مدرسین) آیت اهلل نجم الدین طبسی،
حجتاالسالم والمسلمین مهریزی ،استاد نایینی ،آیتاهلل علوی
بروجردی ،احمد مسجدجامعی و حجتاالسالم والمسلمین رضا
مختاری از جمله چهرههای حاضر در این همایش بودند .در همان
لحظات ابتدایی همایش و مصادف با سخنرانی آیتاهلل استادی ،تمام
صندلیها پر شد و مهمانان جدید ،در بیرون از سالن همایش و از
طریق تلویزیون مداربسته ،برنامهها را دنبال میکردند.
بهنظرم رسید بهتر بود برای شخصیتی مثل آخوند خراسانی در جای

مرتضی معراجی
بزرگتری مراسم میگرفتند و از چهرههای برجستهی دیگری هم
برای سخنرانی دعوت میکردند؛ از حجتاالسالم والمسلمین معراجی
که یکی از عوامل اصلی برگزاری همایش بود علت این امر را پرسیدم
و ایشان در جواب گفتند« :ما هم قبول داریم برای شخصیتی مثل
آخوند خراسانی باید بیش از اینها مایه گذاشت؛ حتی در سطح فراملی؛
چون آخوند بهلحاظ تأثیرگذاری بر جریانات سیاسی _ در برههی
تاریخی حساس مشروطه _ و نیز جایگاه علمیای که در حوزههای
علمیه دارد ،شخصیتی بینالمللی است .اندیشهها و سیرهی رفتاری
آخوند برای عالقهمندان به تاریخ معاصر ایران در مجامع علمی مهم
دنیا مورد مطالعه و تحقیق قرار میگیرد .یقین ًا برای چنین شخصیتی،
برگزاری این همایش کافی نیست؛ اما ما در حد بضاعتمان کار کردیم
و الحمد هلل راضی هم هستیم؛ حتی در ابتدا فکر نمیکردیم اینقدر
جمعیت بیاید؛ اما بهلطف خدا و از برکت روح بزرگ مرحوم آخوند،
جلسه باشکوهتر از انتظارات ما بود».
به دالیل گوناگون (مثل سخنرانی برخی چهرههای سیاسی) به ذهن
عدهای چنین آمده بود که همایش ،شایبهی سیاسی داشت؛ این مطلب
را هم با حجتاالسالم معراجی مطرح کردم و پاسخ ایشان اینگونه بود:
«حضور چهرهای مانند آیتاهلل استادی بهعنوان سخنران اصلی همایش
و نیز حضور مهمانانی از گرایشات سیاسی مختلف (مثل ریاست محترم
مجلس) ،ناقض سیاسی بودن همایش است .اصو ًال همانطور که عرض
کردم شخصیت آخوند ،شخصیتی فراملی و به طریق اولی فراجناحی
است .ما هم در برگزاری همایش بر وجه علمی آن تأکید داشتیم».
از حجتاالسالم معراجی پرسیدم که معیار دفتر فرهنگی مفاخر خراسان
در تجلیل از شخصیتها کدام است؟ ایشان پاسخ دادند« :او ًال منظور از
مفاخر خراسان ،علما و دانشمندانی هستند که در مکتب علمی خراسان
پرورش یافتهاند؛ نه اینکه لزوم ًا اهل خراسان باشند .ثانی ًا دولت به هزار
و یک دلیل از برخی شخصیتها تجلیل نمیکند و به همین دلیل
جامعهی علمی از آثار علمی و اندیشهای این بزرگان محرو م است؛ مثل
حاجمیرزا علی فلسفی که ما برایشان بزرگداشت گرفتیم».
نکتهی مهمی که از مجموع فضای مراسم و بهویژه با توضیحاتی
که حجتاالسالم معراجی دادند به ذهن میرسد این است که حضور
شخصیتهایی با گرایشهای فکری و سیاسی مختلف در چنین
همایشهایی با تأکید بر رویکرد علمی ،میتواند زمینه را برای تضارب
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آرا و رسیدن به فهمی صحیحتر دربارهی مفاخر علمی فراهم کند؛
امری که در بیشتر همایشهای دولتی (یا نهادهایی که بهنوعی
زیرمجموعه دولت هستند) کمرنگ است .الزمهی رسیدن به چنین
وضعیتی ،حضور پررنگتر نهادهای علمی _ بهویژه نهادهای علمی
غیروابسته به دولت _ در چنین عرصههایی است.
با ذکر این مقدمات ،رئوس مطالب مطرحشده در همایش را مرور
میکنیم .در ابتدای همایش حجتاالسالم دکتر کامالن عضو هیأت
علمی دانشگاه مفید و دبیر علمی این همایش ،ضمن عرض خیر مقدم
به مهمانان و تبریک میالد پیامبر(ص) گفت« :در مراسم امروز هفت
جلد کتاب رونمایی میشود که در ضمن آنها سعی شده به شبهات
مطرحشده در مورد نقش مرحوم آخوند در مشروطیت پاسخ داده شود و
بر این نکته نیز تأکید شده که مرحوم آخوند در عالم سیاست و فرهنگ
و کشورداری ابداعات ویژهای دارد».
سبک زندگی و سیرهی اخالقی آخوند
آیتاهلل استادی از مدرسین برجستهی حوزهی علمیه سخنران اصلی
همایش بود؛ تأکید وی بر سبک زندگی مرحوم آخوند بود .آیتاهلل
استادی بر این باور است که دربارهی وجههی علمی آخوند ،کتابها
و مقاالت بسیاری نوشته شده (مانند حواشی مختلفی که بر کفایهی
ایشان زدهاند)؛ اما سیرهی اخالقی ایشان ،وجه ممیزه است و باید
بیشتر به آن پرداخته شود .رئوس مطالب مطرحشده توسط آیتاهلل
استادی در این زمینه عبارتند از:
_ بارها ایشان فرموده است که اختالف من با دیگر فقها اختالف در
فتواست و این مسأله دستاویزی برای خصومت و تعارض نیست؛ اما
برخی امروز هم که شده فتوایی را از ایشان میگیرند و علیه دیگری
علم میکنند.
_ در وصف وی (مرحوم آخوند) گفتهاند که از وجوهات برای مصارف
شخصی استفاده نمیکرد و بسیار کریم بود و برای طالب خانه میخرید
و به آنان رسیدگی میکرد؛ اما برای خود و فرزندانش سختگیری
داشت و این چیزهاست که امروز برای حوزه باید الگو قرار بگیرد.
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_ تعریف می کنند که وی چنان هیبتی در
منبر تدریس داشت که کسی جرأت نمیکرد
به او نزدیک شود و در عین حال با طالب و
شاگردانش حشر و نشر داشت و گویی فردی
از آنان است.
_ نوشته اند در طول تاریخ حوزه علمیه ،درسی
به عظمت درس او از کیفیت و کمیت در نجف
تشکیل نشد و در عین حال تواضعی بینظیر
داشت؛ این مسایل است که بیان آن ،اخالق
مردم و حوزه را تقویت میکند و به مردم درس
دین میدهد؛ وگرنه درس و بحث در حوزه
همیشه بوده و هست و خواهد بود.
_ تا زمانی که میرزا (استاد مرحوم آخوند) زنده
بود درسی در نجف تشکیل نداد و خضوعش در
مقابل او مانند خضوع عبد در مقابل سید بود! آیا امروز نیز در حوزه این
مسایل وجود دارد و استاد در حوزه مورد احترام طالب هست؟
_ کسی با عوض کردن لباس عوض نمی شود و دین نیز به لباس
روحانی پوشیدن و معمم شدن نیست و اگر دیندار واقعی باشیم می
توانیم در مردم هم اثرگذار باشیم بنابراین الزم است روزشمار زندگانی
کسانی مانند آخوند نوشته شود تا امروز همه از آن بهره ببریم.
تاریخ یکسویهی مشروطه
سخنران بعدی همایش عبدالمجید معادیخواه رییس بنیاد تاریخ انقالب
اسالمی ایران بود .وی در ابتدای سخنانش به معرفی مجموعهای
پرداخت که توسط بنیاد تاریخ انقالب اسالمی ایران در حال طبع
و نشر است و محتوای آن ،بازتاب مسائل ایران در روزنامه «تایمز»
است؛ درواقع روایت دیگری است از تاریخ معاصر ایران .وی با بیان
اینکه تاکنون  ۶شماره از این مجموعه بیرون آمده و اآلن به مسألهی
مشروطه رسیده است ،تأکید کرد از نکات عجیب دربارهی این روزنامه،
اشاره نکردن بهنام امیرکبیر در دورهی سهسالهی حساس صدارت
وی است (هرچند بعدها در این روزنامه از شخصیت امیرکبیر تجلیل
شده است) و عجیبتر اینکه در آن سه سال ک ً
ال هیچ مطلبی از
ایران در این روزنامه نوشته نشده! هرچند میتوان تا حدی با توجه به
سیاستهای ضدانگلیسی امیرکبیر ،این مطلب را درک کرد.
رییس بنیاد تاریخ انقالب اسالمی با ذکر این نکته که مطالعه دربارهی
شخصیت آخوند با مطالعه دربارهی مشروطه گرهخورده است افزود:
«نکتهی مهم دربارهی مشروطه این است که تاریخنگاری مشروطه
با یک قلم نوشته شده؛ یعنی قلم سینهچاکهای دوآتشهی مشروطه؛
امثال کسروی ،ملکالمتکلمین و ...بنابراین آنچه در تاریخ مشروطه
میبینیم «مشروطهسرایی» است» .معادیخواه گفت« :ما دو کاظم
(کاظمین) مهم در تاریخ مشروطه داریم؛ یکی آخوند محمدکاظم
خراسانی و دیگری سیدکاظم طباطبایی یزدی که هردوی آنها صاحب
آثاری سترگ و ماندگار در حوزههای علمیه هستند (عروة الوثقی و کفایة

االصول)؛ هرچند در مواضع سیاسی با یکدیگر تفاوت اساسی داشتند».
همگرایی ،همدلی و تقریب در سیرهی مرحوم آخوند
رضا بابایی پژوهشگر حوزهی تاریخ و دین در ارائهی مقالهی خود
به بحث «تقریب» و همگرایی و همدلی در سیرهی آخوند پرداخت.
بابایی با بیان اینکه «اگر در دورهی آخوند همگرایی و همدلی میان
ادیان فضیلت بود ،در عصر ما فضیلت نیست؛ بلکه ضرورت است»
افزود« :در دوران ما نسبت به اصل مسألهی تقریب و ضرورت آن
هیچکس تردید ندارد؛ سخن بر سر مصادیق تقریب است .تقریب
شامل طیفی است که یک سر آن لعن است و سر دیگر آن حفظ
حقوق اقلیتها .در مجموعهی آثار مرحوم آخوند ما میتوانیم اشاراتی
را نسبت به مجموعهی اجزای این طیف بیابیم؛ مث ً
ال دربارهی بحث
حقوق شهروندی در آرای مرحوم آخوند ،قضیهی قتل فریدون زرتشتی
بسیار روشنگر است .خب شخصی زرتشتی توسط یک مسلمان بهقتل
میرسد .دادگاههای سنتی آن زمان در چگونگی صدور حکم مردد
بودند .نظر مرحوم شیخ فضلاهلل نوری این بود که نباید دربارهی
این موضوع به عرفهای دادگاههای مدرن و بینالمللی توجه نمود و
حکم را با توجه به همان رویهی سنتی صادر کنید .اما مرحوم آخوند
خراسانی در پاسخ به نامهای که از وی در اینباره استفتا کرده بودند بر
مسألهی حقوق شهروندی تأکید میکند؛ البته نه دقیق ًا به این تعبیر؛ اما
تحت عنوان اینکه او رعیت ما بود و تحت حمایت اسالم بود و باید از
همهی حقوق یک انسان برخوردار باشد .موارد اینچنینی از مهمترین
اختالفات مرحوم شیخ فضلاهلل و مرحوم آخوند خراسانی بود».
از نظر رضا بابایی مسألهی مهمتر درباب تقریب« ،فرهنگ تقریب»
است .وی بر این باور است که «متون و منابع ما از نظر مباحث مربوط
به تقریب بسیار غنی است و از این باب کمبودی نداریم و بهنظرم
اگر کسی ضدتقریب باشد از این جهت دستش خالیتر از کسی است
که طرفدار تقریب است و اگر بعضی مواقع ،صدای مخالفان تقریب
بلندتر است بهخاطر امکاناتی است که به هر دلیلی در اختیارشان
است .مرحوم آخوند و شاگردهای مبرز ایشان مثل مرحوم کاشفالغطا
و مرحوم آیتاهلل بروجردی ،سرمایههای بزرگ تقریب در عصر ما
هستند؛ حتی بهنظر بنده مرحوم آقای بروجردی بهتنهایی حجت را
بر ما تمام کرده است .پس ما از نظر مباحث نظری
و تاریخی کمبودی نداریم؛ آنچه کمبود آن بهشدت
در کشور ما احساس میشود ،فرهنگ تقریب است.
دلیل دیگری هم که ما علیرغم داشتن منابع و متون
قوی دربارهی تقریب و حتی وجود شخصیتهای
برجستهی تقریبی مانند آیتاهلل بروجردی (که
متأسفانه ایشان انگار جانشینناپذیر شدهاند) هنوز در
منطقه شاهد نزاعهای خانمانسوز مذهبی و فرقهای
هستیم ،این است که ما به لوازم تقریب و حرفهایی
که دراینباره میزنیم پایبند نیستیم .بهبیان دیگر ما
از مفهوم «تقریب» هم مانند بسیاری دیگر از مفاهیم
مثل «عدالت» استفادهی ابزاری میکنیم .تقریب،

صرف ًا استفاده از بعضی الفاظ محبتآمیز و انسانی نیست».
استقامت رأی در مقابل مخالفتهای درونی
سخنران پایانی همایش ،حجتاالسالم والمسلمین سیدحسن خمینی
بود .البته در کارتهای دعوتنامه سخنرانی ایشان اعالم نشده بود!
شاید به دلیل حساسیتهای طبیعی که بهویژه در فضای پیش از
انتخابات در کشور وجود دارد .حجتاالسالم سید حسن خمینی پس
از بیان مختصری از فضایل علمی مرحوم آخوند ،محور سخنانش را
بر یکی ویژگی رفتاری مهم آخوند متمرکز کرد« :استقامت رأی در
مقابل مخالفتهای درونی» .وی تأکید کرد« :مرحوم آخوند خراسانی
صرف ًا از این جهت که ایران را از استبداد نجات دادند و در مقابل
منیت
مشکالت ایستادند کار بزرگی نکردند؛ بلکه ایشان در مقابل ّ
درونی خویش ایستاد و همین عامل شخصیت او را ممتاز کرده است».
تولیت مرقد مطهر امام خمینی(ره) با اشاره به دورهی حساس مشروطه
و تأثیرگذاری فراوان آن بر وقایع مهم تاریخی ایران ،گفت« :درس
گرفتن از مشروطه واجب است؛ زیرا نکات مثبت یا منفی آن دوران
ممکن است امروز هم بر ملت ما عارض شود» .وی با تأکید بر نقش
علمایی همچون آخوند خراسانی در نهضت مشروطه ،به استقامت رأی
مرحوم آخوند در مقابل موجهای مخالف درونی اشاره کرد و با ذکر
نمونههایی تاریخی از اتهامات و تهمتهای فراوانی که به این عالم
بزرگ دینی وارد میشد ،ایستادگی در مقابل این موجها را درس بزرگی
برشمرد که باید از سیرهی رفتاری آخوند فراگرفت« :درس مرحوم
آخوند این است که اگر میخواهید مردانه زندگی کنید باید هزینه دهید
و همه چیز به  ۶متر پارچه روی سر نیست! این مسیر روزی پلو دارد و
روزی ناسزا شنیدن» .یادگار امام خمینی(ره) تصریح کرد« :امام وقتی
حرکت خود را آغاز کردند ،مشکالت زیادی داشتند؛ همانگونه که به
یاد داریم ایشان گفتند خون دلی که پدر پیرتان از این دستهی متحجر
خورده است هرگز از فشارها و سختیهای دیگران نخورده است؛ گویی
تیغ آن جریان تا آخر در جگر ایشان مانده بود و در پایان عمر از آب
کشیدن ظرف آبی که مرحوم حاج آقا مصطفی از آن آب خورده بودند
شکوه کردند؛ زیرا این اتفاق برای ایشان گران آمده بود».
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نمادی از دوراندیشی مرجعیت

افتتاح بخش انگلیسیزبان شبکه «هدهد»

مباحثات :شب گذشته یعنی شامگاه جمعه یازدهم دیماه ۱۳۹۴بخش
انگلیسیزبان شبکهی ماهوارهای هدهد (ویژهی کودکان) رسم ًا
راهاندازی شد .مراسم در یکی از ساختمانهای مدیریتی این شبکه
در شهر مقدس قم و با حضور شخصیتهایی همچون آیتاهلل
حسینی بوشهری مدیر حوزهی علمیهی قم ،حجتاالسالم شهرستانی
نمایندهی تام االختیار آیتاهللالعظمی سیستانی برگزار گردید.
از زمان تحریم و نگاه منفی مذهبیها به تکنولوژی زیاد نمی
گذرد؛ اما همین فنآوری به اندازهای توانستهاست در زندگی تأثیرگذار
باشد که استراتژی تحریم ،جای خود را به بهرهگیری مناسب از
دستآوردهای مهم بشری داده است .ارتباطات از جمله مواردی است
که در سالهای اخیر میدان رقابت دینمداران و در رأس آنان عالمان
و مراجع تقلید شده است .مثال سایتهای اینترنتی از جمله بدیهیات
و بهترین راههای ارتباطی با بزرگان دینی است و در نگاهی منصافه
باید گفت علما و مراجع تقلید به خوبی توانستهاند از این امکانات
بهرهبردای کنند .شبکههای ماهوارهای نیز بهخاطر هزینههای مالی و
ویژیگیهای خاص خود هنوز عرصهای بکر برای ورود مبلغان دینی
است .در این بین اما تنی چند از مراجع تقلید با راهاندازی شبکههای
دفاع و تبلیغ تشیع نشان دادند که همین فضای بکر نیز به خوبی
میتواند مورد استفاده مبلغان دینی قرار گیرد.
در لیست شبکههای ماهوارهای وابسته به علما و مراجع تقلید ،عنوانی
متفاوت نظرها را به خود جلب میکند« :هدهد»؛ شبکهی ویژه کودکان!
این شبکه تحت اشراف نماینده تاماالختیار آیتاهلل العظمی سیستانی
در ایران فعالیت میکند و شب گذشته (یازدهم دیماه  )۱۳۹۴بخش
انگلیسیزبان آن (پس از بخشهای فارسی و عربی) راهاندازی شد.
به گفته احسان حلمی مدیر سازمان رسانهای صبا و شبکه هدهد،
بخش عربی شبکهی هدهد در سال  ۲۰۱۰و بخش فارسی آن در
سال  ۲۰۱۲راه اندازی شد و امروز پس از دوسال مطالعه و تحقیق،
بخش انگلیسی شبکهی هدهد فعالیت خود را آغاز کرده است .وی
پیش از این در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته بود« :اين شبکه کودک
که زبان فارسی آن به مرکزيت کشور تاجيکستان تأسيس شد تاکنون
به دو زبان عربی و فارسی فعاليت داشته و اخيراً _ با مرکزيت دفتر
لندن _ به زبان انگليسی هم برای مسلمانان شيعه دنيا پخش میشود.
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تا قبل از اين شبکه کودک مسلمان به زبان انگليسی نداشتيم و برای
اولين بار است که اين مهم اجرايی میشود و مسلمانان میتوانند از
استراليا تا آمريکا روی پنج ماهواره از اين امکان بهره ببرند».
وي درباره تأسيس اين شبکه در شهر دوشنبه تاجيکستان گفت« :ايران،
افغانستان و تاجيکستان سه کشور فارسیزبان در منطقه هستند که
مرکزيت دفتر ما بايد در يکی از اين سه کشور راهاندازی میشد .بر اساس
قانون اساسی جمهموری اسالمی ايران ،راهاندازی شبکه در ايران ممنوع
است و فقط دفاتر شبکهها میتوانند در ايران فعاليت داشته باشند».
مدير شبکه هدهد اظهار کرد« :با بررسیهای کارشناسی به اين نتيجه
رسيديم که بين اين سه کشور تاجيکستان برای فعاليتهای گسترده
امکانات و زمينه بهتری دارد .البته اخيراً با سفری که به افغانستان
داشتيم تدارک تأسيس دفتر در اين کشور را هم فراهم کرديم و در
حال حاضر دفاتر اين شبکه در کشورهای کويت ،مصر ،عراق ،لبنان و
انگلستان فعاليت دارند».
حلمی تأسيس يک شبکه برای کودکان مسلمان را ضرورت دانست
و افزود« :در حوزه کودک بحثهای اساسی وجود دارد که بايد مورد
توجه قرار بگيرد .ما در عصر تکنولوژی بهسر میبريم و تنوع و امکاناتی
که بر جهان حاکم شده ،نسل کودک امروز را در گستره وسيعی از
انتخاب گذاشته است؛ به همين خاطر جذب مخاطب در شرايط فعلی
بسيار مشکل است و نياز به برنامهريزی هوشمندانه دارد».
وی ادامه داد« :هر شبکهای اگر در حوزه تخصصی خود مسئولیتهایش
را به نحو احسن انجام دهد ،میتواند مخاطب خود را داشته باشد .در
حال حاضر  ۲۳شبکه کودک به زبان عربی فعال هستند که طبق
آمار مراکز اطالع رسانی ،هدهد در رده چهارم قرار دارد .همچنين در
شبکههای کودک فارسیزبان که تعداد بسيار کمتری ،دارد از جايگاه
قابل قبولی برخوردار هستيم و با توجه به ويژگیهايی که از ابتدا مد
نظر داشتيم ،توانستيم مخاطبمان را پيدا کنيم».
این شبکه در حالی آغاز به کار سومین زبان خود را جشن میگیرد
که هنوز شبکه کودک رادیو و تلویزیون جمهوری اسالمی ایران اغلب
برنامههای خود را از آرشیو قدیمی خود یعنی همان انیمشینهای
خریداری شده در سیساله اخیر تأمین میکند؛ الزم است شبکه
کودک فارغ از جایگاه سازمانی خود از تجربیات گرانبهای عوامل
شبکه هدهد استفاده کند.
شبکه هدهد هماینک وارد میدانی بسی سخت در زبان انگلیسی
شدهاست .زبان انگلیسی جامعیت بسیار فراوانی نسبت به زبان فارسی
و عربی دارد و در صورتی که از جهت کیفی برنامههای قابل قبولی
عرضه نکند ،نمیتواند در میدان رقابت باقی بماند؛ میدانی که رقیبانی
با بودجه های هنگفت چندصد میلیارد دالری دارد .اگرچه سخنان
دیشب مدیر این شبکه نشان میدهد به خوبی واقف بر این حقیقت
است .احسان حلمی شب گذشته در مراسم افتتاحیه گفت« :امروز باید
اذعان کنم وقتی شش سال پیش حجت االسالم والمسلمین سیدجواد
شهرستانی امر به مطالعه و راهاندازی شبکه هدهد کردند ،نمیدانستیم
چه آینده پرمخاطرهای در پیش رو داریم و دشمنان چه نقشههای
شومی برای دین و دیگر جوامع در سر دارند».
در پایان این مراسم از برخی عوامل اجرایی و فنی بخش انگلیسیزبان
تقدیر و تشکر شد.

به بهانه فرا رسیدن کریسمس؛

در آستانه کریسمس؛ پاپ مسیحی و فقهای شیعی

تاریـخ مواجهـه فقهـای شـیعه بـا پـاپ مسـیحی ،نشـان از
روابـط حسـنهای نمیدهـد .میـان ایـن دو نهـاد روحانـی مذهبـی،
اختالفاتـی درگرفتـه اسـت .امام خمینـی(ره) پس از سـیزدهم آبان
مـاه بـود کـه نمایندگانی از پـاپ را به حضـور پذیرفـت .وی در آن
دیـدار اذعـان کـرد که در ایـن موقع حسـاس اگر مقامـات دیگری
تقاضـای مالقـات میکردنـد نمیپذیرفتـم ،اما مقـام روحانیت ملّت
مسـیح و پـاپ اعظم احترامی دارنـد و لذا نماینـدگان او را پذیرفتم.
امام خمینی :من پاپ نیستم که...
آیـتاهلل خمینـی در آن دیـدار ،امـا روی خوشـی به پیام ارسـالی از
جانـب پـاپ نشـان نـداد و اعتـراض کـرد که «ما  ۵۰سـال کشـته
دادیـم ،کشـتههای دسـتهجمعی ،در حبـس بودیـم ،حبسهـای
غیرانسـانی کـه بهتریـن افـراد ایـن ملـت در آنجـا شـکنجههای
غیرانسـانی شـدند ،امـا آقـای پاپ یـک میانجیگـری نکردنـد و به
ایـن فکـر نیفتادنـد کـه از ایـن ملـت مسـتضعف پشـتیبانی کننـد،
چـه شـده کـه امـروز کـه ملـت مـا ،جوانهـای مـا ،که سـالهای
طوالنـی تحـت فشـار و رنج بودنـد ،رفتهاند و چند نفـری که در آن
النـه جاسوسـی به سـر میبرنـد و عامـل توطئه و جاسوسـی بودند
را رسـوا میکننـد ،پـاپ اعظـم میانجیگـری میکنـد؟» (بـه نقل از
صحیفـه امـام ،ج  ،۱۱صـص )۳۰-۲۹
امـام خمینـی (ره) در جایـی دیگر نیز پـاپ را مورد انتقـاد قرار داده
بـود .ایشـان در مـورد تحریمهـای ایران ،پـاپ را مورد سـؤال قرار
داده بـود کـه« :آیـا مطلـع هسـتید کـه حصـر اقتصـادی کـه آقای
کارتـر میخواهـد انجـام دهـد ،معنایـش این اسـت کـه میخواهد

 ۳۵میلیـون جمعیـت از گرسـنگی بمیـرد؟ آیـا آقـای پـاپ مطلع از
ایـن مسـائل هسـت و مـا را محکـوم میکنـد؟ یا بـه او مسـائل را
میرسـانند؟ اگـر مطلـع هسـت ،وای بـه حـال مـا و وای بـه حـال
مسـیحیت و وای بـه حـال علمای مسـیح ،و اگر مطلع نیسـت وای
بـه حال واتیـکان( ».صحیفـه امـام؛ ج  ،۱۱ص )۴۱۰
امـام خمینـی نـه تنهـا در منش سیاسـی به پـاپ خـرده میگرفت،
بلکـه اسـاس اندیشـه پـاپ را نیـز مـورد خدشـه میدانسـت .امـام
در سـخنرانی در جمـع طلاب حـوزه علمیـه قـم در سـال  ،۴۳بـر
سیاسـی بـودن اسلام تاکید کـرد و آن را خلاف رویهای دانسـت
کـه پاپ توصیـه میکند .به تعبیر ایشـان ...« :واهلل اسلام تمامش
سیاسـت اسـت .اسلام را بـد معرفـی کردهانـد .سیاسـت ُمـدن از
اسلام سرچشـمه میگیرد .مـن از آن آخوندها نیسـتم که بنشـینم
و تسـبیح دسـت بگیرم .من پاپ نیسـتم که فقط روزهای یکشـنبه
مراسـمی انجـام دهـم و بقیه اوقـات برای خودم سـلطانی باشـم و
به امور دیگر کاری نداشـته باشـم( ».صحیفه امام ،ج  ،۱ص )۲۷۰
ایـن امـا تنهـا امـام خمینـی نبـود کـه انتقاداتی بـه پاپ مسـیحی
عرضـه میکـرد .دیگـر فقهـا نیـز چنـدان بـا ایـن نهاد مسـیحیت
بـر سـر مهـر نبودنـد .عالمـه طباطبایـی در نقـد حکومت کلیسـا و
پـاپ گفتـه بـود کـه« :حکومت کلیسـا ،مسـلمانان را طـوری برای
مریـدان خـود توصیـف و معرفـی کـرده بودنـد کـه بهطـور جـدی
معتقـد شـده بودند که دین اسلام دین بتپرسـتی اسـت( .تفسـیر
المیـزان ،ج  ،۳ص  )۵۰۶مرحـوم عالمـه برخـی از پاپهـا را نیـز
مـورد انتقـاد قـرار میدهـد کـه در حق مردم جفـا میکردهانـد و به
پشـتوانه مذهبـی ،بـر مـردم سـتم روا میداشـتهاند .وی میگویـد
زمانـی امپراطـوری آلمـان خطایـی کرده بـود و پاپ بـرای اینکه او
را بیامرزد ،دسـتور داد سـه روز پای برهنه در جلو قصرش بایسـتد،
بـا اینکه فصـل زمسـتان بـود( .همانجا)
از آیتاهلل موسوی اردبیلی تا علما و مراجع تقلید
زمانـی کـه آیـتاهلل موسـوی اردبیلـی نمـاز جمعـه تهـران را
میخوانـد نیـز انتقاداتـی بـه پـاپ مسـیحی وارد کـرده بـود .وی،
فتنـه جنگهـای صلیبـی را در پرتـو حمایتهـای پاپ میدانسـت
و عنـوان میکـرد کـه در جنگهـای صلیبـی ،نامههایـی بـه پـاپ
مینوشـتند و از بریـدن سـرهای کـودکان شـیرخوار و بـه آتـش
کشـیدن آنهـا خبـر میدادنـد و پـاپ نیـز آنهـا را تأییـد میکرد.
(خطبههـای نمـاز جمعـه تهـران ،جمعـه  ۲۰آذر)
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آیـتاهلل صافـی گلپایگانی هم ،پاپ را در کنار صهیونیزم و اسـتعمار
مینشـانَد و عنـوان میکنـد کـه بسـیاری از خاورشناسـان ،عمـال
اسـتعمار و صهیونیـزم و دسـتگاه پاپ هسـتند و مأموریـت دارند که
بـرای مسـلمانان کتاب و رسـاله و مقاله بنویسـند( .سلسـله مباحث
امامـت و مهدویت ،ج  ،۳ص )۳۰۹
امـا زمانـی کـه پـاپ بندیکـت شـانزدهم ،اعتراضاتـی بـه مکتـب
اسلام وارد کرد و «جهاد» در اسلام را نشـانه رفت ،فقهای شـیعه
نیـز برآشـفتند و وی را مـورد انتقادات بسـیاری قـرار دادند .آیتاهلل
فاضـل لنکرانـی در اعتـراض بـه پـاپ گفـت ...« :سـخنان وی به
هیـچ وجـه بـا منطـق و روح اسلام سـازگاری نـدارد و ایـن امـر
حاکـی از آن اسـت کـه چنیـن مطالبـی را یا بـه او دیکتـه نمودهاند
و یـا آن قـدر نسـبت بـه دین مبین اسلام جاهل و بیاطالع اسـت
کـه باید بـرای پیـروان او تأسـف خورد».
آیـتاهلل لنکرانـی سـپس از پـاپ دعـوت کـرد کـه« :مـا از ایشـان
دعـوت میکنیـم تـا مدتـی را در مـدارس دینـی و در خدمـت
اسالمشناسـان واقعـی زانـوی ادب بزنـد و آگاهـی خـود را نسـبت
بـه ایـن دیـن تحصیـل نمایـد .مـا بـرای ایشـان بـه راحتـی اثبات
میکنیـم کـه دیـن اسلام دیـن رحمـت و عطوفـت اسـت و از
آیههـای همیشـه درخشـان قـرآن کریـم و از مهمتریـن محکمات
تـب َعلـی نَفسـه الّرحمـه» اسـت .پـاپ بایـد
ایـن کتـاب آیـه « ُک َ
سـالیان درازی را در فهـم همیـن آیـه کوتـاه از قـرآن سـپری کند.
تعجـب آن اسـت کـه چگونه کسـی که خـود را رهبر دین آسـمانی
میدانـد ،در کالم خویـش صریحـا اراده خـدا را بـه بهانـه عقـل و
منطـق انـکار میکنـد .بـه او توصیـه مینماییـم در ایـن اواخر عمر
دسـت از ایـن انحـراف و توطئـه برداشـته و هدایـت صحیحـی را
بـرای خـود و مسـیحیان رقم زنـد( .بیانیـه آیتاهلل فاضـل لنکرانی،
)۸۵/۶/۲۵
آیـتاهلل مـکارم شـیرازی نیـز بیانیهای صـادر کرد و گفـت« :آقای
پـاپ! شـما بـه جـای حملـه بـه مسـلمانان جهـان ،سیاسـتمداران
بیرحـم و خونخـوار خودتـان را نصیحـت کنیـد که دوران اسـتعمار
پایـان یافتـه و به اسـتقالل کشـورهای اسلامی و مسـلمین جهان
احتـرام بگذاریـد تا به شـما احتـرام بگذارنـد( .بیانیه آیـتاهلل مکارم
شـیرازی )۸۵/۶/۲۵ ،آیـتاهلل مـکارم سـپس پـاپ را بـه مناظرهای
علمـی و منطقـی دعوت کـرد .او همچنین در رمضان همان سـال،
بـه تبیین مسـاله اسلام رحمانـی پرداخت تا پاسـخی بـر اظهارات
پـاپ بندیکـت شـانزدهم باشـد .گفتـار ایشـان در کتابـی بـا عنوان
واالتریـن بنـدگان ،و سـپس در کتـاب آیین رحمت به چاپ رسـید.
میان فقهای شـیعه و نهاد روحانیت مسـیحی ،دیـواری از اختالفات
بهوجـود آمـده اسـت .دیواری کـه لزوما بـا اختالفات دینی سـاخته
نشـده اسـت .مسـائل سیاسـی و غیردینی نیز در آن دخیل بودهاند.
اخیـرا امـا آیـتاهلل محمدتقی مدرسـی در حاشـیه همایـش «پایان
بـردهداری» ،بـا پـاپ فرانسـیس دیـدار کرده اسـت .شـاید ایـن بار
زمـان پایـان ایـن اختالفات نیز فرا رسـیده باشـد.
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به مناسبت  ۷دی ،سالگرد رحلت آیت اهلل سید صدر
الدین صدر (ره)؛

سیدی که
صدرالدین صدرّ ،
پدر همه بود

حجت االسالم شریف رازی گفته است سید صدر برای مخالف
هم به همان اندازه پدر بود که برای موافق .دوست و دشمن را نوازش
میکرد و به همه محبت مینمود .درباره این روحیه سید صدرالدین صدر
بسیاری سخن گفتهاند .سید هادی خسروشاهی از مرحوم آیت اهلل سید
محمد علی ابطحی نقل کرده است که با وجود اینکه سید ابطحی شاگرد
دیگر بزرگان بوده ،اما نزد سید صدر میرفته و مشکالت خود را با او در
میان میگذاشته و با استقبال و گشادهرویی صدر مواجه میشده است.
شاید همین روحیه مداراجویی سید صدرالدین سبب شد تا گروه مؤتلفه
اسالمی وقتی که از تأیید آیت اهلل بروجردی نا امید شد ،خود را
وابسته و فرمانبر سید صدرالدین بداند .محمد مهدی عبد خدایی از
اعضای فدائیان اسالم ،ادعا کرد ترورهایی که توسط فدائیان اسالم
صورت میگرفت با مجوز مرحوم آیت اهلل العظمی صدر بوده است.
عبد خدایی ضارب مرحوم دکتر حسین فاطمی بود .در هنگام ترور،
او تنها  ۱۵سال سن داشت .وی نقل کرده است که مأموریت و آلت
ترور مرحوم فاطمی توسط مرحوم سید عبدالحسین واحدی به ایشان
داده شده و وقتی از وی در خصوص مجوز شرعی ترور سؤال کرده،
پاسخ شنیده است که ما مجوزمان را از آیت اهلل صدر میگیریم .عبد
خدایی همچنین نقل کرده است که بعد از انجام عملیات ناموفق ترور
و بازداشت و انتقال وی به زندان ،پدر ایشان مرحوم آیت اهلل شیخ
عبدالحسین تبریزی از مشهد به آیت اهلل العظمی صدر نامه نوشته
و اعتراض کردند که «این چه کاری است که شما جوانان مردم را
تشویق میکنید که بروند سران رژیم را ترور کنند؟ اگر این کارها
خوب است چرا مجوز نمیدهید فرزندانتان بروند این کارها را انجام
دهند؟»
این سخنان اما توسط آیت اهلل علی اکبر صادقی _ داماد مرحوم
صدر_ مورد تردید قرار گرفت .وی در پاسخ به این سخنان گفته بود
که روحیه و منش اخالقی سید صدر اجازه خطور این سخنان به ذهن

را هم نمیدهد .او گفته بود« :آیت اهلل صدر به جهت اخالقی و روحی
وضعیتی داشتند که من به نظرم نمیآید ممکن باشد ایشان گِرد چنین
کارهایی بگردند .البته فداییان اسالم نسبت به آقای بروجردی گرایش
مثبتی نداشتند ،نسبت به آقای صدر یک جور احساس پدری (فرزندی)
داشتند .من نمیتوانم بر خود هموار کنم که آقای صدر اجازه انجام
چنین کاری را به کسی داده باشد؛ خصوص ًا به یک بچه که قدرت
تشخیص ندارد .مگر تمام تشخیص یک بچه چقدر میتواند باشد؟
یعنی یک مرجع تقلید هفتاد و چند ساله بیاید دستور دهد ،اجازه دهد یا
اسلحه بدهد که یک بچه ده پانزده ساله برود آدم بکشد؟»
عبد خدایی اما در جای دیگری نیز ادعا کرد که نزد آیت اهلل صدر
رفته و از وی اینگونه شنیده است« :راهی که با نواب صفوی رفتهای
درست رفتهای .ادامه بده» .سید رضا صدر فرزند سید صدرالدین ادعا
کرده بود« :در میان فرزندان پدرم ،آن کس که با فدائیان اسالم رفیق
بود من بودم؛ آقا سید موسی صدرُ ،مصدقی بود» .سید رضا صدر
روحیه تندتری داشت .او در اواخر عم ِر آیت اهلل صدر مخالفتهایی با
بیت آیت اهلل بروجردی کرده بود که سبب کدورتهایی میان این دو
بیت شده بود .منش آیت اهلل صدر اما اینگونه نبوده و با درشتیهای
فرزندش مخالف بود.
آیت اهلل صدر ،مورد وثوق آیت اهلل حائری یزدی بود .آیت اهلل حائری
وصیت کرده بود پس از ایشان ،سید صدرالدین وصی وی باشد و اداره
حوزه را به عهده بگیرد .سی ِد صدر اما از مرحوم حائری اجازه خواست
تا در کنار ایشان ،مرحوم آیت اهلل حجت هم همراهی کنند .پس از
درگذشت آیت اهلل حائری ،مرحوم سید محمد تقی خوانساری هم به
این دو نفر افزوده شد و اداره حوزه به مدت هشت سال در اختیار این
سه قرار گرفت .از این سه مرجع با عنوان مراجع ثالثه قم یاد میشود.
این در حالی بود که در زمان مرحوم حائری ،سید صدرالدین در مشهد
بوده و آیت اهلل بروجردی هم در بروجرد ساکن بودهاند .با این حال،
مرحوم حائری ،آیت اهلل صدر را ارجحیت میدهند و از ایشان دعوت
میکنند تا به قم برود و زعامت را بپذیرد .به نظر میرسد سید صدر
با توجه به روحیاتی که داشته از برتری خود نسبت به دیگر مراجع
ابا میکرده و از مرحوم حجت و خوانساری نیز دعوت میکند تا امر
زعامت را بر عهده بگیرند .سید صدر در پذیرفتن امر آیت اهلل حائری
نیز بسیار اکراه داشته و مرجعیت را نمیپذیرفته است.
گفته میشود از نظر علمی ،مرحوم حجت و خوانساری از سید صدرالدین
اعلمیت داشتهاند ،ولی مرحوم صدر جامعیت بیشتری داشته است .مرحوم
صدر در ادبیات عرب و تاریخ اسالم نیز صاحب نظر بوده برخالف آن دو
مرجع دیگر که عمدت ًا به فقه و اصول حوزوی عنایت داشتهاند.
به نظر میرسد ن ََسب خانوادگی و احترامی که سید صدر در میان
مردم داشته ،برای اینکه به تنهایی امر مرجعیت را بپذیرد کفایت
میکرده است .روحیه سید صدر اما چنان بوده که بر اتفاق و همدلی
میان روحانیت بسیار حساسیت میورزیده و کوچکترین کدورتی را
برنمیتافته است .شاید همین روحیه وی باعث شد که از پذیرفتن
اداره حوزه به تنهایی سر باز زند .اهتمام او به همدلی میان روحانیت

تا بدانجا بود که وقتی میان آیات عظام محمد کاظم خراسانی و سید
محمد کاظم یزدی اختالفی در گرفته بود ،سید صدرالدین به همراه
پدرش سید اسماعیل _ که از مراجع زمان خود بود_ از کربال به نجف
رفته بود تا میان این دو وفاقی برقرار کند .زمانی که سید صدرالدین در
مشهد بود نیز اختالفی میان روحانیت شهر درگرفته بود که سید صدر
پادرمیانی کرد و آتش اختالف را خاموش کرد.
آیت اهلل شبیری زنجانی در خاطرات خود آورده است که در دوران
ریاست آیات ثالث ،مرحوم آیت اهلل العظمی ابوالحسن اصفهانی که در
نجف مرجعیت داشتهاند ،ابتدا اجازه داده بودند مقلدان ایشان وجوهات
خود را برای اداره حوزه علمیه قم به آیت اهلل العظمی صدر بدهند،
ولی از مقطعی به بعد اجازه خود را پس گرفتند .حتی بعداً نیز که آیت
اهلل العظمی بروجردی به قم آمدند ،دیگر چنین اجازهای صادر نکردند.
این مسئله باعث شده بود اداره حوزه علمیه قم برای آیت اهلل العظمی
صدر بسیار سخت شود .در این زمان ،حوزه قم بعد از حوزه نجف و در
مرتبه دوم قرار گرفته بود .نقل شده است که فشار مالی بر سید صدر تا
بدانجا بوده که سه دوره نمیتوانند شهریه طالب را پرداخت کنند .پس
از آن به حالت اعتراض به حرم حضرت معصومه (س) مشرف میشود
و از حضرت میخواهد که اگر خود نمیتوانید شهریه این طالب را
مهیا کنید ،از برادر خود امام رضا (ع) بخواهید کمک کنند .شبهنگام
ّ
فرد متمولی نزد آیت اهلل میرود و وجوهات شرعیه خود را پرداخت
میکند و مشکل مالی حوزه نیز مرتفع میگردد .پس از آن سید صدر
برای عرض تشکر به حرم حضرت معصومه میرود.
با وجود این مشکالت بود که عدهای از روحانیون و در رأس آن امام
خمینی از آیت اهلل بروجردی دعوت کردند که برای پذیرفتن زعامت
به قم مشرف شوند .آیت اهلل صادقی داماد مرحوم صدر گفته است
که آمدن آقای بروجردی به قم ،با دعوت آقای صدر صورت نگرفت.
بلکه بعد از اینکه این کار صورت گرفته بود آیت اهلل صدر هم با آن
موافقت کردند .روحیات اخالقی ایشان هم به گونهای بود که مخالفتی
با حضور آیت اهلل بروجردی نکردند.
با آمدن آیت اهلل بروجردی ،سید صدرالدین صدر کرسی تدریس خود و
جای نماز را در حرم حضرت معصومه (س) به ایشان واگذار کرد .امام
موسی صدر گفته بود« :مقامات آیت اهلل بروجردی در اثر فداکاری و
گذشت پدرم بوده است» .آیت اهلل جعفر سبحانی نیز در واکنش به این
برخورد رئوفانه سید صدر گفته بود ایثاری که از آیت اهلل صدر دیده
شد ،از هیچ کس دیده نشده بود.
سید رضا صدر -فرزند ارشد سید صدرالدین -اما واکنشهایی نسبت به
بیت آیت اهلل بروجردی نشان داده بود .آیت اهلل علی اکبر صادقی گفته
است خیلی باعث تأسف بود که انتقادهای تند آقای آقا رضا صدر که
کمی هم از نظر اخالقی تند بود و گاهی اوقات زود از کوره در میرفت،
موجب شد رابطه این دو مرجع (سید صدر و آیت اهلل بروجردی) از هم
جدا شود و مقداری دور از هم قرار بگیرند.
پس از آمدن آیت اهلل بروجردی به قم ،علمای قم گرد ایشان حلقه زدند
و رفتوآمدها با سید صدر کمتر شد .سید رضا صدر به آیت اهلل صادقی
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گفته بود« :از ارادتمندان پدرم ،تنها آقای آقا میرزا مصطفی ،یعنی پدر
من ،ارادتش به پدر باقی مانده است بعد از اینکه آقای بروجردی آمدند».
آیت اهلل صدر اما هیچگونه واکنش منفی نسبت به این برخوردها نشان
نداده بود و از سر متانت با دیگران مواجه میشده است .آیت اهلل صدر
در پاسخ اینکه چرا ریاست را به آیت اهلل بروجردی واگذار کرده است
این آیه را خوانده بود« :تلک الدار األخرة نجعلها للذین ال یریدون علواً
فی األرض و ال فسادا و العاقبة للمتقین»( .قصص)۸۲ ،
نام سید صدرالدین بعض ًا در میان شاگردان آیت اهلل میرزا مهدی
اصفهانی نیز ذکر شده است .میرزای اصفهانی مؤسس مکتب تفکیک
بود و از مخالفان فلسفه و عرفان محسوب میشد .اما به نظر میرسد
حتی اگر حضور آیت اهلل صدر در محفل میرزای اصفهانی صحت
داشته باشد ،سید صدر در این زمینه تأثیری از استاد نپذیرفته است.
سید صدرالدین مخالفتی با فلسفه و عرفان نداشت .در زمانی که وی
اداره حوزه را بر عهده داشته ،امام خمینی هم به تدریس فلسفه در
حوزه میپرداخته و سید صدر هیچگونه مخالفتی با این امر نمیکرده
است .در حالی که با حضور آیت اهلل بروجردی تدریس فلسفه مرحوم
امام نیز تعطیل میشود .مرحوم بروجردی همچنین به عالمه
طباطبایی نوشته بود که نباید در حوزه از مباحث فلسفی سخن بگوید.
در حالی که این شیوه رفتاری در سید صدرالدین یافت نمیشود.
سید صدرالدین از داعیهداران تقریب مذاهب بود .وی کتاب «لواء
الحمد» را در  ۱۲جلد در راستای تقریب مذاهب نوشته بود .سید
موسی صدر نیز این سلوک پدر را به نحو عملی به اجرا گذاشته
بود .سید موسی اما در پارهای از مواضع با پدر نیز مخالفت داشت.
پدر از مخالفان حضور زنان در اداره جامعه بود .وی در نامهای به
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آیت اهلل بهبهانی نوشته بود ...« :تصریح میدهم که با آنکه در طرح
قانونی الیحه انتخابات که اخیراً از طرف جناب آقای نخست وزیر
در معرض افکار عمومی قرار داده شده ،صریح ًا اجازه مداخله در
انتخابات به زنها داده نشده است و این امر از هر جهت مورد تحسین
و تقدیر میباشد مداخله زنها در انتخابات به جهاتی چند ُمحرم و
غیر مشروع میباشد و در کشورهای اسالمی به حول و قوه الهی اجرا
نمیگردد .»...سید موسی صدر اما در لبنان شیوه دیگری را در مواجهه
با زنان برگزیده بود و حضور آنان را در اجتماع ترغیب میکرد.
آیت اهلل صدر دو بار ازدواج کرد .همسر اول او دخترخالهاش بود که
در جوانی در عراق درگذشت .پس از آن ،وی در مشهد با دختر سید
حسین طباطبایی قمی (از مراجع تقلید) ازدواج کرد و صاحب  ۱۰فرزند
شد .سید رضا ،سید علی و سید موسی صدر فرزندان ذکور وی بودند.
از میان دختران او ،صدیقه صدر همسر محمد باقر سلطانی طباطبایی
است .صادق طباطبایی فرزند اوست .فاطمه طباطبایی همسر مرحوم
احمد خمینی هم از دیگر فرزندان صدیقه صدر است .منصوره صدر
نیز به ازدواج آیت اهلل علی اکبر صادقی در آمد .زهره صادقی (همسر
سید محمد خاتمی) فرزند اوست .فاطمه صدر هم با سید محمد باقر
صدر صاحب کتاب «فلسفتنا» و «اقتصادنا» ازدواج کرد.
آیت اهلل سید صدرالدین صدر در  ۵دی ماه  ۱۳۳۲در قم درگذشت.
آیت اهلل بروجردی بر پیکر وی نماز خواند .سید صدر در کنار قبر شیخ
عبدالکریم حائری در آرامگاه حضرت معصومه (س) به خاک سپرده
شد .روحانی وارستهای که تعلقی به دنیا نداشت؛ مرجعی که پدر بود
برای همه .و تلک الدار األخرة نجعلها للذین ال یریدون علواً فی
األرض و ال فسادا و العاقبة للمتقین.

آیت اهلل سید رضا صدر در سنین
جوانی

شماره  /4دی 1394

آیت اهلل سید رضا صدر

توصیف کتاب
دانشوران و نویسندگان امامیه از
دیرباز به اهمیت قواعد فقه توجه
داشتهاند .نخستین گام برای
گسترش کیفی و کمی قواعد
فقه و استفاده بهتر و بیشتر از
آن ،آشنایی با میراث گرانبها و
جاریای است که در این زمینه
وجود دارد« .مأخذشناسی قواعد
فقهی» در جهت همین آشنایی،
به فهرست کردن علمی و کارآمد
آثاری پرداخته است که در قواعد
فقهی در چارچوب فقه امامیه
وجود دارد .قواعد فقهی در
پژوهشها و بحثهای فقهی
از جایگاهی بس رفیع برخوردار
است؛ بهگونهای که از دیرباز
فقیهان در تحصیل احکام شرعی
از آن کمک جستهاند و موافقت
یا مخالفت قواعد فقهی را با حکم
مورد توجه قرار دادهاند.
ساختار کتاب
مؤلف پیش از شروع بخشهای
اصلی کتاب ،مباحث خود را تحت
عنوان درآمدی بر قواعد فقهی
آغاز کرده است .به همین جهت
به تعریف لغوی و اصطالحی
قاعده و فقه پرداخته است .قاعده
در لغت عرب بهمعنای ریشه ،پایه
و اساس هر چیزی است و فرقی
نمیکند آن چیز ،امری مادی
باشد یا معنوی .معنای اصطالحی
قاعده رابطه تنگاتنگ با معنای
لغوی آن دارد .بهگفتهی فیومی،
قاعده در اصطالح همان ضابط
است که عبارت است از :امر کلی
که بر همه جزئیاتش انطباق دارد.
فقه در لغت بهمعنای دانستن،
فهمیدن ،زیرکی و تیزهوشی
است .راغب در مفردات ،فقه را
اخص از علم میداند و مینویسد:

معرفی کتاب

مأخذشناسی قواعد فقهی

کتاب «مأخذشناسی قواعد فقهی » ،تألیف جمعی از محققان و
تکمیل حجتاالسالم والمسلمین علیرضا فرحناک ،توسط
تصحیح و
ِ
اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه
پژوهشگاه علوم و فرهنگ
ِ
قم (پژوهشکده فقه و حقوق) منتشر گردیده است.
«فقه رسیدن به علم پنهان از
راه علم پیداست» .فقه در صدر
اسالم ،فهم احکام دین _ اعم
از احکام عقاید و احکام عملی _
معنا گرفت؛ اما رفتهرفته کاربردی
خاص یافت و ویژهی علم به
احکام فرعی عملی مثل احکام
روزه و نماز گشت و اینگونه
تعریف شد« :علم به احکام
فرعی عملی از روی ادله
شرعی
ِ
تفصیلیاش» .بنابراین با توجه به
تعریف این دو مفهوم ،نویسنده
پس از ارائهی تعاریف متعدد
علمای تشیع و تسنن ،تعریف
خود را از قاعده فقهی چنین
بیان میکند« :حکم یا مالکی
شرعی کلی یا وظیفهای عقلی
که از ادلهاش استنباط میشود و
در یک یا بیش از یک باب فقهی
محمول قضایای مختلف قرار
میگیرد» .البته مالک عمومی
در یادکرد قواعد فقهی در اینجا،
عناوینی است که مشهور به
قاعده فقهی است یا اینکه در

کتابهای قواعد فقهی رسم ًا
از آنها یاد شده است؛ هرچند
تعریف بر برخی از آنها صادق
نباشد .بنابراین درمییابیم که
قاعده امری کلی است.
نویسنده سپس به تفاوت قاعده
فقهی با چند اصطالح همسو
پرداخته است .تفاوت قاعده فقهی
با قاعده اصولی؛ تفاوت قاعده
فقهی با ضابط فقهی؛ تفاوت
قاعده فقهی با نظریه فقهی؛
تفاوت قاعده فقهی با مسأله
فقهی؛ تفاوت قاعده فقهی با
قاعده حقوقی؛ تفاوت قاعده فقهی
با اشباه و نظائر .وی در ادامه
ضمن بیان این نکته که قواعد
فقهی را ،علمی در کنار دانش
اصول میداند ،به این مباحث
میپردازد« :قواعد فقهی»،
«غایت قواعد فقهی»« ،ضرورت
پژوهش در قواعد فقهی» و
«شمار قواعد فقهی» .نویسنده
قواعد فقهی را بر اساس وجوه
گوناگون تقسیمبندی میکند:

قلمرو جریان .۱ :قواعد
جاری در همه ابواب :مانند
قواعد الضرر؛  .۲قواعد جاری در
غالب ابواب :مانند قاعده المیسور
الیسقط بالمعسور؛  .۳قواعد
جاری در چند باب :مانند قاعده
عدم ضمان االمین؛  .۴قواعد
جاری در یک باب :مانند قاعده
التعاد)؛
ماهیت حکم مستفاد:
تکلیفی یا وضعی بودن؛ واقعی یا
ظاهری بودن؛
اصطیاد:
قواعد منصوصه(غیراصطیادی)؛
قواعد مستنبطه(اصطیادی)؛
نوع شبهه :قواعد جاری
در شبهه حکمیه مانند :قاعده
طهارت؛ قواعد جاری در شبهه
موضوعیه مانند :قاعده فراغ؛
کاشفیت :کشف حکم؛ کشف
موضوعات خارجی؛
نظام حقوقی و کیفری:
قواعد فقهی مدنی مانند :قاعده
لزوم؛ قواعد فقهی جزایی مانند:
قاعده الحدود تدرأ بالشبهات؛
قواعد فقهی قضایی مانند :قاعده
اقرار؛
تاریخچه قواعد فقهی؛
اهل سنت و قواعد فقهی؛
قواعد نانوشته؛
مضمون کتابهای قواعد
فقهی؛
مناهج نگارش قواعد
فقهی؛
منابع و ادله قواعد فقهی:
ادله لفظی و ادله غیرلفظی؛
مصادر تکوین قواعد فقهی
نزد اهل سنت؛
تغییرات جدید و شیوه
ارائه مطالب.
در ارتباط با تاریخچه قواعد
فقهی ،مؤلف بر این نظر است که
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قواعد فقهی در مکتب امامیه مراحلی چند را
سپری کرده و تمایز این مراحل بر اساس آغاز
تالشی جدید در هر مرحله است؛ به این معنا
که شروع یک مرحله بهمعنای پایان یافتن
مرحله قبل نیست .پایهگذاری قواعد فقه بنابر
اعتقاد امامیه ،ـ برخالف اهل سنت ـ عصر
وحی تا آغاز عصر غیبت را شامل میشود.
پس از آنکه قواعد فقهی در کتابهای
فقهی مورد استناد قرار گرفت و به آنها
استدالل شد ،با توجه به اهمیت بهسزای
آنها رفتهرفته فقیهان بر آن شدند تا این
نگاه آلی را به نگاهی استقاللی تبدیل کنند
و خود این قواعد را فارغ از مقام استدالل
بازگو و تبیین کنند و مباحث پیرامونی آن را
از قبیل بیان ادله ،رابطه قاعده با دیگر قواعد
فقهی یا اصولی ،مستثنیات قاعده و ...مدنظر
قرار دهند.
نویسنده میگوید :از آنجا که نگاه استقاللی
به قواعد فقهی ،تدوین قواعد فقهی را
بهدنبال داشت ،عنوان مطلب را «دورههای
تدوین قواعد فقهی» نام مینهیم .نویسنده در
ادامه بحث تاریخچه ،نگاهی گذرا به تدوین
قواعد فقهی از سده هفتم تا عصر حاضر دارد
و برخی کتب قواعد فقهی نگاشته شده در این
قرون را نام میبرد:
قرن هفتم :نزهه الناظر فی الجمع بین
النظائر (ابن سعید حلی)؛
قرن هشتم :القواعد والفوائد (محمد بن
مکی عاملی)؛
قرن نهم :قواعد و فوائد (شهید اول)؛
قرن دهم :االقطاب الفقهیه (ابن ابی
جمهور احسائی)؛
قرن سیزدهم :القواعد الستة عشر (کاشف
الغطاء)؛ عوائداالیام (نراقی)؛ العناوین (حسینی
مراغی)؛ مشارق االحکام (عبدالصاحب)؛
قرن چهاردهم :تسهیل المسالک (شریف
کاشانی)؛ تحریرالمجلة (محمدحسین کاشف
الغطاء)؛ القواعد الفقهیة (بجنوردی)؛ قواعد
الفقه (فیروزکوهی)؛
قرن پانزدهم :القواعد الفقهیه (محمدفاضل
لنکرانی)؛ القواعد الفقهیه (مکارم شیرازی)؛
القواعد الفقهیة فی فقه االمامیة (عباسعلی
زارعی)؛ تحقیق فی القواعد الفقهیة (سیدعلی
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فرحی)؛ القواعد العامة فی الفقه المقارن
(سیدمحمدتقی حکیم)؛ القواعد االصولیة
والفقهیة علی مذهب االمامیة (محمدعلی
تسخیری).
البته اینها چندن نمونه از مواردی است که
مؤلف در کتاب به آنها اشاره کرده است.
در بحث مربوط به اهل سنت و قواعد فقهی،
نویسنده مراحلی را که اهل سنت برای قواعد
فقهی تبیین کردهاند ،برمیشمارد :مرحله
پیش از تدوین قواعد فقهی (که خود به دو
مرحله تقسیم میشود :پیش از تدوین فقه؛
تدوین فقه) و مرحله تدوین قواعد فقهی.
از نظر مؤلف ،غالب کتابهای قواعد فقهی،
عناوین قاعده را با نظم خاصی ارائه نمیدهند؛
با اینحال برخی کتابها ،قواعد فقهی را بر
اساس ترتیب کتب و ابواب فقهی بحث و
بررسی کردهاند .وی در بحث منابع و ادله
قواعد فقهی ،ادله را به لفظی و غیرلفظی
تقسیم مینماید .در ادله لفظی قواعد از این
قرار است :نص؛ اطالق؛ عموم؛ تعلیل؛ اولویت.
ادله غیرلفظی قواعد فقهی نیز عبارتاند از:
اجماع؛ تسالم؛ ضرورت؛ سیره عقال؛ ارتکاز
عرفی؛ سیره متشرعه؛ سیره مسلمین؛ ارتکاز
مسلمین؛ ارتکاز متشرعه؛ تنقیح مناط قطعی؛
مناسبت حکم و موضوع؛ عقل؛ استقرا؛ اصل؛
قواعد فقهی؛ قواعد اصولی؛ قواعد کالمی.
اما پس از بخش نسبت ًا مفصل درآمدی بر
قواعد فقهی ،نویسنده در بخش اول ،به
مأخذشناسی مؤلفمحور میپردازد .در
این بخش پانصد و شصت اثر در دو عنوان
کلی معرفی شده است .۱ :کتابها و رسالهها؛
 .۲مقالهها و پایاننامهها .این بخش از کتاب
الفبایی نامهای پدیدآورندگان سامان
با ترتیب
ِ
یافته و هر اثر با یک شماره بهعنوان کد
مشخص شده است .در این قسم ،عالوه بر
منابع مستقلی که در موضوع قواعد فقهی
نگاشته شده است ،کتابهای اصولی مشتمل
بر قواعد فقهی نیز معرفی و شناسایی شدهاند.
همچنین کتابهای خطی در این موضوع
را نیز شناسایی نموده است .ذیل نام هر
نویسنده ،تمامی آثاری که وی در موضوع
قواعد فقه نگاشته _ و در برخی موارد همراه
با گزارش اجمالی از هر اثر و قواعدی که در
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آن اثر آمده است _ را ارائه کرده است.
نویسنده در بخش دوم به مأخذشناسی
قاعدهمحور میپردازد .در این بخش،
عناوین قواعد فقهی که در گزارش اجمالی
از کتاب ارائه شده است ،به صورت الفبایی
باببندی شده است و منابع مربوط به هر
قاعده به ترتیب نام پدیدآورنده با کد شناسایی
و عنوان کتاب و جلد و شماره صفحه ،ذیل
عنوان قاعده آورده شده است.
نویسنده در بخش سوم و پایانی به قواعد
فقهی بر اساس ابواب فقه میپردازد .در
این بخش قواعد فقهی بر اساس بابهای
مختلف فقه تقسیمبندی و عناوین اصلی آنها
گزارش شده است:
مبادی احکام؛
قواعد عام؛
قواعد عبادات؛
قواعد عقود و ایقاعات؛
قواعد بیع و خیارات؛
قواعد ملکیت؛
قواعد شروط؛
قواعد ضمان؛
قواعد اقرار؛
قواعد وقف ،نذر و یمین؛
قواعد نکاح و طالق؛
قواعد اکل و شرب؛
قواعد ارث؛
قواعد حکومت و والیت؛
قواعد قضا؛
قواعد قصاص ،حدود ،تعزیر و دیات.
در پایان ،ذکراین نکته ضروری است که
مصصح این کتاب در پایان نیز ،نمایه
پدیدآورندگان و نمایه عناوین آثار را آورده
است؛ از این جهت عالقهمندان و مخاطبان
با سهولت بیشتری میتوانند به جستوجوی
مطالب خود بپردازند.
کتاب شناسی
جمعی از محققان؛ علیرضا فرحناک (تصحیح
و تکمیل)؛ «مأخذشناسی قواعد فقهی
» ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
(پژوهشکده فقه و حقوق) ،چاپ اول ،پاییز
 ۴۰۰۰۰ ، ۹۳تومان.

مروری بر مقاالت

فقهای امامیه مبنی بر ضمان بیتالمال در مقابل خسارات و جنایاتی
که به سبب خطای قاضی رخ داده است ،قول برخی فقهای متأخر
را نیز مورد توجه قرار میدهد که در این مسأله ولی دم را ضامن
اشتباهات قاضی دانستهاند .وی چنین نتیجه میگیرد که «در این
مسأله قاعده غرور جاری میگردد و باید تفصیلی در مسأله قائل شد
سیزدهمین پیش شماره فصلنامه که به سبب آن ،ولی دم از ضمانت مطلق ًا مبراست و ضمان تنها بر
علمی -تخصصی «تا اجتهاد» قاضی یا بینه او مستقر میشود»( .ص)۷۳

سیزدهمین مجله علمی
تخصصی «تا اجتهاد» منتشر شد

منتشر شد .این فصلنامه به
همت «مدرسه فقهی امام محمد
باقر علیهالسالم» زیر نظر آیتاهلل
العظمی شبیری زنجانی منتشر میشود .در ادامه نگاهی گذرا به مطالب این
شماره «تا اجتهاد» خواهیم داشت.

علت و حکمت از دیدگاه علت و حکمت از دیدگاه
آیةاهلل العظمی شبیری زنجانی(دام ظله)
علیرضا اصغری ،علیمراد مهاجری و حسین سنایی
در این مقاله ضمن تبیین مفهوم علت و حکمت ،به این سؤال پرداخته
شده است که آیا علت و حکمت معمم و مخصص حکم هستند یا خیر؟
نویسندگان چنین نتیجه گرفتهاند که «مسأله دارای دو جنبه ثبوتی و
اثباتی است .از جهت ثبوتی باید گفت :اگر مفاد ایجابی (تعمیم) و سلبی
(تخصیص) قضیه معلله قابل ارائه به مخاطب است ،مالک هم مع ّمم
مخصص؛ و اگر تنها مفاد ایجابی قابل ارائه است ،مالک
است و هم ّ
فقط مع ّمم است؛ و اگر تنها مفاد سلبی قابل ارائه است ،یا هیچکدام از دو
مخصص»( .ص)۶
طرف قابل ارائه نیستند ،مالک نه مع ّمم است و نه ّ

یزید الکناسی
رضا اسکندری
این مقاله به بررسی وضعیت «یزید الکناسی» _ یکی از راویانی _
میپردازد که وضعیت پیچیدهای دارد« .یزید الکناسی اگرچه روایات
زیادی در کتب حدیثی شیعه ندارد ،اما روایات او ،روایات مفصل و
مورد فتوا هستند که آثار متعددی در فقه دارند» (ص  .)۸۳همچنین
به مناسبت بحث از الکناسی ،مباحث دیگر رجالی همچون راههای
اثبات اتحاد و مالک آنها ،چگونگی اثبات تغایر ،قاعده مشاهیر ،قاعده
کثرت نقل از اجال بیان میشوند .نگارنده در مقاله خود هفت دلیل بر
وثاقت یزید الکناسی اقامه میکند.

اعتبار رعایت ترتیب میان سمت راست و چپ بدن در
غسل جنابت
استاد مهدی گنجی
موضوع بحث این مقاله اگرچه مسألهای اجماعی بهنظر میرسد ،ولی
برخی از متأخرین در آن تشکیک نمودهاند و حتی برخی فقها همچون
شیخ بهایی ،صاحب مدارک و صاحب ذخیره به قول به عدم اعتبار
وقت شرعی خطبههای نماز جمعه
ترتیب ،میل پیدا کردهاند .استاد گنجی ضمن بررسی هرکدام از این
غالمرضا احسنی
اقوال و ادله آن ،در نهایت قول مشهور _ _ یعنی معتبر بودن ترتیب
نگارنده در این مقاله به بررسی آرای فقها در این باب میپردازد و  ۴بین راست و چپ در غسل _ را میپذیرد.
قول از نظرات فقها را ذکر میکند:
الف) عدم جواز ایراد خطبهها قبل از زوال؛
بررسی دالالت حدیث رفع بر کفایت عمل ناسی
ب) وجوب ایراد خطبهها قبل از زوال؛
استاد محمد تقی شهیدی
زوال؛
ج) استحباب ایراد خطبهها قبل از
نگارنده این نکته را بررسی میکند که علیرغم نظر برخی علما ،حدیث
د) جواز ایراد خطبهها در وقت مذکور.
رفع نسیان ،توان تصحیح عمل ناسی را ندارد؛ چه اینکه ناسی ،جزء
نگارنده ضمن بررسی مبانی هرکدام از اقوال به این نتیجه میرسد عمل را انجام نداده باشد یا مانعی در کار او بوده است و او فراموش
که قول به استحباب و وجوب قابل دفاع نیستند و «داللت صحیحه کرده است که آن را رفع کند.
عبداهلل بن سنان بر جواز روشن و غیرقابل توجیه است و میتواند بر
***
ادله عدم جواز مقدم شود .در نتیجه ایراد خطبه قبل از زوال جایز بوده ،عالوه بر مقاالت فوق ،گفتوگو با استاد حمید شهریاری با موضوع
اما تأخیر خطبه از زوال با توجه به داللت قطعی سیره و استمرار تأخیر «فقه فناوری» و بخش دوم آموزش کار با نرم افزار «فیشنگار نور»
در نماز جمعه پیامبر(ص) رجحان دارد»( .ص)۳۷
از دیگر مطالب این فصلنامه علمی تخصصی است.
شایان ذکر است ،عالقهمندان میتوانند نشریه «تا اجتهاد» را به قیمت
بررسی فقهی ضمان خسارات ناشی از خطای قاضی
۵هزار تومان از مدرسه فقهی امام باقر(ع) یا بوستان کتاب قم تهیه
سید سجاد موسوی کرمانشاهی
نمایند .ضمن ًا دسترسی به آرشیو این مجله و ارسال مقاالت از طریق
نویسنده در بررسی موضوع مورد بحث ،ضمن توجه به قول مشهور وبگاه آن امکانپذیر است.
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