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تدبیر و سیاست

حوزویان و تکرار
عبرتهای انتخاباتی
بازتعریفی از رفتارهای انتخاباتی حوزه علمیه

پس از پیروزی انقالب اسالمی و استقرار
دولت دینی در کشور ،روحانیت وارد حیطه
مسئولیتهای خرد وکالن شد .فارغ از اینکه
ً
اساسا این ورود و مسئولیتپذیری صحیح بوده
یا خیر ،نزدیک به چهل سال است که روحانیت
در متن مسئولیتهای مختلف کشور بوده است؛
بخشی از این مسئولیتها انتصابی و بخشی دیگر
انتخابی هستند؛ براین اساس ورود روحانیت به
رقابتهای انتخاباتی امری بدیهی است .ولی در
این باره ،نگرانیهایی نیز وجود دارد.
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با مشخصشدن نتایج انتخابات
دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بخش
عمدهای از دلشورهها درباره برندهی نهایی
انتخابات برطرف شد؛ اما نگرانیها و
پرسشهای دیگری برای دغدغهمندان
دین ،روحانیت و حوزههای علمیه پدیدار
شد؛ که تاریخچه آن بازمیگردد به اولین
انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی

بنیصدر و شکست قاطبهی روحانیت
بهواسطه حمایت از رقیب وی .البته از
دو دهه پیش یعنی دوم خرداد  ۱۳۷۶این
دغدغه جنس دیگری پیدا کرد؛ زیرا در
این دوره شاهد دودستگی حتی در میان
روحانیت و بهويژه میان اعضای جامعه
مدرسین بودیم .این روند تاکنون ادامه
داشته و هرازگاهی جلوهگری میکند.

نگرانی جدی دلسوزان دین و روحانیت
این است« :ورود روحانیت ـ از سطوح
عالی گرفته تا طالب جوان ـ به حمایت
مصداقی در انتخابات آسیبهای جدی
دارد؛ شکست کاندیدای مورد حمایت
آنان ،شکست گفتمان دین خواهد بود و
شائبه بهرهبردای نادرست از مقدسات و
باورهای دینی را تشدید خواهد کرد و در

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

نهایت حوزههای علمیه دچار رفتارهای
خالف زی طلبگی خواهند شد که همه
نگرانی جدی دلسوزان دین و
روحانیت این است« :ورود روحانیت
ـ از سطوح عالی گرفته تا طالب جوان
ـ و حمایت مصداقی در انتخابات
آسیبهای جدی دارد.
این موارد نتیجهی بسیار تلخ تنزل جایگاه
دین در جامعه را خواهد داشت».
تالش میکنم این مسأله را از زوایای
مختلف بررسی و همراه با برخی مالحظات،
به کارشناسان و صاحبنظران این عرصه
تقدیم کنم تا آنان با کنکاشی دقیق ،منصفانه
و فراتر از تمایالت سیاسی خود راهحلی
برای این مشکل بیابند.
پس از پیروزی انقالب اسالمی و
استقرار دولت دینی در کشور ،روحانیت
وارد حیطه مسئولیتهای خرد وکالن
ً
شد .فارغ از اینکه اساسا این ورود و
مسئولیتپذیری صحیح بوده یا خیر،
نزدیک به چهل سال است که روحانیت
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در متن مسئولیتهای مختلف کشور
بوده است؛ بخشی از این مسئولیتها
انتصابی و بخشی دیگر انتخابی هستند؛
براین اساس ورود روحانیت به رقابتهای
انتخاباتی امری بدیهی است.
اما چرا روحانیت و سازمانهای حوزوی
از کاندیدهای خاصی حمایت میکنند؟
دلیل گروهی از روحانیون برای این کار،
«احساس تکلیف سیاسی» است .آنان
نمیتوانند خود را تافته جدابافته از
جامعه دانسته و با بیتفاوتی از کنار این
امر مهم سیاسی بگذرند؛ چهآنکه این
بیتفاوتی را یکی از مصداقهای بارز
«سکوالریزهشدن» حوزه میانگارند.
به عبارت دیگر چگونه میتوانند ادعای
حکومت دینی داشته باشند ،اما در
مقاطع حساس نسبت به سرنوشت چنین
حکومتی بیتفاوت باشند؟ «عمل به
تکلیف و وظیفه فراتر از هرگونه نتیجه»
از جمله دیدگاههای این گروه است که
استداللهای گوناگونی برای آن دارند.
صاحبان این نظریه ،یکی از مصادیق
عینی نظریه خود را حرکت انقالبی امام
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خمینی(ره) دانسته که منجر به تشکیل
حکومت دینی شد.
اما طیفی دیگر معتقدند «عمل به تکلیف
ً
سیاسی» لزوما ورود مصداقی به این
میدان نیست؛ حوزویان میتوانند مردم
را به حضور پرشور در پای صندوقهای
رأی براساس همان وظیفه دینی تشویق
کرده و معیارهای کاندیدای مطلوب را
برای مردم بیان کنند.
اگرچه تجربه نشان داده است که
صاحبان رأی و اندیشه بهندرت از
مبانی خود کوتاه میآیند ،اما الزم است
در محافل حوزوی جلسات علمی
اما چرا روحانیت
و سازمانهای حوزوی از
کاندیدهای خاصی حمایت
میکنند؟ دلیل گروهی از روحانیون
برای این کار« ،احساس تکلیف
سیاسی» است.
مختلفی تشکیل شود و مدافعان هر
نظریه به صورت دقیق به تشریح آرای
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خود بپردازند .کرسیهای آزاداندیشی
فقط برای ارائه نظریههای ذهنی و علمی
کرسیهای آزاداندیشی
فقط برای ارائه نظریههای ذهنی و
علمی نیست .رسالت کرسیهای
آزاداندیشی پس از انتخابات پرداختن
دقیق به این اختالف رأی جدی
است.

در سال  ۱۳۸۸پس از
اعالم حمایت اکثریت اعضای
جامعه مدرسین از آقای
احمدینژاد ،لیستی از آنانی که به
این نظر رأی ندادند منتشر شد.
در انتخابات اخیر حامی جدی اعالم
حمایت از آقای رئیسی شدند.
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نخست حوزه علمیه هستند ،کارویژه
خود را ایفای نقش هدایتگری در مسائل
مختلف عنوان کردهاند که مهمترین آن
معرفی مراجع جائزالتقلید به مقلدین و ـ
در اولویت دوم ـ ایفای وظیفه انقالبی در
قالب واکنش به مسائل مختلف سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی (از پیش از انقالب
تاکنون) است.
پیش از نقد عملکرد انتخاباتی جامعه
مدرسین ،گذری بر تاریخچه حمایت
این تشکل از کاندیداها در ادوار مختلف
انتخاباتی ضروری است:
ورود یا عدم ورود مصداقی جامعه
مدرسین در انتخابات گوناگون،
دستخوش موضعگیریهای مختلف
افراد بوده است .در رقابت انتخاباتی
سال  ۱۳۸۶جامعه مدرسین با صدور
بیانیهای از حجتاالسالم والمسلمین
ناطق نوری حمایت کرد؛ اما بالفاصله
چندتن از اعضای جامعه با اعالم نظر
خود درباره حمایت از آقای ریشهری
این اتفاق نظر را شکستند .پس از آن
در سال  ۱۳۸۴جامعه مدرسین ترجیح

ً
داد از هیچکدام از کاندیداها رسما
حمایت نکند؛ اما لیست پانزدهنفر
از اعضای جامعه در حمایت از آقای
هاشمی رفسنجانی منتشر شد .در
سال  ۱۳۸۸پس از اعالم حمایت
اکثریت اعضای جامعه مدرسین از
آقای احمدینژاد ،لیستی از آنانی که
به این نظر رأی ندادند منتشر شد .در
چند دوره انتخابات مجلس شورای
اسالمی از حوزه انتخابی قم ،زمانی
که جامعه مدرسین با محوریت آقای
الریجانی اعالم نظر نمود ،تعدادی از
اعضا مخالف ورود مصداقی جامعه
مدرسین بودند و در نهایت همین افراد
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نیست .رسالت کرسیهای آزاداندیشی
پس از انتخابات پرداختن دقیق به این
اختالف رأی جدی است.
در کنار اهمیت ورود روحانیت
به حمایتهای انتخاباتی ،عملکرد
سازمانهای حوزوی نیز بسیار مهم
است .تشکلهای حوزوی ماهیتی
ً
کامال صنفی دارند که براساس وظیفه
خود به مسائل سیاسی نیز ورود میکنند
ً
و در مواردی نیز نقشآفرینی آنان کامال
موثر بوده است .برای بررسی مصداقی
میتوان از «جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم» آغاز نمود .اعضای این نهاد
که اغلب از علمای شاخص و ردههای

تدبیر و سیاست

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

با توجه به رفتار بیستسال اخیر این
نهاد در ادوار مختلف انتخاباتی باید
گفت متأسفانه اصل ورود مصداقی یا
متأسفانه اصل ورود مصداقی
یا غیرمصداقی به انتخابات همیشه
دستخوش اکثریت حامی و اقلیت
غیرحامی بوده است.
غیرمصداقی به انتخابات همیشه دستخوش
اکثریت حامی و اقلیت غیرحامی بوده
است .عدهای در دورهای منتقد ورود
مصداقی بودند و در دوره بعد تمام تالش
خود را برای حمایت از یک کاندیدا به
کار بردهاند و بالعکس! بنابراین الزم است
این نهاد درباره این موضوع مهم یکبار
برای همیشه و خارج از فضای انتخاباتی
تصمیمی جدی اخذ کرده و در اساسنامه
نیز ثبت نمایند.
نکته دوم که باید مورد توجه این تشکل قرار
گیرد رعایت اصول و آداب کار تشکیالتی
از سوی تمامی اعضای جامعه است.
اگرچه هریک از اعضای جامعه مدرسین
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دارای شئون مختلف حوزوی هستند ،اما
حضور در یک نهاد و تشکیالت رسمی
هنجارها و قوانین خاص خود را دارد.
الزم است جامعه مدرسین برای زیر سؤال
ً
نرفتن اعتبار خود به صورت کامال جدی و
رسمی برای این امر در اساسنامه و موارد
دیگر چارهاندیشی نماید.
نظام جمهوری اسالمی ایران براساس
منظومه فکری و ترسیمشده از سوی
امام خمینی شکل گرفته و تاکنون به
راه خود ادامه میدهد .این منظومه
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و… در
بیانات و پیامها و وصیتنامه ایشان بیان
شده است .یکی از خطوط ترسیم شده
از سوی امام راحل میزان و چگونگی
نکته دوم که باید مورد توجه
این تشکل قرار گیرد رعایت اصول و
آداب کار تشکیالتی از سوی تمامی
اعضای جامعه است.
شرکت روحانیت در عرصه انتخابات
است .ایشان فرمودهاند«:در این ایام
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که اعالن مىکنند مسأله انتخاب رئیس
جمهور ،آن اشخاصى که در حوزهها
هستند باید دست از کارها بردارند و راه
بیفتند توى شهرها و دهات و روستاها
و آن جاهاى دور افتاده و کمک کنند .و
اگر نکنند ،فردا مسئولند پیش خدا و اگر
مسامحه کنند ،فردا مسئولند پیش خدا.
مردم را دعوت کنند به دخالت در امور،
به انتخاب یک رئیس جمهور صحیح؛
کمک کنند براى رساندن صندوقها به
روستاهاى دور افتاده .اگر شما نکنید،
آنهایى که برضد شما هستند مىکنند
این کار را؛ تبلیغ مىکنند آنجاها .شماها
مبلغ اسالم هستید؛ امروز تبلیغ اسالم
براى حفظ خود اسالم ،تبلیغ این است
که رئیس جمهورتان را خودتان تعیین
کنید .اهمیت این همان اهمیتى است که
اسالم دارد .یک نفرى که وارد بشود و در
رأس امور واقع بشود و خداى نخواسته
فاسد از کار در آید ،یک کشور را به فساد
مىکشاند».
با توجه به این بیان صریح امام مبنی
بر معرفی مصداقی کاندیداها از سوی

خرداد و تیر 1396

اگر بخشی از حوزویان به
هردلیلی موافق این رویه نیستند،
باید بهصورت منطقی و علمی
چرایی نظر خود را بیان کنند تا متهم
به مخالفت با دیدگاههای امام
نشوند.
جهت نیروهای تبلیغی دارد ـ بهصورت

9

Mobahesat.ir

این نظریه ،عدولکنندگان از راه واقعی
امام معرفی نشوند ،بر خود این افراد الزم
است تحلیلها و برداشتهای خود را از
سخن امام خمینی به صورت دقیق و علمی
ارائه دهند .واقعیت این است که سخنان
صریح امام خمینی و رهبر معظم انقالب
مبنی بر دخالت حوزویان اعم از علما و
طالب جوان در معرفی کاندیدای اصلح
فراتر از بیان معیارهاست و اگر بخشی
از حوزویان به هردلیلی موافق این رویه
نیستند ،باید بهصورت منطقی و علمی

چرایی نظر خود را بیان کنند تا متهم به
مخالفت با دیدگاههای امام نشوند .این
موضوع هم یکی دیگر از مواردی است
که میتواند در کرسیهای آزاداندیشی
ارائه و به بحث گذاشته شود.
مدیران حوزه علمیه برادران و خواهران
در اقدامی سنجیده به همهی مراکز
زیرمجموعه خود بخشنامه عدم دخالت
سازمانی در انتخابات را صادر کردند.
این اقدام مورد توجه و استقبال رسانهها و
طیفهای مختلف حوزوی قرار گرفت.
اما براساس برخی اخبار منتشره یکی از
معاونتهای مرکز مدیریت حوزه علمیه
برادران ـ که گستردگی قابل توجهی از

@Mobahesatmagz

حوزویان به مردم براساس همان
رسالت و تکلیف دینی و سیاسی سؤال
اینجاست که نظریه «بیان معیارهای
کلی و عدم ورود مصداقی» روحانیت در
انتخابات آیا مقابل دیدگاه امام خمینی
قرار میگیرد؟
ً
قطعا شرایط زمان و مکان و… در همهی
امور و برنامههای سیاسی و دینی تأثیرگذار
است؛ اما برای آنکه دیدگاه «عدم دخالت
مصداقی روحانیت» به نوعی مخالف
دیدگاه صریح امام معرفی نشده و حامیان

تدبیر و سیاست

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

مستقیم به حمایت از یکی از کاندیداها
پرداخت .چنانکه این اخبار صحیح بوده
و اثبات شود ،الزم است شورای عالی
حوزه علمیه قم براساس وظیفه نظارتی
خود به این تخلف صریح ورود کرده و
از مدیر حوزه علمیه برخورد جدی با
مسئوالن این مجموعه را بخواهد.
در این دوره از انتخابات ،مراجع عظام
تقلید در تدبیری قابل تحسین اعالم کردند
ضمن احترام به همهی کاندیداهای انتخابات
ریاستجمهوری ،امکان دیدار با آنها
وجود ندارد .در دورههای پیشین ،دیدار
کاندیداها با مراجع تقلید در برنامههای
تبلیغاتی به منزله تأیید به افکار عمومی
عرضه میشد که در این دوره خوشبختانه
شاهد چنین حرکتهای تبلیغی نادرستی
نبودیم .انشاءالله در دورههای بعدی نیز
این تدبیر به صورت یک سنت حسنه ادامه
داشته باشد.
نکته پایانی این یادداشت نگاه شخصی
نگارنده به نوع مواجهه جامعه بهویژه
حوزویان با مسائل سیاسی و انتخاباتی
است که ممکن است خوشایند عدهای
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نباشد .اگر بخواهیم نگاهی فراجناحی
به رویکرد حوزیان در مسأله ورود
مصداقی به حمایت از کاندیداها داشته
باشیم ،سوگمندانه باید گفت این نظریه
تنها ابزاری برای زیرسؤال بردن طیف
مقابل است.
مگر غیر از این است که حامیان عدم
ورود مصداقی در این دوره انتخابات
ریاستجمهوری (دوازدهمین دوره) ،در
مدافعان «تکلیف سیاسی
روحانیت در معرفی کاندیدا»
ً
دقیقا در آخرین انتخابات
مجلس از حوزه انتخاباتی قم،
جامعه مدرسین را بهواسطه
معرفی کاندیدا با تمام وجود
تخریب کردند.
سال  ۸۴تمام تالش خود را بهکار بردند تا
لیستی از علما و اعضای جامعه مدرسین
در حمایت از اقای هاشمی رفسنجانی
تهیه کنند؟ و مگر غیر از این است که
مدافعان «تکلیف سیاسی روحانیت
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ً
در معرفی کاندیدا» دقیقا در آخرین
انتخابات مجلس از حوزه انتخاباتی
قم جامعه مدرسین را بهواسطه معرفی
کاندیدا با تمام وجود تخریب کردند؟
بدون تعارف باید گفت بهنظر میرسد
«تکلیف سیاسی» و «رعایت شأن حوزه»
دو ابزار مقابله با رقبای سیاسی است
که هراز چندی دستبهدست شده و از
گروهی به گروه دیگر منتقل میشود .تا
زمانی که نگاه به این دو مفهوم مهم،
ً
صرفا نگاهی ابزاری باشد ،نمیتوان به
صداقت طرفداران آنها اعتماد کرد و در
این بین جایگاه واالی حوزههای علمیه
است که هر روز ضربات جبرانناپذیری
میخورد.
به هرحال این دوره از انتخابات هم
با همهی نقدها و بایدها و نبایدهای
رفتار حوزویان گذشت؛ امید است
مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشگاههای
علمی و سایر مراکز به بررسی جدی این
رفتارها بپردازند و اجازه ندهند آسیبها
و نگرانیهایی از این دست در دورههای
بعدی تکرار شوند.

خرداد و تیر 1396

تدبیر و سیاست

دلنوشتهای در
فراسوی انتخابات
یادداشتی از حجتاالسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا

یادداشت حاضر که به قلم حجتاالسالم
والمسلمین محسن مهاجرنیا یک روز قبل
از برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست
جمهوری نگارش یافته ،جهت انتشار
در اختیار مباحثات قرار گرفته است.
تأکید میشود دیدگا ه مطرحشده در این
ً
یادداشت ،لزوما نشاندهندهی دیدگاه
مباحثات نیست.
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امروز پنجشنبه است و پایان تبلیغات
انتخاباتی .میخواهم با حوزویان و
هملباسیهای خودم درد دل کنم.
اکثریت نهادهای حوزوی و شخصیتهای
سیاسی معروف حوزوی در جامعه
مدرسین ،مجمع طالب و فضالی حوزه،
تشکل اساتید ،اکثریت اعضای مجتهد
مجلس خبرگان رهبری ،برخی از مراجع
و اعضای شورای نگهبان و بزرگان حوزه
حسب تکلیف شرعی برای انجام وظیفه
در انتخابات با تالش مضاعف وارد عرصه

شدند و از یک کاندیدای خاص حمایت
کردند (شکرالله مساعیهم) .تا اینجای
کار مشکلی وجود ندارد .اما در فراسوی
این رفتار صدها پرسش بیپاسخ وجود
دارد که باید در فردای انتخابات در خلوت
خودمان در اتاقهای فکر و لجنههای
علمی بدانها بپردازیم.
ً
حقیقتا نگارش چنین متنهایی در فضای
عمومی شاید به صالح نباشد .اما چه باید
کرد؟ فراموش نمیکنم سالها پیش مقام
معظم رهبری مکرر بحث تحول و اصالح در

حوزه را بهطور خصوصی مطرح میکردند؛
اما وقتی اراده جدیای ندیدند ،در محفل
عمومی فرمودند« :تحول و دگرگونی یک
امر قهری است؛ … این تحول و تغییر را یا
مدیریت میکنیم ،آن را هدایت میکنیم ،یا
نه ،رها میکنیم .اگر رها کردیم ،باختهایم».
در اینجا عالقهمندم سؤاالتی را طرح کنم؛
به امید آنکه روزی مبنای هماندیشی و
همفکری برای اصالح اندیشه ورفتار ما
حوزویان باشد.
 .۱آیا تکلیف شرعی امر بسیطی است

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

که با ورود دالیل ظاهری ،زنگ قیام آن
زده میشود؟ یا تکلیف مجموعهای از
ادله نقلی و عقلی است که در بستر زمان
و مکان و مصالح و شرایط ریخته میشود
و با قدرت استدالل عقلی ،استنباط
میگردد؟ آیا در مسائل سیاسی نتایج،
آثار و پیامدها هم جزو تکلیف است؟ یا
مانند جنگ هشتساله به تعبیر امام راحل
«رضوان الله علیه» ما مأمور به جنگ و
دفاع از دین و کشور بودیم و خود این
فی نفسه تکلیف بود؛ خواه میدانستیم
پیروز می شویم یا شکست میخوریم.
آیا حوزویان که همه تخممرغهای خود
را در سبد یک نامزد انتخاباتی گذاشتند،
مکلف به حمایت صریح و سریع بودند؟
چرا هیچ مجتهدی االحوط  ،و االقوی و
االحسن نکرد؟ آیا احتیاطات عقلی در
عرصه سیاست و زندگی جمعی راهی
نداشت؟ آیا حوزویان مأمور و معذور
بودند یا مجتهد و مستنبط؟ هوشمندان
بصیر از اول تشخیصشان این بود که
نتیجه به نفع نامزد مورد حمایت حوزویان
نیست؛ چگونه است که اجتهاد ما به این
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بسترهای معرفتزا و شرایط سیاسی قابل
فهم بیتوجه بود؛ در حالی که در بیانات
آیا حوزویان که همه
تخممرغهای خود را در سبد یک
نامزد انتخاباتی گذاشتند ،مکلف
به حمایت صریح و سریع بودند؟
چرا هیچ مجتهدی االحوط  ،و
االقوی و االحسن نکرد؟
حکیم انقالب اسالمی ـ خلف الحکیم ـ
به خوبی روشن بود .او از اول تالش کرد
رویکرد نامزد پیروز را اصالحح کند؛
لذا فرمود :نامزدها به مردم قول بدهند
که نگاهشان به داخل باشد؛ به مسائل
اقتصادی و معیشتی مردم توجه شود و…
 .۲انتخابات فرصت خوبی شد تا ما به
این حقیقت بیندیشیم که آیا وظیفه حوزه
«نظریهپردازی» و تقویت مبانی تئوریک
نظام اسالمی در همه عرصههای سیاسی،
اقتصادی ،انتخابات و… است یا ـ همانند
سایر مردم و جوانان ـ دعوت از کاندیداها
و حضور در میتینگهای تبلیغاتی و
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همراهی با نامزد انتخاباتی و شهربهشهر
مسافرت کردن؟
 .۳جا دارد از بزرگان دغدغهمند سؤال
شود برای تقویت نظام و پشتیبانی از مبانی
آن تاکنون چه نظریاتی ارائه دادهاند؟ تا
آنجا که اطالع داریم مقام معظم رهبری
به دلیل فقدان حضور اعاظم ،خودشان
دست تنها به طرح نظریه در زمینههای
مختلفی همچون مردمساالری دینی،
سبک زندگی ،کرسیهای آزاداندیشی،
نظریهپردازی ،تولید علم ،علوم انسانی-
اسالمی ،تهاجم فرهنگی ،اقتصاد مقاومتی،
اتحاد و انسجام ملی ،الگوی اسالمی ـ
ایرانی و… اقدام کردند؛ به امید کمک و
بهمیدانآمدن حضرات! با همه احترام به
بزرگان و به ویژه جامعه محترم مدرسین (که
جا دارد از بزرگان دغدغهمند
سؤال شود برای تقویت نظام و
پشتیبانی از مبانی آن تاکنون چه
نظریاتی ارائه دادهاند؟
با چنان عجلهای اعالم موضع انتخاباتی

خرداد و تیر 1396
داشتند که سبب اختالف بین خودشان هم
شدند) این سؤال را داریم که تاکنون چند
با این حضور بیحساب
و کتاب در انتخابات و حمایت از
نامزد خاص ـ که اقلیت مردم در کنار
او بودند و از اول مشخص بود پیروز
نخواهد شد ـ آیا به دیانت و اعتقاد
مردم و پشتیبانی آنها از اسالم و
نظام اسالمی کمک شد؟

نشست اساتید و مجمع
مدرسین و محققین حوزه و تشکل
اساتید برای چه بهوجود آمدهاند؟ آیا
با این وضعیت در آینده یک تشکل
قدرتمندی در کنار جامعه سربرنخواهد
آورد که بخشی از اعضای همین جامعه
از مؤسسان آن باشند؟
بازسازی را در حوزه ـ با عنایت به موارد
ذکرشده ـ فراهم آورد.
التماس دعا
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دانشگاهیان قرار دادید؟
ً
 .۵حقیقتا از جامعه محترم مدرسین این
سؤال را داریم که مگر شما بزرگان حوزه
نیستید که در یک نهاد حوزوی جمع شدهاید
و اعتبار حوزه و فقاهت با شما نیست؟ یا
یک حزب سیاسی شدهاید که در حاشیه
برخی از جناحهای فکری فعالیت میکنید
و به این حداقل راضی شدید که برخی از
سیاسیون به ما بگویند جامعتین مرجع
هستند؟ در حالی که در همین انتخابات
روشن شد آنها کار خودشان را میکنند
و از ما تأیید میخواهند.
 .۶تردیدی نیست که جامعه محترم
مدرسین مورد تأیید امام راحل ،مقام معظم
رهبری و مراجع عظام بوده و هست و همه
حوزویان انتظار دارند نقش محوری و
اساسی آن در همه مسائل علمی حوزه
و مسائل کشور ،برجسته و ممتاز باشد؛
اما مع االسف عدم ایفای این نقش سبب
شده تا در هر دورهای رقبایی در مقابلش
سربرآورند .فراموش نکردیم به چه دالیلی
امام مجوز شکلگیری «مجمع طالب و
فضالی حوزه» را دادند؛ و البته امام دستور

دادند مراعات حال جامعه را هم داشته
باشند .نشست اساتید و مجمع مدرسین
و محققین حوزه و تشکل اساتید برای چه
بهوجود آمدهاند؟ آیا با این وضعیت در
آینده یک تشکل قدرتمندی در کنار جامعه
سربرنخواهد آورد که بخشی از اعضای
همین جامعه از مؤسسان آن باشند؟
 .۷پیشنهاد میکنم جامعه محترم
مدرسین بعد از انتخابات با تشکیل یک
همایش آسیبشناسی و دعوت از محققان
و منتقدان ،زمینه بازشناسی ،بازنگری و
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نظریه پشتیبان برای این طرحها یا موارد
دیگر ارائه دادهاند؟
 .۴از نهادهای علمی حوزه و همه روحانیون
در سرتاسر کشور ،ائمه محترم جمعه و
جماعات ،تقاضا داریم بفرمایید با این
حضور بیحساب و کتابتان در انتخابات
و حمایت از نامزد خاص ـ که اقلیت مردم
در کنار او بودند و از اول مشخص بود
پیروز نخواهد شد ـ آیا به دیانت و اعتقاد
مردم و پشتیبانی آنها از اسالم و نظام
اسالمی کمک شد یا تنها ثمرهاش این
بود که شما نقش هدایتی و پدری خود را
از دست دادید و خود را در مقابل مردم و

تدبیر و سیاست

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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کاری بکنید که دل مردم را
بهدست بیاورید

گفتاری درباره امام خمینی(ره) و دموکراسی اسالمی

علی اکبری معلم

حضرت امام خمینی(ره) معتقد به دموکراسی اسالمی بود؛ بدین
معنا که از منظر وی ،این مردم هستند که شکل حکومت را تعیین
میکنند؛ اما محتوای آن را قوانین الهی و اسالمی تشکیل میدهد.
از همین روست که امام عنوان جمهوری اسالمی را پیشنهاد میدهد
و از مردم میخواهد که نظر خود را نسبت به آن بیان کنند .عنوان
جمهوری اسالمی در واقع ،نشاندهنده هر دو جنبه و وجه الهی و
مردمی حکومت است؛ بر خالف دموکراسی و نظامهای مبتنی بر
دموکراسی که شکل و محتوای حکومت توسط مردم مشخص میشود.

در اندیشه امام ،حکومت اسالمی متکی
بر آرای ملت بوده و رأی مردم در دموکراسی
اسالمی ،میزان و دارای اعتبار است و
صاحبان قدرت هم با رأی مردم بر سر کار
میآیند .ایشان در پاسخ به سؤال خبرنگار
انگلیسی که از ایشان در خصوص تعریف
حکومت اسالمی پرسیده بود ،میفرمایند:
«حکومت اسالمی حکومتی است بر پایه
قوانین اسالمی… ما خواستار جمهوری
اسالمی هستیم .جمهوری ،فرم و شکل
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حکومت را تشکیل میدهد و اسالمی،
یعنی محتوای آن فرم ،قوانین الهی است».
بهعبارت دیگر ،به باور حضرت امام،
جمهوری اسالمی به این معناست که
قانون کشور را قوانین اسالمی تشکیل
میدهند ،ولی فرم حکومت اسالمی،
جمهوری است؛ یعنی متکی به آرای
عمومی است.
ایشان اگرچه معتقد به وجود مشابهت
بین دموکراسی مورد نظر خویش با

دموکراسی مرسوم در جهان معاصر
بودند ،اما قائل به وجود تفاوت میان
آن دو نیز بودند و دموکراسی اسالمی
را کاملتر میدانستند .از تفاوتهای
اصلی بین دموکراسی مورد نظر ایشان با
دموکراسی رایج در جهان میتوان به این
مطلب اشاره کرد که مردم در به فعلیت
رساندن و تحقق حکومت اسالمی و
حاکمیت ولی فقیه دارای نقش محوری
ً
هستند و اساسا بدون رضایت آنان امکان

خرداد و تیر 1396
تشکیل و استمرار حکومت اسالمی و
اجرای قوانین الهی وجود ندارد؛ منتها
پس از اعالم رضایت آنان ،آنچه محور
همه امور قرار میگیرد ،احکام و قوانین
الهی است؛ ولی در دموکراسی مرسوم
در جهان امروز ،نظر مردم و عقل انسان،
محور تمامی امور قرار میگیرد و دین در
اداره امور جامعه نقشی ندارد.
به نظر امام ،قانون اسالمّ ،
مسبب آزادیها
و دموکراسی حقیقی است و استقالل
کشور را تضمین میکند .ایشان هر جا از
دموکراسی و ویژگیهای آن در جمهوری
اسالمی سخن میگویند ،بالفاصله
محوریت قوانین اسالم و حاکمیت آن را

ایشان اگرچه معتقد به وجود
مشابهت بین دموکراسی مورد نظر
خویش با دموکراسی مرسوم در جهان
معاصر بودند ،اما قائل به وجود تفاوت
میان آن دو نیز بودند.
میدانند ،بر جلب رضایت مردم تأکید
دارند و میفرمایند« :کاری بکنید که دل
مردم را بهدست بیاورید؛ پایگاه پیدا کنید
در بین مردم .وقتی پایگاه پیدا کردید ،خدا
از شما راضی است؛ ملت از شما راضی
است؛ قدرت در دست شما باقی میماند
و مردم هم پشتیبان شمایند».
از نظر امام بین رضایت مردم و رضایت
خدا رابطه وجود دارد و گرایش مردم بهسوی
خدا و اوامر الهی ،از نهاد خدایی انسان
سرچشمه میگیرد .حکومتی از منظر امام
مطلوب است که الهی و موافق با رأی و
حکم خدا باشد و آن چیزی که موافق با
اراده خداست ،موافق میل مردم نیز هست.
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هم یادآوری میکنند تا تفاوت مهم این دو
نظام آزاد مبتنی بر آرای ملت و بر اساس

نمایندگی را خاطرنشان کرده باشند.
یکی از وجوه تشابه بین دموکراسیهای رایج
در دنیا و جمهوری اسالمی ،انتخابات آزاد
است .امام در موارد متعددی ـ بهخصوص
در وصیتنامه سیاسی الهی خود ـ به مردم
سفارش میکنند که در تمامی انتخاباتها
در صحنه حضور داشته باشند .بنابراین،
ایشان همچون دموکراسیهای رایج ،بر
حضور مردم در همه صحنههای سیاسی
اجتماعی ،از جمله حضور فعال در انتخابات
و جلب رضایت مردم تأکید دارند .نقش
مردم در جمهوری اسالمی و دموکراسی
مورد نظر ایشان ،تعیین شکل حکومت و
نظارت بر رفتارهای حکومت و حاکمان
است .در نظر ایشان رأی اکثریت مالک
عمل است؛ اما محتوا و محور همه امور،
قوانین اسالم است؛ بدین معنا که مردم در
حکومت اسالمی نمیتوانند در مخالفت
با قوانین اسالمی اقدام کنند.
در اندیشه امام ،محور تمامی امور،
توحید و رضایت خداوند است .تأکید
ایشان بر جلب نظر ملت نیز برای جلب
رضایت خداست .امام از آنجا که وجود

و استمرار حکومت اسالمی و اجرای
قوانین اسالمی را منوط به رضایت مردم

@Mobahesatmagz

در اندیشه امام ،حکومت
اسالمی متکی بر آرای ملت بوده و رأی
مردم در دموکراسی اسالمی ،میزان و
دارای اعتبار است و صاحبان قدرت
هم با رأی مردم بر سر کار میآیند.

تدبیر و سیاست

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

حضرت امام در تبیین ویژگیهای
جمهوری اسالمی ،بر روی دموکراسی
بر اساس نمایندگی با محوریت قوانین
اسالم تأکید میکنند و میگویند :آنچه
مهم است ضوابطی است که در این
حکومت باید حاکم باشد که مهمترین
ً
آنها عبارت است از اینکه اوال متکی
به آرای ملت باشد؛ بهگونهای که تمامی
آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که
باید مسئولیت و زمام امور را در دست
بگیرند ،شرکت داشته باشند؛ دیگر اینکه
در مورد این افراد نیز خط مشی سیاسی
و اقتصادی و سایر شئون اجتماعی و
کلیه قواعد و موازین اسالم رعایت
شود .در این حکومت بهطور قطع باید
ً
زمامداران امور ،دائما با نمایندگان ملت
در تصمیمگیریها مشورت کنند و اگر
امام خمینی ،نهتنها اسالم
را مخالف دموکراسی نمیدانند،
بلکه با پذیرش برخی از ویژگیهای
آن بر اساس مبانی اسالم بر آنها
تأکید دارند.
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نمایندگان موافقت نکنند ،نمیتوانند به
تنهایی تصمیمگیرنده باشند.
امام خمینی ،نهتنها اسالم را مخالف
دموکراسی نمیدانند ،بلکه با پذیرش
برخی از ویژگیهای آن بر اساس مبانی
اسالم بر آنها تأکید دارند .برخی از این
ویژگیها عبارتند از :انتخابات ،حضور
مردم در صحنههای سیاسی و اجتماعی،
آزادی مردم و ابراز عقیده از سوی آنان تا
جایی که مفسده نداشته باشد ،آزادی زنان
بدون نگاه ابزاری به زن و اینکه زن ملعبه
دست دیگران نباشد ،نقد آزادانه رفتار

نسخه مکتوب  -شماره 13

حاکمان توسط همه افراد جامعه ،تأکید
بر عدالت ،نظارت همگانی مردم بر امور
مملکت برای جلوگیری از خطر انحراف،
استبداد و انحطاط .از منظر ایشان آنچه
مهم است اصل توحید و محوریت قوانین
الهی است که اجرای آن بدون رضایت مردم
میسر نمی شود .بنابراین حضرت امام با
حفظ اصول ،بر ویژگیهای دموکراسی و
بر دو عنصر اساسی در دموکراسی مد نظر
خودشان که همان دموکراسی اسالمی
است تأکید دارند؛ آن دو عنصر عبارتند
از :قوانین الهی و رضایت و حضور مردم.

خرداد و تیر 1396

تدبیر و سیاست

مؤسس حوزه؛ پایهگذار
مبارزه با اسرائیل
مروری بر تدبیر شیخ عبدالکریم حائری درباره مسأله فلسطین
احمد نجمی
بحران اسرائیل هر روز وارد مرحله جدیدی میشود
و تقابل این رژیم با اسالم به شکل علنی بر همگان
آشکار شده است .در اینجا این سؤال جدی مطرح
است که علمای اسالم در مقابل سازماندهی این
رژیم در گذشته تا چه اندازه توانستهاند ماهیت آن
را شناخته و به پیکارش بروند .در این یادداشت
به تشریح نوع برخورد حضرت آیت الله شیخ
عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم
پرداخته و سعی شده است پاسخی روشن ارائه شود.
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در کارنامه سیاسی آیت الله شیخ
عبدالکریم حائری یزدی ،مؤسس حوزه
عملیه قم ،نقاط درخشانی وجود دارد که با
بررسی دقیق آنها ،عالوه بر شناخت بیشتر
بینش واال و صحیح وی در رخدادهای
مهم ،تأثیرات شگرف تصمیمات آیت
الله حائری نمایان میشود .نکته قابل
توجه این است که حیات مؤسس حوزه
علمیه قم در زمانی بوده است که زمزمه
شکلگیری یک تشکل یهودی در دنیا علنی

نشده بود و حتی بسیاری از سیاسیون و
متفکران جهان عرب نیز از این موضوع
بیاطالع بودند.
یکی از این مسائل ،واکنش آیت الله
حائری یزدی به تصمیم دولت انگلیس
در الحاق کشور فلسطین به مستمرات
خود و اعطای این سرزمین به یهودیان و
دولت صهیونیست است.
در بحبوحه جنگ جهانی اول ،دولت
استعمارگر انگلیس با دولت فرانسه ،در

سال  )۱۲۹۵( ۱۹۱۶قراردادی را امضا
کردند که به «موجب آن ،این دو کشور
پیش از پایان جنگ ،میراث امپراتوری
عثمانی را در خاورمیانه میان خود تقسیم
کردند .به موجب این قرارداد ،سوریه و
لبنان و بخشی از جنوب ترکیه به عنوان
سهم فرانسه و فلسطین و مناطق اطراف
خلیج فارس و سرزمین کنونی عراق تا
بغداد سهم انگلستان شناخته شد)۱( ».
بعد از رسمی کردن تسلط انگلیس

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

بر فلسطین ،به علت پیوندی که دولت
استعماری انگلیس با یهودیان داشت،
در سال  ۱۹۲۲با تنظیم الیحه سرپرستی
فلسطین و ارسال آن به جامعه ملل به
اهداف و تعهدات خود با صهیونیستها
جامه عمل پوشاند .هنگامی که تعهد بین
این دو فاش شد ،همواره در میان ساکنان
مسلمان و اعراب مناطق اشغالی با دولت
انگلستان و صهیونیستها نبردها و مبارزاتی
خونین به وقوع پیوست.
در سال  )۱۳۱۲( ۱۹۳۳استعمار انگلیس
با حمایت از صهیونیستها و سرکوب
مسلمانان ،زمینهای فلسطینیان را از دست
آنان خارج و به یهودیان مهاجر واگذار
میکرد .در حقیقت انگلستان با غصب
زمینهای فلسطینیان و ساکنان اصلی آن،
در فراهم آوردن مهاجرت یهودیان نقش
اصلی را ایفا کرد .در همین زمان بود که
آیت الله شیخ عبدالکریم حائری و به تبع
وی سایر روحانیون ایران برای دفاع از مردم
فلسطین دست به کار شدند.
حرکت اصلی مؤسس حوزه در این
زمان ،ارسال نامهای به رضاشاه بود.
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آیت الله حائری در دیماه  ۱۳۱۲این
نامه را توسط آیت الله سید محمد
بهبهانی به رضاشاه ارسال کرد .چرا که
«وی فرزند سیدعبدالله بهبهانی رهبر
مشروطیت بود و به علت روابطی که
با رضاخان داشت ،میان علما و شاه و
انگلستان با غصب
زمینهای فلسطینیان و ساکنان
اصلی آن ،در فراهم آوردن مهاجرت
یهودیان نقش اصلی را ایفا کرد .در
همین زمان بود که آیت الله شیخ
عبدالکریم حائری و به تبع وی سایر
روحانیون ایران برای دفاع از مردم
فلسطین دست به کار شدند.
دربار نقش واسطه را ایفا کرده و مورد
احترام شاه بود)۲( ».
متن تلگراف آیت الله شیخ عبدالکریم
حائری یزدی به رضاخان چنین است:
«حضور مبارک اعلیحضرت شاهنشاهی
خلدالله ملکه .بعد از دعاگویی صمیمی،
امروزه مسلمین در این هجوم یهود به

نسخه مکتوب  -شماره 13

فلسطین و بیتالمقدس مستغیث به
آن یگانه حامی است و چشم همگی
به الطاف خاصه ملوکانه است .امید به
اعانت پروردگار جل و عال این غایله مهم
با توجهات خاصه مرتفع ،موجب مزید
دعاگویی این ضعیف و عامه مسلمین
گردد .االحقر عبدالکریم حائری)۳( » .
البته آیت الله شیخ عبدالکریم شرط
کرده بود که این نامه در جراید نیز درج
شود که به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.
موضوع تلگراف آیت الله حائری
توسط آیت الله بهبهانی در تاریخ  ۷دی
۱۳۱۲یعنی آخرین روزهای  ۱۹۳۳به
اطالع نخستوزیری میرسد .متن آن
چنین است:
«به عرض میرساند با تقدیم عرض
دعاگویی مصدع است از طرف حضرت آیت
الله آقای حاج شیخ عبدالکریم و جملهای
از وجوه علمای اعالم قم دامت برکاتهم،
ً
تلگرافا راجع به فلسطین ،تظلماتی به حضور
مبارک اقدس شاهنشاهی خلدالله سلطانه
شده است و صورتشان را سرکار آیت الله
معظم برای حقیر فرستادهاند اینک تقدیم

خرداد و تیر 1396
میشود و در صورتی که مقتضی بدانند
مقرر فرمایید در جراید نشر شود .شاید
حفظ حوزه علمیه اولویت
نخست مؤسس حوزه بود و باالجبار
در چند موضوع بسیار مهم که با
اصل دین در ارتباط بود دخالت
کرد .یکی از آنها مبارزه علنی
رضاخان با روحانیت و دیگری
مسئله کشف حجاب بود.

آیت الله حائری با درایت
و سیاست خاص خود سعی کرد
از انهدام حوزه علمیه جلوگیری
نماید و پایگاه علمی ـ مذهبی
حوزه را از دخالتها و تهاجمات
رژیم ،سالم نگه دارد.
در همچون معرکهای واقع شده بود و
چارهای غیر از این که صبر کند نداشت.
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به قم و بنا نهادن پایههای حوزه ،رضاخان
با کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی وارد
تهران شد و اوضاع سیاسی اجتماعی کشور،
به یکباره تغییر کرد و باگذشت اندکزمانی
رضاخان با توسل به چند مانور سیاسی،
ماهرانه به سلطنت رسید .همزمانی دو
واقعه مهم ،یعنی تأسیس حوزه علمیه قم
به منظور مستحکم نمودن پایههای دینی
در کشور توسط یکی از مراجع بزرگ و به
قدرت رسیدن رضاخان و اعمال دیکتاتوری
و برچیدن بساط مشروعیت از سوی
دیگر ،موجبات مقابله شدید نهاد حوزه
(مرکز رهبری دینی) و نهاد دولت (مرکز
قدرت و تصمیمگیری) را فراهم ساخت.
با استقرار و تثبیت سلطنت پهلوی ،دوره
اجرای سیاستهای نو استعمار انگلیس فرا
رسید و سیاست مذهبزدایی و استحاله
فرهنگی از طریق اشاعه فرهنگ تجددگرایی
غربی ،در دستور کار هیئت حاکمه قرار
گرفت» ( .)۵قانون متحد الشکل شدن
لباس ،ممنوعیت پوشیدن لباس روحانیت،
کشف حجاب و مبارزه علنی با مظاهر
مذهبی و دینی یکی از این برنامهها بود.

در چنین شرایطی هرگونه حرکت
نسنجیده آیت الله حائری یزدی
میتوانست جرقهای بر باروت آماده
انفجار رضاخان باشد .آیت الله حائری
با درایت و سیاست خاص خود سعی
کرد از انهدام حوزه علمیه جلوگیری
نماید و پایگاه علمی ـ مذهبی حوزه را
از دخالتها و تهاجمات رژیم سالم
نگه دارد .آیت الله العظمی اراکی در
این باره میگوید« :چنانچه کوچکترین
حرکتی از یک گوشه این مملکت پیدا
میشد ،رضاخان فوری مجرم را با تبعید
میکرد یا به دار میکشید .حاج شیخ
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این چند روزه از سایر والیات هم قریب
به همین مضامین مخابراتی شود .به نظر
قاصر حقیر درج آنها در جراید بیمناسبت
نیست .دیگر موکول به تصویب حضرت
اشرف عالی است .االحقر محمد موسوی
بهبهانی)۴( ».
برای روشن شدن اهمیت نامه آیت الله
شیخ عبدالکریم حائری ،نیاز است به
شکل خالصه فضای اختناق و حساس
آن زمان تبیین شود و سپس به شرح ابعاد
مختلف نامه بپردازیم.
«درست در سال ورود آیت الله حائری
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در کف شیر نر خونخوارهای غیر تسلیم
و رضا کو چارهای» ()۶
آیت الله حائری در حالی
آگاه به خطر اشغال سرزمین
ً
فلسطین شد که تقریبا هیچ
رسانهای در ایران وجود نداشت که
به این مسئله بپردازد.
بر این اساس ،حفظ حوزه علمیه اولویت
نخست مؤسس حوزه بود و باالجبار در
چند موضوع بسیار مهم که با اصل دین
در ارتباط بود دخالت کرد .یکی از آنها
مبارزه علنی رضاخان با روحانیت و دیگری
مسئله کشف حجاب بود .آیت الله حائری
معتقد بود که این دو مسئله به اساس دین و
مذهب مربوط میشود و هدف رضاخان
برکندن ریشه اسالم است.
با توجه به مقدمه فوق ،اهمیت حرکت
آیت الله شیخ عبدالکریم حائری در ارسال
نامه به رضاخان و درخواست واکنش
در قبال مسئله فلسطین بیشتر نمودار
میشود .به جرأت میتوان گفت آیت الله
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شیخ عبدالکریم حائری ،مقابله با اشغال
سرزمین فلسطین را از مهمترین امور دین
و همردیف با مسئله حجاب میدانست.
دخالت آیت الله حائری در این قضیه،
نشان از آن دارد که وی به علت رهبری
عامه مسلمین در ایران ،وظیفه و تکلیف
خود میدانست که از طرف خود و ملت
مسلمان ایران نسبت به هجوم یهودیان به
فلسطین موضعگیری کند.
پس از تبیین اهمیت واکنش آیت الله
حائری به مسئله اشغال فلسطین ،برای
روشن شدن ابعاد دیگری از این اقدام ،به
تحلیل جوانب مختلف نامه میپردازیم.
 -۱آیت الله حائری در حالی آگاه
به خطر اشغال سرزمین فلسطین شد
ً
که تقریبا هیچ رسانهای در ایران وجود
نداشت که به این مسئله بپردازد .چه
آنکه چند نشریه محدود نیز در چنبره
قدرت رضاخان بودند و اجازه انتشار
مطلبی در این موضوع را نداشتند .حتی
تلگراف نیز که تنها وسیله ارتباط سریع
بین شهرها بود تحت نظر دولت قرار
داشت و اجازه ارسال حتی یک تلگراف
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در این خصوص را نداشت .از سوی
دیگر شاهد سکوت بسیاری از علمای
کشورهای عربی که از نزدیک شاهد ماجرا
بودند ،هستیم که حتی دهها سال بعد از
اشغال فلسطین ،یا به جهت بیاطالعی
و یا خوف از دولتهای خود ،لب به
اعتراض نگشودند .از این رو میتوان
گفت علیرغم نبود اطالعرسانی دقیق
و پل ارتباطی میان قم و کشورهای خارج
در آن زمان ،آیت الله حائری به خوبی
اهمیت ماجرا را دریافت و با تحلیل و
تصمیمی دقیق توانست بینش سیاسی
آیت الله حائری به خوبی
میدانست که در این قضیه از
مردم ،به ویژه آنانی که در بهت
و ترس از استبداد رضاخانی به
سر میبرند کاری ساخته نیست
و این مسئله ،امری دیپلماتیک و
بینالمللی است.
و واقعنگر خود را در خصوص مسئله
فلسطین نشان دهد.
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فلسطین امری بینالمللی و سیاسی و
اجتماعی بود ،آیت الله الزم دید تا با درج
نامه در جراید عالوه بر اطالع مردم ایران،
مردم و علمای سایر کشورها نیز از انتشار
چنین نامهای و حمایت مرجعیت شیعه
در ایران از حقوق ملت فلسطین اطالع
یابند .اما از آنجا که رضاشاه دستنشانده
و مطیع امر انگلیس بود ،این شرط آیت
الله حائری را ،تهدید
منافع انگلیس دانست و
رد کرد .دربار در پاسخ
به این درخواست چنین
نوشت« :حسب االمر
جهانی مطاع مبارک
شاهانه ارواحنا فداه،
ابالغ مینماید انتشار
تلگراف راجع به مسلمین
فلسطین در جراید
مقتضی نیست)۷( ».
 -۴مخالفت رضاشاه
با درج نامه آیت الله
حائری در جراید و
بیپاسخ گذاشتن این

نامه ،اولین گام در اثبات وجود رابطه
تنگاتنگ پهلوی اول و دوم با رژیم اسرائیل
بود .به ویژه آنکه پشت پرده هر دوی این
رژیمها ،دولت انگلیس منافع خود را پیاده
میکرد و آنان نیز نیروی اجرایی انگلیس
محسوب میشدند.
درباره شناخت عداوت انگلستان با
مسلمانان جا دارد به خاطرهای دیگر اشاره

@Mobahesatmagz

 -۲ممکن بود مؤسس حوزه ،همچون
سایر اطالعیهها ،بیانیهای خطاب به مردم
صادر کرده و ضمن اعالم خطر ،مردم را به
مبارزه و قیام علیه اشغالگران فرا بخواند.
اما آیت الله حائری این نامه را خطاب
به رضاخان به عنوان رئیس یک دولت
اسالمی نوشت و از وی خواست از بعد
بینالمللی از مردم فلسطین حمایت کند.
آیت الله حائری به خوبی میدانست که
در این قضیه از مردم ،به ویژه آنانی که در
بهت و ترس از استبداد رضاخانی به سر
میبرند کاری ساخته نیست و این مسئله،
امری دیپلماتیک و بینالمللی است .از
سویی دیگر ممکن بود نامه آیت الله
حائری خطاب به مردم ،تبدیل به بهانهای
شود تا رضا شاه مؤسس حوزه را متهم به
برهم زدن نظم عمومی و اخالل در امنیت
جامعه نماید!
 -۳نکته جالب توجه در این نامه ،شرط
ابتکاری آیت الله حائری است .همانگونه
که در نامه آیت الله بهبهانی آمده است،
آیت الله حائری خواستار درج نامه در
جراید شده بود .از آنجا که مسئله اشغال
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کنیم .سید محسن صدرالشراف در سال
 ۱۳۰۷ه.ش مینویسد« :خدمت حاج
شیخ عبدالکریم رسیدم .از اوضاع وقت
به طوری گریه کرد که مثل باران اشک
میبارید و گفت :انگلیسیها حلقوم
اسالم و مسلمین را گرفتهاند و تا آن را
خفه نکنند دستبردار نیستند)۸( ».
بعدها حمایت دولت پهلوی از اسرائیل
شکل رسمی به خود گرفت تا جایی که
در آستانه ماه محرم ،وعاظ را احضار و
آنان را ملزم کردند که علیه شاه سخن
نگویند ،علیه اسرائیل مطلبی گفته نشود
و مرتب گفته نشود اسالم در خطر است.
حضرت امام خمینی(ره) نیز به خوبی
رابطه میان حکومت پهلوی و رژیم شاه
را بیان نمود .ایشان پس از حمله رژیم
به مدرسه فیضیه در سال  ۱۳۴۲گفتند:
«تمام گرفتاریها و اختالفات در همین
سه موضوع نهفته است… اگر ما نگوییم
اسالم در خطر است آیا در معرض خطر
نیست؟ اگر ما نگوییم چنین و چنان است
آیا آن طور نیست؟ اگر ما نگوییم اسرائیل
برای اسالم و مسلمین خطرناک است آیا
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ً
خطرناک نیست؟ و اصوال چه ارتباطی و
تناسبی بین شاه و اسرائیل است که سازمان
امنیت میگوید از شاه صحبت نکنید و
از اسرائیل هم صحبت نکنید .آیا به نظر
سازمان امنیت ،شاه اسرائیلی است؟».
( )۹امام خمینی(ره) در جایی دیگر روش
سیاسی آیت الله حائری را مورد تأیید قرار
مخالفت رضا شاه با درج نامه
آیت الله حائری در جراید و بیپاسخ
گذاشتن این نامه ،اولین گام در اثبات
وجود رابطه تنگاتنگ پهلوی اول و
دوم با رژیم اسرائیل بود.
داده ،گفتند« :اگر مرحوم حاج شیخ در
حال حاضر بودند ،همان کاری را انجام
میدادند که من انجام دادم و تأسیس حوزه
علمیه قم در آن روز از جهت سیاسی،
کمتر از تأسیس جمهوری اسالمی در
ایران امروز نبود»)۱۰( .
شخصیت بیبدیل آیت الله شیخ
عبدالکریم حائری یزدی از هر جهت
الگوی علمای بعد از خود است .محوریت

و قدرت او بود که پایهگذاری شد و به ید
توانای او گردبادهای مخوف را یک به یک
پشت سر نهاد و مستحکم شد .از این رو
میتوان نتیجه گرفت که سنگ بنای آگاهی
و مخالفت علمای شیعی در ایران با اشغال
سرزمینهای فلسطین و ماهیت رژیم
صهیونیستی را آیت الله شیخ عبدالکریم
حائری بنا نهاد .علمای حوزه عملیه و
متدینان و روشنفکران متعهد ،بعد از
وی با تأسی از حرکت آیت الله حائری،
خطر رژیم صهیونیستی را احساس کرده
و همواره به طرق مختلف به مخالفت و
مبارزه با آن پرداختند.
منابع:
 .۱فرهنگ جامع سیاسی ،ص .۵۴۸
 .۲جریانها و سازمانهای مذهبی سیاسی ایران ،ص .۲۴۸
 .۳سازمان اسناد ملی ایران ،اسناد وزارت امور خارجه ،شماره
تنظیم ۱۰۲۶۰۰-۱۲
 .۴بررسی عملکرد سیاسی آیت الله حائری ،ص .۳۴۴
 .۵مؤسس حوزه ،ص .۸۷
 .۶تاریخ شفاهی انقالب اسالمی ،ص .۶۵
 .۷سازمان اسناد ملی ایران شماره  ،۱۰۲۰۰۶پاکت شماره .۸۸۵
 .۸خاطرات صدراالشراف ،ص .۲۹۳
 .۹صحیفه امام ،ج  ،۱ص .۲۴۸
 .۱۰امام و روحانیت ،ص .۱۷۳

خرداد و تیر 1396

تدبیر و سیاست

مسأله دینداری نسل نو و
توصیههای آیتاللهالعظمی
سیستانی
استاد سید منیر خباز

سید مرتضی ابطحی

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

محور اول :توجه به هویت دینی
ّ
ملتها
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استاد سید منیر خباز در این دیدار درباره راه
حل برخورد با این مسأله از آیتالله العظمی
سیستانی سؤال کرده است .آیتالله العظمی
سیستانی در پاسخ ،به تقویت هویت دینی
در دو نقطه مهم تأکید نمودهاند .۱ :هویت
ّ
دینی ملتها .۲ :شاخصههای دینداری
در دو دوره کودکی و جوانی.
آنچه در ادامه میآید گزارشی از پاسخهای
آیتالله العظمی سیستانی است که در

وبسایت آیتالله سید منیر خباز منتشر
شده است.
در این دیدار بحثی را درباره مسأله سرعت
ً
بیاعتقادشدن به باورهای دینی ،خصوصا
در بین جوانانی که به کشورهای غیر اسالمی
میروند مطرح کردیم .مسألهای که باعث
میشود باور دینی برخی از جوانان در
مقابل مجموعهای از سؤاالت و شبهات
دینی و عقیدتی شکسته شود و حتی گاهی

اوقات از مسلمانی معتقد ،به منتقد شدید
باورهای دینی تبدیل شوند .از همین رو
پرسش اساسی درباره روش نتیجهبخش
در تعامل با این پدیده بود.
آیتالله العظمی سیستانی در پاسخ بر
دو محور اصلی تأکید کردند:

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

ّ
یکی از شاخصههای ملتهای آگاه،
ّ
افتخار به هویت دینیشان است .ملتهایی
دین فقط مجموعهای از
اعتقادات و اعمال عبادی نیست؛
بلکه به صورت هویت ،فرهنگ و
ّ
تمدنی پابرجا شکل پیدا میکند.
که از آگاهی و درایت کافی برخوردارند،
ّ
این نکته را مد نظر قرار میدهند که دین
فقط مجموعهای از اعتقادات و اعمال
عبادی نیست؛ بلکه به صورت هویت،
ّ
فرهنگ و تمدنی پابرجا شکل پیدا میکند.
از همین رو تکیه بر دین و افتخار به آن،
تکیه بر هویتی واقعی است که حتی در بین
ّ
مردمی که سابقه فرهنگی و تمدنی روشنی
ً
ندارند هم وجود دارد .مثال سیکهای هند
در عین اینکه با انگلیسیها همکاری و
به آنها کمک نمودند ،از هویت دینی
خود دست نکشیدند .بلکه حتی از نوع
پوشش خاص خودشان نیز دست بر
نداشتند؛ چرا که آنها بر این باورند که
ّ
دین و اعتقاداتشان هم جزئی از تمدن
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و هویت آنهاست .برای همین آنها
برای رسیدن به مناصب دنیوی ،دست
از دینشان بر نمیدارند.
یهودیان نیز علیرغم اینکه در کارهای
مختلف دنیوی ورود پیدا کردهاند ،از
هویت یهودی خود دست نمیکشند.
حتی یهودیانی که ّ
تدین ندارند نیز بر
هویت یهودی خود تأکید میکنند؛ چون
دین ،بخشی از هویت ذاتی آنهاست که
چارهای جز حفظ آن ندارند.
این نکته به ما نشان میدهد آنکس
که با آگاهی و تفکر با دین تعامل کند،
با افتخار و پیروزی با او برخورد خواهد
شد و اینگونه نیست که در مقابل تعدادی
از شبهات و اشکاالتی که علما درباره آن
بحث کردهاند و پاسخ آن را دادهاند به
سادگی شکست بخورد.
محور دوم :توجه به دینداری در
دورههای مهم زندگی
نکته دوم بحث ایشان درباره روش تعامل
با این پدیده بود که بر دو محور تمرکز
داشت :کودکی و جوانی.
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دوره اول :کودکی
در آیات و روایات بر خلقت انسان بر
اساس فطرت الهی و فطریبودن دین
تأکید شده است .در آیهی  30سورهی
ََ
َ ِّ
روم میخوانیم« :فأ ِق ْم َو ْج َهك ِللدين
َ ً ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ِ َ
ح ِنيفا ِفطرة الل ِه ال ِتي فطر الناس عليها ال
َ َ َ ْ َّ ٰ َ ِّ ْ َ ٰ
ت ْب ِديل ِلخل ِق الل ِه ذ ِلك الد ُين الق ِّي ُم َو ل ِك َّن
َ َ َ
َأ ْك َث َر َّ
اس ال َي ْعل ُمون» .یا در حدیثی از
الن
ِ
امیرالمؤمنین در توصیف پیامبران الهی
َ ْ َُْ ُ َ َ ْ
وه ْم ِميثاق ِفط َر ِت ِه»؛
«ليستأد
میخوانیمِ :
[ ]۱اما در عین حال در روایاتی که از
ناحیه اهل بیت عصمت(ع) وارد شده
است بر این نکته تأکید میشود که باید
میل فطری انسان به دین ،از کودکی در
تکیه بر دین و افتخار به
آن ،تکیه بر هویتی واقعی است
که حتی در بین مردمی که سابقه
ّ
فرهنگی و تمدنی روشنی ندارند
هم وجود دارد.
او برانگیخته شود( .در ادبیات دینی) دو
نوع نشانه در این موضوع وجود دارد:

خرداد و تیر 1396
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در احادیث اشاره شده که مستحب است
هنگام تولد نوزاد ،در گوش راست کودک
اذان و در گوش چپش اقامه گفته شود.
باید توجه داشت که این فعل ،یک کار
ً
صرفا مستحب نیست؛ بلکه داللت بر
یک روش تربیتی مهم و اساسی دارد.

و واجبات دینی است .تلقینکردن این
آموزهها به کودک در اولین ساعات
زندگیاش ،روح و عقلش را از سطح
فطرت به سطح دیگری منتقل میکند که
او را به مراحل بعدی میکشاند؛ مرحله
اول :انس گرفتن با اصواتی که میشنود
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نوع اول :مستحباتی که در روایات
شریفه صادر شده از ساحت ائمه بدان
اشاره شده است ،اما ما در هنگام عمل
ً
به هدف اصلی آن توجهی نداریم؛ مثال

در حقیقت این دستور به ما میگوید که
فطرت الهی درون طفل نیاز به بیدارکننده
دارد .این آگاهیبخشی در گام اول،
تلقین اساس دین ،یعنی توحید ،نبوت

و معارفی که با آن مواجه میشود؛
مرحله دوم :ارتباط و یکی شدن با این
معارف .بنابراین هدف از اذان گفتن در
گوش کودک فقط ّ
تعبد و کسب ثواب
نیست؛ بلکه برانگیختن فطرت ّ
تدین به
وسیله مبادی دینی است؛ تا به تدریج
این تلقین ،به اعتقادی پابرجا و محکم
تبدیل شود.
به همین صورت وقتی به سفارشاتی
که به مادر شده است توجه میکنیم نیز
ً
همین مسأله را شاهدیم؛ مثال سفارش
شده است که هنگام شیردادن فرزند ،ذکر
خدا بگوید و صلوات بفرستد .هدف از
ً
این اذکار هم صرفا بهدستآوردن ثواب
نیست؛ بلکه هدف دورتری مد نظر است
و میخواهد کودک از همان زمان که
مشغول خوردن شیر مادر است ،معارف
دینی را بیاموزد؛ همانگونه که کودک در
حسی ّ
حال ارتباطگیری ّ
مادی با شیر مادر
است ،با مسائل و مبادی دینی هم انس
بگیرد و همانطور که غذای روزانهاش را
میخورد ،مسائل دینیاش را هم با جان
خود بیامیزد.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

این سفارشات دینی و این اذکار مستحبی
وقتی در کنار تأکید شدید بر تربیت
طفل بر نمازخواندن از سالهای اول
زندگیاش[ ]۲مورد توجه قرار گیرند ،به
ما نشان میدهند که تمام اینها روشی
دینی است که هدف آن تبدیل اعتقادات
به چارچوب درونی محکمی است که
انسان را در مقابل شبهات مقاوم سازد
و انسان ،به موجودی شکننده تبدیل
ً
نشود که با شنیدن هر شبههای سریعا
تغییر مسیر دهد؛ چراکه در این صورت
از پشتوانه مستحکم تربیت و معرفت
دینی برخوردار است.
نوع دوم :از شواهد دیگری که نشان
از محاسن اخالقی و ارزشهای واالی
انسانی در سیره ائمه طاهرین(ص) در
تعامالت انسانی دارد ،داستان معروفی
از امیرالمؤمنین(ع) است .در این روایت
میخوانیم که روزی امیرالمؤمنین(ع)
زنی را دید که بر دوشش مشک آبی
گذاشته و حمل میکند .حضرت
مشک را از آن زن گرفت و آن را تا
مقصد برای زن برد .حضرت در راه از
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وضعیت زندگیاش پرسید .زن پاسخ
داد :علی بن ابیطالب همسرم را به
یکی از مرزها فرستاد و او کشته شد؛
از آن مرد چند فرزند یتیم برایم بهجا
مانده است و پولی هم ندارم .برای
همین مجبور شدم برای مردم کار کنم.
امیرالمؤمنین(ع) از آن زن دور شد؛
وقتی با جوانان سخن
میگوییم باید با منطق جوانان
سخن بگوییم .از همین رو مبلغان
دینی برای بیان حقایق دین و
شرح اعتقادات دینی در مدارس،
مساجد و منابر باید از روشهای
علمی جدیدی استفاده کنند.
ولی آن شب تا صبح مضطرب بود.
صبحهنگام زنبیلی را پر از غذا کرد و
بر دوش کشید .یکی از یاران حضرت
گفت اجازه دهید بهجای شما ،من این
زنبیل را بیاورم .امام پاسخ داد :اگر چنین
کنی آنوقت در روزی قیامت چه کسی
بار مرا خواهد کشید؟!

نسخه مکتوب  -شماره 13

حضرت زنبیل را تا درب خانه آن زن
آورد و در زد .زن پرسید کیستی؟ امام
پاسخ داد :همان بندهای که دیروز مشک
را برایت حمل کرد؛ در را باز کن که برای
بچهها غذا آوردهام .زن پاسخ داد :خدا از
تو راضی باشد و خودش بین من و علی
بن ابیطالب قضاوت کند! حضرت وارد
شد و به زن گفت :من میخواستم ثوابی
به دست آورم؛ حال خودت انتخاب
کن؛ یا آرد را خمیر کن و نان بپز و یا با
کودکان بازی کن و من نان بپزم .زن گفت
من نانپختن را بهتر میدانم و بیشتر
بر آن توان دارم؛ شما مراقب کودکان
باش تا از نانپختن فارغ شوم .زن آرد را
خمیر کرد تا نان بپزد و علی هم مقداری
گوشت پخت و با خرما و چیزهای دیگر
به بچهها داد و در همان حال که این غذا
را به کودکان میداد میگفت :پسرم! علی
بن ابیطالب را به خاطر حقی که از شما
از بین رفته است حالل کن .وقتی خمیر
تخمیر گشت و آماده پختن شد ،زن گفت:
ای بنده خدا تنور را روشن کن و آتش را
آماده نما .علی(ع) به سراغ تنور رفت

خرداد و تیر 1396
که از امام صادق(ع) روایت شده است
که ایشان فرمودند« :اگر مردم زیباییهای
کالم ما را بدانند از ما تبعیت خواهند
کرد».[]۴
دوره دوم :جوانی
در حدیثی از پیامبر(ص) میخوانیم
َّ
ْ َْ ُ َ َ ْ
که فرمود«ِ :إنا َم َع ِاش َر الن ِب َي ِاء أ ِم ْرنا أن
ُ َ ِّ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ
اس على قد ِر عق ِول ِهم»؛[« ]۵ما
نكلم الن
پیامبران دستور داریم که با مردم به اندازه
عقولشان سخن بگوییم» .از معانی این
تمرکز بر روشی که مبلغان در
دورههای گذشته استفاده میکردند،
برای اقناع جوانان امروز فایده
چندانی بهدنبال نخواهد داشت.

پانوشتها

 .۱نهجالبالغه ،ص.۱۱
 .۲كافی ،چاپ اسالمیه ،ج ،۳ص.۴۰۹ ،
 .۳بحار األنوار ،چاپ بیروت ،ج ،۴۱ص.۵۲ ،
 .۴معانیاالخبار ،ص.۱۸۰
 .۵كافی ،چاپ اسالمیه ،ج ،۱ص.۲۳

 .6نحل.125 ،
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حدیث شریف نبوی این است که ما
پیامبران زمانی که قصد داریم انسانی را
با فکر مشخصی قانع کنیم ،بهترین راه
برای این کار استفاده از روشی است که
خودش برای فکرکردن استفاده میکند؛
نه استفاده از روشی که برای ما آشناست.

بنابراین وقتی با جوانان سخن میگوییم
باید با منطق جوانان سخن بگوییم .از
همین رو مبلغان دینی برای بیان حقایق
دین و شرح اعتقادات دینی در مدارس،
مساجد و منابر باید از روشهای علمی
جدیدی استفاده کنند که در دانشگاهها
مورد توجه قرار میگیرند و جوانان نیز
بر همان اساس افکار خود را پایهریزی
میکنند .تمرکز بر روشی که مبلغان در
دورههای گذشته استفاده میکردند ،برای
اقناع جوانان امروز فایده چندانی بهدنبال
ُْ
«ادع
نخواهد داشت .خداوند میفرماید:
َ
َ ِّ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ِإلى َس ِبيل ربك ِبال ِحكم ِة و المو ِعظ ِة
ِ
َّ
ْ
ْ
َّ
َ ْ
ال َح َس َن ِة َو َج ِادل ُه ْم ِبال ِتي ِه َي أح َس ُن ِإن
ََْ
َ
َ َّ َ
َر َّبك ُه َو أعل ُم ِب َم ْن ضل ع ْن َس ِب ِيل ِه َو ُه َو
ََْ ْ
أعل ُم ِبال ُم ْه َت ِد َين»]6[.
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و مشغول آتشدرستکردن شد .وقتی
آتش را آماده میکرد ،شعلههای آتش به
صورتش میخورد؛ امام پیوسته میگفت:
ای علی! بچش! این جزای کسی است
که بیوهزنان و یتیمان را به حال خود رها
کند .وقتی آن زن علی(ع) را در این حال
دید او را شناخت و سراسيمه [به سوى
على عليه السالم آمد و] گفت :واى
كه شرمندهات هستم ،اى اميرمؤمنان!
علی(ع) فرمود« :واى كه من شرمنده تو
هستم اى بنده خدا! از آن رو كه دربارهات
كوتاهى كردهام».[]۳
وقتی مضامین این روایات و امثال آن
را برای کودکان خردسالمان نقل کنیم
ً
میآموزند که دین اهلبیت صرفا عبادت
نبوده و نیست؛ بلکه آنان دین را تعامل
عظیم انسانی میدیدند و ایشان همانگونه
که دین را در محراب و ذکر و عبادت به
تصویر میکشیدند ،در فرصت ارتباط با
مردم نیز ّ
تجسم دینداری بودند.
بنابراین باید محاسن کلمات ائمه
طاهرین(ع) را زیاد برای فرزندان تکرار
کرد؛ حتی برای فرزندان خردسال؛ چرا

تدبیر و سیاست
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بیعت مردم؛
رکن مشروعیت حکومت اسالمی
نگاهی به نقش و جایگاه رأی و اراده مردم در مشروعیت حکومت اسالمی
سید فرید حاجسیدجوادی
مشروعیت حکومت از مسائل بنیادین اندیشه سیاسی است و سابقهای
به درازای تاریخ اندیشه بشری دارد .اصطالح مشروعیت اگرچه همریشه

با شرع و شریعت است ،اما مفهومی فرادینی است و شاید بتوان با عنوان
ً
«حقانیت حکومت» از آن یاد کرد .حقانیت حکومت ،توجیهی عمدتا

عقالنی است که یک نظام حکومتی برای شایستگی و درستی ِاعمال

قدرت بدان استناد میکند .متناسب با مکاتب فکری گوناگون این توجیه
میتواند مبنای الهی ،غیرالهی و حتی غیرعقالنی داشته باشد.

بحث مشروعیت حکومت ،چالش
بنیادینی است که مرز مکتب اهلبیت(ع) با
تفکر اهل سنت و جماعت را رقم میزند؛ لذا
سخنگفتن از آن همواره حساسیت برانگیز
بوده است .در روایت مشهور مشروعیت
حکومت نزد اهل سنت و جماعت مبتنی
ً
بر رأی عامه امت اسالمی است که احتماال
میتواند از طریق اهل حل و عقد احراز
شود .البته این معقولترین بیان از اندیشه
اهل سنت است که در عمل برای توجیه
خالفت برخی از خلفا مجبور به تعدیل و
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اصالح و حتی تنازل از آن شدهاند.
در برابر این دیدگاه ،روایت مشهور نزد
پیروان مکتب اهلبیت(ع) مشروعیت را
امری الهی میداند .این حکم و تشریع
الهی درباره ائمه معصومین(ع) با تنصیص
بر شخص ایشان و در عصر غیبت با نصب
عام برای فقها اثبات و احراز میشود .آنچه
در این مکتب قطعیت دارد ،نامشروعبودن
تصدی حکومت در عصر حضور
معصومین(ع) از سوی خلفایی است که
برخالف نص الهی ائمه معصومین(ع)

را از حق الهیشان محروم ساختهاند.
اما نکتهای که در گذشته کمتر بدان
توجه شده و بالتبع تحوالت عصر تجدد
بحثبرانگیز شده است ،نقش و جایگاه
رأی و اراده مردم در مشروعیت حکومت
اسالمی است .نگاه مشهور اندیشمندان
شیعه عدم التفات به رأی مردم در مشروعیت
بوده و پذیرش آن را به منزله درافتادن در
باور نادرست مکتب اهل سنت و جماعت
تلقی کردهاند.
فحص و بررسی در آرا و اندیشههای امام

خرداد و تیر 1396
خمینی(ره) و آیتاللهالعظمی خامنهای
ما را به نگرش نوینی درباب مشروعیت
نگاه مشهور اندیشمندان شیعه
عدم التفات به رأی مردم در مشروعیت
بوده و پذیرش آن را به منزله درافتادن
در باور نادرست مکتب اهل سنت و
جماعت تلقی کردهاند.

در جایی که مردم از
تکلیف خود سرباز زنند ،معاقب
فرد دارای
و گناهکارند؛ اما آن ِ
صالحیت والیت بر مردم ،حقی
ِ
برای حکومت ندارد.
برای رییسجمهور خارج از معماری
سیاسی نظام جمهوری اسالمی باشد.
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سرباز زنند ،معاقب و گناهکارند؛ اما آن
صالحیت والیت بر مردم ،حقی
فرد دارای
ِ
ِ
برای حکومت ندارد .در چنین شرایطی
فردی که بدون برخورداری از شرایط
و صالحیتهای الهی حکومت را در
دست میگیرد ،ظالم است و حکومت
وی مصداق ظلم و جور بهشمار میرود.
چنین نیست که اگر مردم فردی را که از
جانب خداوند صالحیت ندارد به حکومت
برگزینند ،این فرد حاکم مشروع اسالمی
باشد؛ هرچند ممکن است برخی آثار
حکومت اسالمی برای چنین حکومتی
ثابت باشد .از باب نمونه تخلف از احکام
و قوانینی که این حکومت برای برقراری
نظم جامعه مقرر میکند ،از باب اختالل
در نظام جامعه اسالمی ،حرام است یا
پرداخت زکات به این حاکم جور مجزی
از زکات شرعی است.
تفاوت عمده در این دیدگاه با مکتب
اهل سنت و جماعت آن است که عالوه
بر پذیرش و اقبال مردم ،برخورداری از
صالحیتهای علمی و تقوایی شرط
مشروعیت حکومت است؛ آنهم در

باالترین تراز آن که توانایی استنباط احکام
الهی و ملکه عدالت باشد.
اما آنچه برخی از اظهارات رییسجمهور
محترم در دیدار با اصحاب رسانه برداشت
کردهاند که رأی مردم به رییسجمهور
بهمعنای مشروعیت الهی برای والیت و
زمامداری برای جایگاه ریاستجمهوری
است ،ناصواب است؛ زیرا رأی مردم
در چارچوب نظام حقوقی کشور،
بهمعنای انتخاب فردی برای مدیریت
قوه مجریه است و داللتی بیشاز آن
ندارد و فرازهایی از نهجالبالغه که
مورد استناد دکتر روحانی قرار گرفت،
نمیتواند مستند حق حاکمیت مستقلی
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رهنمون میسازد که شاید بتوان از آن به
عنوان «نظریه مردمساالری اسالمی» نام
برد .در این دیدگاه نوین ،مشروعیت الهی
حکومت منوط به اراده و خواست مردم
است؛ یعنی خداوند والیت ظاهری بر
مردم را درباره افرادی قرار داده است و
شرط حقانیت ِاعمال والیت را خواست
جامعه اسالمی تعیین کرده است .از سوی
دیگر مردم وظیفه دارند ،برای برپایی
ّ
مرضی خداوند تالش و با
حکومت ولی
وی بیعت کنند .آنجا که مردم به تکلیف
خود عمل کنندّ ،
ولی تعیینشده از سوی
خداوند حق حکومت و ِاعمال والیت
دارد .در جایی که مردم از تکلیف خود

تدبیر و سیاست

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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تحلیل چند تن از
مراجع عظام تقلید
درباره بحث حجاب
بهمناسبت روز حجاب و عفاف

سید جواد میرخلیلی

اشاره :چندی پیش ،هماندیشی «حجاب؛
مسئولیتها و اختیارات دولت اسالمی» در
مجموعه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
برگزار شد .در راستای این هماندیشی ،گفتوگوها
و نشستهایی با مراجع معظم تقلید برگزار
شد .نوشتار حاضر ،گزارش این دیدارهاست
که توسط این پژوهشگاه برای انتشار در اختیار
سایت مباحثات قرار گرفته است.

ّ
آيتاللهالعظمى مكارم شيرازى:
مسأله حجاب از فروع معمولى دين
فراتر رفته؛ هرچه به آن اهميت داده
شود بهجاست.

حجاب يكى از فروع دين اسالم و
از ضرورياتى است كه در آيات متعدد
قرآن به صراحت آمده است؛ لذا همه
فرقههاى مسلمانان بدون هيچ اختالفى
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به آن اعتقاد دارند.
در دنياى امروز حجاب بهعنوان سمبل
اسالم شناخته شده است .كسانى كه
مىخواهند با اسالم مبارزه كنند ،با حجاب
زنان محجبه مبارزه مىكنند و آنها كه
مىخواهند اسالم را نشان دهند ،حجاب را
نشان مىدهند .حتى گاهى دشمنان تعبير
مىكنند که اگر ما موفق شويم حجاب را از

سر مسلمانان يا از سر زنان ايرانى برداريم،
در واقع تا حد زيادى توانستيم اسالم يا
نظام جمهورى اسالمى را شكست دهيم.
بنابراين مسأله حجاب از فروع معمولى
دين فراتر رفته است و به همين دليل هرچه
به آن اهميت داده شود بهجاست .امروزه
مسائل اجتماعى ـ اخالقى پيوند زيادى
با مسأله حجاب پيدا كرده است .ما در

خرداد و تیر 1396

تدبیر و سیاست

اين غربگرايى كه در قرن اخير به
صورت يك هجوم به سوى كشورهاى
اسالمى سرازير شده ،آسيب شديدى
به مسأله حجاب زده است؛ بهگونهاى
كه بىحجابى در بعضى از كشورها به
صورت يك فرهنگ در آمده است و ما
بايد در مقابل اين هجوم ،اعتماد به نفس
را به مسلمين برگردانيم تا اين آسيبها را
جبران كنيم.

خانمها مشخص کنیم

فضال و پژوهشگران حوزوى بايد در بعد
محتوايى حجاب و پوشش به بررسى فقهى
با ّ
توجه به قرآن و سيره اهل بيت(ع) بپردازند.
در اين بعد آنچه اسالم مىخواهد اين است
كه فعاليت و ميدان غريزه جنسى در كادر
خانوادگى و در چارچوب ازدواج مشروع
صورت گيرد؛ اما در غير اين چارچوب،
هرچه تداعىكننده شهوت و غريزه جنسى
و موجب فساد باشد از نظر اسالم ممنوع
است .البته تداعى غريزه جنسى ممكن
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گاهى دشمنان تعبير مىكنند
که اگر ما موفق شويم حجاب را از
سر مسلمانان يا از سر زنان ايرانى
برداريم ،در واقع تا حد زيادى
توانستهایم اسالم يا نظام جمهورى
اسالمى را شكست دهيم.

به صالح نیست حجاب خاصی را برای
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شرايطى زندگى مىكنيم كه اگر مسائل
مربوط به حجاب پىگيرى و تقويت نشود،
فساد اخالقى بسيارى از جوانان ما را فرا
خواهد گرفت و اين فساد اخالقى جنبه فساد
سياسى هم پيدا مىكند و ديگر نمىتوان
در صحنههاى سياسى و مبارزههاى نظامى
و امثال آن ،از جوانان انتظارى داشت.
حوزههاى علميه بايد در عرصه مبارزه
علمى و فرهنگى با بدحجابى پيشگام
باشند و با تحقيقات علمى و پژوهشى
خود ،از افراطها و تفريطها جلوگيرى كنند.
تنها زمانى مىتوانيم در مبارزه با بدحجابى
موفق باشيم كه همه دستگاههاى دولتى،

نيروى انتظامى ،صدا و سيما و حوزهها
حركت هماهنگى را با هم دنبال كنند.
ما بايد ثابت كنيم كه مسأله حجاب نه يك
عادت ،تعصب يا رفتاری از روى خشونت،
بلكه بحثی منطقى است كه اگر غيرمسلمين
هم آن را رعايت كنند به نفع آنان است.

آيتاللهالعظمى نورى همدانى:

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

است به شكلهاى مختلف در جامعه بروز
پيدا كند .ما بايد همين كليات را بيان كنيم.
ً
اساسا شأن فقيه بيان كليات احكام خداست؛

اما شكل حجاب و خصوصيات آن را بايد
به خود خانمها واگذار كنيم يا از نظرات
مشورتى آنان استفاده كنيم .من معتقدم اگر
ما حجاب خاصى براى خانمها معين كنيم
ممكن است عكسالعمل نامطلوبى ايجاد
كند و اين به صالح نيست.
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از نظر ما چادر حجاب برتر است و از
حضرت فاطمه زهرا(س) است و اين
مزيت را دارد كه زن متدين با اين پوشش
مىتواند در هر شرايطى،
حجاب خويش را حفظ كند.
هر چند دولت اسالمى
وظيفه امر به معروف و نهى
از منكر را بر عهده دارد ،اما
تعيين معروف و منكر بر عهده
عالمان ،فضال و محققان است.
دولت با بهرهگيرى از مراتب
امر به معروف و نهى از منكر و
با مشروعيتى كه در حكومت
اسالمى دارد ،اختيار دارد به
اجبار جلوى بدحجابى را
بگيرد؛ چرا كه محيط اجتماعى
بر خالف محيط خانوادگى
براى همه مردم است و هر كس آن را آلوده
كند ظلم و خيانت به همه كرده است؛ اما
هرگونه اقدام در مورد حجاب بايد با ظرافت
و لطافت خاصى همراه باشد .در مسأله
بدحجابى بعضىها غرض دارند كه بايد
شناسايى شوند؛ اما اكثر زنان ما متدين
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هستند؛ لذا بايد فرهنگسازى صورت
گيرد .تنها با اجبار نمىتوان برخورد كرد.
با فرهنگسازى ،ماليمت و تذكر مىتوان
مشكل را برطرف كرد.
مرحوم آيتاللهالعظمى موسوى
اردبيلى :حساسيت جهانی حجاب در
دنیای امروز

امروزه مسأله حجاب در دنيا حساسيت
ً
ايجاد كرده است .فعال حجاب شعار اسالم
شده است؛ يعنى اگر بخواهند حجاب را
بردارند ،نهتنها حكمى از احكام اسالم
تعطيل شده است ،بلكه به يكى از شعائر
ضربه خورده است .ما هم بايد دقت كنيم
كه نظر واقعى اسالم را در اين زمينه بيان
كنيم .جمعى از تركيه آمدند اينجا و از
من پرسيدند« :ما مجبور شدیم دخترانمان
را وسط سال از مدرسه بيرون بیاورديم؛
براى اينكه دولت گفته آنها محجبهاند
و نمىتوانند وارد مدرسه شوند .اختيارش
هم دست ما نيست .امر داير است بين
اين كه يا بايد حجاب را بردارند يا درس
را تعطيل كنند .جاى ديگر هم امكان

خرداد و تیر 1396
چيزهايى كه ما مىگوييم چه مقدارش

اگر ما بگوييم دخترانشان را
به مدرسه نفرستند ،اين عملى نيست
و در حد يك حرف است .چند نفر
حاضرند بچههايشان را از مدرسه
بيرون بياورند؟

33

Mobahesat.ir

مذهبى است و چه مقدارش مذهبى نيست.
خدا رحمت كند مرحوم آقاى بهشتى را؛ قبل
از پيروزى انقالب با ايشان قرار گذاشتيم كه
يك نگاهى به اسالم بكنيم ،ببينيم اسالمى
كه پيامبر آورده كدام است و درباره آن چه
مىدانيم و آنچه اآلن در دست ماست،
چه مقدار از پيامبر است و چه مقدار از
بنى اميه و چه مقدار از بنى عباس و چه
مقدار هم مال ايرانىهاست .اسالم از
آن زمان تاكنون به محيطها ،فرهنگها
و جوامع مختلف اسالمى وارد و خارج

شده است .يك مقدار در آنها اثر گذاشته و
مقدارى هم از آنها اثر پذيرفته
است .چيزهايى هست كه از
اسالم نيست و ما به آن اضافه
ً
كردهايم؛ خصوصا كه آقايان
ّ
علماى ما ـ رحمة الله عليهم ـ
مقدس بودند و احتياط را طريق
نجات مىدانستند .هرجا يك
مقدار گير مىكردند مىگفتند
ً
احتياطا اين كار را نكنيد .در
بعضى جاها اشكال ندارد كه
ً
بگوييم احتياطا اين كار را
نكنيد؛ ولى در نماز و حجاب نمىشود
گفت احتياط كنيد؛ باید ببینیم مسأله
چیست که نمیشود.
خالصه اين كه شما يك مسأله حساس
را پيدا كردهايد؛ مسألهای كه نهتنها در
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تحصيل نيست .ما چكار كنيم؟».
اگر ما بگوييم دخترانشان را
مدرسه نفرستند ،اين عملى
نيست و در حد يك حرف
است .چند نفر حاضرند
بچههايشان را از مدرسه بيرون
بياورند؟ اگر مدرسه نروند
آينده آنها خراب مىشود؛
آنها را به مراكز علمى راه
نمىدهند و اشتغالشان نیز
بههم مىخورد .آنهايى كه
حرف ما را بشنوند ،صدمه
مىخورند؛ لذا نبايد كارى كنيم كه تناقض
در كار ما ايجاد شود .اين فقط مشكل
كشور تركيه نيست؛ در كشورهاى ديگر هم
مسلمانان هستند؛ تعدادى از شیعیان در
اروپا هم حضور دارند .ما در جواب آنها
چه بگوييم؟ كدام طرف را ترجيح بدهيم
كه ضرر به اسالم و مسلمین نداشته باشد
و مردم را از دین فراری ندهد؟
شما (محققان حوزوی) كه روى چنين
مسألهاى دست گذاشتهايد ،جدى تعقيب
ً
كنيد؛ مسائل را دقيقا مالحظه كنيد و ببينيد
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اسالم ،بلكه در جهان حساسیت دارد
و حتى در كشورهاى اسالمى دربارهی
شما يك مسأله حساس
را پيدا كردهايد؛ مسألهای كه
نهتنها در اسالم ،بلكه در جهان
حساسیت دارد و حتى در
كشورهاى اسالمى دربارهی آن
صفبندى شده است.
آن صفبندى شده است .در ايران هم
دستهاى داريم كه حجاب را قبول ندارند؛
ولى در اقليت هستند .پس شما انشاءالله
آن طور كه خدا و رسولش راضى هستند
قدم برداريد؛ احكام اسالمى را از قديم
و جديد ،از كتاب و ّ
سنت و سيره پيامبر و
اهل بيت درآوريد و با يك زبان قابل فهم
ّ
و قابل قبول و با ادله ارائه كنيد .در اين
صورت خدمت با ارزشى به اسالم كردهايد.
آيتاللهالعظمى صافى گلپايگانى:
کار علمی در مسألهی حجاب کافی
نیست؛ نظارت هم باید باشد
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اين مسأله كه شما (محققان حوزوی)
ً
دنبال كرديد واقعا نكته الزمى است كه
مىبايست خيلى پيش از اين به آن ّ
توجه
عميق مىكرديم .البته اين از آثار و بركات
انقالب اسالمى است كه حجاب با آن
وضعى كه رضاخان در اين مملكت ايجاد
كرده بود ،به اين حالت در آمده و با گذشته
قابل مقايسه نيست .بايد تالش كنيم ،اين
وضع را حفظ كنيم تا عواملى باعث نشود
كه وضع به گذشته برگردد.
حجاب از ضروريات اسالم است و يكى
از امتيازات بزرگی كه مسلمانها در برابر
ملل ديگر به آن شناخته مىشوند ،همين
مسأله حجاب زنها و عدم اختالط زن و
مرد با آن كيفيتى است كه در غرب ديگر
متداول است .اين هويت و شخصيت
اسالمى كه در طول  ۱۴۰۰سال برقرار
شد ،روز به روز مستحكمتر گشته است.
يكى از مقاصد بزرگ استعمارگران كه
ً
تقريبا از صد سال پيش دنبال مىكنند
اين است كه حجاب را از بين ببرند .آنها
مىدانند كه اگر كشف حجاب صورت گيرد
ً
هويت مسلمانان عوض مىشود و واقعا هم
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همينطور است؛ يعنى حفظ شخصيت
اسالمى ما وابسته به حجاب است .اگر
حجاب زنها از بين برود شخصيت
اسالمى ما خيلى مخدوش مىشود .اگر
ما بخواهيم شخصيت اسالمى خود را
حفظ كنيم و جامعه ما جامعه مسلمان
ً
باشد حتما بايد هر چه مى توانيم در مسأله
حجاب سرمايهگذارى كنيم تا اين امتيازى
كه در بين ملل دنيا داريم محفوظ بماند.
اهميت اين مسأله در آيات و روايات هم
مشخص است و دشمنان هم به آن پى
بردهاند؛ لذا به آن هجوم آوردهاند .آنها
ديدند با اين اعتقاد و التزامى كه زنهاى
آنها مىدانند كه اگر كشف
حجاب صورت گيرد هويت
ً
مسلمانان عوض مىشود و واقعا
هم همينطور است؛ يعنى حفظ
شخصيت اسالمى ما وابسته به
حجاب است.
مسلمان بر حجاب دارند با تبليغ و شعر و
غيره نمىشود با آن مبارزه كرد؛ لذا گفتند
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اآلن بعضى از لباسهايى
كه زنها در بازار و در تلويزيون
مىپوشند ،لباس زينت است كه
ً
حتما اينها را بايد اصالح كرد.
در خيلى جاها جدا كردن زن و مرد در
مدارس و دانشگاه ها مطرح شده است.
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دوباره نهادينه شود .البته يك
بعد اساسى مسأله همين است
كه شما از حوزه و روحانيت با
بررسى آيات و روايات انجام
مىدهيد؛ ولى عمده اين است
كه همه نهادهاى مسؤول در اين
موضوع به ميدان بيايند و كار
ً
كنند .مثال مىتوانند زنهايى
كه در ادارات شاغل هستند را
موظف كنند كه تحت شرايط
خاصى در ادارات كار كنند.
بايد كارى كنيم كه كل فرهنگ دينى پياده
ً
شود؛ اوال براى مردم معرفى و تبليغ شود؛
ً
ثانيا در ميدان عمل پياده شود.
اآلن بعضى از لباسهايى كه زنها در
بازار يا در تلويزيون مىپوشند ،لباس زينت
ً
است كه حتما اينها را بايد اصالح كرد.
در فيلمها زنها طورى مطرح مىشوند و
بهگونهاى ارتباط دارند كه مثل اينكه فرهنگ
اسالمى نيست و نبايد مراعات شود .راديو
و تلويزيون از باب اين كه تمامى زنهاى
مملكت زير پوشش آن هستند ،خيلى
مؤثر است .بايد اشخاص متعهد در رأس

اين كار باشند كه اين امور را رعايت كنند.
عمده مطلب اين است كه اين بحث
جامع االطراف است .اگر بخواهيم مسأله
حجاب اسالمى در جامعه جا بيفتد،
نمىشود گفت فقط كار علمى صورت
گيرد؛ بايد نظارت هم وجود داشته باشد.
آنهايى كه مسؤوليتهاى باالترى
دارند بايستى به مردم نشان دهند كه به
اين مسأله عالقهمندند .ضعف نداشته
باشند .خيال نكنند كه اگر بگوييم مسئله
ً
اين نيست ،روشنفكرى است .بايد كامال
به اين افتخار داشته باشيم .اآلن اين مسئله
در دنيا هم مطرح است .مسئله اى نيست
كه اگر در دنيا بگوييم و روى آن بايستيم
بگويند اينها كهنه پرست هستند .اآلن
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بايد همراه با فشار ،زور و ظلم فوقالعاده
باشد كه در تاريخ سابقه نداشته باشد؛ مثل
كارهاى مصطفى كمال در تركيه و رضاخان
در ايران .چه ظلمها و جنايتها كه به اين
ً
عنوان انجام دادند؛ اصال به واسطه كشف
حجاب ،ديكتاتورى رضاخان در جامعه
محكم شد .البته مسلمانان غيرتمندى
هم در مقابل اين هجوم براى محو هويت
اسالمى ايستادگى كردند.
ما هم بايد در اين مسأله اساسى كه با
هويت مسلمانان ارتباط دارد كوشش كنيم
تا حفظ و محكم بشود و با اين فرصتى
كه در اين انقالب براى ما پيدا شده است
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تحلیل جریانهای متکثر
درون حوزه با نظریه بحران
توماس اسپریگنز

نگاهی دیگر به جریانشناسی حوزه

چهاردهم تیر  ،۹۶همزمان با روز قلم ،در سرای اهل قلم ،کتاب
«گونهشناسی جریانهای فکری حوزه و نسبت آنها با اندیشهی
انقالب اسالمی» ،نوشتهی آقای سید محسن طباطباییفر (دکترای
علوم سیاسی) رونمایی و بررسی شد .مدیر اجرایی پروژه ،آقای
مهدی نظری است و کتاب توسط انتشارات «مکث اندیشه»
وارد بازار نشر شده است .در این جلسه ،نویسندهی کتاب و نیز
دکتر محمدتقی دشتی «دکترای حقوق عمومی» برای بحث و
بررسی کتاب حضور داشتند.

دکتر طباطباییفر

در ابتدا ،از دغدغههای کالن خود در
نگارش این کتاب سخن خواهم گفت
و سپس از دغدغههای جزئی .بهنظر
میرسد ما در حوزهی علوم انسانی دچار
نوعی خأل توصیفی هستیم؛ یعنی بیش از
پرداختن به توصیف ،به تحلیل ،تبیین و
بایدها و نبایدها میپردازیم و شاید همین
موجب شده است بسیاری از تبیینها و
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تحلیلهای ما چندان مفید نباشند و به
راهکار درست منجر نشوند و در سطح
اجتماعی نیز مشکالتی را سبب میشوند
که اکنون مورد بحث ما نیست.
در مورد حوزهی علمیه نیز احساس
میکردم زمانی که در مجموعهی تحلیلی
میخواهد صحبتی شود ،شناخت مناسبی
از حوزهی علمیهی قم وجود ندارد؛ لذا
در این نوشتار تالش کردم تا جایی که

ممکن است توصیف مناسبی از حوزه
ارائه دهم؛ طوریکه بتواند مختصات
عمومی حوزه را در اختیار خواننده قرار
دهد .توصیف نیز دو بعد میتواند داشته
باشد :سختافزاری و نرمافزاری .توصیف
سختافزاری شامل فیزیک کار است؛
ً
مثال چند مدرسهی علمیه وجود دارد؟
چند انتشارات حوزوی؟ چند استاد و
طلبه؟ و…  .توصیف نرمافزاری بیشتر

خرداد و تیر 1396
به بررسی افکار و اندیشههای موجود
در حوزه میپردازد .در مورد تقسیمبندی
یکی دیگر از خصوصیات
جریانات متکثر درون حوزه این
است که بسیار اخالقی عمل
میکنند؛ یعنی حاصل این تکثر،
نفی و تکفیر دیگری نیست و با
حفظ اختالفاتشان همیشه در قبال
یکدیگر ،از گفتار و زبان مؤدبانهای
استفاده میکنند.

ویژگی دیگرشان این است
که همواره به صورت ایجابی عمل
میکنند؛ یعنی همدیگر را نقد
میکنند؛ ولی نفی نمیکنند.
سخن میگویید؟ بهخصوص که این همه
اشتراکات برای این جریانات برشمردید.
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در حال وقوع است و چه تضارب آرایی
در آن وجود دارد .این حوزه ،علیرغم
ظاهر یکدستی که از دنیای بیرون قابل
مشاهده است ،در داخل دارای تکثر و
تنوع بسیار زیادی است که البته این تکثر
ً
ویژگیهای مثبتی دارد؛ اوال این تکثر،
بسیار روشمند است و از اسلوب خاصی
تبعیت میکند .دوما همهی این جریانات
متکثر ،پایبند به یک متن ،تکست و ـ
ب هقول حوزویان ـ تراث هستند که سعی
یکنند از آن تراث حفاظت کرده و
م 
قرائتهای ممکن از آن تراث را ارائه
ً
دهند .ثالثا این تکثر بسیار اخالقی عمل
میکند و حاصل این تکثر ،نفی و تکفیر
دیگری نیست و این جریانات ،با حفظ
اختالفاتشان همیشه در قبال یکدیگر ،از
گفتار و زبان مؤدبانهای بهرهمند هستند.
ً
رابعا این تفکرات و جریانات متکثر
همواره به صورت ایجابی عمل میکنند؛
یعنی همدیگر را نقد میکنند؛ ولی نفی
ً
نمیکنند .خامسا این جریانات ،بسیار
تکلیفی عمل میکنند؛ یعنی آبشخور این
جریانات ،خود حوزه است و بهسختی

یتوان آنها را به جریانات سیاسی و
م
اجتماعی بیرون از حوزه منتسب کرد و
بیشتر ،بر سایر جریانات جامعه ،اثرگذار
هستند تا تأثیرپذیر؛ از همین روی بیشتر
مورد ارزیابی قرار میگیرند و زیر ذرهبین
هستند.
بنابراین ،ما با حوزهای مواجهیم که به
یک متن و تراث پایبند است و ویژگی
آن ،این است که این متن هنوز قوام دارد
و همهی این جریانات ،تفکرات خود را
به متن واحدی ارجاع میدهند .سؤال
مهمی که در اینجا پیش میآید این است
که اگر همهی این جریانات اندیشههای
خود را به متن واحدی ارجاع میدهند،
چرا شما از جریانات و افکار متکثر

@Mobahesatmagz

اندیشههای موجود در حوزه نیز انواع و
اقسام متعددی ارائه شده بود که البته در
ابتدای این کتاب ،به آن اشارهو تبیین کردهام
که برای این تقسیمات چه معیارهایی
وجود داشته است که البته مورد مباحثهی
کنونی ما نیست.
به نظرم رسید اگر در این کتاب ،بتوانیم
یک جریانشناسی انجام دهیم ،خواننده
یتواند به مختصات حوزهی علمیهی
م
قم از حیث اندیشهای پی ببرد و بداند
در این حوزه ،چه تکاپوهای فکریای
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این سؤال مهم ،در نگارش این کتاب مد
نظر ما بود و به دنبال این پاسخ بودیم که
منشأ این تکثر و تعدد کجاست .به همین
دلیل بنده به کارهای گذشتگان حول این
سؤال و موضوع رجوع کردم؛ پاسخ اکثر
آنها این بود که دلیل این تکثر و تنوع،
زیستبوم است؛ لذا مکتب قم و مکتب
ً
نجف داشتهایم .حال سؤالی که مجددا
پیش میآید این است که زیستبوم
مکتب قم که واحد است؛ چرا حتی در
این زیستبوم واحد ،جریانات متکثری
در حال کنش هستند؟ از همین جهت
به نظرم رسید روش اسپیریگنز خیلی
یتواند مورد استفادهی ما قرار گیرد.
م 
او از نظریهی بحران اجتماعی سخن
میراند و بر این عقیده است که در یک
موضوع ،هر متفکری با توجه به بحرانی
که در آن موضوع تشخیص میدهد ،سعی
یکند راه حلی را ارائه نماید .این نظریه
م
در زمینهی مسائل اندیشهای مطرح شده
است؛ ولی میتواند در مورد هر بحرانی
مورد استفاده قرار گیرد .لذا مبنای کار
ما در این کتاب ،نظریهی ایشان است

و تالش کردم بدانم دغدغهی اصلی هر
یک از این جریانات متکثر در حوزهی
علمیهی قم چیست و چه چیزی بحران
و مسئلهی اصلی آنها بوده است و در
مقابل چه بحرانهایی این راهحلها را
ارائه کردهاند.
در ادامهی کار متوجه شدم این جریانات
متکثر ،با وجود زیستبوم واحدی که
دارند ،با مسائل و دغدغههای متعددی
جریانهای حوزوی،
بسیار تکلیفی عمل میکنند؛ یعنی
آبشخور این جریانات ،خود حوزه
است و بهسختی میتوان آنها را
به جریانات سیاسی و اجتماعی
بیرون از حوزه منتسب کرد و بیشتر،
بر سایر جریانات جامعه ،اثرگذار
هستند تا تأثیرپذیر.

مواجهه دارند و چون پاسخهای متعددی
به این مسائل داده شده است ،جریانات
متعددی نیز بهوجود آمده است .نیز در
این کتاب ،به تفصیل گفتهام که چرا نام
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این تفکرات مختلف را جریان نهادهام؛
نه گفتمان یا مکتب.
در همین راستا ،با نگاهی همدالنه ـ و
نه انتقادی ـ دوازده جریان اصلی را مورد
ً
شناسایی قرار دادهام و زمانیکه مثال در
مورد مکتب تفکیک صحبت میکنم،
سعی کردهام خودم را جای اندیشمندان
این جریان قرار دهم و دغدغهها و تفکرات
این جریان را مورد فهم قرار دهم و آن را با
انسجام ،طوری بیان کنم که سخن اصلی
این جریان برای خواننده ،قابل فهم باشد.
لذا زمانیکه خواننده به قسمت مکتب
تفکیک مراجعه میکند ،ممکن است
بعد از مطالعهی این قسمت بگوید بهتر
از این جریان و اندیشههای آنان وجود
ندارد؛ ولی زمانی که به فصل و جریان
بعدی مراجعه میکند ،امکان دارد دوباره
همین قضاوت را درباره آن نیز داشته باشد.
لذا سعی کردهایم به شکل توصیفی و به
دور از نقد و قضاوت و به شکلی منسجم،
دغدغه و اندیشهی این جریانات را
ترسیم و تبیین کنیم .جالب است زمانی
که نگارش کتاب به اتمام رسید ،قبل از

خرداد و تیر 1396
دغدغه است که در دنیای امروزین نص
(قرآن و سنت) را در مقابل هجمههای
فلسفی و ایسمهای متعدد تفکر مدرن
حفظ نماید .هدف و دغدغهی اینها،
احیای نص است .این جریان ،چندین
زیر شاخه دارد؛ یکی جریان مکتب
تفکیک است که احساس میکند بر
سعی کردهایم به شکل
توصیفی و به دور از نقد و قضاوت
و به شکلی منسجم ،دغدغه و
اندیشه این جریانات را ترسیم و
تبیین کنیم.
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اساس آمیختگی مسائل عقلی و فلسفی
با مسائل دینی و نص ،این نص است
که به حاشیه رانده میشود؛ لذا تالش
میکند بین نص و مطالب عقلی تفکیک
کند .یکی دیگر از این زیرجریانات،
جریان مخالفت با تمدن جدید است؛
جریانی که اعتقاد دارد آنچه به نص
ضربه میزند ،مفاهیم نوین هستند.
جریان بازگشت به قرآن را نیز داریم که

خیلی به سنت ارجاع نمیدهد و بیشتر
به قرآن مراجعه میکند .همچنین جریان
اسالم تبرایی (والیتیها) وجود دارد
که اولویت را به سنت ،به عنوان مفسر
قرآن میدهد.
 .۳جریان بعدی ،جریان عقلگراست
که بر این عقیده است که نص ،امری
صامت است که گویاکردن آن ،نیازمند
تعقل است و باید به عقل بهای بیشتری
داد .اینها دو نحله هستند :عقل کالمی
و عقل فلسفی .جریان عقل کالمی،
عقل را زیرمجموعهی شرع معنا میکند
و خارج از حیطهی شرع ،تفکر نمیکند؛
درحالیکه عقل فلسفی ،تعقل و تفلسف
میکند و به آنچه رسید ،آن را محصول
اندیشهی خود مینامد .ذیل تفکر کالمی،
یکی جریان نوصدرایی قرار دارد که به
عالمه طباطبایی و شاگردان ایشان مربوط
یشود که با نوآوریهایی که داشتند،
م
ویژگیها ،مبانی و مفاهیم خاص خود را
دارند .دیگری جریان تمدن اسالمی است
که با جریان ضدیت با مفاهیم جدید از
این جهت که ایسمها و تفکرات غربی را
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چاپ آن ،کتاب را به بانیان برخی از این
مکاتب دادم و آنان نیز تأیید کردند که این
بیانی که از اندیشه و جریان ما و اصول و
کارکردهای آن داشتهاید ،صحیح بوده و
منطبق بر آن چیزی است که ما در صدد
بیان آن هستیم.
مایلم دوازده جریانی را که در این کتاب
ً
احصا کردهایم ،را نام برده و اجماال
توضیح دهم:
 .۱در قلب این جریانات ،جریان اجتهاد را
قرار دادهایم؛ چرا که این جریان در حوزهی
علمیهی قم ،جریان هژمون و مسلط است.
در بطن این جریان ،دو دسته وجود دارد؛
یکی اجتهاد سنتی و دیگری اجتهاد پویا که
ناظر به حوزهی اجتماعی است و درصدد
است دین را از حوزهی خصوصی بیرون
کشیده و به مسائل اجتماع نیز سرایت دهد
و لذا نوع مواجههی این جریان با متن ،نوع
خاصی است که پاسخهای خاصی را نیز
در پی دارد.
 .۲جریان نصگرا ،جریان بعدی است
که شناسایی شده و در داخل حوزه نیز
به جریان تراث شهرت دارد و بر این
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نفی میکند ،اشتراک دارد؛ ولی بیشتر به
تمدنسازی اسالمی قائل است .جریان
بعدی ،جریان سلوکی -معرفتی است که
به عالمه طباطبایی برمیگردد (البته ناظر
به دیدگاههای اخالقی عالمه)؛ دغدغهاش
این است که بحران جامعهی مسلمان
امروزی ،بحران اخالق است .جریان
دیگری که ذیل جریان عقلگرا معرفی
کردهایم ،جریان عقل فلسفی است که
یتوان گفت کمتر متوجه تفکر کالمی
م
است؛ یعنی تفلسف خالص دارد که بنده از
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آن تحت عنوان جریان نواندیشی حوزوی
و نواندیشی دینی نام بردهام؛ دغدغهی این
جریان نیز هجوم ایسمهای فراوانی است
که به دین میشود و بر این باور است که
تفکر سنتی در مقابل هجمههایی که
به دین میشود توان مقابله ندارد و نیاز
است که در تفکرات دینی ،هنگام رجوع
به متون دینی ،بامراجعهی به عقل ،بیان
متحول و نوینی را داشته باشیم که بتواند
در مقابل هجمههایی که به دین میشود،
پاسخگو باشد.

سفارش دهندهی این کتاب ،مؤسسهی
مطالعاتی صراط مبین بود و نشردهندهی
آن ،مکث اندیشه بود که مربوط به این
مؤسسه است .این کتاب یکی از کتب
برجستهی این حوزه است؛ چراکه آثار
متعددی دراینباره به طبع رسیده است؛
ولی این کتاب نگاه جدیدی داشته که
ارزشمند است .ارزیاب این کتاب دکتر
خسروپناه ،جریانشناس متبحر حوزویاند
که بعد از مطالعهی کتاب ،آن را کمنظیر
قلمداد کردند .این کتاب در عین عمق و
دقتی که دارد ،از قلم روان و نگاه متعادل
و منصفانهای بهره میبرد.
دکتر طباطباییفر محتویات کتاب را
توضیح دادند .بنده میخواهم به قبل و
آثار متعددی در این باره به
طبع رسیده است؛ ولی این کتاب
نگاه جدیدی داشته که ارزشمند
است.
بعد کتاب بپردازم .هر نظام سیاسی یک

خرداد و تیر 1396
که پیش میآید جریانشناسی سیاس 
ی
حوزه است که دراینباره با آقای دکتر
طباطباییفر صحبتهایی داشتهایم
و البته تاکنون نتوانستهایم به نتیجه
برسیم؛ چراکه گویا مالحظاتی در این
باره وجود دارد.
بحث بعدی ،نگاه آسیبشناسانه
است که بعد از توصیف این جریانات
ـ که آقای دکتر به خوبی آنرا در این
نظام جمهوری اسالمی،
بهعنوان نظامی دینی ،باید از حیث
تفکرات از حوزه علمیه تغذیه
شود ،بنابراین شناخت ابعاد و
جریانات حوزه ،از این حیث،
بسیار مهم است.
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کتاب انجام دادهاند ـ پیش میآید.
آسیبشناسی این جریانات متنوع ،بسیار
مهم و مؤثر خواهد بود .بحث بعدی،
راهکار محور ،یا راهبرد محور است
که بتوانیم نحوهی تعامل و همافزایی
ً
این جریانات را ترسیم نماییم و مثال به

مدیر محترم حوزههای علمیه بگوییم
این راهکارها هستند که منجر به
همافزایی معطوف به پیشرفت حوزههای
علمیه میگردد و تعارضات احتمالی
این جریانات را مرتفع میکند .بحث
بعدی ،آیندهپژوهی این جریانات است
که نشان دهد سرانجام این جریانات به
ً
کجا خواهد رسید .مثال به این مطلب
بپردازد که آیا این امکان وجود دارد که
فالنجریان در آینده به افراط و تکفیر
سایر افکار گرایش پیدا نماید؟ یا یک
جریانی به نگاه سکوالر تمایل یابد؟ کما
اینکه رهبر انقالب فرمودند« :گاهی
مطالبی مطرح میشود که گویا نگاه
سکوالر در حوزه هم یافت میشود»؛
یا اینکه در آینده آیا امکان دارد یک
جریان نویی ساخته و پرداخته شود؟
نکتهی آخر هم بررسی تطبیقی بین
جریانات حوزهی قم و حوزهی نجف و
سایر مراکز علمی حوزوی (مثل مشهد و
اصفهان که صاحب سبک هستند) است
که به بحث و بررسی نیاز دارد تا بدانیم چه
تفاوتهایی با یکدیگر دارند.
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خاستگاه فکری دارد و به مکتبی متکی
است .نظام جمهوری اسالمی ،بهعنوان
نظامی دینی ،باید از حیث تفکرات از
حوزهی علمیه تغذیه شود .بنابراین
شناخت ابعاد و جریانات حوزه ،از این
حیث ،بسیار مهم است؛ لذا مؤسسه ما
در این موضوع ورود کرد و دغدغهی ما
این است که حوزهی علمیه بتواند در
زمینههای کالن اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی ،برای نظام جمهوری اسالمی،
تولید محتوا داشته باشد .موضوع مهم
دیگری که به ذهن کارکردگرایانهام متبادر
میشود این است که این تفکرات و
جریانات متکثر حوزوی چه تأثیری در
پهنهی اجتماعی ،گروههای اجتماعی و
جامعهی ما خواهند داشت و آیا تعامل
مؤدبانهی جریانات حوزوی با یکدیگر،
ً
لزوما به رفتار مؤدبانه جریانات اجتماعی
با یکدیگر منتهی خواهد شد؟ آیا این
گروههای اجتماعی به تعامل میرسند
یا تعارض؟ لذا از آقای دکتر میخواهم
که به ادامه و تکمیل کار بپردازند .از
همین حیث یکی از موضوعات مهمی
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نگاه عملی به فقه سیاسی ،موجبات
تحول آن را فراهم میکند

گفتوگو با حجتاالسالم والمسلمین منصور میراحمدی

سید جواد میرخلیلی

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

ً
لطفا با اشاره به تعر یف فقه
سیاسی ،نقش انقالب اسالمی را در
تحول فقه سیاسی توضیح دهید.
فقه سیاسی در تعریف رایج عبارت است
از مجموعه ای از احکام شرعی ناظر به
زندگی سیاسی ـ اجتماعی .در واقع این
تعریف از فقه سیاسی مبتنی بر تقسیم
فقه به سه شاخه «فقه العبادات»« ،فقه
المعامالت» و «فقه السیاسات» است.
به نظر میرسد انقالب اسالمی توانسته
است جایگاه فقه سیاسی را ارتقا بخشد
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و ضرورت طرح فقه سیاسی را بهعنوان
شاخهای از دانش سیاسی اسالمی آشکار
سازد .این جایگاه بیتردید زمینههای تحول
فقه سیاسی به لحاظ معرفتشناختی
و روششناختی را فراهم ساخته است.
استدالل شما بر مدعای مذکور
چیست؟
برای اثبات این مدعا ،الزم است به
تاریخچه فقه سیاسی بپردازیم .با بررسی
فقه سیاسی به یک طبقهبندی سهگانه از

جایگاه آن دست پیدا میکنیم که عبارت
است از  .۱ :فقه سیاسی و نظم تقیهای؛ .۲
فقه سیاسی و نظم سلطانی؛  .۳فقه سیاسی
و نظم مردمی .با بررسی این تاریخچه،
میتوان فهمید که چگونه انقالب از نظم
دوم ،به نظم سوم وارد میشود و دوران
سوم چه ملزوماتی دارد.
دوران اول :فقه سیاسی به دنبال بیان
ملزومات زندگی سیاسی در نظم تقیهای
است .منظور از نظم تقیهای ،آن مناسباتی
است که هدفش حفظ هویت سیاسی
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شیعیان و ـ در کنار آن ـ ایجاد زمینههای
عمل به آموزههای شرعی بر مبنای مکتب
در این دوره که تا حکومت
ش فقه
صفویه ادامه دارد ،مهمترین پرس 
سیاسی این است که تکلیف یک فرد
شیعه در این نظم سیاسی چیست.

از نظر امام خمینی (آنگونه
كه در پاسخ به يك استفتا میگويند)
هرچند رأی مردم در مشروعيت
واليت فقيه تأثيری ندارد ،اما در
تشكيل حكومت مؤثر است.
مشروعیت نظام مردمی است؛ یعنی عدم
مشروعیت نظام سلطنتی امری مفروغ عنه
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کنار میرود و فقه سیاسی با پرسش جدیدی
روبهرو میشود .منظور از نظم سلطانی
مناسباتی است که بر مبنای رسمیت یافتن
مذهب تشیع شکل گرفت .پرسش اصلی
فقه سیاسی در این دوره این است که آیا
این نظم سیاسی که بر اساس این نظام
سلطنتی شکل گرفته است ،مشروعیت
دارد؟ پرسش در اینجا متوجه مشروعیت
خود این نظام است؛ چراکه شاید نتوان
بر اساس پارادایم امامت ،مشروعیت
این نظام و سلطان آن را توجیه کرد .در
این دوران ،مفهوم نیابت اهمیت بسیار
زیادی در مباحث فقه سیاسی پیدا میکند.
چگونگی استناد به این مفهوم در بحث از
مناسبات سیاسی مشروع در نظم سلطانی،
با سه رهیافت مهم صورت میگیرد.۱ :
پذیرش حاکمیت شرعی فقها و سپردن
حوزه عمومی و سیاسی به سلطان به دلیل
عدم مبسوطالیدبودن فقیه؛  .۲دادن اذن
حکومت از سوی نایب امام زمان (فقیه)
به سلطان و کسب مشروعیت سلطان از
طریق اذن نائب که بدین ترتیب ،نوعی
صبغه نیابت شکل میگیرد؛  .۳مشروعیت

سلطنت در صورت نظارت فقیه بر قوانین
و نظارت پارلمان بر عملکرد سلطان.
دوران سوم :دوران ظهور انقالب اسالمی
است که در آن میتوان از نظم جدیدی به
نام نظم مردمی یاد کرد؛ نظمی که در آن
مناسبات سیاسی براساس نظم مردمی شکل
میگیرد .در این دوران از سویی با مفهوم
انقالب ،ایده تقیه کنار گذاشته میشود
و از سوی دیگر اصل و مشروعیت نظام
سلطنتی زیر سؤال میرود؛ که هر دو نکته
را میتوان در فقه سیاسی امام خمینی(ره)
به روشنی مشاهده کرد .در این دوران
پرسش جدیدی فراروی فقه سیاسی قرار
میگیرد و آن سؤال از مشروعیت یا عدم
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تشیع است .در این دوره که تا حکومت
صفویه ادامه دارد ،مهمترین پرسش فقه
سیاسی این است که تکلیف یک فرد شیعه
در این نظم سیاسی چیست؟ مناسبات
یک فرد شیعه در این دوران چگونه باید
باشد؟ و آیا فقه اجازه ورود به حکومت و
مناسبات سیاسی را میدهد؟ فقه سیاسی
در این دوران با بهکارگیری واژههایی چون
تقیه ،اضطرار ،و… بهدنبال بیان مناسبات
سیاسی یک فرد شیعی است .بر اساس
این مفاهیم و آموزهها ،فرد شیعی تنها
در صورت احراز شرایط تقیه و اضطرار
میتواند مناسبات و تعامالتی با حکومت
موجود داشته باشد.
دوران دوم :در این دوران ،نظم تقیهای

تدبیر و سیاست
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است .بعضی تعابیر امام خمینی(ره) حاکی
از آن است که حکومت اسالمی را فلسفه
عملی فقه دانستهاند و فقه سیاسی به منزله
دانش عملی مورد توجه قرار میگیرد .این
نگاه به فقه ،موجبات تحول در جایگاه فقه
سیاسی را فراهم میکند.
ً
لطفا در خصوص چگونگی
فراهم شدن زمینههای تحول در فقه
سیاسی در نظر یه امام خمینی(ره)
بیشتر توضیح دهید.
در اثر چنین نظریهای امام در پرتو
انقالب ،نظام سیاسی اسالم را بر دو رکن
دین و مردم استوار میداند .رکن نخست
این نظام سیاسی ،دین و مرجعیت اسالم
است؛ یعنی فرایندهای نظام سیاسی بر
اساس مرجعیت دین خواهد بود .رکن دوم
مردم است که راجع به آن تفاسیر مختلفی
صورت گرفته است .نظریه انتصاب که برای
ً
مردم ،صرفا جايگاه كشف ولی فقيه قائل
است و نه انتخاب؛ و نظریه انتخاب که
مشروعيت دوگانه الهی ـ مردمی را برای
نظام سياسی الزم میداند.
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طرح نظر یه والیت فقیه را در
فقه سیاسی امام در این رابطه چگونه
ارزیابی میکنید؟
طرح نظريه واليت فقیه از سوی ايشان
پيامدهايی برای فقه سياسی داشت؛ این
نظریه ،مرجعيت فقها را توأمان در امور
عرفی و شرعی ارتقا میدهد و در اين
امام خمینی(ره) معتقد است
که والیت ،در جمیع صور وجود
دارد؛ چه با رأی مردم و چه بدون رأی
مردم؛ لیکن تولی امور مسلمانان و
تشکیل حکومت ،بستگی به آرای
اکثر مسلمین دارد.
صورت فقه سياسی نيز بايد با ارتقای
معرفتی ،مناسبات سياسی ـ اجتماعی
شهروندان با نظام سياسی اسالمی ـ شيعی
را پیريزی میكرد .فقه سیاسی چونان
دانشی عملی سیاسی زیربنای مناسبات
سیاسی اجتماعی قرار گرفته ،بر اساس
آن ساختارها و رفتارها تنظیم و شکل
میگیرد .البته این سخن به مفهوم کنار
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نهادن نقش عقل در فرایند ساختارسازی
و تنظیم رفتارها نیست؛ بلکه به مفهوم
ضرورت توجه به فقه سیاسی و جایگاه
آن در فرایند مذکور است.
به عنوان آخر ین سؤال ،از نظر
شما ملزومات چنین جایگاه معرفتی
برای فقه سیاسی چیست؟
انتظار میرفت پس از انقالب برای
تحقق اين امر تالش شود كه متأسفانه
در ابعاد آموزشی چه در دانشگاه و چه
در حوزه كار چندانی صورت نگرفته و
تنها ،در سالهای اخیر ،تالشهای خوبی
در حوزه علمیه و مؤسسات پیرامونی آن
در حال شکلگیری است .اما در حوزه
پژوهش ،كوششهای بسياری شده است؛
گروههای پژوهشی زيادی راهاندازی شده،
كتابها و مقاالت فراوانی نوشته شده و
پژوهشهای بسياری نيز در حال انجام
است؛ اما با همه اينها ،به نظر میرسد
برای رسيدن به ارتقاي معرفتی مورد نظر
در فقه سياسی ،نيازمند كوششهای
بيشتری هستيم.

خرداد و تیر 1396
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از نگاه شهید بهشتی اتکای
به فرد ،مانع پویایی و اصالح
جامعه است
گزارشی از سخنرانی دکتر سید علیرضا بهشتی در نشست «بهشتی و امروز ما»

اشاره :نشست «بهشتی و امروز ما» به مناسبت گرامیداشت
یاد شهید آیتالله بهشتی و شهدای هفتم تیر ،شنبه دهم تیرماه
در محل خانه موزه شهید بهشتی برگزار شد .دراین مراسم،
دکتر سید علیرضا بهشتی و حجت االسالم والمسلمین سید
جواد ورعی سخنرانی کردند .متن حاضر سخنرانی دکتر
بهشتی در این نشست است.
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ضمن عرض خیر مقدم و خوشآمدگویی
خدمت حضار محترم و تشکر از انجمن
اندیشه و قلم به خاطر برگزاری این نشست،
صحبتهای خود را با این پرسش آغاز
میکنم که چرا شهید بهشتی بر کارهای
دستهجمعی اصرار و تأکید داشت؟ چرا سی
و چند سال از عمر خود را صرف تشکلها
کرد؟ از وی در کنار مسؤولیتی که در اداره
مجلس خبرگان و شورای انقالب داشت،
بهعنوان دبیر کل حزب جمهوری اسالمی

نیز یاد میشود .چرا وی تالش میکرد
برای کار دستهجمعی در جامعهای که
کار دستهجمعی یا بیسابقه یا کمسابقه
ً
بوده و اساسا فرهنگ کار دستهجمعی در
جامعه ما نهادینه نشده است .یک ایرانی
متأسفانه در هیچ یک از مراحل زندگی ،کار
دستهجمعی را یاد نمیگیرد؛ نه در خانواده،
نه در مدرسه و نه در حوزه و دانشگاه.
وقتی به کارنامه شهید بهشتی نگاه
میکنیم میبینیم که شهید بهشتی یا در

تأسیس تشکلها شرکت دارد یا در هدایت
آنها کمک کرده است .نمونه های فراوانی
هست که یکی از آنها را امروز برای شما
بیان میکنم.
همه طالب علوم دینی در ایام تبلیغ به
نقاط مختلف کشور میروند؛ در آن زمان این
امر یک حالت خودجوش داشت و تحت
سرپرستی مدرسه یا نظارت مرجع تقلید
انجام میشد .شهید بهشتی دز زندگینامه
خودنوشتش و همچنین در مصاحبهای
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گفته بود در یکی از این سفرها که در ایام
حیات آیتاللهالعظمی بروجردی بود،
آقایان مطهری ،منتظری ،بهشتی (و تعدادی
دیگر) تصمیم گرفتند به نقاطی بروند که
کمتر طلبهای حاضر است به این نقاط
برود و هزینهی سفر نیز با خودشان باشد
و به هیچ وجه بار مالی برای میزبان نباشند.
همچنین قرار شد پس از بازگشت ،نتیجه
سفر را با مشورت دیگر طالبی که به جاهای
مختلف رفته بودند به آیتالله بروجردی
اطالع دهند .همین مسأله جرقهای در ذهن
شهید بهشتی میزند که وضع تبلیغ باید
سروسامان بگیرد و نقاط قوت و ضعف
آن پیدا شود و در این زمینه افرادی تربیت
شوند؛ چرا که تبلیغ به این شیوه بازدهی
ندارد .وی پس از پنج سال و نیم اقامت در
آلمان و کسب تجربیات گستردهتر در زمینه
تبلیغ ،به انجام این کار مصممتر میشود و
وقتی برمیگردد ،یک برنامه  ۱۷ساله برای
تربیت مبلغان تنظیم میکند .آقایان مسیح
مهاجری (که جایشان در برنامه امروز
خالیست و به خاطر کسالت نتوانستند در
جمع ما حاضر شوند) ،محمدباقر انصاری
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و حسین مهرپرور برای این برنامه انتخاب
شدند .هر دوهفته یکبار جلساتی برگزار
میشده که گزارش آن جلسات در آثار
آقای بهشتی هست.
غرض اینکه اگر قرار است اصالحی در
جامعه بهوجود بیاید ،نمیتواند متکی به
فرد باشد؛ زیرا افراد میآیند و میروند؛
عمر طبیعی خود را دارند .باید بهصورت
مسألهی شهید بهشتی این
بود که میخواست اصالحی
که در جامعه صورت میگیرد
مستمر و نهادینه باشد؛ چه او
باشد و چه نباشد.
نهادی عمل کرد؛ مثل نهاد تربیت طالب
و مبلغ .همین کار را هم آقای بهشتی ابتدا
در مدرسه علوی قم شروع میکند و سپس
آن را منتقل میکند به مدرسه حقانی .در
عرصه تربیت نیروهایی که با علوم جدید
آشنا و در عین حال متدین باشند نیز مدرسه
دین و دانش را راهاندازی کرد که از ماجرای
آن خبر دارید.

نسخه مکتوب  -شماره 13

حزب جمهوری اسالمی آخرین تجربه
و برآیند همه تجربههای شهید بهشتی
بود .من امروز میخواهم کمی روی
خود «حزب» متمرکز شوم .همچنان
تأکید میکنم که مسألهی شهید بهشتی
این بود که میخواست اصالحی که در
جامعه صورت میگیرد مستمر و نهادینه
باشد؛ چه او باشد و چه نباشد .این تفکر
ً
در جامعه ما تفکر نسبتا غریبی است و
کمتر کسانی در طول تاریخ ما به این فکر
افتادهاند .در کشور ما حتی عمر یک شراکت
معمولی نیز به بیش از دو دهه نمیرسد؛
درحالیکه در غرب بسیار رایج است که
ً
مثال فالنانجمن یا اتحادیه یا شرکت ۱۰۰
یا  ۱۵۰سال سابقه دارد و همچنان طبق
اهداف و برنامههایش فعالیت میکند.
ما در علوم سیاسی با دو نوع حزب و
تشکل برخورد میکنیم .در اینجا طی
یازده بند ،ویژگیها و تفاوتهای ایندو
را مرور میکنیم:
ً
 .۱در تشکل نوع اول معموال احزاب
و سازمانها دولتساخته هستند؛ یعنی
بعد از اینکه عواملی دست به دست هم

خرداد و تیر 1396
خود را در مقایسه با برنامههای دولت یا
مجلس مستقر (که اکثریت را در اختیار
دارد) ،تشریح کنند .آگاهیبخشی عمومی
یکی از کارهای عمده این تشکلهاست.
 .۳در تشکلهای نوع اول ائتالفی شکننده
وجود دارد؛ طبیعی هم هست؛ زیرا اینها
در کشور ما حتی عمر
یک شراکت معمولی نیز به بیش
از دو دهه نمیرسد؛ درحالیکه
در غرب بسیار رایج است که
ً
مثال فالنانجمن یا اتحادیه یا
شرکت  ۱۰۰یا  ۱۵۰سال سابقه
دارد و همچنان طبق اهداف و
برنامههایش فعالیت میکند.
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بر اساس یک همفکری یا اجماع بر سر
برخی از اصول و قواعد دور هم جمع
نشدهاند؛ بلکه به قصد دستیابی به دولت
و قدرت و مجلس یا هر تشکل دیگری و بر
اثر اشتراک منافع جمع شدهاند .درحالیکه
تشکل نوع دوم انسجام و پایداری بیشتری
دارد؛ زیرا اینها ابتدا قرابتهای فکری خود

را تببیین کردهاند؛ چه به قدرت برسند یا
نرسند .روز به روز نیز با گفتوگوهایی
که میان آنها صورت میگیرد انسجام
بیشتری پیدا میکنند .تشکل نوع اول
وقتی به قدرت میرسد ،اول دعواست؛
چون مسأله تقسیم قدرت است؛ صحبت
از سهمخواهی گروهی یا فردی است.
 .۴تشکلهای نوع اول متکی هستند
به چیزی که در علوم سیاسی به آن رأی
تاکتیکی میگویند .رأی تاکتیکی یعنی
رأی سلبی؛ به این معنا که به فالنلیست
یا فالنحزب و فرد رأی دهیم ،برای اینکه
فالنکس باال نیاید؛ باید تالش کنیم نماینده
ً
حزب و گروه مقابل رأی نیاورد .مثال در
انتخابات اخیر فرانسه ،همه جمع شدند
تا حزب راستگرای افراطی به قدرت
ً
نرسد و اختالفها را موقتا کنار گذاشتند
تا این اتفاق بیفتد .درحالیکه تشکلهای
نوع دوم به رأی ایجابی متکیاند؛ آن هم
به دلیل برنامه و موازینی که دارند .در
واقع سعی میکنند برتری گفتمانی خود
را در جامعه بقبوالنند و مورد توجه افکار
عمومی قرار گیرند.
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داده و گروهی قدرت سیاسی را به دست
میگیرند ،یک حزب یا سازمانی را تشکیل
میدهند؛ بنابراین قبل از تشکیل حزب،
افراد عضو حزب اشتراک فکری خاصی
ندارند و حول محور دستیابی به قدرت دور
هم جمع شدهاند .اما در تشکل نوع دوم
احزاب و سازمانها ،دولتساز هستند؛
یعنی احزاب قبل از رسیدن به قدرت شکل
میگیرند و اعالم موجودیت میکنند.
ً
 .۲تشکلهای نوع اول معموال موسمی
هستند و فعالیتهایشان در ایستگاههای
انتخاباتی است و مابین آن ،خیلی کم دربارهی
وضع موجود اظهار نظر و انتقاد میکنند.
آنها همزمان با ایستگاههای تبلیغاتی فعال
و جمع میشوند ،لیست میدهند و فردی را
معرفی میکنند .برای همین فعالیت آنها
محدود به عرصه قدرت رسمی هست .در
ً
حالیکه تشکلهای نوع دوم معموال رفتار
غیرموسمی دارند؛ یعنی از این ایستگاه
انتخاباتی تا ایستگاه انتخابات بعدی هم
ً
به فعالیت خود ادامه میدهند و معموال
جامعهمحور هستند؛ نه دولتمحور؛ سعی
میکنند در عرصهی مدنی بینش و دیدگاههای
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ً
 .۵تشکلهای نوع اول معموال مواضع
فکری تبیینشده و تدوینشدهای ندارند
و وقتی هم از آنها مواضعشان را بپرسیم،
میگویند همینهایی است که دربارهاش
حرف میزنیم .اما تشکلهای نوع دوم سعی
میکنند ابتدا مواضع خود و افرادی را که
بر اساس مواضع دور هم جمع شدند ـ
نه از روی رفاقت و منافع ـ تبیین کنند.
ً
 .۶در تشکلهای نوع اول معموال
برنامهای وجود ندارد و حرفی برای گفتن
ندارند .در جواب این که شما میخواهید
چه کار کنید ،میگویند حاال بگذارید ما
بیاییم سرکار؛ برنامهها را اعالم میکنیم.
حال آنکه تشکلهای نوع دوم چون
براساس مواضع اعالم شده میآیند،
ً
معموال برنامههایشان مشخص است؛
یعنی مواضع اصولیشان در حوزههای
مختلف اقتصاد ،محیط زیست ،فرهنگ،
جامعه و… مشخص و تدوینشده است.
ً
 .۷تشکلهای نوع اول معموال خیلی
راحت به ماکیاولیگری میلغزند؛ چون
مواضع اعالمشده و تدوینشده و برنامههای
روشنی ندارند؛ نگاه میکنند که روز به

48

روز منافعشان در چیست .اگر افرادی که
در این تشکلها هستند متدین باشند ،از
منابع دینی استفاده میکنند؛ روایت و آیه
یا حادثهای در سنت و تاریخ صدر اسالم
پیدا میکنند و… اینگونه تشکلها مثل

گربه مرتضی علی هستند؛ هرطور که آنها
را به باال بیاندازید ،چهاردست و پا پایین
میآیند .اگر هم به منابع غیردینی متکی
باشند ،همان نظریه یا کتابی که خواندهاند
را پیش میکشند؛ آن هم نه بهصورت ثابت؛

نسخه مکتوب  -شماره 13

ممکن است روز دیگری ،نظریه یا آیه و
ً
حدیث دیگری را بیاورند؛ معموال ثبات و
استمرار در دیدگاههایشان وجود ندارد؛ چون
براساس مواضع مشخصی شکل نگرفتهاند.
درحالیکه حرکت در تشکلهای نوع دوم
ً
معموال مبتنی است بر اصول اعالمشده.
این البته به این معنا نیست که در شرایط
اضطراری هم تغییرناپذیرند؛ بلکه ممکن
است بازنگری یا بازتفسیر کنند؛ اما این کار
هم در چارچوب مشخصی انجام میگیرد.
 .۸تشکلهای نوع اول برای بهدست
گرفتن قدرت و بازی سیاسی مجبور هستند
به تهییج احساسات عموم مردم متکی
ً
باشند .معموال کار آنها احساسی است
و هیچ حرف ایجابی در آنها نمیبینید .نوع
ً
تبلیغات معموال هیچ برنامه و فکر و اصول
و معیاری ندارد و اگر باشد خیلی کم است.
درحالیکه تشکل نوع دوم برای موفقشدن
در انتخابات باید افکار عمومی را بسیج کند
و این کار را نیز بر اساس ارجاع به اصول
اعالمشده و موارد تبیینشده انجام میدهد.
 .۹در تشکلهای نوع اول عدم شفافیت
ً
وجود دارد .اساسا بایستی مواضعی را اعالم

خرداد و تیر 1396
 .۱۱وقتی به تشکلهای نوع اول نگاه میکنیم
ً
میبینیم که معموال گردش دموکراتیک قدرت
و مسئولیت درون آنها اتفاق نمیافتد.
ً
شایستهساالری هم معموال بسیار کمرنگ
ً
ً
است؛ چون اصال اعضایی ندارند و معموال
به عنوان ستادهای انتخاباتی مشغول فعالیت
هستند .اما یکی از اهتمامهای تشکلهای
معلوم نیست کسانی که
تا این مرحله رهبری نهضت
را بهعهده داشتند برای مرحله
بعدی که ساختن جامعه ایدهآل
ً
هست اصال توانمندی داشته
باشند؛ مناسب باشند.
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نوع دوم این است که استعدادهای مناسب
در جامعه را کشف و جذب کنند و پرورش
دهند؛ به همین دلیل همیشه نوعی نوشوندگی
در تشکلهای نوع دوم وجود دارد .در
تشکلهای نوع دوم استمرار هم وجود دارد؛
یعنی مؤسسان زمانی ممکن است کنار بروند.
شهید بهشتی بحث جالبی در زمینه
مراحل اساسی یک نهضت دارد که در سال

 ۱۳۴۷دربارهی آن صحبت کرده است؛
متن سخنرانی بسیار خواندنی است .در
این سخنرانی متوجه میشویم که شهید
بهشتی واجد نوعی تیزبینی اجتماعی بوده
که بسیاری از معاصرانش فاقد آن بودند .وی
در آن سخنرانی مراحل مختلف شکلگیری
و پیروزی یک نهضت را برمیشمرد .وقتی
به مرحلهی پیروزی نهضت میرسد ،این
جمله طالیی را میگوید« :معلوم نیست
کسانی که تا این مرحله رهبری نهضت را به
عهده داشتند برای مرحله بعدی که ساختن
ً
جامعه ایدهآل هست اصال توانمندی داشته
باشند؛ مناسب باشند .اگر اینطوری نیست
این رهبران این نهضت باید کنار روند و
عرصه را باز کنند برای افرادی که در این
مرحله سازندگی ،برای مرحله جامعه ایدهآل
توانمندیهای الزم را دارند .چه کسی گفته
که هرکس تا اینجا رهبری این نهضت را
ً
داشته ،باید ادامه دهد؟ اصال شاید مناسب
ً
نباشد» .این مسأله را در نهضتهایی که اخیرا
اتفاق افتاده در گوشه و کنار جهان ،میتوانید
مشاهده کنید؛ مثالهایش فراوان است.
ً
تشکلهای نوع دوم معموال سعی میکنند
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و برنامههایی را بازگو کرده باشند تا امکان
شفافیت وجود داشته باشد؛ وگرنه چیزی
که اعالم نشده باشد مثل ظرف سربسته
ً
میماند و طبیعی است که اصال شفافیت در
اینجا موضوعیت پیدا نمیکند .حال آنکه
ً
در تشکلهای نوع دوم اصوال شفافیتبه طور
طبیعی و ضروری وجود دارد؛ چون بایستی با
مواضع و برنامههای اعالم شده سازگار باشد.
 .۱۰به دلیل عدم شفافیت و نداشتن
ً
برنامه و مواضع معموال تشکلهای نوع
اول پاسخگو نیستند؛ چون دلیلی ندارد؛
پاسخگوی چه چیزی قرار است باشند؟
مخاطب بر اساس چه چیزی از تشکل
نوع اول پاسخ بخواهد؟ شما نمیتوانید
به ائتالف یا دستهای که قدرت را به دست
گرفته بگویید چه کار کردی و به کارهایی
که اعالم کرده بودی عمل کردی یا نه؟
ً
اصال برنامهای اعالم نکرده؛ فقط گفته به
من رأی بدهید .اما تشکلهای نوع دوم
مجبور به پاسخگوییاند .شهروندان از
تشکلهای نوع اول پاسخ این پرسش را
میخواهند که در مدتی که بر مسند قدرت
بودی چه کردی؟
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نیروهای تازهنفس بیاورند؛ افرادی که به
لحاظ توانمندی از مؤسسان هم توانمندترند؛
اینها در کالسهای حزبی و در تجربه
کار تشکیالتی در حزب پخته میشوند.
ً
اصال معنای حزب همین است.
زمانی که در انگلیس مشغول تحصیل
بودم یک خانمی در حزب کارگر انگلیس
بود که مستندی از وی نشان داده شد.
زمانی که مستند وی پخش شد ،او وزیر
بهداشت انگلیس بود؛ اما دو دهه قبل از
آن جذب حزب شده بود و تمام مراحل
حزبی را از حوزه معمولی حزب ـ از
شهرستان ـ گذرانده بود؛ تا به شورای
مرکزی حزب رسیده و جزو کابینه سایه
قرار گرفته بود .البته کابینه سایه هم در
کشور ما مورد بیمهری و بعضیوقتها
هم مورد سوءاستفاده قرار گرفته .کابینه
سایه باید شرایطش هم فراهم باشد .کابینه
سایه در انگلیس یعنی افراد وقتی نماینده
هستند و رأی کافی نمیآورند برای اینکه
بتوانند اکثریت کرسیها را اشغال کنند
و تشکیل دولت دهند ،بهعنوان دیدهبان
و رقیب دست به فعالیت میزنند .البته
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باید تمام اطالعاتی که به دست کابینه
اصلی میرسد به دست آنها هم برسد
تا بتوانند نظارت کنند؛ یعنی یک گردش
آزاد اطالعات نیز وجود دارد؛ اینطور
نیست که آنها در یک پستوهایی مشغول
فعالیت باشند یا در عرصه عمومی بتوانند
فعالیت خاصی داشته باشند.
بههرحال تشکلهای نوع دوم بنا به دالیلی
که گفتیم تشکلهایی هستند که استمرار در
فعالیت دارند و متکی به چند پدرخواندهی
حزب نیستند .ممکن است از بنیانگذاران
به عنوان مشاور استفاده کنند؛ ولی نیروهای
جوانتر پرورش پیدا کردهاند .فقدان چنین
تشکلهایی در جامعه ما هزینههای زیادی
را به نظام تحمیل میکند .وقتی حزب
بهمعنای تشکل نوع دوم نداریم ،افرادی
که در سلسله مراتب قدرت در دولت یا
مجلس و یا هر نهاد انتخاباتی دیگری
ً
فعالیت داشته باشند ،بهصورت کامال
ً
غیرتخصصی و معموال از روی آشنایی
و رفاقت انتخاب میشوند و تجربه کار
و کار تشکیالتی ندارند .در واقع هزینه
کارآموزی اینها را مردم باید بدهند؛ یعنی
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باید صبر کنیم تا چهارسال بر مسند قدرت
بنشینند تا کار را یاد بگیرند .در حالی که
برای پیشرفت و حرکت از وضع موجود به
وضع مطلوب ،یک روز هم نباید به هدر
برود .اما ما تشکل نوع دوم را نداریم؛
آنچه هست همه از جنس تشکلهای
نوع اول است .تأکید شهید بهشتی برای
تشکل حزب جمهوری اسالمی به همین
دلیل است .البته تشکیل حزب جمهوری
اسالمی به قبل از انقالب برمیگردد.
صحبت از شکلگیری حزب جمهوری
اسالمی به سالهای  ۵۵و ـ بهخصوص
ـ  ۵۶برمیگردد و در  ۲۹بهمن  ۵۷اعالم
ً
موجودیت میکند .اصال دلیل اینکه در سال
 ۵۶صحبت از شکلگیری یک تشکیالت
میشود این بوده که برخی از تشکلهای
موجود به بنبست رسیده بودند .احزاب
ً
ملی غالبا به اغما رفته و سرکوب شده
بودند؛ مثل تشکلهای مسلحانهای که
خط و مشی مبارزهی و مسلحانه را انتخاب
کرده بودند که بزرگترینشان ـ در گفتمان
اسالمی ـ سازمان مجاهدین خلق بود که
بعداز تغییر ایدئولوژیک و سرکوبش دیگر

خرداد و تیر 1396
که در تهران و شهرستانها اتفاق میافتد؛ به
همین دلیل کار به تعویق میافتد و در ۲۹
بهمن  ۵۷اعالم میشود؛ ولی مطالعات
و بررسیها قبل از آن انجام شده بود .پس
از ویژگیهای حزب جمهوری اسالمی
این بود که حزبی دولتساخته محسوب
نمیشد؛ بلکه یک حزب دولتساز بود.
بهخصوص که تا شکلگیری مجلس هم
ً
اساسا زمینهای برای اینکه بخواهند دولت
تشکل دهند وجود نداشت و افراد حزب
جمهوری هم چهرههای شناختهشدهای
چه کسی گفته که هر کس
تا اینجا رهبری این نهضت را
ً
داشته ،باید ادامه دهد؟ اصال
شاید مناسب نباشد.
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بودند و امکاناتی هم داشتند که از همانها
استفاده میکردند .بنابراین نیازی نداشتند
که صبر کنند تا به قدرت برسند و از
امکانات دولتی برای شکلدادن به حزب
استفاده کنند.
حزب جمهوری اسالمی آنقدر برای

شهید بهشتی اهمیت دارد که بعد از پایان
کار شورای انقالب ،تا یکی دو هفته خیلی
شادتر و بشاشتر از همیشه ،با چهرهای
بازتر در منزل مشغول تنظیم یادداشتها
و برنامههای شخصی خود بود .از ایشان
پرسیدیم که باالخره میخواهید چه کار
کنید؟ گفتند من قصد ندارم مسئولیت
دیگری را بپذیرم .با کسی تعارف نداشت؛
توانمندیهای خود را میدانست و اگر
قرار بود مسؤولیتی را قبول کند ،قبول
میکرد؛ ولی اولویتش چه بود؟ شهید
بهشتی گفت که میخواهد وقتش را به دو
قسمت تقسیم کند (برای انجام همان دو
کاری که قبل از انقالب برای شکلگیری
جامعه جدید دنبال میکرد)؛ یکی ادامه
مطالعات و برنامههای جمعی که با مرحوم
موسوی اردبیلی که در مرکز تحقیقات
اسالمی (تأسیس در سال  )۱۳۴۹شروع
کرده بودند؛ دیگری ساماندهی به حزب؛
چون حزب بهیکباره بزرگ شده و اعضای
زیادی وارده شده بودند.
وقتی امام دچار ناراحتی قلبی میشوند و
به تهران میآیند ،حادثهای اتفاق میافتد؛
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چیزی از آن بهعنوان تشکل باقی نمانده
بود و جایگاهی میان هوادارن مسلمان
خود نداشت .همچنین در آن زمان یک
فضای نسبی باز سیاسی شکل گرفته بود؛
به دالیل مختلفی از جمله روی کار آمدن
دموکراتها در آمریکا ،تغییر سیاست
منطقهای آمریکا و شکستهای درونی
شاهنشاهی (که گزارشهای مفصل علمی
آن که در درون خود نظام شکل گرفته و
ً
تدوین شده ،موجود است و اصال نیازی
نیست که ما حاال بهعنوان کسی که آن
نظام را قبول نداریم بخواهیم آن مسائل
را مطرح کنیم).
علیایحال قرار میشود که اساسنامه
و مرامنامهای تنظیم شود ،برخی افراد
انتخاب شوند ،شورای مرکزی تشکیل شود
و چند نفری هم آشکارا موجودیت حزب
را اعالم کنند؛البته با توجه به اینکه ممکن
بود دستگیر شوند قرار شد گروه اول که به
زندان رفتند ،گروه دوم اعالم آشکار نداشته
باشند و فعالیتها را ادامه دهند .این کارها
مصادف میشود با شدت فعالیتهای حوزه
نهضت اسالمی در ایران و حوادث پیاپی

تدبیر و سیاست
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وقتی که حالشان بهتر میشود میگویند
من باید به وظایف قانونی خودم که در
قانون اساسی عنوان شده عمل کنم؛ مثل
تعیین شورای نگهبان و بقیه چیزها .همه
را فرامیخوانند به بیمارستان و در آنجا به
شهید بهشتی میگویند که من شما را برای
قوه قضاییه تعیین کردم .آن موقع شورای
عالی قضایی داشتیم و رئیس دیوان عالی
کشور ،رئیس قوه محسوب میشد و رئیس
دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور
بایستی توسط رهبری انتخاب میشد .سه
نفر دیگر بایستی توسط قضات انتخاب
میشدند؛ یعنی اکثریت انتخابی بودند.
متأسفانه در نتیجه بازنگری سال  ۶۸ـ
که بهنوعی در بسیاری موارد عقبرفت
محسوب میشد ـ شورای عالی قضایی
برداشته شد .علی ای حال شهید بهشتی
چندباری مقاومت میکند؛ اما امام به وی
تکلیف میکند و آقای بهشتی همانجا
شرط میکند که من فقط در ساعات اداری
به این کار میپردازم و ساعات بعد از آن
باید اجازه داشته باشم به حزب رسیدگی
کنم .چرا این را میگوید و تأکیدش
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برای چه بود؟ اگر قدرت میخواست که
داشت؛ پس چرا میخواست حزب سر و
سامان پیدا کند؟ برای اینکه آقای بهشتی
میدانست اگر قرار است جامعهای شکل
بگیرد ،اصالح شود و حرکت مستمر و
پویا داشته باشد ،نمیتواند متکی به فرد و
افراد باشد؛ بلکه حرکتها و فعالیتهای
دستهجمعی باید نهادینه شوند.
ما این روزها با پدیدهای تأسفبار
مواجهیم؛ اگر جامعه و نظام ما زایش و
پویایی داشت ،امروز باید دور هم جمع
میشدیم و میگفتیم که «خب؛ شهید
بهشتی و شهید مطهری شخصیتهای
مهمی بودند؛ پیشگام و مؤسس بودند؛
از این لحاظ باید یاد آنها را زنده نگه
داریم و مورد تکریم قرار بگیرند؛ ولی
ما امروزه افرادی را داریم که بهخاطر
تأسیسی که آنها انجام دادند به مراتب
از آنها توانمندتر ،بادانشتر و بهروزتر
هستند و درنتیجه با تجربیات بیشتر در
مسند قدرت قرار میگیرند»؛ نه اینکه
امروز بگوییم هر سال دریغ از پارسال!
ما نباید امروز بگوییم چقدر جای آنها
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خالیست و اگر امروز بودند چه میشد
و…  .در مصاحبهها دائم میپرسند که اگر
اینها امروز بودند چه اتفاقی میافتاد؟
ً
هرچند این سؤال اصال به لحاظ تاریخی
و روش تاریخی علمی نیست.
به هر حال برداشت من این است که
وضع به جایی رسیده که در نظام ما ـ و
به تبع یا موازات آن ـ در احزاب ،تشکلها
و کارهای جمعی ما همهچیز آنچنان
متکی به فرد است که نوعی سترونی
در این فعالیتها مشاهده میشود و
این زنگ هشداری است برای همه.
نظامی که نتواند استمرار خودش را با
تربیت نیروهای جدید و با تربیت امواج
مختلف نیروی انسانی تضمین کند ،باید
مراقب خودش باشد؛ باید بداند مشکل
دارد .این درس را از فعالیتهای شهید
آیتالله بهشتی بگیریم .اگر میخواهیم
برای آینده تالش کنیم ،این تالش باید
از همین امروز و در راستای نهادینهشدن
فعالیتهای دستهجمعی سامان پیدا کند
تا بتواند حضور و استمرار یک گفتمان را
در جامعه و نظام تضمین کند.

خرداد و تیر 1396

تدبیر و سیاست

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

در نشست «بهشتی و امروز ما»

اشاره :نشست «بهشتی و امروز ما» به مناسبت
گرامیداشت یاد شهید آیتالله بهشتی و شهدای هفتم
تیر ،شنبه دهم تیرماه در محل خانه موزه شهید بهشتی
برگزار شد .دراین مراسم ،دکتر سید علیرضا بهشتی و
حجت االسالم والمسلمین سید جواد ورعی سخنرانی
کردند که حجتاالسالم ورعی متن سخنرانیشان را
برای انتشار در اختیار مباحثات قرار دادند.
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یکی از اصولی که در مجلس خبرگان
قانون اساسی بدون پیشینهای در پیشنویس
قانون اساسی ،مطرح و تصویب شد،
اصل والیت فقیه بود .والیت فقیه در
عصر غیبت ،دیدگاه گروهی از فقیهان
امامیه است .امام خمینی هم که از
طرفداران این نظریه بود ،با انتشار دروس
خارج فقه خود در سال  ،۱۳۴۹آن را
به صورت آشکار مطرح کرد؛ هر چند
در ماههای منتهی به پیروزی انقالب و

پس از تأسیس جمهوری اسالمی ،تا
زمان تصویب آن در مجلس خبرگان
قانون اساسی ،از تأسیس نظام سیاسی
جدید بر محور آن سخن نگفت؛ گرچه
در برخی از احکام صادره ،مانند حکم
نخست وزیری مهندس بازرگان به «والیت
شرعی» خویش اشاره کرد.[]۱
با تأسیس جمهوری اسالمی ،دربارهی
اینکه «آیا همه فقیهان واجد شرایط دارای
والیتاند و باید از میان خود یکی را

برگزینند؟» یا «به صورت جمعی والیت
دارند و باید به صورت شورایی اعمال
والیت کنند؟» یا «از میان فقیهان واجد
شرایط یک فقیه والیت دارد و در این فرض،
کدامیک والیت دارند؟» دیدگاه یکسانی
وجود نداشت .در رسالههایی که تعدادی
از عالمان در آستانه پیروزی انقالب نوشته
و منتشر کردند ،فروض متعدد یادشده به
چشم میخورد.[]۲
بهطور طبیعی هنگامی که این بحث

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

در آستانه تهیه پیشنویس و تدوین قانون
اساسی جدید گشوده شد ،پرسشهایی از
کدام فقیه است که بتواند
ادعای حقانیت اجتهاد خویش و
بطالن اجتهادهای دیگر را داشته
باشد؟ پس چارهای جز تن دادن
به آرای اکثریت مردم نیست.
این قبیل ذهن فقیهان را به خود مشغول کرد.
در متون فقهی گفته شده که اگر فقیهی
احساس وظیفه کرد و متولی یکی از امور
ً
حسبیه شد و مثال تولی مال یتیم یا صغیر
یا موقوفهای را بر عهده گرفت ،فقیه دیگر
حق مزاحمت ندارد؛ چون سالبه به انتفای
موضوع است؛ یعنی مالک تصدی اسبقیت
است؛ هر فقیهی که زودتر اقدام کرد،
متولی خواهد بود ،اما در امر حکومت
هم میتوان چنین مالکی را پذیرفت؟ به
نظر می رسد به مالک دیگری نیاز هست
و آن مالک «منتخب مردم» بودن است.
اما فلسفه این مالک چیست؟ احتماالت
گوناگونی میشود مطرح کرد:
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چون منتخب و مقبول اکثریت جامعه
بودن ،به موفقیت رهبری در اداره جامعه
کمک میکند و جنبه کارآمدی دارد.
رهبری که از سوی اکثریت مردم انتخاب
شود ،مردم او را از خود دانسته و برای
موفقیت او تالش میکنند و با او نهایت
همکاری را خواهند کرد.
ً
اصوال در عصر غیبت مبنای نظم
اجتماعی رأی اکثریت است؛ بر خالف
عصر حضور که مالک حقانیت است.
(شهید بهشتی ).این فلسفه منافاتی با
فلسفههای قبلی هم ندارد.
مبنای نظم اجتماعی در عصر غیبت
ً
اصوال شهید بهشتی بر این باور بود
که مبنای نظام اجتماعی در عصر غیبت
و فقدان معصوم بر «رأی اکثریت»
است؛ نه بر «حقانیت»؛ زیرا هر کسی
رأی خود را حق میپندارد .این دیدگاه
در برابر دیدگاه کسانی است که سخن
«کشف فقیه جامع شرایط از میان
از
ِ
فقیهان» میزنند ،یا «رأی اکثریت را
تزئینی و تشریفاتی» قلمداد میکنند.
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این مسأله نقطه عزیمت دیدگاه ایشان
با بسیاری از فقیهانی است که امروزه در
قدرت حضور دارند .میپرسید :کدام
فقیه است که بتواند ادعای حقانیت
اجتهاد خویش و بطالن اجتهادهای
دیگر را داشته باشد؟ پس چارهای جز
تن دادن به آرای اکثریت مردم نیست .از
همین رو ،بهشتی بر «منتخب بودن فقیه
جامع شرایط» اصرار میورزید .معتقد
بود« :در یک مجموعه نمیشود گفت:
هر کسی ببیند چه چیزی بر حق است
و همان را عمل کند؛ این میشود هرج
و مرج؛ در اینجا ناچار باید یک نظر و
فکر به عنوان نظری که همه آن را اجرا
میکنند ،در زندگی اجتماعی مورد قبول
قرار گیرد و در زندگی اجتماعی در میان
شهید بهشتی بر «منتخب
بودن فقیه جامع شرایط» اصرار
میورزید.
راهحلهای مختلف دو راه حل وجود
دارد .۱ :راه حق وآن اینکه تصمیم از یک

خرداد و تیر 1396
به صورت راهیاب و چارهجو برنیایند و
ً
واقعا فکرها و اندیشهها و احساساتشان
بهصورت یک سیل خروشان درنیاید،
ً
اصال رهبری واقعی سازنده و کارساز
بهوجود نمیآید».[]۴

تأکید بهشتی بر «منتخب
بودن رهبری» ،از آنجا ناشی
میشد که او به شدت نگران
بازگشت دیکتاتوری به کشور
بود و از تمرکز قدرت در قانون
اساسی هراس داشت.
ما فقیهی که از اول به مسأله خیلی قاطع
معتقد بود تا آخرش هم ایستاد و در این راه
موفقیت تاریخی جهانی را برای انقالب
اسالمی به وجود آورد ،امام بودند».
[ ]۵و تصویب آن در مجلس خبرگان و
گنجاندن اصل پنجم در قانون اساسی را
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فقیه منتخب مردم
والیت ِ
شهید آیتالله بهشتی هرچند رهبری
را از آن فقیه جامع شرایط میدانست و
حتی سالها قبل به والیت مطلقه هم
قائل بود( ،در پاسخ به این که «آیا دخالت
دولت در امور تعاونیها به منظور دادن
برنامه ،نظارت ،حمایت و هدایت ،بر
خالف قوانین شرعی است یا نه؟» اظهار
داشت« :حقیقت این است که ما یک
مبنایی را دنبال میکنیم که این انقالب
در رابطه با آقایان فقها بر همین اساس
جلو رفت و آن این است که برای امامت
اسالمی ،والیت مطلقه قائل هستیم؛ یعنی
معتقدیم امامت در جهت مصالح عامه
مردم ،هر تصرفی را الزم بداند میکند
و منافاتی با حقوق شخصی افراد ندارد.
در حقیقت این قوانینی که در رابطه با

مالکیت شخصی و خصوصی هست،
اینها حریم اشخاص را نسبت به یکدیگر
معلوم میکند؛ نه حریم اشخاص را نسبت
به کل جامعه و امامت که در خط کل
جامعه میخواهد حرکت کند .او برایش
این مرزها و حریمها دیگر وجود ندارد.
این اساس والیت مطلقه امامت است
در بینش اجتماعی و اقتصادی و حقوقی
که اآلن هست .در میان فقهای معاصر
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مقام معصوم از خطا و گناه ناشی شود و
این مخصوص حضور معصومین است
ً
و فعال نمیتوانیم از آن استفاده کنیم.۲ .
آنجا که تصمیم از فرد یا گروهی ناشی
میشود (البته گروه بسیار بهتر میتواند
باشد) که تبلور اکثریت جامعه باشد،
چارهای جز این راه حل به نظر نمیرسد
(که اکثریت معیار باشد)».[]۳
از نقطه نظر اجتماعی هم معتقد بود
ً
که اصوال «بهترین نوع رهبری کشور
ً
آن است که واقعا هر انسانی در امامت
و رهبری جامعه بتواند سهیم باشد و
آنهایی که در رأس مخروط جامعه قرار
دارند ،بازگوکنندهی شعار و آرمان خود
مردم باشند .رهبری در حقیقت ،خواست
پراکنده در توده مردم را متبلور و مشخص
میکند و این بهترین نوع و سازندهترین و
نیرومندترین پیوند رهبر و مردم است و
این رابطه ،زمانی ایجاد میشود که افراد
جامعه از نظر گرفتاریهای اقتصادی،
فرصتی برای خوداندیشیدن و بهخودآمدن
و به اوضاع اندیشیدن و چارهاندیشی و
راهیابیکردن داشته باشند .تا تک تک مردم

تدبیر و سیاست

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

پاسخ مثبتی به درخواست اقشار مختلف
مردم به ضرورت پیشبینی نقش مراجع در
قانون اساسی میشمرد[ ]۶و البته تبیین
عقالنی اصل والیت فقیه و روشنگریهای
ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی،
در تصویب این اصل نقش تعیین کننده
داشت؛[ ]۷اما اصرار داشت که فقیهی
مقبول مردم بوده و با رأی
والیت دارد که
ِ
مردم به رهبری انتخاب شود .او به رغم
محور دانستن رهبری ،به نظامی سیاسی
ً
با ساختاری میاندیشید که کامال با قالب
«جمهوریت» سازگار بوده و همه امور
بر آرای مردم متکی باشد.
در دفاع از اصل پنجم قانون اساسی ،مبنای
محوربودن رهبری فردی یا شورایی فقیهان
عادل در جمهوری اسالمی را بر همین مبنا
استوار ساخت و اینگونه استدالل کرد:
«دسته دوم جوامعی هستند که مردم در آنها
به یک مکتب یا ایدئولوژی ایمان دارند.
مردم مکتبی را آزادانه انتخاب کردهاند،
ولی به محض انتخاب این مکتب ،خود
را در چارچوب آن محدود میکنند .چون
مردم در جامعه ما مسلمانند و به اسالم
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به عنوان یک مکتب ایمان دارند ،شکل
حکومتمان جمهوری اسالمی است؛ نه
جمهوری دموکراتیک .اگر در این اصل یا
اصول دیگر میگوییم :بر طبق ضوابط و
احکام اسالم یا محور اداره جامعه رهبر
آگاه و اسالمشناس و فقیه است ،همگی
به خاطر آن انتخاب اول از سوی مردم
است».[]۸
هم چنین آن را به معنای «والیت و
رهبری متخصص در یک جامعه مکتبی»
آیتالله مهدوی کنی
میگوید« :مرحوم شهید
بهشتی(رض) خیلی به مسأله
ً
شورا توجه داشت .ایشان شدیدا
از رژیم سابق متنفر بود و نسبت
به استبداد حساسیت ویژه
داشت».
میدانست؛ با این توضیح که «این شخص
با این خصوصیات بدون رأی اکثریت
مردم نمیتواند اداره جامعه را به دست
گیرد .والیت فقیه تحمیلی نیست و کسی
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نمیتواند با عنوان فقیه عادل خود را به مردم
تحمیل کند؛ بلکه از سوی مردم شناختنی
و پذیرفتنی است .در صورت نبودن چنین
فردی ،شورایی از فقها که منتخب مردماند،
این مسؤولیت را برعهده میگیرند».[]۹
تأکید بهشتی بر «منتخب بودن رهبری»،
از آنجا ناشی میشد که او به شدت نگران
بازگشت دیکتاتوری به کشور بود و از تمرکز
قدرت در قانون اساسی هراس داشت.
آیتالله مهدوی کنی ،از همرزمان او در
دوران مبارزه ،در خاطرات خود در این
زمینه میگوید:
«مرحوم شهید بهشتی(رض) خیلی به
ً
مسأله شورا توجه داشت .ایشان شدیدا از
رژیم سابق متنفر بود و نسبت به استبداد
حساسیت ویژه داشت که شاید بخشی
از اصول قانون اساسی متأثر از همان
حساسیت بود .ایشان در تنظیم قانون
اساسی خیلی نقش داشت .بسیاری
از اصول مثل همین مسأله شورا و قطع
دست دولت از بعضی کارها و قطع دست
بخش خصوصی از یک سری کارها ،به
خاطر این بود که ایشان در این اندیشه

خرداد و تیر 1396
نهادهای دیگر همگی در این راستا قابل
ارزیابی است.

آیتالله بهشتی معتقد
بود رهبری در طول قوای کشور
است ،نه در عرض آنها؛ بر
این اساس با هر پیشنهادی که به
دخالت رهبری و اعمال والیت
او خارج از مجرای قانون اساسی
بود ،مخالفت میکرد.
قبول دارند ،همکاری میکنند و کسانی
که قبول ندارند ،نمیتوانند با این دستگاه
همکاری کنند .به زور نمیتوان مملکت
را اداره کرد».[]۱۳
با توضیحات شهید بهشتی هیچ یک از
پیشنهادات سهگانه «افزودن نماینده رهبری
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اعمال والیت از طر یق ساختار
قانون اساسی
آیت الله بهشتی معتقد بود که رهبری در
طول قوای کشور است؛ نه در عرض آنها؛
بر این اساس با هر پیشنهادی که به دخالت
رهبری و اعمال والیت او خارج از مجرای
قانون اساسی بود ،مخالفت میکرد .با
پیشنهاد آیتالله منتظری مبنی بر دخالت
رهبری در اداره رسانه ملی ،موضوع اصل
 ۱۷۵قانون اساسی،[ ]۱۱به این دلیل که
تبلیغات و انتشارات از شئون رهبری و
حوزههای علمیه است ،مخالفت کرد:
«قانون اساسی رابطه سازمان مملکت را
با رهبری بهگونهای تنظیم کرده است که
رهبری اقداماتش را از مجاری مشخصی
که پیشبینی شده است ،دنبال میکند و به
ثمر میرساند .اگر میخواهیم اقدامات
رهبری به ثمر برسد ،درست آن است که
ً
رهبری در هیچ جای دیگر ،مستقیما وارد
نشود و دخالت نکند».[]۱۲

در همین راستا با نظر آیتالله صدوقی
که معتقد بود «نماینده مستقیم رهبری در
رادیو و تلویزیون کاری از پیش نبرد؛ چگونه
نماینده قوه قضائیه که نماینده غیرمستقیم
رهبری است ،میتواند نقش داشته باشد؟»
گفت« :باید با کارکنان رادیوـ تلویزیون
صحبت کرد و خط صدا و سیما را ترسیم
کرد .کسانی که این خط را از صمیم قلب
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بود که صاحبان قدرت ،چه دولت و چه
سرمایهدارها با استفاده از امکانات خود
در امور کشور اعمال قدرت نکنند .به این
جهت ایشان در کنترل دولت خیلی حساس
بودند و همیشه میگفتند که کاری کنیم
که دولت را کنترل کنیم؛ مبادا دولت بعد
از مدتی دیکتاتور و خودسر از آب درآید.
دوم اینکه ایشان از این مسأله هراسان
بود که مبادا سرمایهدارها یک وقت نقش
اساسی بازی کنند و همه چیز را قبضه
کنند؛ مجلس و دولت را قبضه کنند .لذا
ایشان خیلی روی شورا تأکید داشتند و
از این نظر حتی درباره رهبری هم مسأله
شورا را فی الجمله مطرح میکردند؛ البته
غیر از شخصیت امام که خصوصیتی ویژه
داشت و همه آن را قبول داشتند .چنانکه
میدانیم در قانون اساسی اولی شورای
رهبری هم آمده بود که بعد اصالح شد.
این مسأله متأثر از همان زمان بود که بحث
شورای رهبری بیشتر میچربید».[]۱۰
مجموعه دیدگاههای دکتر بهشتی نسبت
به تعیین قلمرو اختیارات رهبری ،شورای
نگهبان ،شوراها ،رئیس جمهوری و
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به نمایندگان قوای سهگانه»« ،افزودن دو
نماینده رهبری و کارکنان صدا و سیما به
نمایندگان قوای سهگانه» و «نمایندگان
رهبری و قوای مجریه و قضائیه» رأی
کافی نیاورد.
در خصوص ارتباط رهبری با دستگاه
قضایی هم ،دست کم در دو مورد همین
رویکرد مشاهده میشود؛ نخست در
نقد کسانی که معتقد بودند «رئیس دیوان
عالی کشور و دادستان کل کشور باید
توسط ولی فقیه تعیین گردد؛ بدون آن که
موظف باشد با قضات دستگاه قضایی
مشورت کند».[ ]۱۴استدالل آنان این
بود که «قضات و مناصب قضایی باید
توسط رهبری تعیین شوند .انتخاب قضات
از پایین ،با شرع مقدس اسالم ناسازگار
است .افزون بر آن ،نصب این دو مقام
قضایی توسط رهبری در حقیقت حضور
او در این قوه است».[]۱۵
شهید بهشتی در برابر این دیدگاه اظهار
داشت« :بسیاری از اصول قانون اساسی
تعیین یک ّ
رویه ثابت برای اعمال والیت
رهبری هستند .شبیه این امر در مجلس
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هست .اگر تعیین نخست وزیر از حقوق
رهبری است ،چرا مجلس به او رأی اعتماد
میدهد؟ برای این که اعمال والیت والی

که او فرمانده کل قواست،[ ]۱۷مخالفت
ورزیده و آن را از شئون شورای عالی قضایی
شمرد؛ شورایی که منصوب رهبریاند.[]۱۸

ً
کامال جا بیفتد ،چنین راههایی پیشبینی
شده است .انتخاب والی با یک مقدماتی
انجام میشود تا نقش او سنگینتر ،اصیلتر
و مؤثرتر باشد».[]۱۶
شهید بهشتی همچنین با پیشنهاد «تعیین
دادستان ارتش توسط رهبری» با این استدالل

شأن رهبری؛ انجام اموری که از
دیگران برنمیآید
یکی از نکات برجسته در اندیشه
شهید بهشتی به نوع ارتباط رهبری با
نهادهای دیگر مربوط میشود .ایشان
در برابر این تفکر که معتقد بود رهبری

خرداد و تیر 1396
نهاده شود ،در توجیه واگذاری این مسؤولیت،
به شورای نگهبان اظهار داشت« :حاال كه
مسأله رهبر و شورای رهبری مطرح میشود
ممكن است به نظر برسد خوب است كه
(نظارت برانتخابات) از وظايف او باشد؛
ولی به نظر ما همين حاال هم بهتر است
اين كار از دايره كار رهبر و وظايف رهبری
كنار باشد .مسأله تنها نظارت است؛ برای
ایشان در برابر این تفکر
که معتقد بود رهبری باید در
همه نهادها و سازمانهای ریز و
درشت در ساختار نظام سیاسی
دخالت داشته باشد ،ایستاد.

مسئوليت رهبری در برابر خدا و مردم
شهيد بهشتی همه دولتمردان در نظام
جمهوری اسالمی را در برابر خدا و مردم
مسئول میدانست و در همین راستا ،نظارت
مردم بر دولتمردان را در قالبهای گوناگون
و در اصول مختلف نهادینه کرد .دربارهی
مسئولیت رهبری ،در برابر اين سؤال كه «با
توجه به اين كه قدرت اجرايی را در اختيار
كسی قرار میدهيد كه معصوم نيست،
رهبر در برابر چه مقامی مسئول است؟ و
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اينكه در هر زمان رهبر و شورای رهبری
خوب است كه از كارهايی كه میشود به
ً
عهده ديگران گذاشت ،فارغ باشند و واقعا
تنها مسؤوليت كارهايی را داشته باشند كه
جز از آنها نمیتوان انتظار داشت».[]۲۰
مخالفت با گسترش نقش رهبری
در خصوص اصل  ۸۰و گرفتن و دادن وام
از طرف دولت که باید با تصویب مجلس

باشد ،برخی پیشنهاد کردند که «شورای
رهبری هم اضافه شود تا با تصویب هر دو
نهاد انجام گیرد» ،اظهار داشت« :شورای
رهبری را آنقدر وسیع نکنید که مجبور
باشد برای خودش تشکیالت و ساختمان
و کارمند داشته باشد .ما اگر بخواهیم در
قانون اساسی شورای رهبری را در همه
امور دخالت دهیم ،باید در حقیقت یک
دولت سومی در کشور بهوجود بیاوریم.
اجازه بفرمایید نقش رهبری همان نقش
ً
عام که اتفاقا مورد نظر خودمان هم هست،
باشد».[]۲۱
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باید در همه نهادها و سازمانهای ریز و
درشت در ساختار نظام سیاسی دخالت
داشته باشد ،ایستاد .بر این باور بود که
رهبری ،مدیریت کالن کشور را برعهده
دارد و لزومی به واردکردن رهبری و
هزینهکردن وی در همه امور نیست؛
بلکه از او باید در اموری استفاده کرد
که دیگران از عهده انجامش برنمیآیند.
برداشت ایشان از دیدگاه امام هم همین
بود .ایشان در یک سخنرانی با اشاره به
اهمیت مجلس شورای ملی در نگاه امام
ً
اظهار داشت« :امام معموال تأکید دارند
که اصل ،مجلس است .ایشان بنا دارند
بار به دوش یک رهبر به عنوان یک فرد
نیفتد .میگویند :مجلس یک مجموعه
است و این مجموعه منتخب ملت است.
بنابر این وقتی اکثریت نمایندگان رأیی را
که مطابق اسالم باشد ،پذیرفت و شورای
نگهبان تشخیص داد که این تخلف از
اسالم و قانون اساسی نیست ،همان راه
را بروید».[]۱۹
به هنگام بحث از مسأله «نظارت بر
انتخابات» و این که بر عهدهی چه نهادی

تدبیر و سیاست

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

مرجع رسيدگي به تخلفات احتمالی وی
كيست؟» ،اظهار داشت« :رهبر از اين
جهت كه در برابر ملت مسؤول است مثل
نمايندگان مجلس است كه تحت نظارت
ملتاند .مردم ناظرند كه آيا آنان به وظايف
محدود نمايندگی به درستی عمل میكنند
يا نه .در قانون هيچ مرجع ديگری بر آن
رسيدگی نمیكند؛ اما اگر تخلف كند،
همه در برابر قانون مساویاند؛ چه رهبر
باشد و چه فرد عادی».[]۲۲
البته در جلسات بعدی پيشبينی شد
تا مجلس خبرگان رهبری تشكيل شده و
افزون بر انتخاب رهبری ،بر بقای شرايط
او نیز نظارت داشته باشد كه الزمهاش
نظارت بر عملكرد هم هست.
حق نظارت عمومی مردم بر رهبری
با این همه از نظر ایشان ،وظایف مجلس
خبرگان در این زمینه نافی وظیفه عام نظارتی
مردم نبود؛ معتقد بود« :انتقاد بر امام ،تذكر
ً
به امام ،نصيحت به ائمهی مسلمين ،اصال
واجب است .تذكر به امام دادن ،تذكر
دلسوزانه به امام دادن ،انتقاد كردن از يك
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ً
تصميم امام ،كه اصال تربيت اسالمى است.
در آن خطبه حقوق راعى و رعيت ،حقوق
رعيت بر راعى كه در نهجالبالغه هست،
از على(ع) نقل مىكند كه آن حضرت از
مردم مىخواهد كه از او انتقاد كنند و به او
تذکر دهند؛ اما همانوقت كه انسان تذكر
مىدهد ،مىداند كه تذكر مىدهد؛ ولى
تصميمگيرى با كيست؟ انسان تذكرش را
مىدهد ،حرفش را مىزند ،استدالل هم
مىكند؛ ولى تصميمگيرى با كيست؟ با
رهبر است… انتقاد و تذكر و نصيحت «و
ُ َ ْ
َّ
النصيحة ِل ِئ َم ِة ال ُم ْس ِلمین»[ ]۲۳الزم
است .اين وظيفه است .اما بعد از نصيحت
به معنای تذكر دلسوزانه متعهدانه ،تذكر
صريح و بىپرده و بىرودربايستى ،اما
همراه با ادب و همراه با اين آمادگى كه ما
تذكرمان را مىدهيم ،شما هم جمعبندى
كنيد؛ وقتى جمعبندى كرديد ،ما همان را
اجرا مىكنيم؛ ولو برخالف تذكر ما باشد.
اين تربيت اسالمى است».[]۲۴
وی پس از تصویب قانون اساسی ،در
یک سخنرانی ،کارنامه خود را در تدوین
آن بیان کرده ،میگوید« :ما این قدر

نسخه مکتوب  -شماره 13

مبارزه کردیم تا از ّ
شر دیکتاتوری خالص
شویم؛ نمیخواهیم یک دیکتاتوری
جدید داشته باشیم .در قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران تصمیمگیری
و اعمال نظر در اداره امور مملکت میان
پنج نهاد اصلی تقسیم شده است (این
جمله را یک بار دیگر تکرار میکنم…)؛
هر نهاد حدود و اختیارات و وظائفش
را قانون اساسی معین کرده است و شما
امت قهرمان یک وظیفه دارید و آن اینکه
با وجدان بیدار و آگاهتان مراقبت کنید
هر یک از این نهادها در دایره وظایف و
اختیاراتشان عمل کنند .۱ :مقام رهبری با
وظایف فرماندهی کل قوا ،تعیین فقهای
شورای نگهبان و … ؛  .۲رئیس جمهوری؛
 .۳نخست وزیر و وزرا به عنوان هیئت
دولت؛  .۴مجلس شورای ملی؛ .۵
شورای عالی قضایی .هر کس حدود و
اختیاراتش معلوم است؛ مسئولیتهایش
هم معلوم است … .البته اظهار نظر علمی
و انتقادی راهش برای همه باز است؛ این
دخالت در تصمیمگیری و اجرا نیست
که ممنوع باشد».[]۲۵

خرداد و تیر 1396
هم چنین معتقد بود طبق قانون اساسی
قدرت از سه طریق تحت نظارت ملت
عادل منتخب»،
است« :رهبری فقیه ،آگاهِ ،
از طریق «رئیس جمهور منتخب» و
«نمایندگان منتخب».[]۲۶

تدبیر و سیاست

پانوشتها
 .۱امام خمینی ،صحیفه امام ،ج ،۶ص « .۶۸احترام به آراى
علماى اسالم بگذاريد .احترام به آراى اقشار مختلفه ملت بگذاريد.
َ
… ما به ح َسب واليت شرعى كه داريم و به حسب آراى ملت كه
ما را قبول كرده است ،آقاى مهندس بازرگان را مأمور كرديم كه
دولت تشكيل بدهد».
 .۲ر.ک :مشکینی ،علی ،جمهوری اسالمی؛ مکارم شیرازی،
حکومت اسالمی؛ سبحانی ،جعفر ،حکومت اسالمی در چشم
 .۳همان ،صص۴۹۷ـ .۴۹۸
 .۴صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،
ج ،۳صص۱۴۸۰ـ .۱۴۸۱
 .۵جاودانه تاریخ ،ج ،۴گفتارها ( ،)۲صص ۶۲ـ .۶۳
 .۶ر.ک :صورت مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،
ج ،۱ص« :۳۷۹آيا شما اين جزوهاى را كه در اداره دبيرخانه در طول
چند ماه از چهار هزار نظريه و پيشنهاد مردم و آنچه كه در روزنامهها
منتشر شده است ،تهيه كرده است فرصت كردهايد مطالعه كنيد؟
مطالعه بفرماييد ببينيد وقتی اين اصول مطرح شده است نظرات
ً
رسيدهاى كه اينجا از دوستان استخراج كردهاند ،عموما تكيه بر اين
دارد كه چرا اين اصل را در قانون اساسی نگذاشتهاند .خوب ،مجلس
خبرگان كارش اين بود كه نظرات را مطالعه كند و آن پيشنويس را
تكميل كند و ما اينكار را كرديم».
 .۷سخنرانیها و مصاحبههای آیتالله شهید دکتر بهشتی،
تدوین :محمدرضا سرابندی ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی،
 ،۱۳۸۶ج ،۱ص.۳۹۲
 .۸صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون
اساسی ،ج ،۱ص.۳۸۰
 .۹همان ،ص.۳۷۸
 .۱۱اصل  ۱۷۵قانون اساسی قبل از بازنگری« :در رسانههای گروهی

اساسی ،ج ،۳ص.۱۶۸۶
 .۱۳همان ،ص.۱۶۸۷
 .۱۴امام خمینی در تعیین اولین رئیس دیوان عالی و دادستان
کل کشور ،با قضات دستگاه قضایی مشورت نکردند .آیتالله
بهشتی در پاسخ به پرسشی ،دالیل امام را اینگونه توضیح دادند:
ً
اوال ،مشورت در جایی است که انسان چیزی را نداند؛ ولی برای
ً
من روشن است که چه کسانی را انتخاب کنم .ثانیا ،قضات کنونی
واجد شرایط قضا نیستند و من آنان را قاضی نمیدانم .تازه بعد
از انتخاب رئیس دیوان عالی کشور ،اگر او آنان را واجد شرایط
تشخیص داده و اجازه قضاوت داد ،قاضی خواهند شد .در حالی
که قانون اساسی مشورت با قضات را مطرح کرده است .حزب
جمهوری اسالمی ،گفتارها ،گفتگوها ،نوشتارها ،بنیاد نشر آثار
و اندیشه های شهید بهشتی ،صص ۲۴۹ـ .۲۵۰
 .۱۵صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون
اساسی ،ج ،۳صص .۱۶۱۵ ،۱۶۱۳ ،۱۶۰۴
 .۱۶همان ،صص۱۶۰۴ـ .۱۶۰۵
 .۱۷همان ،ص ،۱۶۳۷سید محمد خامنهای.
 .۱۸همان ،ج ،۲صص۹۷۵ـ.۹۷۶
 .۱۹حزب جمهوری اسالمی ،گفتارها ،گفتوگوها ،نوشتارها،
بنیاد نشر آثار و اندیشههای شهید آیتالله دکتر بهشتی ،ص.۱۱۱
 .۲۰صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون
اساسی ،ج ،۲ص.۹۶۵
 .۲۱همان ،ص .۸۷۳
 .۲۲همان ،ص.۱۰۹۰
 .۲۳کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،ج ،۱ص.۴۰۳
 .۲۴اتحادیه انجمن های اسالمی ،صص۱۶۱ـ .۱۶۳
 .۲۵سخنرانیها و مصاحبههای آیتالله شهید دکتر سید محمد
حسینی بهشتی ،تدوین :محمدرضا سرابندی ،ج ،۲ص.۶۴۷

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

 .۲۶همان ،ج ،۱ص.۲۹۰

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

 .۲۷همان ،ص.۱۱۷۵
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 .۱۰خاطرات آیتالله مهدوی کنی ،صص۳۱۲ـ .۳۱۳

 .۱۲صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون

@Mobahesatmagz

لزوم مشورت رهبر با کارشناسان
یکی از نکاتی که شهید بهشتی بر آن
تأکید داشت این بود که هر چند رهبری
مسؤولیت دارد و تصمیمگیری در قلمرو
اختیاراتش با اوست ،اما «چون دربارهی
مسائل مملکت ،یک نفر حضور ذهن
ندارد ،رهبر برای تصمیمگیری باید جوانب
امر را بررسی کند» .با همین منطق از
پیشبینی نهادی به نام «شورای عالی
دفاع ملی» دفاع کرده و در پاسخ رئیس
مجلس خبرگان که با وجود اختیارات
رهبری ـ مانند عزل و نصب فرماندهان
عالیرتبه و اعالن جنگ و صلح ـ وجود
چنین شورایی را ضروری نمیدانست ،از
وجود این شورا که از نزدیک در جریان
امورند ،برای بررسی امور و ارائه نتیجه به
رهبری ،دفاع میکرد.[]۲۷

انداز ما؛ نوری همدانی ،حسین ،جمهوری اسالمی.

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

روحانی سیاسی و سکوالریسم سیاسی

تطورات در مرجعیت انتخاباتی روحانیت در جمهوری اسالمی ایران

روحانیت «در قدرت» و «بر قدرت»

جامعهشناسی سیاسی جمهوری اسالمی ایران و مرجعیت انتخاباتی روحانیت

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

بازخوانی تعامالت روحانیت و انتخابات در تجربه عراق معاصر

نسبت روحانیت و امر سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی

بازخوانی تعامالت روحانیت و اتنخابات در تجربه مشروطه

روحانیت و سیاست؛ از ساحت آسمانی تا ساحت زمینی

آگاهی تاریخی در الگوهای سیاستورزی دینی در تجربه ایران معاصر

دگرگونی در مفهوم سیاست و دولت در ایران

خرداد و تیر 1396
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جمهوری اخیر یکی از رویدادهای مهم
بهشمار میآید؛ از یکسو رقابت اصلی
میان دو کاندیدای روحانی بود و از سوی
دیگر نهاد روحانیت نیز در رابطه با حضور
یا عدم حضور فعال در عرصهی انتخابات
یا حمایت و عدم حمایت از کاندیدایی
خاص ،با چالشها و چنددستگیهای
کمسابقهای مواجه شد.
در همین ارتباط چندی پیش مرکز مطالعات
اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و

فرهنگ اسالمی ،سلسلهنشستهایی
را بهصورت تخصصی برگزار کرد؛
که در آن اساتید حوزه و دانشگاه با
گرایشهای تخصصی مختلف در
حوزهی علوم انسانی به تحلیل موضوع
فوقالذکر پرداختند .سخنرانیهای
این سلسلهنشستها توسط آقای
حسین میرخلیلی بهصورت مکتوب  
در اختیار مباحثات قرار گرفت که در
قالب پروندهای ویژه منتشر میشود.

@Mobahesatmagz

از منظر جامعهشناسی سیاسی ،اگر  
روحانیت را مهمترین جریان شکلدهندهی
انقالب  ۵۷و به تبع آن نظام سیاسی
جمهوری اسالمی بدانیم ،ادعای گزافی
نیست .از همینرو تحلیل کنشگری این
جریان در فضای سیاسی ایران و تبیین
تأثیر آن بر  -یا تأثر آن از  -رویدادهای
سیاسی و اجتماعی ،برای عالقهمندان
به جامعهشناسی سیاسی ایران ضروری
مینماید .از این نگاه ،انتخابات ریاست

جامعهشناسی کنشگری روحانیت در سیاست و انتخابات

نسخه مکتوب  -شماره 13

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

روحانی سیاسی و سکوالریسم سیاسی
گفتاری از دکتر تقی آزاد ارمکی

*

آنچه بنده در پی توضیح آن هستم ،این
است که چگونه دو روحانی با سبک و سیاق
متفاوت ،کنشگران اصلی حوزه انتخابات
شدهاند و دیگر اینکه چه نتیجهای مترتب
بر انتخابات و نظام اجتماعی و حوزه دین
(هر دو) خواهد شد؟ بنده معتقدم جمهوری
اسالمی ،نهاد انتخابات در حوزه سیاسی
(نه حوزه فرهنگی ،اجتماعی و دینی) را
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محور قرار داده و آن را به رسمیت شناخته
است (آن هم فقط در برخی مقاطع (در
ً
ریاست جمهوری نسبتا زیاد ،مجلس
کم و شوراها کمتر).
دگردیسی در نهاد انتخابات
نهاد انتخابات که یک عرصه و فضای
بهرسمیت شناختهشده و مشروع است،

موجب یک دگردیسی در فرایند عمل
سیاسی شده و تغییرات بنیادی کرده
است؛ ضمن اینکه خود این نهاد باعث
تغییرات دیگری در دین و سیاست و
نهادهای دیگر اجتماعی شده است.
تغییراتی که در خود نهاد انتخابات
صورت گرفته ،باید بهصورت دگردیسانه
مورد تأمل قرار گیرد.

خرداد و تیر 1396
اما سؤال این است که چگونه این
دگردیسی در نهاد انتخابات ،در ساحتها
نهاد انتخابات که یک عرصه
و فضای بهرسمیت شناختهشده و
مشروع است ،موجب یک دگردیسی
در فرایند عمل سیاسی شده و تغییرات
بنیادی کرده است.
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دوگانه حق و تکلیف
ما در انتخابات در دوگانهای زیست
میکنیم که انتقال پیدا کردن به یکی از
این ساحتهای دوگانه ،سرنوشت نهاد
انتخابات را تعیین کرده است :دوگانه
حق و تکلیف.
ما تا مدتها شرکت در انتخابات را
تکلیف تلقی میکردیم و وقتی تکلیف
تلقی میشد ،هم در بازی انتخابات
تعیینکننده بود ،هم در ساختار نظام و
سازمانهای مربوط به انتخابات مؤثر بود
و هم کنشگران را تحت تأثیر قرار میداد.
کسانی که در جمهوری اسالمی
زیست میکنند و به انقالب و امام و
رهبری و همچنین ایدههای انقالب و
مجموعه آنچه که جمهوری اسالمی
را میسازد ،اعتقاد دارند ،اینها مکلف
و موظفند که در انتخابات شرکت
کنند .این دیدگاه و ژانری بوده که در
جمهوری اسالمی پی گرفته میشد و
اآلن نیز در نگاه رسمی و سازمانی دیده
ً
میشود .مثال صدا و سیما این نگاه را
دنبال میکند.

وجه دیگر دوگانه این است که انتخابات
حق انسانهاست و این ،هم به واسطه
ضرورتهای اجتماعی بوده و هم
تأکید مقام معظم رهبری است .در دو
انتخابات گذشته رهبری فرمودهاند:
«هرکس هرکجا که ایران را دوست دارد
(نه تکلیف)…» .اینجا بحث فضای
ایدئولوژیکی و گفتمانی نیست؛ بلکه
بحث وظیفه ملی است؛ بحث حق است
و از تکلیف خارج میشود.
در جامعه ایران با توجه به الزاماتی که
پیش آمده است ـ بهویژه پس از خرداد
 ۷۶و روی کار آمدن جریان اصالحات
ـ بار حق از تکلیف بیشتر شده است .به
میزانی که ایندو ،زیست کرده و جابهجا
شده اند یا دوگانهای شکل دادهاند ،ما
مجموعه تعارضاتی در حوزه نهاد انتخابات
ً
داشتهایم .مثال ماجرای انتخاباتهای ،۸۴
 ۸۸و  ۹۲دعوای حق و تکلیف است .البته
بهنظر بنده کانون دگردیسی تاریخی نهاد
انتخابات« ،رأی» است؛ رأی اهمیت پیدا
کرده و مهم شده و از تکلیف به سمت حق
حرکت کرده است .در این حالت ممکن
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و نهادهای دیگر اجتماعی مؤثر واقع شده
است؟ بهنظر میرسد در حوزه دین از
طریق کنشگری به محوریت روحانی
است .وقتی روحانیت از کنشگری
داوری و حاشیهای خارج و به کنشگر
اصلی تبدیل شده است و خودش دچار
دگردیسی بنیادی شده ،حوزه دین را
نیز دچار دگردیسی بنیادی کرده است؛
نتیجهاش نیز ظهور سکوالریسم اجتماعی
و سیاسی است .این چیزی نیست که ما
در جمهوری اسالمی منتظرش بودیم؛
نه روحانیت و نه جمهوری اسالمی
(در برنامهها و دغدغههایش و در نگاه
رهبر و علما) ،هیچکدام در پی رسیدن
به سکوالریسم نبودند.
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دهه را گذراندیم و زیست کردیم و اکنون
دو روحانی (با هر سبک و سیاقی)،
کارگزاران و بازیگران اصلی انتخابات
هستند که با یکدیگر کلکل می کنند
و بیشتر با مفهوم حق بازی میکنند؛ تا
تکلیف .این انتقال روحانیت از داور و

است افراد بیایند یا نیایند؛ با تکلیف فرق
میکند .چرخش و جابهجایی عنصر مرکزی
نهاد انتخابات و سازمان انتخابات ،خود
الگو تولید میکند و اکثریتی در جامعه
ظهور میکنند که از حقانیت انتخابات
دفاع میکنند؛ کسانی بهوجود میآیند که
این حق را بهرسمیت میشناسند؛ عدهای
نیز به رسمیت نمیشناسند و میگویند
معلوم نیست این حق من باشد یا معلوم
ً
نیست این حق نهایتا در ساخت سیاسی
اثرگذار باشد یا نباشد (اینجا مفهوم
جمعیت خاکستری به وجود میآید؛
که جمعیت کثیری هم هستند و مناقشه
میکنند که رأی حق است یا خیر) از این
بحث در تغییر سازمان و نظام سیاسی و
جامعه ایرانی استفاده میشود.

آقای رئیسی هیچ شرطی
نگذاشته است؛ کما اینکه آقای
روحانی نیز شرط نمیکند که اگر
احساس بیدینی کردم میروم.
روحانیت در اینجا شرط نمیگذارد و
تمامعیار میآید؛ با خانواده و همسر
و با تمام پروندههایش؛ ابایی هم ندارد
که افشا شود؛ پای آن میایستد؛ مانند
یک شخص مدرن.

دگردیسی روحانیت
در کنار این دگردیسی انتخابات،
اتفاق دیگر ،دگردیسی روحانیت است
(روحانیای که بهعنوان داور دینی و
اخالقی است و نظارت دارد و خودش
کارگزار و بازیگر اصلی است) .ما چهار

مشاور و ناظر به روحانیای که وسط
ایستاده خیلی مهم است.
دگردیسی اساسی در نظام روحانیت اتفاق
افتاده است که روحانیای که دغدغهاش
توزیع دین ،نظارت بر حوزه دین و دینداری
جامعه است ،خود عاملیت پیدا میکند و
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میخواهد یا دین را محقق کند و یا جامعه
را بسازد؛ که بنده معتقدم روحانیت از
خودش عبور میکند و دیگر دغدغهاش
برپایی دین نیست؛ بلکه ساختن جامعه
ً
است؛ به همین دلیل است که ما نهایتا
میگوییم کنشگری روحانیت نتیجهاش
سکوالریسم اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
خواهد بود.
تفاوت در این است که آن روحانیت با
احتیاط میآید و هزاران شرط و شروط
میگذارد؛ اما این روحانیت هیچ شرط
ً
و شروطی نمیگذارد؛ مثال آقای رئیسی
هیچ شرطی نگذاشته است؛ کما اینکه آقای
روحانی نیز شرط نمیکند که اگر احساس
بیدینی کردم میروم .آن روحانیتی که ما به
لحاظ تاریخی سراغ داریم ،اینگونه بوده که
اگر احساس کند یا جایی ببیند بیدینی شیوع
پیدا میکند ،خارج میشود؛ مثل جریان
مشروطه و تاریخ انقالب اسالمی و… ؛
اما روحانیت در اینجا شرط نمیگذارد و
تمامعیار میآید؛ با خانواده و همسر و با تمام
پروندههایش؛ ابایی هم ندارد که افشا شود؛
پای آن میایستد؛ مانند یک شخص مدرن.

خرداد و تیر 1396
بنابراین عنصر اصلی جابهجایی
روحانیت کالسیک به روحانیت مدرن،
آن روحانیتی که ما به لحاظ
تاریخی سراغ داریم ،اینگونه بوده که
اگر احساس کند یا جایی ببیند بیدینی
شیوع پیدا میکند ،خارج میشود؛
مثل جریان مشروطه و تاریخ انقالب
اسالمی و… ؛ اما این روحانیت هیچ
شرط و شروطی نمیگذارد.

عاملیت اصالحطلبی
و اصولگرایی و بازیگری این
دو پدیده ،نیرو تولید میکند و
دگردیسی در نیرو مرتب اتفاق
میافتد؛ یعنی اصولگرایی سال
 ۷۶به بعد (تا  )۹۶بسیار با هم
متفاوت است.
از نهادهای اجتماعی را داشتیم؛ اما امروز
پدیده جامعه ایرانی با مختصات خاص
خودش را داریم که ظهور کرده است.
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ما جریان اصالحطلبی و اصولگرایی
قدرتمندی نداریم که نیروها در آنجا
سامان پیدا کنند؛ افرادی داریم که در
ً
نظام هستند؛ اما عموما خیلی شبیه هم
ً
هستند و غالبا با نیروهای خارج از نظام
مقایسه میشوند؛ مثل کمونیستها،
مجاهدین خلق ،ملی ـ مذهبیها و…
که همگی نیروهای خودی هستند .از
اینجا به بعد هست که قصه اصولگرایی
و اصالحطلبی کلید میخورد؛ به همراه
تعابیر متعدد دیگری مانند خودی و
غیرخودی ،انقالبی و غیرانقالبی،
آمریکایی و انگلیسی و… .
بنابراین عاملیت اصالحطلبی و
اصولگرایی و بازیگری این دو پدیده ،نیرو
تولید میکند و دگردیسی در نیرو مرتب
اتفاق میافتد؛ یعنی اصولگرایی سال
 ۷۶به بعد (تا  )۹۶بسیار با هم متفاوت
است؛ اکنون افراد اصلی اصولگرایی
پنج سال پیش را نداریم و ورژن دیگری
بازتولید شده است .در اصالحطلبی نیز
چنین است و در قالب اعتدالیون بازتولید
شده است.

پس مقولههای رأی ،نهاد انتخابات و
نهاد روحانیت یک جایی برهم و یکی
میشوند؛ دغدغه روحانیت ،گرفتن
قدرت میشود؛ آن هم قدرت بهمعنای
عریانش .چه چیزی این الزام را ایجاد
میکند؟ یکی دگردیسی روحانیت که
منطقش عوض و به قدرت عالقهمند
شده و دیگری جابهجایی امر سیاسی با
امر اجتماعی است؛ یعنی جامعه ایرانی
ظهور کرده است .تا دیروز در ایران،
دولت ،نظام سیاسی و بیانهای متفاوت
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جریان دوم خرداد است .دوم خرداد این
عاملیت مهم را در ایران معاصر دارد و
گشایشی را رقم میزند که نتیجهاش
دعوت به حضور تمام عیار روحانیت
است .بنابراین آمدن ناطق نوری با دغدغه
روحانیت امروزی نبود؛ بحث آقای ناطق
تکلیف بود؛ در حالیکه اکنون دغدغه
روحانیت چنین نیست.
دوم خرداد کاری میکند که کلیت
نظام به نمایش گذاشته میشود؛ کلید
دو جریان اصالحطلبی و اصولگرایی
از اینجا خورده میشود .قبل از این،
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ما در جمهوری اسالمی یک اشتباه
استراتژیک مرتکب شدیم؛ همگی نیز
مرتکب شدند؛ روشنفکران ،روحانیون،
گروههای سیاسی و… و آن اینکه سعی
کردیم قبول نکنیم جامعهی ایران ،تاریخی
است .ما جامعه را خیلی معاصر تعریف
کردیم.
اسالمگراها جامعه را در فضاهایی
مثل  ۱۵خرداد ۲۲ ،بهمن و… تعریف
کردند؛ کسانی که کمی خارج از متن
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اسالمی بودند با مشروطه و پهلوی یا اگر
خیلی عقب رفته باشند با امیرکبیر و عصر
ناصری تعریف کردهاند .تعداد کسانی
که فهم تاریخی از جامعه ایرانی ارائه
کرده باشند بسیار کم است .درحالیکه
جمهوری اسالمی یک پدیده تاریخی
است و اگر چنین نباشد ،همه مسائل،
معاصر میشود و گردن روحانیت و اسالم
و انقالب اسالمی میافتد.
ً
اگرچه بسیاری بدشان نمیآید؛ خصوصا
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کسانی که نقد بنیادی دارند؛ در حالیکه
ما رژیمی بعد از رژیم دیگر هستیم؛
ً
جمهوری اسالمی دقیقا بعد از رژیم شاه
است و هفتاد درصدش مثل رژیم شاه است
و طبیعی هم هست؛ چرا که نظام طبیعی
در همان متن زیست میکند؛ اقتصاد،
سیاست ،تاریخ ،مناسباتمان و… برای
آنجاست؛ از بیرون که نیاوردهایم.
ما درنتیجهی یک بدفهمی ،جامعه را
غیرتاریخی و معاصر تعریف کردهایم؛
در مقابلش هم هجمه بنیادینی است
که از سوی نیروهای اجتماعی اتفاق
افتاده و بر همه تحمیل کرده که یک
پدیده تاریخی است .اینجاست که فی
الواقع با رسمیتشناختن جامعه ایرانی
ما رژیمی بعد از رژیم دیگر
ً
هستیم؛ جمهوری اسالمی دقیقا
بعد از رژیم شاه است و هفتاد
درصدش مثل رژیم شاه است و
طبیعی هم هست.
از طریق خشونتآمیز روبهرو هستیم؛

خرداد و تیر 1396
از پارادایم تکلیف به پارادایم حق .برای
کسب رأی ،معامله میکند .جامعهای که
اصولگرایی سوار بر دین
است؛ اما جامعه اکنون اعالم
میکند بیدین است .وقتی در
پژوهشهای اجتماعی درمیآید
که چهل درصد بیشتر نماز
نمیخوانند ،همان چیزی است
که یقه اصولگرایی را میگیرد و
قهرآمیز است.
دینی و انقالبی بوده است ،چرا تبدیل به
جامعه معاملهگر میشود؟

*

 .استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران.
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جمعبندی
چند اتفاق مهم افتاده است؛ یکی اینکه
در نظام اجتماعی ایران ،تقلب طبقاتی اتفاق
افتاده است؛ چرا تقلب؟ چون ما منزلت
طبقات جامعه ایرانی را قبول نکردیم .در
پژوهشی که بنده انجام دادم ،هفتاد درصد
گفتند ما از طبقه متوسط هستیم؛ درحالیکه
از طبقه پایین جامعه هستند .دیگر اینکه

روحانیت از خودش عبور کرده است.
اصولگرایی نیز از خودش عبور کرده است.
حتی کلید عبور از جمهوری اسالمی نیز
زده شده است و از همه مهمتر اینکه امر
اجتماعی در آینده به ما حکم خواهد کرد
و این عبورها میتواند خطرناک باشد.
البته میتواند خوب نیز باشد و دموکراسی
اجتماعی که مورد نظر ما و وجه مغفول
بوده است ظهور کند؛ در این صورت
اصالحطلبی و اصولگرایی و کنش و
سامان سیاسی را باید مورد بازنگری قرار
بدهیم .در این صورت همه چیز مبتنی
بر مفاهیم حقوق ،تکالیف ،مشارکت و
مسئولیت… خواهد بود .در این صورت
نیروهایی که وجود داشتند و خودی بودند
(راستگرا یا چپگرا) میتوانند بهعنوان
رادیکالهای دموکراسی و یا همراهان
دموکراسی در ایران ظهور و مشارکت
کنند .اگر درست عمل نکنیم ،شاهد
رادیکالیسم اصولگرای سنتی و رادیکالیسم
دموکراسی خواهیم بود.
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ً
مثال اصالحطلبها که دغدغه دموکراسی
دارند در مقاطعی با برخورد قهرآمیز
جامعه روبهرو شدند؛ مثل انتخابات ۸۴
و انتخابات . ۸۸
در اصولگرایی نیز همینگونه بوده و
جایی که جامعه طلب کرده ،جواب نداده
است .اصولگرایی سوار بر دین است؛ اما
جامعه اکنون اعالم میکند بیدین است.
وقتی در پژوهشهای اجتماعی درمیآید
که چهل درصد بیشتر نماز نمیخوانند،
همان چیزی است که یقه اصولگرایی را
میگیرد و قهرآمیز است.
اخالق بسیار مشکل دارد؛ جامعه
منحصربهفردی که در آن جوکهای
دینی با شدت و حدت رواج دارد .این
همان برخورد قهرآمیز است که میگوید
من را به رسمیت بشناس .این ظهور به
صورت تخریب و اعتراض خودش را نشان
میدهد؛ زیرا زمینههای مدنی بروز امر
اجتماعی در جامعه ایرانی وجود نداشته
است .رابطه مردم و نظام سیاسی در این
صورت کاسبکارانه است؛ بروز نگاه
کاسبکارانه نیز نشانهای است بر عبور
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روحانیت «در قدرت» و «بر قدرت»
گفتاری از دکتر علیرضا شجاعی زند

*
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روحانیت در قدرت یعنی روحانیتی که در

و روحانیت در آن جایگاه مطلوبتر است؛ آیا

بعد از چهل سال (بهمسندرسیدن روحانیت)

مسند نشسته و در مقام خودش صاحب قدرت

دراینباره تصریحی از سوی دین و چهارچوب

همچنان ای ن سؤال مطرح است که نشستن

است .روحانیت بر قدرت یعنی روحانیت

و اقتضائاتی وجود دارد؟ مدخل دیگر ـ که

روحانیت بر مسند قدرت صحیح است یا

در مقام مقاومت و مخالفت با قدرت مسلط

راهبردی نیز هست ـ این است که کدامیک از

خیر؟ رقابت در انتخابات اخیر بین دو روحانی

است .این دوگانهای است که باید حل و فصل

این دو برای جامعه و دین مطلوبتر است؟

با دو تفکر متفاوت بود .البته از این بحثها

شود .از مدخلهای مختلفی میتوان به این

مدخل دیگر ،عقلی ـ منطقی است؛ بحث

کم و بیش عبور و تجربه کردیم و اکنون باید به

بحث پرداخت .یکی مدخل تاریخی است؛

اقتضایی است؛ از این باب که اقتضای دین

این پرسش پاسخ دهیم که آیا چنین تجربهای

یعنی روحانیت شیعه در قدرت و بر قدرت در

و اقتضای روحانیت کدامیک از این دوگانه

خوب و قابل دفاع بود و باید ادامه دهیم یا

طول تاریخ .مدخل دیگر ،مدخل دروندینی

است؛ کدامیک به لحاظ عقلی و منطقی قابل

اینکه نیاز است مورد بازبینی قرار گیرد؟ به

است؛ یعنی اینکه کدامیک (روحانیت شیعه

دفاعتر است .بنده به مدخل چهارم میپردازم

هر حال باید دید که آیا مسیر درست بوده یا

درقدرت یا بر قدرت) مورد توصیه دین است

و از این مسیر بحثم را دنبال میکنم.

نیاز به ترمیم و حتی بازگشت است؟

خرداد و تیر 1396
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انقالب اسالمی و اسالم انقالبی .اگر این

و تمکینکردن است .درحالیکه بنده معتقدم

دوگانهها حل و فصل شوند ،دوگانهی بر

اینگونه نیست و این تقابل فاقد مبناست و

ترکیب روحانیت و قدرت منحصر به این

قدرت و در قدرت نیز حل و فصل میشود؛

دچار نوعی سادهسازی و بزرگنمایی است.

دو (در قدرت و بر قدرت) نیست و صور

زیرا ادعای بنده این است که هر سه دو گانه،

نهضت یک حرکت اعتراضی علیه وضع

دیگری دارد که مورد بحث ما نیست .بحث

کاذب هستند .ما نباید خود را موظف به

موجود برای رسیدن به وضع مطلوب است.

ما ناظر به روحانیت سیاسی است؛ روحانیتی

انتخاب به یکی از این شقوق این دوگانهها

که به نحوی در امر سیاسی دخالت دارد؛
یا با قدرت سیاسی حاکم مقابله میکند

بکنیم؛ انتخابهایی فراتر از اینها نیز وجود
ً
دارد؛ یک انتخاب این است که اصال اینها

این حرکت دو جنبه دارد :یکی جنبه راهبردی؛
ً
یعنی راهبردها و شیوههایی که نوعا در
نهضتها بهکار برده میشود؛ دیگری جنبه

و یا آن را همراهی میکند و تبدیل به یک

را دوگانه نبینیم؛ اگر هم میبینیم نسبت آنها

اهداف و آرمانهای آن نهضت.

دولتمرد ،کارگزار یا حامی کارگزاران شده

را تقابلی نبینیم .ادعای بنده این است که

نظام یعنی ساختار مستقر و تثبیتشده از یک

است .بنابراین روحانیون خارج از قدرت

اینها دوگانههایی کاذب هستند که حداقل

نظم سیاسی که جنبهها و عرصههای مختلفی دارد.

یا بیاعتنا به قدرت ،محل بحث ما نیستند.

نباید نسبت تقابلی بین اینها برقرار شود.

این نظام ویژگیهایی دارد .یکی وجه ساختاری

بحث اشاره کنم:

منظور از قدرت همان قدرت سیاسی متمرکز

دوگانه نهضت و نظام

ـ راهبردی است که نظامها از این ساختارها و
چارچوبها استفاده میکنند؛ ساختارهایی برای
ً
ایجاد تغییر تدریجی و بهبود .معموال نیز در

قدرت منتشر ،قدرت مربوط به ساختارهای

نهضت و نظام وجود دارد این است که یا

مقاومتی (مقاومت در برابر قدرت حاکم)،

نهضت یا نظام! یعنی بین این دو نسبت

قدرت اجتماعی و اقتدار اجتماعی و… اینها

«یایی» است؛ نه نسبت «واوی»؛ یعنی

چارچوبهای آرام ،نهادمند و قانونمند حرکت
ً
میکنند .بنابراین راهبردهای نظام کامال با نهضت
ً
ـ که راهبردهایش ناگهانی ،بنیادی ،بعضا خشن

هیچکدام مدنظر ما نیست.

نمیشود هم نهضت و هم نظام؛ یا باید

و غیر قانونی و سریع است ـ تفاوت دارد .ویژگی

پس از بیان این دو نکته برای حل و فصل

نهضتی باشید یا باید در چارچوب نظام

دیگر نظام نیز اهداف و آرمانهایش است.

دوگانهی «بر قدرت» و «در قدرت» باید دو

حرکت کنید؛ اینها جمعشدنی نیستند!

بنابراین تقابل بین نظام و نهضت ناظر به

دوگانه دیگر را نیز روشن کنیم تا بتوانیم به

تلقی دیگری نیز هست که انتقال از نهضت به

ویژگی هدف و آرمانهایشان نیست؛ چرا که

پاسخ دست یابیم .۱ :نهضت و نظام؛ .۲

نظام ،نوعی تنازل ،فروکاهی ،از دست دادن

مشترک هستند و همه نظامها واجد اهداف و
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در دولت است .امروزه قدرت در علوم سیاسی
ً
و جامعهشناسی ،مفهوم گستردهای دارد؛ مثال
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غایاتی هستند .اما از حیث راهبردها متفاوتند

بلکه در چارچوبهای نهادینه و ساختاریافته

و اگر تلقی تقابلی هست ناظر به راهبردها و

حرکت میکنیم .اما آنچه دربارهی نظام به ما

دوگانه انقالب اسالمی و اسالم

تفاوتهای راهبردی است؛ یعنی میشود

امید میدهد آرمانیبودن یا نبودن آن است؛

آقای روحانی با تمسک به بیاناتی از شهید

نهضت و نظامی را تصور کرد که از حیث اهداف
ً
و آرمانها نظیر هم باشند (نظامها اساسا مولود

آیا هنوز آرمانهایی دارد یا خیر؟ امروزه باید

مطهری در آستانه انقالب ،بهگونهای مواجههای

از نظام آرمانی دفاع کرد؛ نه نظام انقالبی و

بین انقالب اسالمی و اسالم انقالبی مطرح

نهضتهای پیروز هستند) ،اما مشی آنها از

نه نهضت انقالبی .البته این امر با بیانات

کرده است .البته شهید مطهری مطرح کرده

حیث راهبردی تفاوت داشته باشد؛ چرا که نظام
دیگر به دنبال تغییرات بنیادی ،خشن و فراقانونی
نیست .اما نظام میتواند اهداف طراحیشدهی
آن نهضت را تعقیب کند .بنابراین تقابل ذاتی
نیست؛ بلکه تقابل وقوعی است؛ یعنی میشود
اینگونه بشود یا نشود.
برخی این تقابل را در تعبیر پویا و ایستا

انقالب بهمعنای
راهبردیاش پایان یافته است
و قرار نیست ما در چارچوب
و مسیر تند و تیز حرکت کنیم؛
بلکه در چارچوبهای نهادینه و
ساختاریافته حرکت میکنیم.

تعریف کردهاند؛ یعنی نهضتها پویا هستند
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است؛ اما آقای روحانی به منظور دیگری
ً
مجددا آن را مطرح کرد .البته ما نیتخوانی
نمیکنیم تا غیر اخالقی نشود؛ باید با احتیاط
نیز بیان کرد؛ اما بنده معتقدم فضایی ایجاد
شد برای مقابله با گفتمان انقالب اسالمی.
توصیههایی که مقام معظم رهبری در این زمینه
دارند ،نشاندهنده این است که تقابلی میان
این دو نیست .از تعبیر اسالم انقالبی ،هم

و نظامها ایستا هستند .این تعبیر نیز ناظر

مقام معظم رهبری منافات ندارد؛ زیرا تعبیر

امام و هم رهبری به دفعات استفاده و معنای

به بود و نبود اهداف است؛ چرا که ما به

ایشان از انقالبیبودن نیز ناظر به اهداف و

مثبتی از آن مستفاد کردهاند .تعبیری که شهید

جامعهای ایستا میگوییم که هدف و آرمان

آرمانهاست؛ نه راهبرد .ایشان شاید جدیترین

مطهری معنای منفی از آن استفاده کرده،

ندارد یا رها کرده است .بنده در مقاله خاتمه

فرد در این نظام باشند که با حرکتهای خارج

ناظر به گروههایی همچون فرقان ،مجاهدین

انقالب ،بهجای دفاع از انقالبیگری به مثابه

از چارچوب انقالبی ـ و به تعبیر واقعیتر

خلق و تا حدی دکتر شریعتی و کسانی که

تداوم راهبردهای انقالب ،از حفظ اهداف و

افراطی ـ مقابله میکنند؛ حتی به افرادی که

صراطالمستقیم را به صراط استقامت تعبیر

آرمانهای بلند دفاع کردم .انقالب بهمعنای

با انگیزههای جدی مؤمنانه حرکت میکنند و

میکردند و… بوده است؛ یعنی جریاناتی که

راهبردیاش پایان یافته است و قرار نیست ما

در مسیر نهضتی قرار دارند ،بدون سستکردن

بهدنبال اسالم انقالبی هستند؛ اما آنچه ما

در چارچوب و مسیر تند و تیز حرکت کنیم؛

انگیزههایشان ،توصیه میکنند.

به دنبال آن هستیم انقالب اسالمی است.

خرداد و تیر 1396
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منظور شهید مطهری این بوده است که برای

دوگانه روحانیت بر قدرت و در

و اینکه به چه شیوه و برای چه و به کجا

این دوگانه که مرتبط با نقشها و

که بر قدرت باشد یا در قدرت .اینها صورت

میروند ،مهم نیست و امری ثانویه است.

موقعیتهای دوگانهای است که روحانیت

مسأله است؛ در هر زمانی و بر حسب شرایط

بنابراین دوگانه شهید مطهری در گفتمان

کسب میکند ،مانند آن دوگانههای

و مصالح ممکن است در قدرت باشد یا بر

دیگری ساخته شده است و تعبیر منفی از

ذکرشدهی قبلی کاذب است؛ یعنی اگر

قدرت .برای روحانیت مهم این است که در

این گروهها و جریانات ،اصل مبارزه است

اسالم انقالبی متعلق به گفتمان متفاوتی
است که با فضای گفتمانی مطرحشده از
اسالم انقالبی توسط امام و رهبری متفاوت
است .منظور ایشان اهداف و آرمانها و
حفظ انگیزهها و مجاهدت و پای کار بودن
است؛ نه راهبردها و شیوهها.
پس نباید فریب ظاهر همسان واژهها را

قدرت

برای روحانیت شیعه
مهم نیست که بر قدرت باشد یا
در قدرت .اینها صورت مسأله
است؛ در هر زمانی و بر حسب
شرایط و مصالح ممکن است در
قدرت باشد یا بر قدرت.

جمعبندی

اصل اول :برای روحانیت شیعه مهم نیست

صحنه باشد و برکنار از قدرت و بیاعتنا به
جامعه و مناسبات قدرت نباشد.
اصل دوم :روحانیت توجه کند قدرت چه
مسیری بهدست آمده است (با زور و شمشیر
یا…) و در چه مسیری از آن استفاده میشود
و چه اهدافی را دنبال میکند .بنابراین بر
قدرت و در قدرت بودن اهمیت ثانویه دارد.
نکته آخر اینکه بازی روحانیت در یک

خورد؛ هر واژه در بستر گفتمانی خاص
ً
خودش معنای متفاوتی دارد .مثال در فضای

اینها شکافته شوند ،مشخص میشود

گفتمانی آن زمان ،مهندس بازرگان کتاب

محل نزاع کجاست و نباید به همهجا تعمیم

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

مشهور اسالم مکتب مبارز و مولد را دارد؛

داد .آن چیزی که ما باید به دفعات مورد

صفر و یکی نیست .روحانیت شیعه بر خالف

این مؤید این است که کسی مثل بازرگان

بازگویی قرار دهیم غاییترین اهدافمان

برداشت رایج حتی در نظامهای ناهمراه نیز

میخواست هردو ـ یعنی مبارزه و اهمیت

است .هدف انقالب اسالمی چه بوده

بازی صفر و یکی ندارد؛ یعنی اینکه همواره بر

تولید ـ را از آن خود کند .بنابراین از نظر

است؟ برپایی حکومت دینی؟ برپایی

قدرت باشد تا زمانی که حکومت را در دست

بنده هیچ تقابلی میان اسالم انقالبی و

حکومت دینی برای چه؟ برای رسیدن به

بگیرد یا در قدرت ،بعد از به مسند رسیدن.

انقالب اسالمی وجود ندارد؛ البته اگر ناظر

جامعه سالم .بنابراین نباید اهداف مان را

به اهداف و جنبههای مختلف آن باشد.

فراموش کنیم.

نظام همراه ،بازی صفر و یک نیست که من
ِ

استاد جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس.
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تحول ساختاری روحانیت شیعی پس از انقالب اسالمی و بازتولید
الهیات سیاسی محافظهکار
گفتاری از دکتر حسین بادامچی

دوگانه نهضت و نهاد
مهمترین بحث درباره نهضت و نهاد را
دکتر شریعتی قبل از انقالب در کتاب «تشیع
علوی و تشیع صفوی» مطرح کردهاند.
بحث درباره ماهیت حکومت دینی و… .
بعد از انقالب نیز دکتر علیرضا شجاعی
زند و آقای سعید حجاریان از مهمترین
کسانی بودند که مسأله اصلیشان بحث
نسبت نهضت و نهاد بوده است که حجاریان
مباحث خود را در کتاب «از شاهد قدسی
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تا شاهد بازاری» مطرح کرده است .بنده
معتقدم توصیف آقای حجاریان به واقعیت
نزدیکتر است و آنطور که آقای شجاعی
زند میگوید که تقابلی بین نهضت و نهاد
نیست ،اینگونه نیست .آقای حجاریان
میگوید« :نهاد آن تیزآب و اسیدی است
که نهضت را از بین میبرد» .اگرچه آقای
شجاعی زند ،آرمانگرایانه از چیزی دفاع
کرده است ،اما مصداق خارجی ندارد و
آنچه اتفاق افتاد ،آن چیزی است که آقای

حجاریان توصیف کرده .ما دوگانه نهضت
و نهاد را قبل از آنکه خوب متوجه شویم،
نقدش کردیم .این نوع پرداخت به دوگانهها
باعث شده ،در عمل اتفاقاتی که در واقعیت
میافتد را دست کم بگیریم و به همین دلیل
قدرت نظام و  Stateرا نادیده گرفتیم.
ِ
نسبت روحانیت و سیاست
درباره نسبت روحانیت و سیاست باید
چارچوب نظری درستی اتخاذ کنیم؛

خرداد و تیر 1396
چارچوبهای مسیحی خیلی کارگشا نیست.
رویکردهای جامعهشناسی سیاسی نیز
نمیتواند این نسبت را خوب توضیح دهد.
به اعتقاد بنده ،ما با دوگانههایی نظیر سنت
و تجدد ،اسالم حداقلی و اسالم حداکثری
خودمان را فریب دادیم .رابطه دین و سیاست،
رابطهای همیشگی در اسالم بوده و این دوگانه،
رهزن بوده است برای اینکه نتوانیم خود
اسالم حداکثری و مشکالتی که بر اسالم
سیاسی بار شده است را تحلیل کنیم.
بنده میخواهم راجع به استحاله نیز صحبت
ً
کنم؛ البته استحالهای که کامال در بستر سنتی
اتفاق میافتد و ربطی به تجدد ندارد؛ ساختار
روحانیت شیعه در حال تبدیلشدن به روحانیت
اهل سنت است و دارد سنیزه میشود .این
بحث به تجدد و غربزدگی ارتباطی ندارد و
ً
تحولی است که کامال در تاریخ ما در حال
رخدادن است و باید با ادبیات بومی و الهیات
سیاسی خودمان مورد بحث قرار گیرد.
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ً
از سوی تحلیلگران و تاریخنگاران ،عمدتا نظر
بر این است که روحانیت شیعه را ـ برخالف
روحانیت اهل سنت ـ باید نهادی متحد با
جامعه مدنی (و نه متحد دولت) تلقی کرد.
جز در معدودموارد مربوط به تحقق نظری
و عملی نظریه والیت فقیه در اواخر دوره
صفویه و اوایل دوره قاجار که پیوند نزدیکی
میان نهاد دین و نهاد سلطنت و دولت پدید
میآید (بحث بنده مربوط به والیت فقیه امام
نیست؛ بلکه به صفویه و قاجار و بهطور خاص
آنچه مرحوم مالاحمد نراقی و محقق کرکی
مطرح کردهاند مربوط است) در بقیه موارد
چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی،
روحانیت شیعه بهعنوان مدافع جامعه مدنی
شیعی و منتقد نهاد قدرت ظاهر میشود .این
کارکرد روحانیت شیعی بهویژه با انقالب
مشروطه و مشارکت گسترده علمای نجف
در آن به قصد تحدید قدرت مطلقه سلطان،
اجرای عادالنه قانون در حکومت و جامعه و
صیانت از حقوق ملت در برابر تعدی و ظلم
حاکمان به تثبیت میرسد .بنابراین این نظریه
کالسیک شیعه است که قدرت فاسد است و
در کتاب «تنبیه االمه» مرحوم نایینی ،در بحث

نظریه سیاسی شیعه نیز مطرح شده است.
همین مسأله را باید بهطور کلی مهمترین
تمایز نهاد روحانیت شیعه و نهاد روحانیت
اهل سنت دانست که تفاوت بنیادین میان
الهیات سیاسی شیعی و الهیات سیاسی
اهل سنت و نقش متمایز علما در ایران و
عراق در مقایسه با دیگر کشورهای اسالمی
را نمایان میکند .شهید مطهری در کتاب
«نهضتهای اسالمی در صدساله اخیر»
سؤالی را مطرح میکند که چرا با وجود
اینکه در جهان تسنن ،از اصالح و مبارزه
علیه استثمار و استعمار بیشتر سخن گفته
شده ،علمای جامعه االزهر و شخصیت
بزرگی چون شیخ محمود شلتوت کمتر
توانستهاند نهضتی را رهبری کنند ـ و بالعکس
ـ روحانیت شیعه با اینکه انقالبهای
عظیمی را به پا کرده است ،کمتر حاضر
شده درباره دردها بیاندیشد ،نظر و طرح
اصالحی بدهد و یا فلسفه اسالمی را مطرح
کند؟ البته شهید مطهری پاسخ میدهد
که این به نظام خاص روحانیت شیعه
و روحانیت سنی مربوط میشود .نظام
روحانیت سنی بهگونهای است که او را کم
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روحانیت شیعه ،روحانیت اهل
سنت و تمایزات
در بررسی تاریخ ایر ِان پیش از انقالب اسالمی
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سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

و بیش بهصورت بازیچهای در دست حکام
که خود آن را اولیاالمر معرفی کرده ،در
آورده است .شخصیتی مانند محمد عبدو
اگر بخواهد منصب افتا را احراز نماید،
باید خدیو عباس ابالغ آن را صادر کند .یا
مقام افتا و ریاست شلتوت باید نوشتهی
شخصیت نظامی و سیاسیای چون جمال
عبدالناصر را داشته باشد تا حجیت و سندیت
پیدا کند .روحانیت سنی ،یک روحانیت
وابسته است و روحانیت وابسته قادر نیست
علیه آن قدرتی که به آن وابسته است قد
علم کند و مردم را به دنبال خود بکشاند؛
اما روحانیت شیعه در ذات خود ،یک نهاد
مستقل است؛ از نظر روحی به خداوند و از
نظر اجتماعی به قدرت مردم متکی است
و به همین دلیل در طول تاریخ به صورت
یک قدرت رقیب در برابر زورگویان ظاهر
شده است .اگر سیدجمال در کشورهای
سنی مستقیم به سراغ توده مردم میرفت
و در ایران به سراغ علما ،علتش این بود که
روحانیت شیعه از دستگاه حاکمه مستقل
بوده و استعداد انقالبیشدن را داشته است؛
بر خالف روحانیت سنی .روحانیت شیعه،
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ً
عمال بر تز مارکس که میگوید مثلث
«دولت ،دین و سرمایه» همواره در طول
تاریخ با یکدیگر همدست و همکار بوده و
طبقهای را در مقابل توده تشکیل میدادند
(و سه عامل از خودبیگانگی خلق بهشمار
میرفتند) ،خط بطالن کشید.
شهید مطهری جمله معترضه ای را در
ارزیابی این دو روحانیت میآورد :ما یک
شهید مطهری مسأله
ضعف سیاسی و فکری روحانیت
شیعه و عوامزدگی را به مراتب
کوچکتر از مشکل بنیادین عدم
استقالل روحانیت سنی و اتحاد
دین و دولت در الهیات و نظام
سیاسی نزد اهل سنت میداند.
بررسی مختصر از روحانیت شیعه و سنی به
عمل آوردیم و نقاط ضعف و قوت هر یک
را اشاره کردیم ،اگرچه به اینکه روحانیت
سنی بتواند بر نقاط ضعف خود پیروز شود
امیدوار نیستیم؛ اما امیدواریم روحانیت
شیعه بر نقاط ضعف خود پیروز شود.

نسخه مکتوب  -شماره 13

شهید مطهری ،وابستهبودن روحانیت
به نهاد قدرت را چنان مخرب و آسیبزا
میداند که از اصالح روحانیت اهل سنت،
ابراز ناامیدی میکند و مسأله ضعف سیاسی
و فکری روحانیت شیعه و عوامزدگی را به
مراتب کوچکتر از مشکل بنیادین عدم
استقالل روحانیت سنی و اتحاد دین و
دولت در الهیات و نظام سیاسی نزد اهل
سنت میداند .بر خالف آنچه امروز فکر
میکنیم که آخوند سیاسی از آخوند غیرسیاسی
بهتر است ،شهید مطهری قضاوت برعکس
میکند و میگوید اگر آخوند سیاسی وابسته
به قدرت باشد ،آخوند غیر سیاسی بهتر است.
تحول ساختاری نهاد روحانیت شیعه
بهنظر میرسد نهاد روحانیت شیعه پس از
انقالب ،دچار یک تحول ساختاری شده و
جایگاه اجتماعی خود را از اتحاد با جامعه
مدنی به اتحاد با حاکمیت تغییر داده است؛
مسألهای که در مباحث ما مغفول مانده؛ در
حالی که بسیار مهم است .نهاد روحانیت،
بهواسطه نفوذ اقتدار سیاسی ،ساختار بورکراتیک
پیدا کرده است و نهادهایی حاکمیتی مانند

خرداد و تیر 1396
شورای عالی حوزههای علمیه ،جامعه مدرسین،
جامعه روحانیت و دادگاه ویژه روحانیت،
آن را اداره و هدایت میکنند و بر آن نظارت
دارند .اتحاد نهاد دین و نهاد قدرت از طریق
مکانیسمهای مالی و سرمایه اجتماعی و
فرهنگی بازتولید میشود .اختصاص طبقات
حاکمیتی خاصی مثل قضاوت ،عضویت
در شورای خبرگان و فقهای شورای نگهبان،
وزارت اطالعات و نهادهای فکری فرهنگی
متعدد و برخی مناصب نظارتی حساس در
بخشهای نظامی امنیتی و اجرایی ،پیوند
میان روحانیت و حاکمیت را مضاعف کرده

تحول ساختاریای که
ً
صراحتا مورد نقد شهید مطهری
قرار گرفته است ،با تحول در نظریه
سیاسی و الهیات سیاسی شیعه در
چهار دهه اخیر همراه بوده است.
انتقادی و انقالبی بهمعنای بررسی دردهای
ً
کالن مردم و ارائه راهحلهای اصالحی (مثال
فساد ،شهرسازی ،عدالت ،فاصله طبقانی،
محیط زیست ،تعلیم و تربیت…) جایی
در گفتارهای مذهبی ندارد ،بلکه دوگانه
اصلی محافظهکاری یعنی مشروعیت به
حاکمیت موجود و توجیه رباخواری و
ً
اقتصاد سرمایهداری و بانکداری اصطالحا
ً
اسالمی(یعنی دقیقا دو رکنی که در
محافظهکاری مسیحی نیز داریم) ارکان
اصلی این گفتمان را تشکیل میدهند .در
این میان برخی شکایتهای گاهوبیگاه و
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است؛ پیوند وثیقی که قابل کتمان نیست.
ً
تحول ساختاریای که صراحتا مورد نقد

شهید مطهری قرار گرفته است ،با تحول در
نظریه سیاسی و الهیات سیاسی شیعه در
چهار دهه اخیر همراه بوده است؛ ب ه عبارت
دیگر تحول ساختاری ،مابهازایی در الهیات
سیاسی دارد و از یکدیگر جدا نیستند .اگرچه
همچنان میزان مداخله روحانیت شیعه در
دردهای کالن جامعه و ارائه فلسفه سیاسی
اسالم همچون سابق اندک است (و نقد شهید
مطهری همچنان پابرجاست) نوع خاصی از
نظریه سیاسی که بیش از هرچیز باید آن را
محافظهکاری نامید ،بهصورت مداوم بازتولید
گشته است .به موجب نظریه محافظهکاری ـ
ً
بهگونهای که مثال در محافظهکاری مسیحی
یهودی ایالت متحده دنبال میشود ـ نظام
حاکمیتی از دو بخش انحصاری سیاسی و
نولیبرالیسم اقتصادی تشکیل میشود و نظریه
سیاسی ،برخالف تعریف کالسیک فلسفه
سیاسی ،به لحاظ نظری و عملی تنها نقش
مشروعیتبخشی به حکومت و تقویت و
تحکیم پایههای سلطه را ایفا میکند؛ یعنی
در رویکرد محافظهکاری ،نظریه سیاسی،
نظریهای برای عمل نیست؛ بلکه نظریهای
برای مشروعیت است.

امروز با بررسی گفتمانی دیدگاههای
سیاسی روحانیون متنفذی چون صاحبان
منابر شهری و ائمه جمعه و جماعات چنین
بهنظر میرسد که نهتنها فلسفه سیاسی،
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بر خالف آنچه امروز فکر
میکنیم که آخوند سیاسی از آخوند
غیرسیاسی بهتر است ،شهید
مطهری قضاوت برعکس میکند و
میگوید اگر آخوند سیاسی وابسته
به قدرت باشد ،آخوند غیر سیاسی
بهتر است.

جامعهشناسی کنشگری روحانیت در سیاست و انتخابات
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سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

پراکنده مراجع تقلید از ربویبودن سیستم
بانکی و بیاعتنایی حاکمیت را باید آخرین
نشانههای پایان گذار از روحانیت مستقل
به روحانیت وابسته تلقی کرد.
حضور آقای رئیسی در انتخابات ریاست
جمهوری  ۹۶در شرایطی که ایشان همواره
در نهادی مصون از انتقادات سیاسی و
محافظهکار و با مشروعیت مقدس و اسالمی
بوده و خدمت کرده و در یک سال گذشته
نیز بر مسندی تکیه زده است که نهادی
مقدس و به دور از امر به معروف و نهی از
منکر بوده (به آن معنایی که شهید مطهری
گفته) نشان از آن دارد که نهتنها ارادهای در
جهت فهم و توجه این بحران نیست ،بلکه
برعکس ،روحانیت محافظهکار میکوشد
نفوذ خود را در نهاد دین و نهاد قدرت به
طور توأمان افزایش دهد.
ً
این وضعیت به وجود آمده ،قطعا انحراف
در رویکرد محافظهکاری،
نظریه سیاسی ،نظریهای برای
عمل نیست؛ بلکه نظریهای برای
مشروعیت است.
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کاملی از مسیر حرکت انقالب اسالمی و
آرمانهای رهبران انقالب اسالمی محسوب
میشود .شهید مطهری در کتاب «پیرامون
انقالب اسالمی» که مجموعه سخنرانیهای
ً
ً
وی بعد از انقالب است ،مشخصا و صراحتا
بر دستور امام بر عدم دخالت روحانیون
در مشاغل حکومتی انگشت گذاشته و آن
را مبنا و شرط تکامل روحانیت شیعی و
فلسفه سیاسی اسالمی معرفی کرده است.
شهید مطهری میگویدّ :
«سر دیگر اینکه
روحانیت توانسته انقالبها را رهبری کند،
استقالل است و این حقیقت که هیچگاه
عضو دستگاههای دولتی و غیردولتی
نبودهاند ،از حاکمان ابالغ نمیگرفتند و…
ً
امام صریحا فرمودند که من موافق نیستم

حتی در جمهوری اسالمی روحانیون
پستهای دولتی بپذیرند؛ اگرچه برخی
کارها در صالحیت آنهاست ،از قبیل
استادی ،معلمی ،قضاوت و…».
امروز با گذشت قریب به چهل سال
از اعالم این اصول و خط فکری اصیل
انقالب اسالمی در تشکیل دایره امر به
معروف و نهی از منکر توسط روحانیت
مستقل و با اقتدار و اختیارات کافی
جهت نقد حاکمیت ،نهتنها یک قدم
برداشته نشده است ،بلکه به عکس،
فرسنگها در جهت گسترش پیوند نهاد
دین و نهاد دولت پیموده شده است.
*

 .استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران.

خرداد و تیر 1396

جامعهشناسی کنشگری روحانیت در سیاست و انتخابات

نسبت روحانیت و امر سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی
گفتاری از حجتاالسالم والمسلمین مجتبی نامخواه

*

انقالب معرفتی و نسبت روحانیت
و سیاست

ً
اجتماعی را شامل میشود؛ مثال از تعبیر

که به عرصه اجتماعی آمده است ،درباره

آقای محسن میالنی تا تعابیر آیتالله

مسائل مختلف از جمله روحانیت،

از شرق شناسان تا امام و متفکران اصیل

خامنهای؛ یعنی در انقالب اسالمی یک

باورهای جدیدی ارائه میدهد.

انقالب بر این باور صحه گذاشتند که

خداشناسی نوین را تجربه میکنیم .البته

تا قبل از سال  ۱۳۴۱و بحث جزوه

انقالب اسالمی بر اساس یک انقالب

بعد از خداشناسی ،الیههای دیگر معرفتی

مرجعیت و روحانیت که بعد از آقای

معرفتی و بار نشستن و به میدان اجتماعی

نیز وجود دارد؛ از جمله تحلیل و ادراک

بروجردی منتشر و کتاب سال میشود و

آمدن یک معرفت انقالبی شکل گرفته

اجتماعی.

جمعی از روحانیون و روشنفکران درباره

است ،یک معرفت دامنگسترده از مفهوم

خود یا ـ به بیان دیگر ـ تحلیل اجتماعی

تحلیلهای شرقشناسان که تمایزات

خدا تا اجتماعیترین مفاهیم یک حرکت

روحانیت است؛ یعنی آن معرفت انقالبی

روحانیت شیعی از روحانیت مسیحی
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مبنای انقالب اسالمی را بر عهده داشته

معرفتی ،خودآگاهی روحانیت نسبت به

تحلیل از نهاد روحانیت داشتیم؛ یکی
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است .این معرفت انقالبی که بار اصلی

از مهمترین بخشهای این انقالب

نهاد روحانیت فکر میکنند ،ما دو تیپ

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

برایشان جالب بود؛ دیگری تحلیلهای

وقتی از درون نظام حوزه به آن تحلیلها

درونحوزوی که هیچگاه نهاد روحانیت

بنابراین ما یک و نیم دهه قبل از

نگاه میکنیم بسیار قابل توجه است

را بهعنوان یک نهاد اجتماعی مورد تحلیل

انقالب ،چهارچوبهایی تحلیلی و

که این چه نوع تحلیلی است که تالش

قرار نمیدهند؛ بلکه سیرهی علما ،متون

ادبیاتی داریم که روحانیت نسبت به

میکند تکثر موجود در حوزه را نبیند.

حوزوی و تقریرات حوزوی که نسلبهنسل

نهاد حوزه ،تحلیل اجتماعی از خودش

نکته مهم دیگر آنکه تمام آسیبهای

منتقل میشد را تحلیل میکنند .بنابراین

ارائه میدهد و تا پیش از آن نبوده است

جامعهشناسی دین و تقلیلگراییای که

هیچوقت روحانیت بهعنوان یک پدیده

و همین ادبیات میتواند روحانیت را

در شناخت پدیده دین وجود دارد ،در

و نهاد اجتماعی مورد مطالعهی خود

از موضع انفعال به موضع کنشگری

شناخت روحانیت نیز دیده میشود.

روحانیون نبوده است؛ تا یکی دو دهه قبل

بیاورد .اگر امروز بخواهیم درباره

حضرت امام در کتاب والیت فقیه در

از انقالب .برخی از نمونههای عبارتند

نسبت روحانیت و سیاست ،تحلیلی
ً
داشته باشیم ،قاعدتا باید به ادامه این

ابتدا و انتهای کتاب (مقدمه و مؤخره
 ۳۰صفحهای) تحلیلی اجتماعی از

و روحانیت در سال  ۴۱است؛ مباحث

خط و این مباحث رجوع کنیم؛ چرا

وضعیت روحانیت ارائه میدهند .اگر

امام موسی صدر در سال  ۴۴در قم درباره

که مباحث برونحوزوی (مباحثی
ً
که چهارچوب غیرحوزوی دارد) نوعا

بپذیریم دوگانههایی چون نهضت و نظام
و… واقعی نیستند ،اگر مفهومی در این

نسبت به این مسأله دارد؛ کتاب و گزارشی

ناکارآمد هستند؛ اگرچه این مباحث

تحلیل ایشان بتواند نسبت روحانیت و

که تحت عنوان «گزارش از سابقه تاریخی و

بعدها از انحصار شرقشناسان خارج

سیاست را توضیح دهد و آسیبشناسی

اوضاع کنونی مشهد» که آیتالله خامنهای

میشود و دیگر فقط شرقشناسان نیستند

کند ،مفهوم تحجر است.

در سال  ۴۶گردآوری میکند؛ سخنرانی

که تحلیل میکنند؛ اما خصلتها و

آقای سیداسماعیل بلخی ـ روحانی و

چهارچوبهای شرقشناختی ادامه پیدا

عالم مصلح افغانی ـ که در سال  ۴۷در

میکند؛ مثال چهارچوبهای چپ یا

وقتی ما از تحجر در دیدگاه امام و

دارالتبلیغ حوزه علمیه قم بحث تحول را

پستمدرن که برای تحلیل روحانیت به
ً
کار برده میشود نوعا ناکارآمد است و

چهارچوب تحلیلی ایشان در کتاب والیت

از همین کتاب بحث درباره مرجعیت

وضعیت امر تبلیغ در حوزه و انتقاداتی که

مطرح میکند؛ و در نهایت بحث امام در
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تحجر از دیدگاه امام(ره)

فقیه و در طول دو دهه بعد از آن تا سال ۶۷

خرداد و تیر 1396

جامعهشناسی کنشگری روحانیت در سیاست و انتخابات

بهعنوان دغدغه مداوم ،صحبت میکنیم در

و فلسفه امام یافت؛ عدهای دیگر شعر

آمریکا جنگیدند؛ اما آنها هم امام نیستند.

واقع یک موضوع را از دیدگاه ایشان بررسی

امام را هنر امام میدانند؛ ولی آیا هنر امام

من معتقدم آنچه امام را امام کرده و باعث

نمیکنیم؛ بلکه چهارچوب فکری ایشان را

اینهاست؟ یا هنر امام مبارزه آشتیناپذیر

اوجگیری نهضت تاریخی و اسالمی امام

بررسی میکنیم بر اساس آنچه خودشان
ً
توضیح میدهند .اساسا تحجر یکی از

علیه مجموعه دنیای استکبار است .آیا

شده است ،مبارزه پیگیر حضرت ایشان

هنر امام بر پایه جمهوری اسالمی است

با متحجرین و مقدسمآبان و واپسگرایان

ارکان اندیشه امام است و اندیشه امام در

یاچیز دیگری است؟ به نظر من امام به

احمق بوده است» .بنابراین تفسیری که

یک رفت و برگشت

سید احمد خمینی از

دیالکتیک با مفهوم

امام دارد و شاکله و

تحجر شکل میگیرد.

هنر امام را در قالب

وقتی میگوییم تحجر

آن بیان میکند ،مبارزه

از دیدگاه امام ،با زمانی

با تحجر است.

که میگوییم سیاست

آیتالله خامنهای

از دیدگاه امام و… فرق

نیز در پیامی که به

میکند.

مناسبت اولین سالگرد

مرحوم سید احمد

مرحوم امام صادر

خمینی میگوید:

کردند ،اشاراتی به

«هنر امام در چه بود؟

همین بحث دارند:

ایشان جستوجو کرد؛ بعضی دیگر هم

اینها هیچکدام امام نبودند .هنر امام

اسالم مراسم و مناسک میانتهی ،اسالم

حضرت ایشان را عارف و فیلسوف میدانند

تنها در مبارزه با آمریکا نیست؛ چراکه

در خدمت زر و زور و خالصه اسالم آلت

و اعتقاد دارند که هنر امام را باید در عرفان

سیاسیون بسیاری در داخل و خارج با

دست قدرتها و آفت جان ملتها برچیده
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بود؛ پس باید هنر امام را در فقه و اصول

و فیلسوف و عارف بسیاری داشتیم؛ اما

است ،بساط اسالم صوفیانی و مروانی،

@Mobahesatmagz

بعضیها فکر میکنند امام یک فقیه و مرجع

تنهایی هیچکدام از اینها نیست؛ ما فقیه

«در مدرسه انقالب که امام ما بنیانگذار

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

اهمیت تحجر و تداوم مفهوم

شده و اسالم قرآنی و محمدی(ص)،

ضرورت پژوهش در مفهوم تحجر ،بیشتر

اسالم عقیده و جهاد ،اسالم خصم ظالم

از آن چیزی است که خروجیهای این دو

تحجر در نظام فکری امام

و آه مظلوم ،اسالم ستیزنده با فرعونها و

سه دهه به ما نشان داده است.

ما اغلب با تقلیل اهمیت مفهوم تحجر
ً
در دیدگاه امام مواجه هستیم؛ مثال گفته

قارونها و خالصه اسالم کوبنده جباران
و برپادارنده حکومت مستضعفان سربر
کشیده است».

اولویت مبارزه با تحجر در

فعالیتهای اجتماعی

میشود مبارزه امام با تحجر یک امر
هرازچندگاهی بوده است؛ نه یک امر

بنابراین مدرسه امام در دیدگاه آیتالله

در همان کتاب والیت فقیه آمده است که

مستمر؛ یا اینکه گفته میشود مبارزه با

خامنهای و مرحوم سیداحمدخمینی،
ً
اساسا در تقابل با تحجر تعریف میشود.

امام در دیدار با برخی مراجع میفرمایند:

تحجر ،محدود به شخص امام است و

«اگر میخواهید کاری انجام دهید و

دیگران نباید ادامه دهند .اینها مواردی

پس وقتی میپرسیم چرا در چند دهه بعد

مبارزهای داشته باشید ،اول باید تکلیف

است که با احصا از تحلیلهای مختلف

از امام ،مقوله تحجر آنچنان که باید و
شاید ،مورد توجه نبوده و در اندیشههای
نظری غایب بوده و به آن پرداخته نشده،
ً
باید به این نکته متذکر شویم که احتماال
ما به کلیت اندیشه امام راه نبردهایم؛ نه
اینکه یک مفهوم از اندیشه امام را متوجه

ما اغلب با تقلیل اهمیت
مفهوم تحجر در دیدگاه امام مواجه
ً
هستیم؛ مثال گفته میشود مبارزه امام
با تحجر یک امر هرازچندگاهی بوده
است؛ نه یک امر مستمر.

نشده باشیم.
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به دست آمده است .برخی از این جمالت
ً
صریحا بیان میدارند که دیدگاه امام در
ارتباط با تحجر را کنار بگذاریم؛ «تقلیل
اندیشه ضد تحجری امام خمینی به
گالیههای موردی یا سوءتفاهمهایی
که برای امام اتفاق افتاده است»؛ یعنی
ً
میگوید اساسا تحجری وجود نداشته

خود حضرت امام و آیتالله خامنهای در

اینها را روشن کنید و با اینها درگیر

و سوءتفاهم برای امام پیش آمده است؛

تفسیر امام در جمالتی به صراحت اشاره

شوید» .آیتالله خامنه ای میفرمایند

«تعدیل بعد تحجرستیزانه اندیشه امام

میکنند که نه فقط اندیشه و مدرسه فکری

آفتهایی که ممکن است انقالب به آن

امام ،بلکه اساس انقالب اسالمی ،در

دچار شود ،اولینش تحجر است و بعد

خمینی به فرامرزها»؛ یعنی اینکه منظور
ً
امام از تحجر ،دقیقا وهابیت بوده و به

ضدیت با تحجر شکل گرفته است .بنابراین

مسأله انفعال.

داخل کار نداشته است؛ یا این تعبیر:

خرداد و تیر 1396
«تقلیل بعد ضد تحجری اندیشه امام به
ما وقتی به متن اندیشه امام
مراجعه میکنیم ،مسأله تحجر بسیار
جدی شمرده شده است؛ آن هم نه
فقط گاهی و نه فقط در مورد برخی؛
بلکه حتی بهطور مشخص درباره
بسیاری از نزدیکان خودشان.

جامعهشناسی کنشگری روحانیت در سیاست و انتخابات

ما وقتی به متن اندیشه امام مراجعه

دامنه مفهوم تحجر از نسبت روحانیت و

میکنیم ،مسأله تحجر بسیار جدی شمرده

سیاست و نسبت روحانیت با امر سیاسی

شده است؛ آن هم نه فقط گاهی و نه فقط

و اجتماعی بسیار بیشتر است .تعبیر امام

در مورد برخی؛ بلکه حتی بهطور مشخص

این است که اسالم متحجرانه و تحجر

درباره بسیاری از نزدیکان خودشان.

شامل تفسیر تمامی الیههای اسالمی از

نمونهی بارز آن در سال  ۶۷اتفاق افتاد؛

خدا تا مفاهیم اجتماعی است.

یعنی ماجرای آقای قدیری که امام تعابیر
از بین مجموعه روحانیونی که در قم با

با این مفهوم تحجر اگر بخواهیم نسبت

انجمن حجتیه و تقلیل انجمن حجتیه

امام در ماجرای انقالب همراهی نکردند،

به یک سازمان نه یک اندیشه».

آنهایی که باسوادتر ،مجتهد و به امام

روحانیت و سیاست را بررسی کنیم ،باید
ً
بپرسیم اوال تحجر و متحجر چه نماد و

به عنوان نمونه بخشی از یادداشتهای

نزدیکتر بودند را امام در دفتر خودش

بروز بیرونی دارد؟ به این سؤال در دو سطح

یکی از اساتید شناختهشده حوزه ـ که در

و در بخش پاسخگویی به استفتاءات

میتوان پاسخ داد؛ یکی سطح مناسبات

دستهبندی رایج در زمره هواداران نظام و

گذاشت .یا فقهای شورای نگهبان که از

انسانی (اعم از مناسبات خرد و کالن

انقالب محسوب میشود ـ را بدون ذکر نام

میان انبوه روحانیون ،از امام حکم گرفتند

بیان میکنم « :امام بیشترین حمایت را از

و حتی امام درباره اینها خطر تحجر را

علما میکردند؛ گاهی یک نقدهایی داشتند

جدی میداند و در نامهها تذکر میدهد؛

و مباحثی چون تحجر و امثال اینها را بیان

تعابیری چون« :یک بار چشم باز نکنید
ببینید حجتیهایها همه چیز شما را بردند».

اسالم متحجرانه و تحجر
شامل تفسیر تمامی الیههای
اسالمی از خدا تا مفاهیم
اجتماعی است.

انقالب و در یک دوره تاریخی و یا حتی

اجتماعی) و دیگری سطح دین .در سطح

نمیگذاشتند حریمها شکسته شود».

فرامرزها و عربستان و… نمیدانست.

اول ـ به حسب تعریف امام ـ سه الیه انسانی

بنابراین امام خطر تحجر را فقط در برابر
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کرده و گالیههایی را مطرح میکردند؛ اما
ً
اوال بیان آن مطالب در شأن حضرت امام
ً
بود؟ و ثانیا هیچگاه توهین نمیکردند و

@Mobahesatmagz

بسیار تندی درباره ایشان به کار میبرد.

تحجر و نسبت روحانیت و سیاست

نسخه مکتوب  -شماره 13

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

وجود دارد که هر کدام از این سه الیه ،یک

متحجرانه و دین فهمیدهشده از روش

ً
احیانا حرام میدانند غیر از روحانیت

بخشی از معرفت معطوف به خودشان را

متحجرانه؛ دینی که به تعبیر امام منهای

بخواهند وارد سیاست شوند ،دخالت کنند،

تولید میکنند؛ الیه اول ،فلسفی عرفانی

بعد اجتماعی و منهای عدالتخواهی،

است که در حقیقت الیه وجودی اولیه

آزادیخواهی و خاصیت انقالبیاش

انسان است .تحجر وقتی اتفاق میافتد که

است .وقتی دینی داریم که ابعاد اجتماعی

این معرفت وجود نداشته باشد و امام از آن

را پوشش نمیدهد ،مفهوم خرافه معنا پیدا

به جمود تعبیر میکند .الیه دوم ،اخالقی

میکند که امام نیز تعابیر خیلی مفصلی

است و علم اخالق متکفل آن است .تحجر

دارد و خرافه را یک سطح مقابل انقالب

در اینجا زمانی است که پرخاشگری و

اسالمی تعریف میکند.

پرخاش به دیگران اتفاق بیفتد .در الیه سوم

تعبیری که امام دارند این است که تحجر

که فقه متکفل آن است ،تحجر زمانی اتفاق

میتواند نسبت روحانیت با سیاست را

کنشگر باشند و حق انتخاب داشته باشد؛

میافتد که مبنای فقه و اندیشه فقهی تکفیر

توضیح دهد .قبل از انقالب ،صورت

یعنی آن تنزهطلبی هنوز هست .بنابراین

و ـ به تعبیر امام ـ حرامکردن همهچیز باشد.

غالب تحجر عبارت است از تنزهطلبی و

انحصارطلبی و قیممأبی نسبت به حوزه

در سطح دین نیز سه سطح تحجر داریم؛

ورکشیدن رخت و دامن افراد و جریانهای

سیاسی ،از آسیبهایی است که روحانیت

حوزوی از میدان سیاست و میدان مبارزه

به خاطر تحجر پیدا میکند .خروجی این

با امر سیاسی .اما بعد از انقالب عبارت

روند هم مفهومی است که امام به آن اشاره

است از تالش برای به انحصاردرآوردن

میکنند و آن اینکه حوزه علمیه شیعه به

عرصه سیاسی؛ که تعبیر امام در اینباره

سمت کلیساییشدن پیش میرود؛ یعنی
ً
اگر این تحجر وجود داشته باشد ،قاعدتا

از انقالب عدهای حرام میدانستند که

حوزه علمیه کلیسایی میشود.

آن تنزهطلبی هنوز هست.
انحصارطلبی و قیممأبی نسبت به
حوزه سیاسی ،از آسیبهایی است
که روحانیت به خاطر تحجر پیدا
میکند.
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قبل از انقالب عدهای
حرام میدانستند که روحانیت وارد
سیاست شود؛ اما بعد از انقالب
ً
طوری شده است که عدهای احیانا
حرام میدانند غیر از روحانیت
بخواهند وارد سیاست شوند.

«قیممأبی» است .امام میگوید که قبل

در روش فهم دین؛ جایی که متغیرها ثابت

روحانیت وارد سیاست شود؛ اما بعد

فرض میشوند؛ در دین حاصل از روش

از انقالب طوری شده است که عدهای

*.

دکترای دانش اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
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روحانیت و سیاست؛ از ساحت آسمانی تا ساحت زمینی
گفتاری از :دکتر علی انتظاری

*
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موضوع درگیری روحانیت در امر سیاسی
از منابع مختلفی تغذیه میگردد .بنده
با نگاه جامعهشناختی با نگاه به منابع
تاریخی (به با رویکرد تاریخی) مباحث
خود را تقدیم میکنم .در این رابطه دو
منبع را در نظر گرفتم؛ یک منبع معطوف
به فرانهاد دین و آنچه که تحت تلقیهای
دینی در بشریت وجود داشته و از دورههای
مختلف عبور کرده تا به ما رسیده است.

منبع دیگر اتفاقات تاریخ معاصر است که
از قبل مشروطه و مصادرهشدن انقالب
مشروطه و رخدادهای مشروطه و پس از آن
تا انقالب اسالمی ایران را شامل میشود.
بحث بنده معطوف به فرانهاد تاریخی بشر
است .از عنوان بحث ـ «از ساحت آسمانی
تا ساحت زمینی» ـ نیز مشخص است که
بحثم را از سنت آگوستین شروع میکنم.
سنت آگوستین مردم را به دو دسته تقسیم

میکند« :مردان شهر آسمانی» و «مردان
شهرزمینی»؛ و میگوید آدمها که به دنیا
میآیند بالذات یا آسمانی هستند یا زمینی.
بر اساس این نگاه ،این تلقی وجود دارد که
ً
امر آسمانی کامال در تقابل با امر زمینی
قرار دارد و این در تفکر مسیحیت خیلی
تداوم پیدا کرده است .این تفکر باعث
شکلگیری نگاه خاصی به مناسبات الهی،
عبادات و تفکرات دینی شده که نتیجهی

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

آن قائلشدن به تفکیک ساحت آسمانی
از ساحت زمینی است .این مسأله در نگاه
سنت آگوستین مردم را به
دو دسته تقسیم میکند« :مردان شهر
آسمانی» و «مردان شهرزمینی»؛
و میگوید آدمها که به دنیا میآیند
بالذات یا آسمانی هستند یا زمینی.
سنت آگوستین از گذشته وجود داشته؛ یعنی
معتقد است آدمها همیشه اینگونه بودهاند؛
یا زمینی یا آسمانی؛ و تاریخ نیز نبرد بین
همین آسمانیها و زمینیهاست و شروع
این نبردها از قتل هابیل نماینده آسمانیها
به دست قابیل نماینده زمینیهاست .این
نگاه رویکرد غالب متفکران عرصهی دین
و الهیات بوده است.
اسالم و ساحت آسمانی و ساحت
زمینی
اسالم مبتکر تلفیق این دو ساحت و تمام
اهتمامش در جهت تلفیق این دو است.
توحید به نوعی همین تلفیق آسمان و زمین
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است .البته ممکن است در ادیان دیگر نیز
این اهتمام باشد؛ ولی در اسالم به صورت
برجسته دیده میشود و در اندیشه متفکران
مسلمان شاهد تجلی آن ،یعنی تلفیق
این دو ساحت هستیم .در عین حال در
کنار این اتفاق ،تلفیقی که در اسالم رخ
میدهد ،همچنان فرانهاد دین که متأثر از
تفکیک ساحت آسمان از زمین است،
حضور دارد .انگار ما در بستری از جریان
معرفتی قرار داریم که هم از طرفی تأکید
و توصیه اسالم است که آسمان از زمین
ً
جدا نیست و اساسا آخرت از همین دنیا
میگذرد و از طرف دیگر همواره شاهد
این هستیم که متفکران به این سمت یا آن
سمت غش میکنند .سعدی در گلستانش
این موضوع را مورد بحث قرار داده است و
اینکه این تلفیق باید اتفاق بیفتد و ما دائم
از اسفلالسافلین به اعلیعلیین در حال
نوسان هستیم و هیچکس وضعیت ثابتی
ندارد .هر جا ما از این وضعیت ارشادی
اسالم رها شدیم به یک سمت غش کردیم؛
یا به سمت دنیا رفتیم و یا به سمت آخرت؛
یعنی قائل به تفکیک شدیم .به عبارتی

نسخه مکتوب  -شماره 13

وضعیت مشرکانی را داریم که وقتی ندای
توحید سرداده شده ،همنوا شدیم؛ اما هرگاه
از ما غافل شدند ،سراغ گوساله سامری
رفتیم و آن تفکیک یقه ما را گرفت.
عرصه سیاست بهنوعی ساحت زمینی
است و روحانیت ما خیلی اوقات در ادوار
مختلف به امر سیاسی توجه کرده و تالش
نموده خودش را از امر دنیا و زمینی و امر
سیاسی منفک کند.
این تفکیک بین زمین و آسمان متناظر
با سکوالریزهکردن حیات دینی است؛ در
واقع تفکیک ساحتهاست ،بهگونهای که
یک ساحت مقدس و آسمانی داریم و یک
ساحت زمینی .در جریان امام حسین(ع) و
هر جا ما از این وضعیت
ارشادی اسالم رها شدیم به یک
سمت غش کردیم؛ یا به سمت دنیا
رفتیم و یا به سمت آخرت؛ یعنی
قائل به تفکیک شدیم.
شهدای کربال این واضح دیده میشود؛ در
تعابیر این نکته دیده میشود که نگاه به

خرداد و تیر 1396
امام حسین(ع) و یارانش بهگونهایست
که انگار آنها در ساحتی قرار داشتند که
نوعی رفتار خاص از آنها سرزده است
که به ما و زندگی روزمرهمان ربطی ندارد.
در واقع قائل به تفکیک زندگی خودمان از
ً
زندگی ائمه هستیم .عمال در عزاداریها،
امام حسین(ع) و اصحابش را جوری برای
مردم تفسیر میکنیم که اینها انسانهایی
نوع گفتمانی که در میان
ً
وعاظ وجود دارد عمدتا بر همین
نکته داللت دارد که یک ساحت
خارق العاده در میان اولیاءالله
وجود دارد و من قرار نیست در
زندگیام آنها را به کار ببرم.

در حوزههای علمیه افرادی
که سالمندتر هستند کمتر به امر
سیاسی گرایش دارند و کمتر عالقه
دارند عنوان و لقب سیاسی بگیرند
و این نشان از این دارد که این امر
موقتی است؛ نه پایدار.
دین نگاه میکنیم؟ و چگونه به این تلفیق
آسمان و زمین میاندیشیم؟ تا زمانی که این
مسأله حل نشود ،نمیتوانیم مسأله اصلی
را بهصورت پایدار حل کنیم؛ اگرچه ممکن
است در دورههایی بر اساس موقعیتها
و احساس مسئولیتها ،بهصورت موقت
ً
حل شود .مثال در حوزههای علمیه افرادی
که سالمندتر هستند کمتر به امر سیاسی
گرایش دارند و کمتر عالقه دارند عنوان
و لقب سیاسی بگیرند و این نشان از این
دارد که این امر موقتی است؛ نه پایدار.
* .جامعهشناس و عضو هیأت علمی دانشكدهی علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
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ً
زندگی و دنیای ما ندارد و ما صرفا تحسین
میکنیم.
نوع گفتمانی که در میان وعاظ وجود دارد
ً
عمدتا بر همین نکته داللت دارد که یک
ساحت خارق العاده در میان اولیاءالله
وجود دارد و من قرار نیست در زندگیام
آنها را به کار ببرم؛ چرا که اگر قرار بود
آن اولیا اآلن زندگی کنند چگونه معلمی
میکردند؟ چگونه زندگی میکردند؟
چگونه رانندگی میکردند و…  .اگر قرار
بود شیعه باشیم و پا جای بزرگان بگذاریم،
بایستی اینها را به زندگی خودمان وارد
میکردیم؛ در حالیکه این کار را نکردیم
و یا به ندرت دیده شده است و این نشان
از نگاه سکوالر به دین است؛ نگاهی که
ساحت آسمان را از ساحت زمین تفکیک
میکند و نتیجه این میشود که این نگاه
به دین مانع ورود به عرصهی این جهانی
میشود؛چون با ورود به عرصه این جهانی
در واقع همین مسأله دخالت در امر سیاسی
مطرح میشود.
این موضوع ،موانع روحانیت جهت
حضور در عرصه سیاسی را نشان میدهد

و مانع اصلی ،مانع معرفتی است؛ یعنی
ً
اساسا چه تعریفی از دین داریم؟ چگونه به
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بودند با ویژگیهای فوقالعاده عجیب
و خارقالعاده و به ما ربطی ندارند .در
ً
ایام عزاداری محرم و صفر نیز صرفا
تحسین میکنند ،مرثیهسرایی میکنند و
از رشادتهای آنها میگویند؛ اما گویی
ربطی به ما ندارند و آنها در ساحت و
وضعیتی زندگی میکردند که ربطی به

جامعهشناسی کنشگری روحانیت در سیاست و انتخابات

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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تطورات در مرجعیت انتخاباتی روحانیت در
جمهوری اسالمی ایران
گفتاری از دکتر محمدمهدی اسماعیلی

سازمان مذهبی در برابر سازمان
سیاسی
حضور روحانیت شیعی در حوزه
سیاست ،اگرچه قبل از قرنهای دهم
و یازدهم رگههای روشنی دارد ،اما با
حضور دولت صفوی در ایران ،ذیل
حاکمیت بروز و ظهور بیشتری مییابد؛
نوعی همکاری و ارتباط بین روحانیت
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شیعی و حاکمیت شکل میگیرد .بعد از
انقراض صفویه و تحول درونگفتمانیای
که در حوزه فقاهت اتفاق میافتد و جریان
اجتهادی و اصولی غلبه پیدا میکند
و مرجعیت علمی از درون حاکمیت
دولت شیعی به خارج از قلمرو دولت
شیعی در عراق منتقل میشود ،یعنی از
ابتدای قرن سیزدهم ،کنش جدیدی از

روحانیت شیعی را مشاهده میکنیم؛ یک
نوع استقالل از حاکمیت .این استقالل
با شکلگیری مرجعیت که حاصل تطور
درونی شکلگیری غلبه جریان عقالنی،
اصولی و اجتهادی است ،امکان شکلگیری
مرجعیت واحد فقهی را به ما میدهد و
کمکم سازمان مذهبی در مقابل سازمان
سیاسی شکل میگیرد .برخی مواقع این

خرداد و تیر 1396

نظر میگیرد .البته همچنان کنشهای
سیاسیاش محدود است؛ اما زمینههایی
اجتماعی در حال شکلگیری است؛ از
جمله انتشار اولین نشریه در حوزه علمیه
در دههی سی و ظهور شخصیتهای
سیاسی و در رأس آنان حضرت امام .از
درون این تحوالت و اتفاقات و بعد از
قضایای سال چهل ،اولین نهاد سیاسی
با گفتمانی روشن در سازمان روحانیت

شکلگیری نهادهای مذهبی سیاسی
اولین نهاد تابع این نگرش امام ،جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم است که در
سال  42شکل میگیرد و اعضای آن
ً
شخصیتهای سیاسیای هستند که بعدا
همگی از رهبران اصلی انقالب اسالمی
میشوند؛ از جمله آقایان منتظری،
هاشمی ،خامنهای ،مصباح و جنتی.
دومین نهاد سیاسیای که قبل از انقالب

بعد از انقراض صفویه و
تحول درونگفتمانیای که در حوزه
فقاهت اتفاق میافتد و  ...یعنی از
ابتدای قرن سیزدهم ،کنش جدیدی از
روحانیت شیعی را مشاهده میکنیم؛
یک نوع استقالل از حاکمیت.
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حائری یزدی است که با وضعیت سیاسی
آن روز به نحوی با شرایط کنار میآید.
در دوره دهه بیست در اثر اتفاقاتی که ناشی
از ضعف دربار و تقویت حوزه کمونیسم
در ایران بود ،حوزه و روحانیت فعالیتهای
فرهنگی گستردهتری را برای خودش در

شکل میگیرد و کمکم بحث تغییر و
حضور در حاکمیت سیاسی مطرح
میشود .تا پیش از آن ،ادبیات مطرح در
گفتمان سیاسی ،اصالح حاکمیت است؛
اما تا اواخر دهه چهل بحث به در اختیار
گرفتن حاکمیت میرسد .البته نمیشود
گفت امام این بحث را ابداع کردند؛ بلکه
این بحث در ادبیات فقهی ما بهویژه از
ابتدای قاجار و در کتاب «عوائداالیام»
مرحوم نراقی وجود داشت؛ اما در این برهه
و زمانی که سازمان روحانیت و مذهب
شکل مستقلی میگیرد ،میل به تشکیل
حاکمیت ظهور ببشتری پیدا میکند.
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دو فاصله میگیرند و در پارهای اوقات
ً
به یکدیگر نزدیک میشوند؛ مثال بعد
از جنگ اول ایران و روس ،روحانیت
و مرحوم مجاهد و کاشفالغطاء فتوای
ً
جهاد دادند و رسما جنگ دوم ایران و
روس شروع شد و حاکمیت مجبور شد
دنبالهروی اینها باشد؛ یا در ماجرای
قتل سفیر روسیه در ایران؛ یا در جنبش
تنباکو؛ در این موارد حاکمیت سیاسی
فعلی را انجام داد و سازمان مذهبی
آمد در مقابلش موضع تندی گرفت؛
یعنی در این مقطع ما شاهد دوگانگی
هستیم .این حرکت در مشروطه به اوج
میرسد و سازمان مذهبی ،حاکمیت
سیاسی را مقید میکند و به هم میریزد.
بعد از آن ،انزوایی بر حسب مشروطه
و تجربه عراق (بهعنوان دو تجربه ناکام
برای روحانیت شیعی) و تبعید مراجع
عراق به ایران پیش میآید و درنتیجه،
بیستسیسال بعد از مشروطه ،کنش
ً
سیاسی در حوزه روحانیت شیعی کامال
به فراموشی سپرده میشود؛ یکی از
نمادهای آن مرحوم شیخ عبدالکریم
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در سازمان روحانیت شکل میگیرد جامعه
روحانیت مبارز تهران است که در
شکلگیری آن به نوعی نواندیشان دینی
غلبه دارند؛ شخصیتهایی همچون
شهید مطهری ،شهید بهشتی و برخی
اعضای مؤسس جامعه مدرسین مانند
مرحوم هاشمی .پس از ظهور این دو
ً
نهاد سیاسی است که روحانیت رسما
در بحثهای سیاسی دارای سازمان
مشخصی سیاسی میشود.
در آستانه پیروزی انقالب اسالمی ،یک
قدم دیگر برداشته میشود و آن شکلگیری
ً
حزب جمهوری اسالمی است که عمدتا
کادر اصلیاش از اعضای جامعه روحانیت
بودند .آقایان خامنهای ،موسوی اردبیلی،
هاشمی ،شهید باهنر و شهید بهشتی پنج
نفر اصلی حزب جمهوری اسالمی بودند
که همگی از جامعه روحانیت به اینجا
آمده و کادر رهبری را شکل داده بودند.
افول نهادهای رسمی مذهبی در
دهههای اخیر
ً
بعد از پیروزی انقالب ،تقریبا تا دو
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دهه ،مرجعیت سیاسی در اختیار این
سازمان (حزب جمهوری) بوده است.
در بحث شکلگیری مجلس خبرگان
قانون اساسی که بعد از رفراندوم اولین
انتخابات بود ،لیست حزب که به نهضت
آزادی نیز خیلی نزدیک بود ،اکثریت را
ً
بهدست آورد و تقریبا نزدیک دو سوم
مجلس خبرگان کسانی بودند که حزب
جمهوری اسالمی معرفی کرده بود.
بنابراین قانون اساسی جمهوری اسالمی،
بر مدل اسالم فقاهتی سیاسی با مشی
امام تدوین میشود و بعد از آن هم
خودش را در مجلس شورای اسالمی
نشان میدهد و تا امروز نیز حاکمیت
سیاسی محصول این سند باالدستی
است .علیرغم ناکامی حزب در بحث
انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری
(که آن هم به علت این بود که حزب از
معرفی کاندیدای روحانی منع شده بود،
و چه بسا اگر همان دوره شهید بهشتی
معرفی میشد میتوانست آقای بنی صدر
را در انتخابات شکست دهد) از دوره
سوم که آیتالله خامنهای به عنوان دبیر
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کل حزب جمهوری اسالمی کاندیدای
ً
ریاست جمهوری میشود ،قدرت کامال
در اختیار روحانیت قرار میگیرد و این
موضوع تا پایان دوره مرحوم هاشمی
به عنوان یکی از اعضای اصلی جامعه
روحانیت و جامعه مدرسین ادامه دارد.
از سال  76به تدریج تغییراتی اتفاق
میافتد .پوسترهای تبلیغاتی مجلس
چهارم را که نگاه میکنیم ،علیرغم اینکه
در درون سازمان روحانیت دو تشکل
جامعه روحانیت و مجمع روحانیون را
داریم و اینها مرجعیت دارند و لیست
برای اینهاست ،اما کمکم فضای سیاسی
شروع به پوستاندازی می کند .هرچقدر
جلوتر میآییم ،طبقه متوسط فربهتر
میشود و الزامات خودش را بر کنشگران
سیاسی حاکم میکند و تحوالت اساسی
در جامعه سیاسی ایران به تدریج شکل
میگیرد .شاید آخرین حضور پررنگ
جامعه روحانیت و جامعه مدرسین در
انتخابات ریاست جمهوری را در همان
سال  76داریم .بعد از آن کنشگران جدیدی
که در الیههای اقشار دانشگاهی جوان

خرداد و تیر 1396
درصد دانشجویان و  ۸/۷روحانیون؛
درصدهای کمتر بعدی هم به ترتیب
مربوط به دوستان و آشنایان ،هنرمندان،
ورزشکاران و کسانی است که گفتهاند
رأی نمیدهیم) .در این انتخابات اخیر نیز
اعالم حمایت جامعه روحانیت و جامعه
در اندیشه سیاسی رهبر
انقالب ،بحث مردم ،صندوق رأی
و مشارکت آنقدر فعال و قوی است
که کمکم و متناسب با مطالبات
عمومی ،حوزه نظری و عملیاتی
روحانیت تنگتر میشود .امروز
بسیاری از آقایان در انتخابات ،اظهار
نظر رسمی نمیکنند و میگویند
ممکن است خالف مصلحت آن
کاندید از آن استفاده شود.
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مدرسین خیلی شنیده نشد؛ درحالیکه
دو دهه گذشته اعالم موضع این دو برای
فضای سیاسی کشور خیلی مهم بود.
همین بحث را در رفتارهای انتخاباتی
کاندیداها نگاه کنید؛ دو روحانی در

انتخابات  96حضور دارند؛ اما کمتر
شعارهای فرهنگی متناسب با حوزه
ً
آرمانی از آنها شنیده میشود و کامال
به سمت آزادیهای سیاسی ،اقتصاد و
معیشت شیفت پیدا کردهاند .اکنون در
تقابلهای انتخاباتی ،ادبیاتی در حوزهی
محافظهکاری بهوجود آمده مبنی بر اینکه
چگونه میتوان رأیهای خاکستری را
بهدست آورد.
البته اندیشه رهبر انقالب نیز در
شکلگیری این فضا تأثیرگذار بوده است؛
چرا که در اندیشه سیاسی ایشان ،بحث
مردم ،صندوق رأی و مشارکت آنقدر
فعال و قوی است که کمکم و متناسب با
مطالبات عمومی ،حوزه نظری و عملیاتی
روحانیت تنگتر میشود .امروز بسیاری
از آقایان در انتخابات ،اظهار نظر رسمی
نمیکنند و میگویند ممکن است خالف
مصلحت آن کاندید از آن استفاده شود.
اینها به لحاظ آن سیری که اتفاق افتاده
است جای مطالعات جدی دارد و باید
این تغییرات شکلگرفته را بیشتر مورد
واکاوی قرار داد.
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سنتی هستند ،میداندار میشوند .نمونه
آن در انتخابات شورای شهر دوم تهران
است که گروه گمنامی به نام آبادگران
ایجاد میشود و موفق هم میشود؛ یا
در سال  84آقای احمدینژاد متعلق به
هیچ کدام از این دو گروه سیاسی ریشهدار
که لیست میدهند نیست .اگرچه در
سال  ،84جریان ارزشی و محافظهکار
پیروز میشود؛ اما احمدینژاد آنها
را نمایندگی نمیکرد .در سال  88نیز
همین اتفاق افتاد .در انتخابات  96بر
اساس آخرین نظرسنجی (مرکز تحقیقات
صداوسیما بر اساس جامعه آماری در
تهران و برخی مراکز استانها) در میان
گروههای مرجع ،رتبه روحانیت هفتم
است (افراد و گروههایی که مردم در
انتخاب نامزد یا نامزدهای مورد نظر
ِ
خود به مشورت و دیدگاه آنها اهمیت
میدهند۲۷ :درصد اساتید دانشگاه،
 ۱/۱۷درصد شخصیتهای سیاسی،
 ۹/۱۶درصد اعضای خانواده۷/۱۰ ،
درصد احزاب و جریانهای سیاسی،
 ۴/۱۰درصد معلمان و فرهنگیان۶/۸ ،

جامعهشناسی کنشگری روحانیت در سیاست و انتخابات
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سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسالمی ایران و
مرجعیت انتخاباتی روحانیت
*

گفتاری از :دکتر محمد شفیعیفر

بحث بنده در ارتباط با کنشگری روحانیت
در ظرف بزرگی تحت عنوان جمهوری
اسالمی است .این ظرف دارای مسائلی
است که برای تأثیر و کنشگری باید آنها
را در نظر بگیریم و بدون در نظرداشتن
آنها ،کنشگری کمتر خواهد بود.
تحوالت جمهوری اسالمی و تکاپوها و
پویشهای سیاسی ،مبتنی بر جامعهشناسی
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تحوالت ایران در دوره معاصر است که باید
آنها را شناخت؛ خود این تحوالت نیز
مبتنی بر ماهیت نظام جمهوری اسالمی
است؛ ماهیتی که بر سه آرمان سوار شده
است :آزادی ،عدالت و استقالل .همچنین
مبتنی است بر نظامی مردمی که اصرار دارد
از طریق انتخابات ،روندهای سیاسی را
پیش ببرد؛ کما اینکه مقام معظم رهبری

نیز اصرار دارند مردم حضور داشته باشند.
این مطلب مبنای نظام جمهوری اسالمی
است و در اصل ششم قانون اساسی نیز
آمده است.
نظام جمهوری اسالمی از یک جهت
به گذشته تاریخی خودش ارتباط دارد و
نمیشود جغرافیای فرهنگی ایران را نادیده
گرفت .از طرف دیگر ،جمهوری اسالمی

خرداد و تیر 1396
محصول انقالب اسالمی است .نمیتوان
این آثار را نادیده گرفت .فلسفه تشکیل
نظام جمهوری اسالمی همین آرمانهایی
است که در انقالب پیگیری میکردیم .از
طرفی نیز ،الزامات سیستمیک نیز وجود
دارد و این نظام اسالمی ،یک نظام سیاسی
است با کارکردهای ضروری که باید انجام
دهد؛ نمیشود گفت چون نظام دینی است
هر کاری خواست میتواند انجام دهد.

ً
قبال اسالم در حاکمیت
سیاسی نبود؛ علما ،روحانیون و
مراجع در جامعه نیازهای فردی را پاسخ
میدادند و کنشگری آنها در این حد
ً
بود؛ نهایتا در حکومت اعمال نفوذ
میکردند .اما اکنون حکومت در اختیار
خودشان است و باید نیازهای جامعه
را هم پاسخ دهند .همین برداشتهای
مختلف فقهی مبنای جناحبندی در
جمهوری اسالمی شد.
در جامعه ما و دوران معاصر وجود داشته
و بسیاری از تحوالت را متأثر کرده است.
جریان فقاهتی ،جریان التقاطی
جریانهای التقاطی تا دهه شصت و بعد
از پیروزی انقالب اسالمی حضور دارند و
حتی در مجلس اول؛ اما از سال  1360به
ً
بعد جریان فقاهتی تقریبا بهصورت کامل
حاکمیت را به دست میگیرد و قانون
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است در برابر این پدیده جدید واکنش نشان
بدهد و کنشگری خودش را تعریف کند.
با ورود تجدد ،تفکر اسالمی در مقابل
تمدن غربی قرار میگیرد و این دوگانگی
بهوجود میآید .در دوران مشروطه ،مشروطه
مشروعه داریم در مقابل مشروطه .اگرچه
دوگانه اصلی ،تقابل سازمان روحانیت در
مقابل روشنفکران است ،اما این دوگانگی
مشروطه و مشروعه را در سازمان روحانیت
نیز داریم و هرچه جلوتر میرویم این
دوگانگیها بیشتر میشود .در دوران رضا
شاه ،با زور سرنیزه تمدن غربی را در تمام
جامعه نهادینه میکند و در اواخر دوران
پهلوی این دوگانگی فرهنگی در ایران
تثبیت میشود .مدرانیزاسیون بهعنوان
یکی از بستههای اصلی نماد تجدد در
دوره پهلوی پیگیری میشود.
تفکر اسالمی در این دوران به عنوان
رقیب دولت و حکومت و همچنین رقیب
بخشی از جریانهای فکری جامعه مانند
ناسیونالیسم ،سکوالریسم و ...حضور
دارد .در دهه چهل و پنجاه اسالم التقاطی
در مقابل اسالم فقاهتی قرار میگیرد که

همگی بازتابی از شکاف سنت و تجدد
هستند .این جدیترین شکافی است که

@Mobahesatmagz

شکاف سنت و تجدد
یکی از آن قواعد دو قطبی جامعهشناختی
که در جامعه ایران وجود دارد و سابقه آن
حتی در ایران باستان نیز دیده میشود (ایران
و توران ،اهورا و مزدا و شیطان و خدا) و در
فرهنگ ما ریشه دوانده تجدد است .هر
چقدر در دوره معاصر جلوتر میآییم ،این
عامل خارجی بیشتر وارد جامعه میشود
ً
و این شکاف را کامال باز میکند .ورود
تجدد به جامعه ما ،همه روندهای سیاسی،
اقتصادی ،فکری و فرهنگی را تحت تأثیر
قرار داده است و سازمان روحانیت بهعنوان
یکی از نیروهای اجتماعی مؤثر مجبور

جامعهشناسی کنشگری روحانیت در سیاست و انتخابات
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اساسی نیز به دست اینها نوشته میشود؛
در مجلس خبرگان از  73نماینده58 ،
نفر روحانی بودند .آزادترین انتخابات
بعد از انقالب همین انتخابات خبرگان
بود؛ نه شورای نگهبان بود ،نه بررسی
صالحیت بود و نه محدودیتی جنسیتی
داشت؛ بهگونهای که یک زن نیز در مجلس
خبرگان قانون اساسی بود (منیره گرجی) و
ً
اتفاقا کاندیدای همین جریان فقاهتی بود.
این جریان فقاهتی از دهه شصت
به بعد و بالفاصله بعد از حاکمشدن،
درون خودش دچار انشعاب میشود که
این شکاف نیز بر اساس شکاف سنت
و تجدد است .کاربست اسالم برای
حل مشکالت اجتماعی باعث میشود
قرائتها و برداشتهای مختلفی از اسالم
ً
در حاکمیت سیاسی پیدا کنیم .قبال اسالم
در حاکمیت سیاسی نبود .علما ،روحانیون
و مراجع در جامعه نیازهای فردی را پاسخ
میدادند و کنشگری آنها در این حد بود؛
ً
نهایتا در حکومت اعمال نفوذ میکردند.
اما اکنون حکومت در اختیار خودشان
است و باید نیازهای جامعه را هم پاسخ
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دهند .همین برداشتهای مختلف
فقهی مبنای جناحبندی در جمهوری
اسالمی شد .بنده معتقدم مبنای نظری
جناحبندی ،همین بحثهای فقهی است؛
نحوه کاربست اسالم برای حل مشکالت
سیاسی و گرهگشایی مسائل حکومتی.
دوگانههایی مانند مکتبی و
غیر مکتبی در دوران بازرگان ،لیبرال
و خط امامی در دوران بنیصدر،
چپ و راست در دههی هفتاد و...
ذیل شکاف سنت و تجد د شکل
گرفتهاند .حتی اگر شرایط بهگونهای
پیش رود که اکنون اصالحطلبان از
سیستم سیاسی حذف شوند ،باز
خود اصولگرایان در درون خودشان
یک اصولگرا و یک اصالحطلب
درست خواهند کرد.
همین مسأله باعث شکلگیری جناج
چپ و راست شد؛ مبتنی بر فقه پویا و
سنتی .البته این به معنای این نیست که
یکی درست است و دیگری غلط؛ بلکه
اینها دو طیف هستند که یک طرف

نسخه مکتوب  -شماره 13

طیف سنت است که هیچ چیز جدیدی
را نمیپذیرد و طرف دیگر طیف مدرنیته
است که معتقد است باید همه الزامات
جدید را بپذیریم .خود جمهوری اسالمی
که در هسته است ،هم بهدنبال حفظ
اصول و مبانی است و هم مقتضیات
زمان را میبیند .جایگاه روحانیت نیز
همینجاست؛ یعنی از یکسو الزامات
زمان را درک کنیم و از سوی دیگر اصول
و مبانی خود را نیز داشته باشیم .از همین
جاست که چالش برای ما درست شده
است و همیشه وجود خواهد داشت؛ در
دورههای مختلف و به اشکال گوناگون؛
دوران بازرگان :مکتبی و غیر مکتبی؛
دوران بنی صدر :لیبرال و خط امامی؛
دهه شصت :چپ و راست؛ دهه هفتاد:
اصالح طلب و اصولگرا و ...همهی اینها
ذیل شکاف سنت و تجد د شکل گرفتهاند.
حتی اگر شرایط بهگونهای پیش رود که
اکنون اصالحطلبان از سیستم سیاسی
حذف شوند ،باز خود اصولگرایان در
درون خودشان یک اصولگرا و یک
اصالحطلب درست خواهند کرد.

خرداد و تیر 1396
آزادی ،عدالت ،استقالل؛ سه
آرمان اجتماعی انقالب
انقالب اسالمی سه آرمان اساسی
داشته است :آزادی ،عدالت ،استقالل.
تداوم و ریشهدار بودن ،از ویژگیهای
مهم این سه آرمان اجتماعی است؛
یعنی اینگونه نیست که روزی برسد
ً
که مثال مردم بهدنبال آزادی نباشند.
بحث عدالت اجتماعی همیشه در جامعه
ما مطرح بوده است .هرچند عدالت در
ذهنیت جامعهی ما ریشه دینی و مذهبی
دارد ،اما همیشه بهعنوان آرمان اجتماعی
مطرح بوده است .همین اآلن نیز جامعه،
تشنهی عدالت است .یک دوره هشتساله
ابتدای انقالب گفتمان عدالت را داشتیم؛
بعد از آن آقای احمدینژاد گفتمان عدالت
را مطرح کرده است؛ در انتخابات اخیر

*

 .استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
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نیز یکی از جریانها تمرکزش بر مباحث
پیرامون عدالت بود (هرچند وجه اقتصادی
پیدا کرده است).
آزادی نیز یکی از آرمانهایی است که
ملت بهدنبال آن بوده است و هم مبنای دینی
دارد و هم مبنای جامعهشناختی .اگرچه
ممکن است آزادی به شکل و معنای غربی
مدنظر نباشد؛ اما همیشه حکومتی که
مردم بخواهند در آن آزادانه سرنوشتشان
را بهدست بگیرند برای مردم موضوعیت
داشته است.
استقالل نیز به عنوان یکی از آرمانها
برای مردم موضوعیت دارد؛ استقالل

سیاسی ،اقتصادی ،صنعتی و ...استقالل
نیز از یکسو ریشه دینی و مذهبی دارد و
از سوی دیگر عزت ،افتخار و هویت نیز
مباحثی ریشهدار هستند.
این سه آرمان ما به ازای اجتماعی دارند؛
چرا که برای دو طبقه گسترده از جامعه این
سه آرمان اهمیت فراوانی دارد؛ طبقات
متوسط و پایین که کنشگری روحانیت به
آنها بازگشت دارد و میتوان در یک کالم
گفت که تأثیر کنشگری روحانیت به منافع
این طبقات بازگشت دارد.

@Mobahesatmagz

سه آرمان «آزادی»« ،عدالت»
و «استقالل» برای دو طبقه گسترد ه از
جامعه اهمیت فراوانی دارد؛ طبقات
متوسط و پایین که کنشگری روحانیت
به آنها بازگشت دارد.

جامعهشناسی کنشگری روحانیت در سیاست و انتخابات

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

نسخه مکتوب  -شماره 13

بازخوانی تعامالت روحانیت و انتخابات در
تجربه عراق معاصر
گفتاری از دکتر احمد نادری*

رابطه روحانیت و امر سیاسی
در عراق معاصر

بازخوانی تجربه روحانیت شیعه عراق
مستلزم بررسی رابطه روحانیت شیعه
و امر سیاسی است .اگر ما رابطه نظری
امر سیاسی و شیعه را نتوانیم فهم کنیم،
ً
قاعدتا تجربه عراق را نیز نمیتوانیم فهم
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کنیم؛ چرا که کلیتی از علمای عراق در
آن جای میگیرند .در ذکر عبارت «امر
سیاسی» تعمد دارم؛ زیرا امر سیاسی در
گفتمان جامعهشناسی و انسانشناسی
سیاسی ،مفهومی است که قدری با
سیاست متفاوت است .امر سیاسی رابطه
قدرت را به معنای عامش با حوزههای

ً
مختلف و ایضا سازوکارهای اجتماعی
قدرت میسنجد؛ اما سیاست بهمعنای
کنترل نهادهای سیاسی و نهادهای رسمی
اعمالکنندهی قدرت است .بنابراین امر
سیاسی ،یک معنای اعم است که رابطه
الیههای مختلف اجتماعی با قدرت و
همچنین تمامی اشکال قدرت سیاسی را

خرداد و تیر 1396

جامعهشناسی کنشگری روحانیت در سیاست و انتخابات

را در نظر گرفت؛ که البته سیاست نیز
میتواند جزئی از این باشد.

در دوره «پیشادولت ملی»
(از ابتدای قرن بیستم تا 1932م
که استقالل عراق اتفاق میافتد)
بر اساس مباحث گفتمانشناسی،
دال برتر در بحث روحانیت و رابطه
آن با امر سیاسی ،بحث مقاومت
علیه استعمار و کنشهای ضد
استعماری است.
رقم میخورد و مفتی اعظم عثمانی که فتوای
جهاد میدهد ،علمای شیعه نیز فتوای جهاد
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پیشینه رابطه روحانیت و امر سیاسی
رابطه روحانیت و امر سیاسی به لحاظ
نظری و نظریهی تقسیم کار (بدین صورت
که امور مربوط به قدرت در اختیار شاه
است و حوزههای مربوط به زندگی
خصوصی و امور حسبیه و ...در اختیار
علما) از زمان صفویه شروع میشود.
در زمان قاجار نوعی تزلزل در این نظریه
دیده میشود؛ بهویژه بعد از مشروطه ،ما
شاهد نوعی دودستگی و چالش نظری

ادوار رابطه روحانیت و امر سیاسی
در عراق معاصر
روحانیت ایران و عراق در این دو دوره
تاریخی را میتوان دارای وضعیت مشابه
و مشترک دید .ضمن اینکه مرکزیتی در
عراق بهویژه بعد از قاجار وجود داشت.
فارغ از این بحث نظری ،درباره تجربه
روحانیت در عراق معاصر (ابتدای قرن
بیستم) و رابطه آن با امر سیاسی ،سه دوره
را میتوان مشخص کرد:

امر سیاسی رابطه قدرت را به
معنای عامش با حوزههای مختلف و
ً
ایضا سازوکارهای اجتماعی قدرت
میسنجد؛ اما سیاست بهمعنای کنترل
نهادهای سیاسی و نهادهای رسمی
اعمالکنندهی قدرت است.
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بررسی و سنجش میکند .با این وصف،
باید رابطه روحانیت شیعه با امر سیاسی

در رابطه روحانیت و امر سیاسی هستیم.
در زمان صفویه نیاز بود که نوعی از
حکومت و ایدئولوژی مشخص روبهروی
یک حکومت و امپراطوری عثمانی
با سازوکارهای مشخص قرار بگیرد؛
ً
اصطالحا باید یک دیگریسازی (خود
و دیگری) صورت میگرفت .در زمان
قاجار نوعی از فقدان مشروعیت از ابتدا
وجود داشت و سپس شرایط اجتماعی
سبب شد که دودستگی در نظریه بهوجود
بیاید و شاهد چرخشهای پارادایمی در
رابطه روحانیت شیعه و امر سیاسی باشیم.

 )۱دوره «پیشادولت ملی»؛ که از ابتدای
قرن بیستم تا اوایل دهه  1930ـ بهطور
مشخص  1932ـ که استقالل عراق اتفاق
میافتد .در این دوره بر اساس مباحث
گفتمانشناسی ،دال برتر در بحث روحانیت
و رابطه آن با امر سیاسی ،بحث مقاومت علیه
استعمار و کنشهای ضد استعماری است
که روحانیت شیعه انجام میدهد .بنابراین
گفتمان روحانیت در دوره پیشادولت ملی
در عراق ،گفتمان مقاومت است .گفتمان
مقاومت علمای عراق از دوره اشغال 1914

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

میدهند که باید مقاومت صورت گیرد.
مبارزات مسلحانه و احزاب سیاسی شیعیان
نیز از همین زمان شکل میگیرند .نتیجه
این مقاومت از  1914به انقالب تمامعیار
( 1920با هدف خروج از سلطه انگلیس
و شکلگیری نوعی حکومت خودمختار)
منجر میشود .اگرچه بعد از مدت کوتاهی
این انقالب شکست میخورد ،اما اثرات
آن در صحنه معادالت منطقهای باقی ماند؛
از جمله اینکه سیاست هندیسازی با
شکست مواجه شد و بنابراین به سمت
سیستم پادشاهی رفتند .با پادشاهی فیصل
از  1921شکاف عمیقی بین علمای شیعه به
لحاظ رویکرد نظری و عملی اتفاق میافتد؛
چراکه جریان مخالف این پادشاهی به
رهبری سیدابوالحسن اصفهانی و میرزای
نایینی ،همان جریان ضد استعماریای
بودند که در مبارزات و قیام  1920نقش
اساسی داشتند و معتقد بودند پادشاهی
فیصل ادامه همان جریان استعماری است.
جریان موافق این پادشاهی به رهبری شیخ
مهدی خالصی و سیدمحمد نصر بودند که
از فیصل حمایت کردند.
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 )۲دوره «پسادولت ملی»؛ از دهه
 1930به بعد که سرآغاز آن استقالل عراق
و عضویت آن در جامعه ملل است .در
سال  1930انگلستان قراردادی 25ساله
با عراق امضا کرد که سرآغاز استقالل
ً
عراق بود .البته عمال نفوذ انگلیس ادامه
ً
داشت؛ مثال برای هر وزیر در کابینه ،یک
مشاور انگلیسی وجود داشت .در این دوره
در دورهی پسادولت ملی،
شاهد گسترش کمونیسم هستیم؛
بهگونهای که دو واژهی «شیعی»
با «شیوعی» با یکدیگر هممعنا
میشوند .شیوعی در لسان عربی
بهمعنای کمونیسم است.
ایدئولوژیهای خارجی کمکم به عراق
وارد میشوند (البته به سایر نقاط منطقه
نیز نفوذ دارند) :لیبرالیسم ،کمونیسم و. ...
این ایدئولوژیها با بستر فرهنگی عراق که
مذهبی بود ،همخوانی نداشتند و درنتیجه
واکنش علما را بهدنبال داشت .علما ضمن
مخالفت با ایدئولوژیها ،عالوه بر ادامهدادن

نسخه مکتوب  -شماره 13

گفتمان مقاومت ،ضدیت خود با استبداد
را نیز نشان دادند .بنابراین دال مرکزی این
دوره مبارزه با استعمار (که ایدئولوژیها
نیز جزئی از آن بودند) و استبداد بود.
ایدئولوژیهای غربی با تناقضاتی همراه
ً
بودند؛ مثال ملیگرایی وقتی وارد کشور
مسلمان عراق شد ،از طرفی غربی بود و
نیازمند کمک غرب و از طرف دیگر زمینه
شورشهای ضد استعماری را نیز فراهم
میکرد .بنابراین زمینه تبدیلشدن به ضد
خودش را داشت .همیین پارادوکس سبب
کودتایی در عراق به رهبری عبدالکریم
قاسم در  1958میشود؛ در سال 1968
نیز حزب بعث کودتا میکند و قدرت را
تا سال  2003به دست میگیرد.
این ایدئولوژیها در همین فضا معنا پیدا
میکنند و شروع به کنشگری میکنند.
ما در این دوره شاهد گسترش کمونیسم
هستیم؛ بهگونهای که دو واژهی «شیعی»
با «شیوعی» با یکدیگر هممعنا میشوند.
شیوعی در لسان عربی بهمعنای کمونیسم
است؛ خیلیها این دو را یکی میپنداشتند و
این ناشی از شعارهایی بود که کمونیستها

خرداد و تیر 1396
مبنی بر عدالت اجتماعی و ...میدادند.
در همین دوره (اواخر دهه  )۵۰علمای
شیعه شروع به واکنش میکنند؛ با این
دغدغه که در مقابل کمونیسم کاری انجام
دهند .جماعة العلما از منزل آیتالله صدر
شروع و به حزب الدعوة تبدیل میشود
که در دو زمینهی فکری و عملی کارهایی
انجام میدهند؛ در زمینه فکری ،کتابهای
مرحوم صدر و در بحث عملی مخالفت
میدانی با کمونیسم و دعوت از مردم برای
پیوستن به اسالم راستین.

در دوره «پساصدام» گفتمان
روحانیت و علمای شیعه از حالت
مقاومت خارج و به گفتمان قدرت
تبدیل میشود .در این دوره شاهد
نوعی چرخش تئوریک و عملی
در بحث روحانیت شیعه در عراق
هستیم .این چرخش در انقالب ایران
با ظهور حضرت امام(ره) و گسست
از فقه سنتی اتفاق افتاده بود.
دخالت فقه سنتی دیروز و سیاسیشده
امروز علمای شیعه هستیم؛ مسألهای که
باعث تحوالت جدی در فرهنگ سیاسی
عراق میشود و تا پیش از آن انتخابات به
این معنا مطرح نبود.
*

 .دانشیار انسانشناسی فرهنگی دانشگاه تهران
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کرد که علمای شیعه عراق وارد سیاست
شده و به فتوادهی مبادرت ورزند؛ کاری
ً
که قبال انجام نمیدادند (طبق فقه سنتی) و
در شأن خود نمیدیدند .بنابراین معادالت
به سمتی میرود که آقای سیستانی در
بحث سیاست ورود میکنند .در این
دوره انتقالی ،آقای سیستانی فتاوایی
چون عدم قتل اعضای سابق حزب بعث،
دعوت از مردم به خویشتنداری و عدم
غارت اموال عمومی را صادر کردند؛ یا
مخالفت جدی ایشان در مورد بحث قانون
اداره موقت عراق که اسالم در آن در نظر
گرفته نشده بود و ایشان اعتراض جدی
کردند .کمی جلوتر در اواخر  2005که
قرار بود بعد از دولت انتقالی ،انتخابات
برگزار و پارلمان تشکیل شود نیز آقای
سیستانی فتاوای انتخاباتی صادر کردند؛
بدین صورت که وظیفه همه است در این
انتخابات شرکت کنند؛ همچنین فتوای
برجسته جواز حضور زنان در انتخابات
بدون اذن مردان که در عراق بیسابقه بود.
البته اگرچه ایشان کنشگر اصلی در حوزه
روحانیت شیعه در عراق بودند ،اما از نقش

سایر روحانیت (مانند مقتدی صدر و)...
نیز نمیتوان چشمپوشی کرد .این دوره،
دوره پلورالیسم دخالت علمای شیعه در
سیاست است .بنابراین شاهد چرخشی
نظری و عملی هستیم که دال مرکزی آن
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 )۳دوره «پساصدام»؛ در این دوره ـ به
جز یک مقطع کوتاه ـ گفتمان روحانیت و
علمای شیعه از حالت مقاومت خارج و
به گفتمان قدرت تبدیل میشود .مدعای
بنده این است که در این دوره شاهد نوعی
چرخش تئوریک و عملی در بحث روحانیت
شیعه در عراق هستیم .این چرخش در
انقالب ایران با ظهور حضرت امام(ره)
و گسست از فقه سنتی اتفاق افتاده بود.
البته در عراق ،تا سقوط صدام این اتفاق
نیفتاده بود؛ سقوط وی این زمینه را فراهم

جامعهشناسی کنشگری روحانیت در سیاست و انتخابات

نسخه مکتوب  -شماره 13

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

بازخوانی تعامالت روحانیت و انتخابات
در تجربه مشروطه
'گفتاری از :دکتر محسن صبوریان

*

تشکیل نهاد مرجعیت؛ مستلزم
لوازم معرفتی تمدنی
در دوره معاصر ،ما نهادی را به نام
مرجعیت تقلید داریم که در دورههای
گذشته نداشتیم .اگرچه برخی از زمان
کلینی بسیاری را فهرست میکنند؛ اما
این مطلب دقت الزم را ندارد؛ چرا که
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خیلی از اینها بهعنوان مرجع شناخته
نمیشدند و این لفظ به آنها اطالق
نمیشد .این اطالق نیز دارای یک منطق
تاریخی است که لوازم مدرنی دارد؛ لوازم
معرفتی ،تمدنی و اقتصادی که وقتی باهم
ترکیب شوند به بحث مرجعیت میرسد.
یکی از مهمترین مباحث معرفتی ،توسعه

لفظ اجتهاد و تقلید بوده است؛ یعنی
وقتی تقلید از اعلم را در زمان شیخ
انصاری توسعه میدهیم ،شرایط معرفتی
تقلید از اعلم زمان بهوجود میآید .در
بحث لوازم اقتصادی ،بحث توسعه
فتاوای خمس و بهطور خاص فتاوای
سهم امام دنبال میشود .از زمان شیخ

خرداد و تیر 1396
مفید تا دوره متأخر ـ یعنی زمان صاحب
عروه ـ احتیاط را در این میدانستند که به
مستمندان سادات داده شود؛ اگرچه فرد
را مخیر میگذاشتند .هنگامی که به آقای
ً
بروجردی میرسیم دیگر صریحا لفظ
مصالح شریعت مطرح میشود و سهم
سادات امکان این را دارد که در مصالح
شریعت مصرف شود .در بحث لوازم
تاریخی ،شکست اخباریون را داریم
که در دوره فتحعلیشاه اتفاق میافتد.
مشکلی که اخباریون داشتند این بود
که منهیاتشان زیاد بود؛ چرا که اصل
برائت را قبول نداشتند و به همین دلیل
نظام سیاسی یا اجتماعی نمیتوانست
با این گفتار شکل بگیرد.

ظهور مرجعیت سیاسی اجتماعی
بعد از شیخ انصاری ،مرجعیت اولین
بروز اجتماعی و سیاسی خودش را
بعد از میرزای شیرازی،
تکثر مرجعیت به تکثر زعامت منجر
شد؛ چون مرجعیت نهادی بود که
برای پاسخ به نیاز زعامت سیاسی
بهوجود آمده بود؛ نه پاسخ به
سؤاالت شرعی.
با فتوای معروف میرزای شیرازی پیدا
میکند .مهمترین بروز و ظهور نهاد
مرجعیت تقلید با این فتواست که البته
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است و خود شیخ جعفر کاشف الغطاء
و سه فرزندش (علی ،حسن و موسی)
همزمان با صاحب جواهر هستند و تا
مرحوم نشدند ،صاحب جواهر امکان
زعامت پیدا نکرد .بعد از فوت صاحب
ضوابط در کربال ،زعامت صاحبجواهر
عام شد و این زمانی است که محمدشاه در
ایران گفته بود که صاحبجواهر در نجف
کارخانه مجتهدسازی راه انداخته است.
از 1262ق تا فوت صاحبجواهر در سال
1266ق ما یک دوره کوتاهی داریم که
صاحبجواهر زعامت تام دارد و بعد با
نص خودشان زعامت به شیخ انصاری
سپرده میشود .دوره شیخ انصاری
تقریبا  15سال طول میکشد و مهمترین
خصوصیتش این است که ما شاهد تثبیت
علم اصول هستیم .علم اصول به معنی
دقیق کلمه شیعی و عقالنی میشود و
اشکاالت اخباریها توسط شیخ انصاری
به صورت منقح و دقیق پاسخ داده میشود.
البته وحید بهبهانی هم پاسخهایی به
آنها داده بود.
شیخ انصاری برخالف صاحبجواهر

که وجه زعامتی داشت ،در امور اجتماعی
و فتاوای سیاسی دستبهعصا بود .علیرغم
مرجعیت تام و مقلدین فراوان شیخ
انصاری ،کنشگری اجتماعی خاصی در
این دوره دیده نمیشود .البته بخشی از
آن به این دلیل بود که با دوره محمدشاه
و اوایل سلطنت ناصرالدین شاه همزمان
بوده است.
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شکل گیری نهاد مرجعیت در زمان
صاحب جواهر
با در نظر گرفتن مجموع این لوازم که بیان
شد ،در دوره متأخر یعنی دوره صاحب
جواهر ما شاهد نهادی به نام مرجعیت
هستیم .توضیح اینکه صاحبجواهر با
نسل دوم شاگردان وحید بهبهانی همزمان

جامعهشناسی کنشگری روحانیت در سیاست و انتخابات
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هنوز هم این فتوا به درستی توضیح داده
نشده است .بعد از میرزای شیرازی با
مراجع متکثر روبهرو هستیم (درحالیکه
قبل از آن با مراجع واحد و تامه روبهرو
بودیم)؛ در دوره مشروطه ،در عراق به
لحاظ علمی آخوند خراسانی ،سیدکاظم
یزدی ،میرزاحسین خلیل تهرانی ،فاضل
شربیانی ،محمدحسین مامقانی و ...از
این مراجع بودند .مهمترین آنها برای
ایرانیها ،آخوند خراسانی و صاحب
عروه بودند .بعد از میرزای شیرازی،
تکثر مرجعیت به تکثر زعامت منجر شد؛
چون مرجعیت نهادی بود که برای پاسخ
به نیاز زعامت سیاسی بهوجود آمده بود؛
نه پاسخ به سؤاالت شرعی .در دوره غیبت
صغری و پس از آن نیز بسیاری از پاسخها
از سوی امام به علما ارجاع داده میشد و
مشخص بود که نامه پاسخ امام نیست .از
همان دوره ما بحث پرسش و پاسخ و افتاء
داشتیم و بحث اجتهاد و تقلید از زمان
سیدمرتضی در کتاب ذریعه بوده است.
پس شکلگیری نهاد مرجعیت ،به دلیلی
ورای نیاز مردم به پرسشهای فقهیشان
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بود؛ و آن عبارت بود از نیاز به تعامل با
ساختار قدرت و سازوکار سیاسی .پس
تکثر زعامت ،نتیجهی تکثر مرجعیت بود.
با تکثر زعامت ،در مشروطه تکلیف به
لحاظ دینی نه برای کنشگران متدین داخل
ایران روشن بود و نه برای طالب نجف و
کربال .اولین تجربه انتخابات برای علما،
تجربه انتخابات مجلس اول در مشروطه
در سال  1324قمری بود که در این دوره
و با تشکیل مجلس اول مشروطه ،شیخ
فضلالله و مخالفین خواستار این شدند
که نقش علمای اسالم در تدوین قوانین
پررنگ تر شود .علیرغم حمایت شیخ
فضلالله از این اصل که در هیچ عصری
هیچ قانونی مخالفتی با قوانین مقدس
ً
نداشته باشد و حتما هیئتی از علما ـ
که نباید کمتر از پنج نفر باشند ـ باید
این قوانین را تصویب کنند ،اما باز تأیید
آخوند خراسانی مهم بود و این اتفاق افتاد.
عمر مجلس اول به انتخاب این پنج نفر
علمای طراز اول نرسید و کار به مجلس
دوم کشیده شد .از میان افراد معرفیشده
و شاخص در ایران میتوان به حاج نورالله
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اصفهانی و سید حسن مدرس اشاره کرد
که البته حاج نورالله نیامد.
تفکیک مرجعیت ایران و عراق
نکته مهم اینجاست که لفظ مرجعیت
تقلید در متمم قانون اساسی مشروطه آمد
و فهم اینها از این لفظ ،آخوند خراسانی
در هر دورهای که مرجعیت
تامه داشتیم ،منازعات سیاسی کمتر
بوده و کنشگری اجتماعی سیاسی
روحانیت موفق ظاهر شده است؛
درست برعکس دورهای که زعامت
و مرجعیت متکثر داشتیم.
بود؛ یعنی وقتی میگفتند مرجعیت تقلید،
فهمشان مراجع ثالث نجف و مراجع
سیاسی بود؛ نه صاحب عروه که مخالف
این قضایا بود یا دیگر علمایی که دستی بر
آتش سیاست داشتند .یکی دو سال بعد از
مجلس دوم ،آخوند خراسانی به شکلی
مشکوک مرحوم شد ،شیخ فضلالله که
همان اول اعدام شد ،بهبهانی کشته شد،

خرداد و تیر 1396
سیدمحمد طباطبایی را خانهنشین کردند
و همه مشروطهخواهان متدین تارومار
شدند؛ بنابراین امکان نظارت بر آن اصل
بهوجود نیامد؛ چرا که نهاد مرجعیت تقلید
که قرار بود نقش زعامت داشته باشد ـ
علیرغم تکثرش در دوره مشروطه ـ چون
مشروطهخواهان کماکان قائل به مرجعیت
آخوند خراسانی بودند و ایشان را مرجع
میدانستند ،این امکان وجود نداشت و
این اصل مسکوت ماند و به نوع دیگری
این نظارت بر عدم مخالفت با شرع اتفاق
افتاد؛ چون نمیخواستند قوانین مشروع
تصویب کنند؛ بلکه میخواستند قوانین
نامشروع تصویب نشود .بنابراین به جز
دوره دوم ،این هیئت پنج نفره به علت

* .استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران
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بدفهمیای که از مرجعیت وجود داشت
تشکیل نشد.
بعد از این دوره شاهد تفکیک مرجعیت
ایران و عراق هستیم؛ به عبارتی بعد از ثورة
العشرین ،سیدابوالحسن اصفهانی مرجع
عراق و شیخ عبدالکریم یزدی ،مرجع و
الله مطلق ایران شدند  .در هر دورهای
آیت ِ
که مرجعیت تامه داشتیم ،منازعات سیاسی
کمتر بوده و کنشگری اجتماعی سیاسی
روحانیت موفق ظاهر شده است؛ درست
برعکس دورهای که زعامت و مرجعیت

متکثر داشتیم .در دوره شیخ عبدالکریم
حائری علیرغم وجود رضاخان ،حوزه
قم تأسیس و حفظ شد .در دوره آیتالله
بروجردی شاهد شکوفایی بودیم .در دوره
معاصر مرجعیت به والیت تبدیل شد و
زعامتی که در مرجعیت دنبال میشد به
والیت فقیه تبدیل شد .در اینجا مرجعیت
تقلید دوباره نقش قبلی خودش را که پاسخ
به پرسشهای فقهی بود ،بازیافت.
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در دوره معاصر مرجعیت
به والیت تبدیل شد و زعامتی
که در مرجعیت دنبال میشد به
والیت فقیه تبدیل شد .در اینجا
مرجعیت تقلید دوباره نقش قبلی
خودش را که پاسخ به پرسشهای
فقهی بود ،باز یافت.

جامعهشناسی کنشگری روحانیت در سیاست و انتخابات
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سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

آگاهی تاریخی در الگوهای سیاستورزی دینی
در تجربه ایران معاصر
گفتاری از :حجتاالسالم والمسلمین احمد رهدار

*

ایران پنج
سه جهش آزادی در ِ
قرن اخیر
اگر بخواهیم مفهوم آزادی را در پانصد
سال اخیر ایران در سه جهش فهرست
کنیم ،اینگونه خواهد بود:
عصر صفویه :آزادی مذهب شیعه از
سیطره مذهب تسنن؛
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عصر قاجاریه :آزادی سیطره علمای
شیعه از سیطره حاکمان یا سالطین شیعه؛
عصر انقالب اسالمی :آزادی مردم.

گره میخورد؛ در عصر مشروطه ،نظریه نیابت
فقیه؛ در عصر قاجار نظریه نظارت فقیه؛ و در
عصر جمهوری اسالمی ،نظریه والیت فقیه.

سه نظر یه فقه سیاسی مرتبط با
این سه آزادی
این سه آزادی ،با سه نظریه در حوزه فقه سیاسی

سه گام فقه سیاسی در عصر غیبت
و چشمانداز گام چهارم
اگر این باور دینی را در مذهب شیعه

خرداد و تیر 1396
بهصورت نسبی حاکم بر تاریخ اسالم
شیعی بدانیم که قرار است در عصر غیبت
مردم گوششان را به دهان فقیه بسپارند،
جریان فقه ما یا به تعبیری ،فقه سیاسی
ما تا امروز سه گام اساسی برداشته است
و چشمانداز روشنی در گام چهارم دارد.
در گام اول از غیبت امام عصر(عج) تا
صفویه ،فقه سیاسی ما گزاره سیاسی تولید
کرده است و الغیر .از صفویه و شاید در
این مقطع مهمترین گزارهای که تولید کرده،
دعواهای حول العمل مع السطان الجائر
است .بنابراین از صفویه تا انقالب اسالمی،
فقه سیاسی ما تئوری سیاسی تولید کرده
است که مهمترینشان تئوری والیت
فقیه است .در دوره جمهوری اسالمی،
فقه سیاسی ما ،نظام سیاسی تولید کرده
است که مهمترینش ،نظام جمهوری
اسالمی است .چشمانداز نیز این است
که فقه سیاسی باید به تمدن سیاسی برسد.

سیاسی است .نظام سیاسی ،ترکیب ویژهای
از تئوریهای سیاسی است و تمدن سیاسی،
ترکیب ویژهای از نظامهای سیاسی .بر
این اساس ،فقه سیاسی ما در ساحت
نظری خودش ،یک نمودار استکمالی و
صعودی داشته و مردمی نیز که قرار است
ذیل همین نمودار حرکت کنند ،به همین
میزان رشد داشتهاند.

اگر اسالم نتواند در قرائت
و ورژن خودش را از سطح مدنی
به سیاسی برساند ،در چشمانداز
خودش نمیتواند تمدن را
تعر یف کند .به همین علت
ً
تمدن صوفیانه ،اساسا ممکن
نخواهد بود.
در برابر این الگو ،الگوی دیگری داریم که
اصالح اجتماعی را از رأس هرم اجتماعی
شروع میکند؛ مانند الگوی علمای
صفویه و الگوی سیدجمال؛ الگوهای
شکستخورده و موفقی که از رأس شروع
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توضیح نسبت مردم با فقه با دوگانه
اسالم مدنی و اسالم سیاسی
حرکتی که در نسبت مردم و فقه از چند
قرن اخیر تاکنون صورت گرفته را هم
میتوان با دوگانه اسالم مدنی و اسالم
سیاسی توضیح داد و هم میتوان با دوگانه
نظارت فقیه و والیت فقیه توضیح داد.
همچنین میتوان بر اساس مدل آیتالله
َ
«محدث محدث»،
جوادی آملی ،سهگانه
ِ
َ
«مقلد مقلد» و «امام و امت» توضیح داد.
ِ
ایشان میفرمایند از دوره صفوی ،روابط
َ
محدث محدث در
فقیه و مردم در فرمول ِ
الگوی اخباریون خودش را نشان میدهد؛
در دوره قاجاریه تا عصر انقالب اسالمی،

َ
مقلد مقلد قابل توضیح است؛
در فرمول ِ
و در دوره جمهوری اسالمی در فرمول
امام و ملت .اینها سه بیان از یک چیز
است .مردم ما در نسبت با فقه ،سیری
داشتند که بر اساس دوگانه اسالم مدنی و
اسالم سیاسی قابل توضیح است .اسالم
مدنی الگویی از مدیریت فقهی است که
فقیهان تالشهای اجتماعی خودشان را
از قاعده هرم اجتماعی شروع میکنند .ما
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چیستی تئوری سیاسی ،نظام
سیاسی و تمدن سیاسی
تئوری سیاسی ترکیب ویژهای از گزارههای
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میکنند .الگوی دیگر که الگوی غالب
اصالح اجتماعی دینی است ،از قاعده
هرم اجتماعی شروع میکند .اسالمی
که در قاعده هرم اجتماعی تکاپو دارد و
فعالیت میکند ،اسالمی است که از آن به
عنوان اسالم مدنی یاد میشود؛ که امروز
نمونه تیپیکالش (که البته تیپیکال نیست و
تفاوتهایی دارد) اسالم ترکیه است .در
اسالم سیاسی ،جهت حرکت از قاعده
به رأس است؛ یعنی با پشتوانه قاعده هرم
اجتماعی به سمت رأس پیشروی کرده
و نمونه تیپیکالش اسالم سیاسی مستقر
در دوره جمهوری اسالمی ایران است.
تمدن سیاسی و ظرفیتهای اسالم
سیاسی در برابر اسالم مدنی
پرسش این است که در چشمانداز فقه
سیاسی (مسأله تمدن) کدام از این دو نوع
اسالم قابلیت و ظرفیت بیشتری دارد؟ الگوی
اسالم گولنی [ ]1اسالم را بدون آنکه به
رشد عمودیاش فکر کند در سطح توزیع
میکند و بر این باور است که تمدن اسالمی
جز اشباع شدن و پررنگ شدن اسالم در
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همین سطح چیز دیگری نیست .الگوی
جمهوری اسالمی این نیست؛ چون بر این
باور است که هیچ تمدنی(اعم از اسالمی
و غیر اسالمی؛ جدید و قدیم) امکان بروز
و تحقق عینی ندارد ،مگر اینکه از معبر
حکومت و نظام سیاسی رد بشود .همه
تمدنها ،مسبوق به حکومتها بودند؛
بنابراین اگر اسالم نتواند در قرائت و ورژنی
خودش را از سطح مدنی به سیاسی برساند،
در چشمانداز خودش نمیتواند تمدن را
تعریف کند .به همین علت تمدن صوفیانه،
ً
اساسا ممکن نخواهد بود .اگر در صفویه
هم ما به ورژنی از تمدن اسالمی رسیدیم،
به خاطر کارویژه اصلی صفویه یعنی تبدیل
تصوف به تفقه بوده است .شاهان صفوی به
رغم این که مراد طریقتهای صوفیانه خاصی
بودند ،در عین حال به تبع ضرورتهایی
دستور دادند خانقاهها را خراب و مساجد
و حوزههای علمیه را بنا کنند .خانقاههای
عصر صفوی به دستور شاهان صفوی خراب
شدند؛ جز خانقاههای منتسب به جدشان
شیخ صفیالدین اردبیلی .بنابراین برای نیل
به تمدن ،راهی نیست جز اینکه از معبر
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حکومت رد شویم و از این جهت ،اسالم
سیاسی یک ورژن تکاملی تاریخی نسبت
به اسالم مدنی است.
ما ـ حداقل برای مقطعی ـ ناگزیریم که
در دوگانه دولت دینی و دین دولتی (که
مطلوبمان دولت دینی است) برای نیل
به دولت دینی از معبر دین دولتی رد شویم.
بنده معتقدم جمهوری اسالمی ایران اآلن
در این مرحله است .مسألهای که اآلن با
برای نیل به تمدن،
راهی نیست جز اینکه از معبر
حکومت رد شویم و از این
جهت ،اسالم سیاسی یک ورژن
تکاملی تار یخی نسبت به اسالم
مدنی است
آن روبهرو هستیم این است که حوزه علمیه
قم ـ که مادر و خاستگاه انقالب اسالمی
است ـ سهمی در پیشبرد پروژههای انقالب
اسالمی ندارد؛ یا حداقل فهمش چندان
در خور نیست؛ آنقدر کم است که مقام
معظم رهبری از آن به حوزه غیر انقالبی یا

خرداد و تیر 1396
حوزه سکوالر تعبیر میکنند .دلیل آن هم
ً
این است که ظاهرا در ذهنیت و عقالنیت
حوزوی ما هنوز این مسأله حل نشده
است .اآلن اگر حوزه بخواهد علیرغم
میلش در پروژه انقالب اسالمی سهمی
داشته باشد ،باید تن به بازیگری سیاسی
در عرصه جمهوری اسالمی بدهد؛ و این
تندادن همان و دولتیشدن همان؛ کأنه دین
یا روحانیت در حال دولتیشدن است؛ و
چون میخواهد این اتفاق نیافتد ،به نحوی
پارادوکسیکال و علیرغم میلش ،از بازیگری
در عرصه جمهوری اسالمی پا میکشد؛
درحالیکه میخواهد به انقالب اسالمی یا
جمهوری اسالمی کمک کند ،نمیتواند یا
نمیخواهد .این همان مرحلهای است که
برای نیل به دولت دینی ،ناگزیر از ردشدن
از معبر دین دولتی هستیم.

آن رسائل عملیه میشود .در جهش دیگری
در نظریهپردازی ،به فقه نظامات در شهید
صدر رسیده است .اآلن به رغم اینکه ما
مسألهای که اآلن با آن
روبهرو هستیم این است که حوزه
علمیه قم ـ که مادر و خاستگاه
انقالب اسالمی است ـ سهمی
در پیشبرد پروژههای انقالب
اسالمی ندارد؛ یا حداقل فهمش
چندان در خور نیست؛ آنقدر کم
است که مقام معظم رهبری از
آن به حوزه غیر انقالبی یا حوزه
سکوالر تعبیر میکنند.

پانوشت:

 .1فتحالله گولن؛ واعظ ،نویسنده و مدرس علوم اخالقی و

الهیات؛ اهل ترکیه؛ وی اکنون در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای
آمریکا زندگی میکند.

* . .استادیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
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هنوز تصویر روشنی از فقه نظاماتی نداریم و
تئوریپردازی مشبعی در این خصوص نشده
است ،متوجه این شدیم که حتی فقه نظامات
نیز نمیتواند مشکل ما و مدیریت سیاسی
اجتماع را حل کند و ما نیاز داریم به فقهی
که برخی از آن بهعنوان فقه سرپرستی یاد
کردهاند که در این فقه سرپرستی ،شبکه فقه
نظامات مدیریت میشود .حوزهی ما اآلن

به نحوی سردرگم و حیران بین فقه رسائلی
و فقه نظاماتی و فقه سرپرستی است؛ یعنی
بخشی از دستگاه فقاهت حوزوی امروزی
ما ،روی منطق فقه مسائلی حرکت میکند و
ً
امتداد اجتماعیاش ،نهایتا رفتارهای سیاسی
فردی را رقم میزند؛ بعضی از آنها بر پایه
فقه نظامات حرکت میکنند که خروجی آن
رفتارهای تشکیالتی مدل حزب میشود؛ و
بعضی دیگر بر پایه فقه سرپرستی حرکت
میکنند که خروجی آن مدیریتهای کالن
در حوزه مدیریت اجتماعی است که از
آن بهعنوان دین حداکثری یاد میشود .تا
زمانی که نتوانیم این نسبت را در عقالنیت
فقهیمان در داخل حوزه بهصورت معقول
ً
و منسجم تبیین و ارائه کنیم ،احتماال شاهد
اضطرابات اجتماعی در حوزه رفتار مردم
خواهیم بود.

@Mobahesatmagz

فقه مسائل ،فقه نظامات و فقه
سرپرستی
فقه ما دورهای داشته بهصورت پسینی که
بنده اسم این فقه را ،فقه مسائلی یا رسائلی
میگذارم؛ فقه مسائل و موضوعاتی که خروجی

جامعهشناسی کنشگری روحانیت در سیاست و انتخابات

نسخه مکتوب  -شماره 13

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

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

ادوار چهارگانه تحوالت سیاست
در ایران
بهلحاظ تحوالت تاریخی ،ایران از نظر
دگرگونی در حوزه سیاست از بسیاری
کشورها جلوتر است .این تحوالت از
جنگهای ایران و روس و بهویژه دوران
فتحعلیشاه شروع میشود .ما چهار
دورهی مهم داریم؛ اولین دوره ،دوره بحران
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و بینظمی یا پایان ایده دولت قدیم (که بر
نظریه سلطنت سلطانی یا نظام سلطانی
قدیم استوار بود) است که تالشها نیز
برای احیای این نظام موفق نبوده .بعد
از دوره فتحعلیشاه ( 1350قمری به
بعد) شاهد تالشی تحت عنوان احیای
سلطنت مستقله یا بازسازی نظام سلطنت
هستیم .در این زمینه تالشهایی صورت

گرفته؛ به خصوص در دوره محمدشاه و
اوایل سلطنت ناصرالدین شاه با همت
بزرگانی چون امیرکبیر و قائم مقام این
ایده در حال شکل گرفتن بود؛ و البته تا
حدودی میتوان گفت تالش ناموفقی
بود .در دوره سوم ،شاهد جریانی به
نام عصر تنظیمات هستیم .ما دو جور
عصر تنظیمات داریم؛ یکی عصر کوتاه

خرداد و تیر 1396
میشود و دیگران آسیب میبینند و برخی
به خانههایشان بازمیگردند و از دولت
فاصله داده میشوند .در دوره تنظیمات و
سلطنت مستقله این دور کردن ادامه دارد؛
اما در سال 1309ق این ایده بازمیگردد؛
یعنی شکست اندیشه اصالحات باعث
ظهور سیاسی نهاد مذهب میشود و به
جنبش تنباکو و قیام مردم با فتوای مرحوم
شیرازی منجر میگردد.

ظهور امر ملی برخی مسائل را
برای ما ظاهر کرد؛ یکی اینکه امر ملی
ً
لزوما شرعی نیست؛ امر ملی از شریعت
استقالل پیدا میکند؛ در عین حال که به
شریعت وصل است ،اما عین شریعت
هم نیست .دیگر اینکه امر ملی ناشی
ً
از حقوق ملی است؛ که قبال چیزی به
ً
نام حقوق ملی نداشتیم؛ قبال از رعایا یا
امت صحبت میکردیم.
از سیاست داشتیم و یک رابطهای بین
سیاست و مذهب وجود داشت؛ اما از
سال 1324ق به بعد به تدریج شاهد
ظهور درک جدیدی از دولت و تعریف
رابطه علما با این دولت هستیم .حال
این دولت جدید چه هست و نقش علما
چگونه است؟
تحوالت نظریه دولت
ً
در نظریههای قدیم ،معموال سیاست
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دو دستاورد تاریخی ظهور سیاسی
نهاد مذهب
این دوره ،دو دستاورد تاریخی برای
جامعه ما دارد که بسیار مهم است؛ .۱
ظهور مفهوم مردم و قدرت برای اولین
بار؛  .۲توضیح دینی قدرت مردم؛
یعنی رهبری سیاسی .بنابراین در ایران
از  1309تا 1324ق به تدریج شاهد
رشد رهبران مذهبی هستیم که نتیجهاش
رهبری سیاسی علما در مشروطه است.
جنبش مشروطه آغاز مسائل مهمی بود
که هنوز نیز تمام نشده است .بحث
بر سر توضیح رابطه دین و علما با

دولت جدید است .به لحاظ تاریخی
و فکری ،ما تا سال 1324ق یک درکی

@Mobahesatmagz

که معروف به دوره سپهساالر هست و
بین  1287تا 1297ق را شامل میشود
و دورهی مشهور این تنظیمات است؛
ً
دیگری عصر بلند تنظیمات که تقریبا
از ( 1268قتل امیر کبیر) تا 1309ق را
شامل میشود؛ یعنی بخش عمده دوران
ناصری .در این دوره علمای ما به تدریج از
سیاست دور میشوند؛ یعنی ایده تنظیمات
اساس و فلسفهاش حفظ احترام علما در
حوزه خصوصی و محدودکردن حضور
سیاسی روحانیت است .دوره چهارم
که از  1309تا 1324ق را دربرمیگیرد
بسیار مهم است؛ دوره بازگشت مجدد
روحانیت به سیاست؛ بازگشتی که به
تعبیر اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطراتش
بیسابقه است .اگر این دوره را در نظر
بگیریم ،میتوانیم بعد از ظهور دولت قاجار
اینگونه بگوییم که در دوره فتحعلیشاه
به خاطر ایده جنگهای جهادی و مناطق
جداشده ،تشیع و رهبران مذهبی وارد
سیاست شده بودند؛ اما ورودشان به
سیاست نتایج بدی داد و خیلی موفق نبود.
بهلحاظ عملی مرحوم سیدمجاهد شهید

جامعهشناسی کنشگری روحانیت در سیاست و انتخابات

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

را ذیل نبوت میگرفتند؛ اما دولت جدید
به سیاست به دالیلی استقالل میدهد.
مجموعه نوشتههای بین
سالهای  1309تا 1330ق
ً
تقر یبا موج آثار مشروطهخواهی
و مخالفان آن است.
این اتفاق ،در قرنهای چهارده ،پانزده و
شانزده در اروپا هم اتفاق افتاده بود و آن
عبارت بود از ظهور عرصه جدیدی به
نام منافع ملی یا مصلحت ملی .بنابراین
در این مقطع چیزی به نام امر ملی پیدا
شده بود که تا آن موقع نداشتیم .مرحوم
نائینی سعی کرد اینها را توضیح بدهد.
این ظهور امر ملی برخی مسائل را برای
ً
ما ظاهر کرد؛ یکی اینکه امر ملی لزوما
شرعی نیست؛ امر ملی از شریعت استقالل
پیدا میکند؛ مثل دو حلقه زنجیر هستند؛
در عین حال که به شریعت وصل است،
اما عین شریعت هم نیست .دیگر اینکه
امر ملی ناشی از حقوق ملی است؛ که
ً
قبال چیزی به نام حقوق ملی نداشتیم؛
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ً
قبال از رعایا یا امت صحبت میکردیم؛
در حالیکه اآلن از واژههایی چون ملت
صحبت میشود .ملت وصل به جغرافیا
و مکان است .وقتی ملت به مکان وصل
میشود ،هرآنکس که در این سرزمین
است ،قطع نظر از مذهب ،نژاد ،زبان و
جنسیتاش این حقوق را دارد .در واقع
این امر ملی ،منطق اقتصادی داشت و
منطق مذهبی و ایدئولوژیک نداشت و
این امر ملی به شدت به اراده ملی و مفهوم
انتخابات گره خورد .بنابراین بحث سر این
بود که علما چگونه چنین پدیده جدیدی
را توضیح بدهند و نسبتشان را با آن
چگونه برقرار کنند .مجموعه نوشتههای
ً
بین سالهای  1309تا 1330ق تقریبا
موج آثار مشروطهخواهی و مخالفان آن
است؛ تمام محاجه بر سر این مسأله جدید
است .البته هنوز هم بعد از یکصد و اندی
سال این محاجه همچنان ادامه دارد؛ چرا
که به لحاظ موضوعشناسی روشن نشده
است و از آنجا که موضوعشناسی خام
بوده و حکم روی آن گذاشته شده ،باعث
اختالفات جدی شده است.

نسخه مکتوب  -شماره 13

وقتی از امر ملی و رابطه امر ملی با مملکت
(مملکت در ادبیات ما معادل Territory
و مرزهای ملی است) صحبت میکنیم،
این سؤال پیش میآید که چگونه میتوان
در درون یک امت یک جغرافیای مستقل
تشکیل داد؛ یعنی هم مثل بقیه مسلمانان
مسلمان بود و هم یک ملتی برای خود
درست کرد .بنابراین واژه ملت که معادل
انگلیسی  Nationاست ،از تعبیر مذهبی
ً
به تعبیر جغرافیایی مهاجرت کرد .قبال ملت
برخی متفکرین ما معتقدند
گشایش یا تأسیس چنین موضوع
جدیدی (دولت ملی) و بنابراین
ترتیب احکام و تحلیل جدید برای
امر سیاسی ،ناممکن و به همین
دلیل دولت ملی یک بدعت است.
برخی متفکرین نیز بر این باورند که
نهتنها چنین چیزی ممکن است،
بلکه ضروری است.
بهمعنای پیروان مذهب بود؛ اما اآلن ملت
یعنی کسانی که در یک سرزمین وجود

خرداد و تیر 1396
نباشد .اما شریعت دستور ایجابی برای
این کار نداشت و اداره آن را نیز بهعهده
خود همین ملت گذاشت که معروف به
تولد دولت ملی در ایران
تولدی ناتمام است؛ یعنی هنوز
نهادهای بزرگ مذهبی تصمیم یا
حتی تصویر روشنی از آن ندارند و
به لحاظ موضوعشناسی ،اجماعی
دربارهی آن وجود ندارد؛ تا چه
رسد به حکم.
حاکمیت ملی بود .این بحث بسیار مهم
هنوز نیز محل مناقشه است.

* . .استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
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دولت ملی :موافقان و مخالفان
برخی متفکرین ما معتقدند گشایش یا
تأسیس چنین موضوع جدیدی (دولت
ملی) و بنابراین ترتیب احکام و تحلیل
جدید برای امر سیاسی ،ناممکن و به
همین دلیل دولت ملی یک بدعت است.
برخی متفکرین نیز بر این باورند که نهتنها
چنین چیزی ممکن است ،بلکه ضروری

است .این امر باعث شده دربارهی رابطه
روحانیت و انتخابات همیشه دو گفتمان
را داشته باشیم:
 .۱گفتمانی که به نوعی انتخابات را نفی
میکند و اگر قبول میکند ،از سر اضطرار،
تشریفات و از باب حکم حکومتی یا از
منظر مصلحت حاکم است؛
 .۲گفتمانی که رأی را جزو حقالناس
تلقی میکند و حفاظت از این حقالناس را
امری شریعی میداند؛ از این منظر قراردادها
ً
هر چند که اوال و بالذات شرعی نیستند،
ً
اما ثانیا و بالعرض از باب «اوفوا بالعقود»
جدی تلقی شدهاند .این مناقشه در ایران
همچنان وجود دارد و هر از چندگاهی
زنده میشود.
میتوان گفت تولد دولت ملی در ایران
تولدی ناتمام است؛ یعنی هنوز نهادهای
بزرگ مذهبی تصمیم یا حتی تصویر روشنی
از آن ندارند و به لحاظ موضوعشناسی،
اجماعی دربارهی آن وجود ندارد؛ تا چه
رسد به حکم.

@Mobahesatmagz

دارند .وقتی این بحث در دوران مشروطه
در ایران مطرح میشود ،به طور روشن دو
چیز را از یکدیگر جدا میکند :تفکیک
امر شرعی شهروند (تکالیف شرعی یک
شهروند) و حقوق مشترک یک شهروند.
مردم دولت
متفکران دوره مشروطه گفتند ِ
ملی در درون امت ،قطع نظر از مذاهبشان
کنار هم قرار میگیرند و حقوقی برای
اداره جامعه خودشان دارند و مالیات نیز
میدهند .حال برای اداره این مصالح
عمومی ،از انتخابات صحبت کردند و از
چگونگی انتخاب کسی که این مصالح
ملی را اداره کند .این تئوری ،بذاته از
درون مذهب بیرون نیامده بود (البته به
این اعتبار که مردم حقوقی دارند ،تئوری
مذهبی بود)؛ بلکه فرضش این بود که نباید
مخالف شرع باشد .بنابراین برای اولین بار
ما شاهد دولت قرارداد در ایران هستیم.
این دولت قرارداد ،ملی است و صحبتش
این است که نباید مخالف شریعت باشد.
نتیجهی این تئوری تفکیک امر شرعی از
امر ملی بود .برای امر ملی تنها شرطی
که گذاشت این بود که مخالف شریعت

جامعهشناسی کنشگری روحانیت در سیاست و انتخابات

به حیطهای که در آن تخصص نداریم ورود نکنیم
عدالت؛ تعادلبخش اجتماع
نگاه کثرتگرایانه امام خمینی ،نتیجه عرفان اجتماعی ایشان بود

ترور امیرالمؤمنین (ع) نتیجه جهل مقدس بود
از نظر امام خمینی پویایی از قدیم در فقه سنتی و
جواهری بوده است

علم و اجتهاد

خرداد و تیر 1396

به حیطهای که در
آن تخصص نداریم
ورود نکنیم

پاسخ استاد حسینی ژرفا به گفته اخیر آقای محمدجواد
الریجانی درباره ربنای استاد شجریان

چقدر خوب و منصفانه است که اگر در
قلمرو هنر يا علم ،سليقهای خاص ـ اعم
از سياسی و غيرسياسی ـ داريم ،از دين و
فقه برای آن مايه نگذاريم و همين مقدار
از ديانت را که برای مردم اين ديار باقی
نهادهايم ،سودای اين گونه مناقشات نکنيم.
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هو السمیع
موضوع آوای ربنای عاليجناب استاد
محمدرضا شجريان ،در اين سالها که
پشت سر نهادهايم ،گاه در گفتوگوهای
سياسی بهميان میآمد .تا آنجا که چنين
بود ،نيازی به مناقشات علمی احساس
نمیشد .به هرحال ،چند تن از خسروان
مملکت صالح ديدهاند که نوای خسرو
آواز ايران ،در رسانه رسمی به گوش مردم
نرسد؛ گرچه خود میدانند که اين نوا با

روح مردم پيوند خورده و با دستور و فرمان،
به حصر درنمیآيد.
اما در اين روزها ندای ديگری هم
ً
برخاسته که ظاهرا رنگ و بوی علمی دارد؛
يا دستکم میتوان آن را در سپهر علمی به
نظر و مناظره نشست .گفته شده است« :از
آنجا که موضوع دفاع از ایشان یک مناقشه
سیاسی شده است ،لذا در تالوت مذکور
توجه به آیه تحتالشعاع قرار میگیرد و این
امر خالف موازین شرعی تالوت است…

تحتالشعاع قرار گرفتن توجه به آیات
باهرات نسبت به مقارنات آنقدر مهم بوده
که برخی از فقهای بزرگ تالوت ملحون را
مورد شبهه قرار دادهاند .البته این حساسیت
در میان موسیقیدانان بزرگ و حرفهای هم
ً
مطرح است و آنان غالبا ابا دارند که قطعات
مهم ترکیبی آنان همراه با آواز پخش شود؛
زیرا معتقدند توجه به الحان و معانی (و
گاه حرکات متناظر بدنی) توجه به رموز و
ظرافتهای نهفته در تناسبهای ایقاعی

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

را که جوهر اصلی هنر موسیقی است
تحتالشعاع قرار میدهد».
آوای ربنا ،ساليان بسيار
فراگوش رهبر بنيانگذار انقالب
اسالمی و نيز مقام معظم رهبری بوده
و اين دو بزرگوار کوچکترين مناقشه
فقهی در آن نکردهاند يا گزارشی از
آن ،فرادست نيست.
در اين سخن ،سه ادعا به ميان آمده است:
 .۱از آنجا که دفاع از عاليجناب استاد
شجريان يک مناقشه سياسی است ،توجه
به آيات قرآن ،تحتالشعاع قرار میگيرد.
بطالن اين ادعا اظهر من الشمس است؛
زيرا بسياری از افراد جامعه با شنيدن آيات
زيبای قرآن يا ادعيه شکوهمند ،به حال و
هوای ربانی و ملکوتی آن مفاهيم سير می
ً
کنند و اصوال کاری به اين ندارند که آن را چه
کسی خوانده است .اگر بنا بر اين میبود که
اين گونه مالحظات در برداشت از نواهای
قرآن و ادعيه دخيل شود ،نوای گروهی از
مداحان و مؤذنان و قاريان بايد غيرمباح
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شمرده شود؛ زيرا کم نيستند خنياگران
و نغمهپردازان و مداحانی که زندگی و
رفتار و شخصيتشان خالی از مناقشات
اجتماعی يا سياسی نيست .در سيره اهل
بيت عصمت ـ عليهم آالف التحيات ـ به
نمونههايی برمیخوريم که رفتار اجتماعی
يا فردی يک هنرمند ،گاه چنان ناصواب
بوده که اصحاب و مؤمنان به امام معصوم
اعتراض میکردهاند که چرا به فالنهنرمند
صله میدهد يا از او حمايت میکند .اما
ی ننهاده و هنر
امام به اين اعتراضات وقع 
آن هنرمند يا نقش و کارکرد هنر وی را ارج
نهاده است .از جمله میتوان به سيره امام
صادق ـ صلوات الله عليه ـ درباره شاعر
نامدار سيد اسماعيل حميری اشاره نمود که
اين يادداشت مختصر جای شرح آن نيست.
هيچ منصفی نمیتواند بر اين حقيقت
پرده بپوشد که آوای آسمانی عاليجناب
استاد شجريان در قطعه باشکوه «ربنا»
و نوای افشاری ابيات حضرت موالنا که
سفره افطار اين سرزمين را رنگ اشراقی
زده ،آن قدر لطيف و جانبخش و نورانی
است که حتی امروز هم در پی اين مناقشات

نسخه مکتوب  -شماره 13

سياسی ،بخش عظيمی از شنوندگان تحت
تأثير فضای ملکوتی آن قرار میگيرند و با
روح اين مفاهيم قدسی پيوند برقرار میکنند
و کمتر کسی به مالحظات سياسی درباره
خواننده معطوف میشود.
 .۲از آن جا که برخی از فقهای بزرگوار،
تالوت ملحون را مورد شبهه قرار دادهاند،
در اين مورد نيز بايد از شبهات آن فقيهان
پيروی کرد.
بسی جای شگفتی است که صاحب اين
سخن در اين مورد خاص به چنين ريسمانی
دست آويخته است .آوای ربنا ،ساليان بسيار
فراگوش رهبر بنيانگذار انقالب اسالمی و
بسياری از افراد جامعه با
شنيدن آيات زيبای قرآن يا ادعيه
شکوهمند ،به حال و هوای ربانی و
ملکوتی آن مفاهيم سير می کنند و
ً
اصوال کاری به اين ندارند که آن را
چه کسی خوانده است.
نيز مقام معظم رهبری بوده و اين دو بزرگوار
کوچکترين مناقشه فقهی در آن نکردهاند يا

علم و اجتهاد

خرداد و تیر 1396

از هيچ فقيه بزرگوار ديگری
هم در طول اين چهار دهه شبههای
در اين زمينه گزارش نشده؛ با اين
که چنين مسالهای محل ابتالی
بسياری از مردم بوده و علیالقاعده
اگر شبههای در ميان بود ،میبايست
بدان میپرداختند.

کمترين طلبه حوزه علميه قم :سيدابوالقاسم
حسينی (ژرفا)
هشتم خرداد ۱۳۹۶
سوم رمضان المبارک ۱۴۳۸
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ايشان نيز انتظار داريم به حيطه علمی اهل
فقه ورود ننمايند .اما بهعنوان شنونده و نه
اهل فن ،اين قدر میدانيم که بسياری از
قطعات آوازی و سازی در دهههای اخير
با يکديگر همراه شدهاند و شاهکارهای
جاودان موسيقی اين سرزمين را خلق
کردهاند و هيچ شنونده منصفی اين برداشت
را نداشته که ايقاع تحتالشعاع مفاهيم يا
ً
به عکس  ،قرار گرفته است .اصوال يکی از
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گزارشی از آن ،فرادست نيست .از هيچ فقيه
بزرگوار ديگری هم در طول اين چهاردهه
شبههای در اين زمينه گزارش نشده؛ با اين
که چنين مسالهای محل ابتالی بسياری از
مردم بوده و علیالقاعده اگر شبههای در
ميان بود ،میبايست بدان میپرداختند .آيا
تالوت استاد در همين چند سال اخير ،با
چنين شبههی فقهیای روبهرو شده است؟!
آنچه گوينده اين سخن بدان اشاره
کرده ،مربوط به مواردی است که لحن،
مخصوص مجالس يا حالت خاص و
نامتناسب با کالم وحی باشد و آن لحن
خاص ،مضمون يا مفهوم را تحت تأثير
قرار دهد« .ربنا»ی استاد شجريان بیهيچ
شک و شبهه با لحن شبههناک تالوت
ً
نشده تا اصوال در اين قلمرو شبهه وارد
گردد .دستورهای چندباره پيامبر گرامی
برای تالوت قرآن کريم به الحان عرب و
البته پرهيز از قرائت با الحان اهل فسوق،
در اين زمينه بايد مستمسک قرار گيرد.
 .۳غالب موسيقيدانان بزرگ ابا دارند که
قطعاتسازی آنان همراه با آواز اجرا گردد
تا مبادا ايقاعات تحتالشعاع معانی قرار

گيرد .اين ادعا مربوط به اهل فن شريف
موسيقی است و بايد ايشان در اين زمينه
اظهار نظر کنند .بهتر است امثال من و
نيز گوينده اين سخن ،به حيطه تخصصی
اهل موسيقی ورود نکنيم؛ همانگونه که از

جلوههای دلبرانه هنر موسيقی ،همين است
که همنشينی ايقاع و مفهوم را چنان ظريف
و لطيف سامان میدهد که هيچکدام فدای
ديگری نشود و از همين همنشينی تأثيری
مضاعف بر جان و روح شنونده پديد آيد.
چقدر خوب و منصفانه است که اگر در
قلمرو هنر يا علم ،سليقهای خاص ـ اعم
از سياسی و غيرسياسی ـ داريم ،از دين و
فقه برای آن مايه نگذاريم و همين مقدار
از ديانت را که برای مردم اين ديار باقی
نهادهايم ،سودای اين گونه مناقشات نکنيم.
از فرصت مغتنم اين روزهای ناب دعا
بهره میبرم و تندرستی و پايندگی خسرو
آواز و هنر موسيقی شريف ايران ،عاليجناب
شجريان ،را از محضر خداوند لطيف
دادگر ،آرزو و اميد میورزم .شک ندارم
که اگر از خيرات و صالحات ،فقط همين
ربنا در کارنامه آن عزيز ثبت شده باشد،
فالح و صالح او را کفايت و دعای اهل
دل را در حق وی اجابت میکند .آمين…

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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عدالت؛
تعادلبخش اجتماع
نگاهی به فلسفه سیاسی صدرالمتألهین

شریف لکزایی

مباحثات :دکتر شریف لکزایی مدیر
گروه فلسفه سیاسی و عضو هیأت علمی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
یادداشت حاضر را بهمناسبت یکم
خرداد ،روز بزرگداشت مالصدرا ،در
اختیار مباحثات قرار داده است .دکتر
لکزایی در این یادداشت به دیدگاهها
و مبانی مالصدرای شیرازی در باب
سیاست ،مباحث سیاسی و امور مرتبط
با حکومتداری پرداخته است.

عدالت از جمله مفاهیم کلیدی در
اندیشه سیاسی اسالمی است .متفکران
بزرگ مسلمان هم در حوزههای دانشی
مختلفی به بحث عدالت پرداختهاند؛
از جمله در میان فقها شیخ انصاری با
نگارش رسالهای به این موضوع توجه
کرده است .در میان متکلمان مسلمان
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نیز خواجه نصیرالدین طوسی در آثار
خود بهویژه در کتاب اخالق ناصری
از عدالت سخن گفته است .افزون بر
این موارد ،برخی فیلسوفان مسلمان
نظیر فارابی ،ابن مسکویه و ابن عامری
نیز در مباحث خود به موضوع عدالت
پرداختهاند.

بخشی از نگاه مالصدرا در مبحث
عدالت به نوع نگاه وی به مباحث دانشی
و معرفتی بازمیگردد .درواقع قبل از
آنکه مالصدرا وارد مباحث اجتماعی
عدالت اجتماعی و
عدالت بشود و از
ِ
دیگر اقسام آن سخنی به میان آورد ،به
این بحث میپردازد که باید برای فهم

علم و اجتهاد

خرداد و تیر 1396
مسائل نگاهی جامع داشت .از آنجا
که فهم و درک مسائل به معرفت و منابع
معرفتی بستگی دارد ،محقق باید به سمت
و سویی حرکت کند که بتواند عدالت را
بهمثابه دریافت فهم متوازن و متعادل
در وجود خویش تحقق بخشد .فهم و
معرفت جامع و منظومهایدیدن اشیای
پیرامون ،از توازن و عدالت در درون آغاز
میشود و سپس در اجتماع و سیاست
جریان مییابد؛ از همین روست که
عدالت فردی مهم میشود و بر عدالت
اجتماعی اولویت رتبی مییابد؛ به این معنا
که انسان برای اینکه در جامعه و زندگی
سیاسی و اجتماعی خویش برخوردار از
فضایل اخالقی باشد ،باید تالش کند

که در نبود آن نمیتوان به تمدن و تعاون
و اجتماع رسید .ضرورت عدالت همانند
ضرورت امنیت در جامعه و حتی باالتر
از آن است .عدالت وضعیتی را پدید
میآورد که انسانها در فضایی مناسب
بتوانند ظرفیتهای وجودی خویش را
بروز و ظهور دهند و زمینه پیشرفت یک
جامعه را با تعاون و اجتماع به وجود آورند؛
افزون بر اینکه از نظر مالصدرا ،عدالت
در اینجا نقشی ایجابی دارد و به نفی
آنچه درست نیست میپردازد« :هر فکر و
عمل و رفتار معتدل آن است که از اضداد
خالی باشد» .ایجاد عدالت مناسبات
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تا این فضایل از جمله عدالت و اعتدال
را در وجود خویش نهادینه سازد .این

قبل از آنکه مالصدرا وارد
مباحث اجتماعی عدالت بشود و
عدالت اجتماعی و دیگر اقسام
از
ِ
آن سخنی به میان آورد ،به این
بحث میپردازد که باید برای فهم
مسائل نگاهی جامع داشت.
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بخشی از نگاه مالصدرا
در مبحث عدالت به نوع نگاه
وی به مباحث دانشی و معرفتی
بازمیگردد.

نهادینهسازی فرد را به عدالت و اعتدال
فردی نزدیک میسازد؛ اما این عدالت
فردی وجودی که مصداق آن در نفس
انسانی صدق میکند ،تأثیراتش را بر
صحنه اجتماعی آشکار میسازد؛ به این
معنا که انسان باید پس از کسب فضایل
اخالقی و تهذیب باطن و نگاه به نفس
خود و متوازنساختن آن و پاالیش درون
خود بتواند به سازوکاری در تعامالت
اجتماعی دست یابد و به صورت انسانی
عادل جلوه کند.
صدرالدین شیرازی آنجا که از
اجتماعیبودن انسان سخن میگوید
و بر این نظر است که برای انتظامیافتن
ِ
حیات خویش (نه فقط نظمیافتن) نیاز
به تمدن و اجتماع و تعاون است ،به
نیازمندی انسان از قانون سخن میگوید؛
اما آنچه موجبات جاریشدن قانون در
جامعه را فراهم میسازد ،همانا عدالت
است .از اینرو در کنار تمدن و اجتماع
و تعاون و حضور قانون ،عدالت میتواند
با ایجاد تعادل ،موجبات تأسیس و تداوم
یک جامعه را فراهم کند .درواقع عدالت

از آن رو که به ایجاد تعادل در جامعه
منجر میشود ،واقعیتی ضروری است
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اجتماعی را تعدیل میکند و تناسب میان
پدیدههای اجتماعی را موجب میشود.
چنین زمینهای میتواند به تأسیس یک
تمدن منتهی شود.
برای ایجاد یک تمدن باید ضروریات
اولیه مانند امنیت ،آزادی و عدالت وجود
داشته باشد و تأمین و تضمین شود .درواقع
این عدالت است که میتواند تعادل بخش
افراد و جریانهای اجتماعی باشد تا امور
در مسیر درست خویش بر اساس قانون
پیش روند:
«انسان مدنیالطبع است؛ یعنی حیاتش
منتظم نمیگردد مگر به تمدن و تعاون و
اجتماع؛ زیرا که نوعش منحصر در فرد
نیست و وجودش به انفراد ممکن نیست؛
برای ایجاد یک تمدن باید
ضروریات اولیه مانند امنیت،
آزادی و عدالت وجود داشته باشد
و تأمین و تضمین شود.
پس اعداد متفرقه و احزاب مختلفه و
انعقاد بالد در ّ
تعیشش ضروری است و
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در معامالت و مناکحات و جنایات به
قانونی محتاج میباشند که عامه خلق
به آن رجوع نمایند و بر طبق آن قانون به
ّ
عدل حکم نمایند و اال جمیع ،فاسد و
نظام مختل میگردد».[]۱
شاید از بند مذکور بتوان این برداشت
را هم کرد که حضور قانون در صورتی
میتواند به پیشبرد جامعه کمک کند
که با آن عدالت محقق شود؛ ازاینرو
انتظام جامعه نه فقط به سبب عمل به
قانون ،بلکه برای تحقق عدالت و در پرتو
عمل به قانون ممکن میشود .در غیر
این صورت حتی با حضور قانون ،اگر
قانون عادالنه در
به عدالت رفتار نشود و ِ
جامعه جریان پیدا نکند ،جامعه انتظام
نمییابد و جامعهای عادل و معتدل شکل
نخواهد گرفت .عدالت از این وجه نیز
واجد اهمیت و ضرورت میشود و
موجبات انتظام جامعه را فراهم می
اورد .بنابراین میتوان گفت عدالت،
تعادلبخش جامعه است و میتواند
زمینههای تعالی جامعه را بهوجود آورد.
همانطور که در فقدان آن ،جامعه روی
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آرامش و بلکه سعادت را نخواهد دید.
از دیگر مواردی که مالصدرا در بحث
شاید از بند مذکور بتوان
این برداشت را هم کرد که حضور
قانون در صورتی میتواند به
پیشبرد جامعه کمک کند که با آن
عدالت محقق شود.
عدالت بر آن تأ کید میکند ،وجود
ملکه عدالت در شخص حاکم است.
عدالت باید در درون شخص حاکم
نهادینه شود و ملکه وی باشد .از نظر
مالصدرا شخص حاکم باید محب عدل
و عدالت و از طرفداران آن باشد و در
مقابل ،از جور و ظلم و طرفداران ظلم
متنفر باشد .مالصدرا در کتاب مبدأ
و معاد در شرط دهم از شرایط رییس
اول مینویسد« :به حسب طبع ،محب
عدل و اهل آن و مبغض جور و ظلم و
اهل آن باشد و درباره اهل خودش و
غیر اهل خودش ،انصاف مرعی دارد
و بر آن ترغیب نماید و بر جوری که بر
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کسی وارد شود ،اندوهناک گردد و در
مقام تدارک آن باشد».
مالصدرا در بند مذکور پس از عدالت،
پای انصاف را به میان میآورد .بهنظر
میرسد مالصدرا بر این نظر است که
عدالت پس از انصاف فرا میرسد و به

عدالت باید در درون
شخص حاکم نهادینه شود و ملکه
وی باشد .از نظر مالصدرا شخص
حاکم باید محب عدل و عدالت و
از طرفداران آن باشد و در مقابل،
از جور و ظلم و طرفداران ظلم
متنفر باشد.
است .به تعبیر صدرالمتألهین« :در ِحصن
عدالتش جهانیان در امن و امان» است.[]۲
مالصدرا بدینسان عدالت را علت یا عین
امنیت و امان میداند؛ ازاینروست که
اگر عدالت تحقق یابد ،میتوان امیدوار
بود تمدنی پایهریزی شود و جامعه از
ثبات و اعتدال برخوردار شود .درواقع
سعادت جامعه در گرو جریان عدالت
در جامعه است.

 .۱صدرالدین شیرازی ،مبدأ و معاد ،فصل ششم.

 .۲صدرالدین شیرازی ،مبدأ و معاد ،ص.۱
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پانوشتها:

@Mobahesatmagz

جبران کاستیهای آن اقدام میکند.
درنتیجه او در ادامه میافزاید اگر بر
کسی بیعدالتی روا داشته شده ،باید

جبران شود؛ ضمن اینکه رییس مدینه
در قبال ظلم و بیعدالتی باید اندوهناک
ً
باشد و طبعا رضایت قلبی و زبانی به آن
نداشته باشد .بر اساس آنچه آمد ،شاید
بتوان گفت عمل به انصاف بهنوعی در
راستای ایجاد همبستگی و همگرایی
اجتماعی است که با محبت نیز
نسبتی مییابد و البته پس از عدالت
درمیرسد.
بر این اساس میتوان گفت عدالت،
عمل مطابق با قانون است که باید
در هر سطحی در روابط اجتماعی
به آن عمل کرد؛ اما ازآنجاکه که
قانون توان حل همه معضالت
اجتماعی را ندارد و جامعه دائم در
معرض تغییر است ،پای انصاف و
محبت نیز برای ایجاد همبستگی
اجتماعی بهمیان میآید.
نتیجه بحث اینکه به نظر مالصدرا
عدالت در جامعه بسیار نقشآفرین
است و میتواند بنیاد و پایههای یک تمدن
را پیریزی کند .میتوان گفت عدالت
بهمعنای اعتدال ،تعادل ،تعدیل و عدل

و مسبب ثبات ،امنیت ،ایمان و پایداری

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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نگاه کثرتگرایان ه امام خمینی،
نتیجه عرفان اجتماعی ایشان
بود

حجتاالسالم والمسلمین قائممقامی در هفتمین نشست انجمن اندیشه و قلم

هفتمین نشست انجمن اندیشه و قلم با همکاری مجتمع
فرهنگی مسجد الرحمن روز شنبه  ۱۳خردادماه با موضوع
«امام خمینی و چالش عرفان و سیاست» و سخنرانی
حجتاالسالم والمسلمین سید عباس قائممقامی رئیس
پیشین مرکز اسالمی هامبورگ برگزار شد .اجرای برنامه
نیز بهعهده آقای صدوقی بود.

صدوقی :در اندیشه عرفانی مشهور است که
دنیا و عنصری به نام سیاست مخل اشرافات
نفسانی است و مانع سیر و سلوک عارف
میشود .اما وقتی زندگی امام خمینی(ره) را
بررسی میکنیم میبینیم که سلوک فردی در
جمع و اجتماع و سیاست ادامه پیدا میکند.
امام عالقه به ابن عربی هم داشتند و مطالب
زیادی از او بهعنوان شاخصترینها در
عرفان اسالمی مطرح کردند؛ در آثارشان
نیز رمزگشاییهایی از آثار گذشتگان به
چشم میخورد؛ اما با همه اوصاف بهنظر
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میرسد ایشان بهصورت کامل در اختیار
تفکر عرفانی گذشته نیستند و حتی بیاناتی
انتقادی نیز به بعضی از دیدگاههای عرفانی
دارند .امام خمینی از درس مرحوم آیتالله
شاهآبادی استفاده کرده بودند؛ حکیم ،فقیه و
عارفی که در سیاست هم دست دارد؛ چون
ً
همانطور که میدانید مرحوم شاهآبادی علنا
با رضاخان مبارزه میکند و بیانیه هم دارد.
ً
طبیعتا شاگرد چنین فردی ،سلوک خاص
خود را دارد و در عرصه سیاسی هم ورود
خواهد داشت .بهنظر شما نگاه و رویکرد

امام خمینی چه دستاوردهایی برای عملکرد
ایشان در عرصه سیاسی داشته است؟
قائممقامی :خدارا شاکرم که بار دیگر
در محضر شریف شما هستم؛ آنهم درباره
چنین شخصیت بزرگی .گرچه دیریست
که بنای بر مرید و مرادستیزی دارم ،ولی
بعد از گذشت دههها همچنان دل در گرو
این شخصیت بزرگ و یگانه دارم .بارها
و بارها با نقدهای بیرحمانه شخصیت
او را مورد بازبینی و بازنگری قرار دادم و
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بسیاری از عرفا جامعهگریزند
و درک خاص و جزئی دارند؛ عرفان
ً
فردی و کامال شخصی و تحت
تجلیات اسمای جزئیه الهی؛ نه
تحت اسمای کلی الهی.
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کل کثرات پیدا کند؛ اما بسیاری از عرفا
جامعهگریز بوده و درک خاص و جزئی
ً
دارند؛ عرفان فردی و کامال شخصی و
تحت تجلیات اسمای جزئیه الهی؛ نه
تحت اسمای کلی الهی .اینها فقط با
مریدان خود ارتباط پیدا میکنند .این

@Mobahesatmagz

هربار ضمن اینکه به نکات تأمل و نقد
جدی واقف شدم ،اما خروجی آن برایم
یک چهره واالتر ،جذابتر ،عمیقتر و
استثنائیتر بود .هربار وارد نقد ایشان شدم
به جز اشتباهاتی که همه انسانها دارند،
ً
حقیقتا ایشان را در صدر کسانی یافتم که
حق حیات معنوی برگردنم دارند و این
اندک سپاسی است که میتوانم داشته
باشم .از افسوسهای بزرگ خلوتهایم
این است که میبینم نسل امام هرگز نسبت
به آن بزرگوار شناخت ندارند؛ امری که
الزمه یک رویکرد عقالنی است.
چند سال پیش در ایام  ۲۲بهمن عدهای
از بندگان خدا از روی عالقه و ارادتی که
داشتند ،تصویری کارتونی از امام را ساختند؛
در واقع نشانه یک حقیقت نهفتهای بود
در عصر ما نسبت به امام رحم ة الله علیه
ً
که واقعا چیزی جز کارتون از امام نمانده؛
حقیقتی که به یکباره خودش را نشان داد.
در هر صورت این جامعه امروز و نسل
گذشته و حال و آینده درگیر امام هستند؛
پس ناگزیریم ایشان را بشناسیم و مورد
تأمل قرار دهیم و ناگزیریم نقد همراه با

معیار داشته باشیم؛ با رعایت اصول نقد
عقالنی و خردمندانه .اولین اصل نقد
این است که براساس معیارها باشد؛ نه بر
اساس مذمومها؛ پس شخصیت ایشان را
باید بر اساس معیارها نقد کنیم.
این بحث بسیار بحث پرنکتهای است که
دربارهی آن بسیار صحبت شده؛ اما سخن
بهمعنای واقعی کلمه دربارهی آن کم است.
با وجود اینکه موضوع عرفان و سیاست هم
موضوعی است که ذهنها را زیاد درگیر خود
کرده ،اما برای رسیدن به یک جمعبندی باید
حداقل پنج جلسه درسگفتار داشته باشیم.
در مقدمه بحث نکاتی را درباره عرفان و
سیاست بگویم تا به سؤاالت برسیم.
عرفان از مفاهیم سهل و ممتنع است؛ با
اینکه بهنظر می رسد خیلی سهل است،
ولی برای نخبگان ،مدرسان و شارحان عرفان
هم تعریف دقیقی از عرفان مشخص نیست.
درک دقیقی از تعریف عرفان نیست .لذا مهم
است بدانیم منظور از عرفان چیست؟ عرفان
مصادیق و کاربردهای متعددی دارد؛ ولی
بهطور مشخص اگر بخواهیم تعریفی عام و
فراگیر از آن بهدست دهیم میتوانیم بگوییم

عرفان عبارت است از درک عمیق از نسبت
بین پدیدههای هستی بر مبنای حقیقت یگانه
و درک عمیق از سنتهای حاکم بر هستی.
بهعبارت دیگر عرفان یک نگاه عمیق و درک
عمیق وجودشناسانه است .عرفان در مواجهه
مستقیم با وجود است .فلسفه مواجهه ذهنی
دارد؛ اما عرفان مواجهه عینی دارد .هر کسی
تالش کرد وجود را در عینیت بشناسد ،وارد
حوزه عرفان شده است.
عارف باید در عینیت وجود وحدتی در

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

دسته از عرفا اگر دچار اشتباه شوند ،وارد
خطرات بزرگی میشوند؛ مگر اینکه خدا
به آنها رحم کند .یکی از اتفاقاتی که
برایشان میافتد این است که جامعهستیز
میشوند و داشتههای محدود خود را با
زبان عام بیان میکنند؛ مثل منصور حالج.
عرفانی که برپایه اسمای جزئی باشد با
سیاست هیچ تناسبی ندارد .اگر این عرفان
وارد سیاست شود تبدیل به یک دیکتاتور
میشود و مردم را از بین میبرد .عرفان
ً
امام ،محصول درک کلی از وجود و کامال
متفاوت است؛ البته نیاز به توضیح دارد.
در عصر حاضر یک نفر را نمیشناسم که
طعم قابل ارائهای از اسمای کلی را چشیده
باشد؛ جز امام خمینی رحمة الله علیه.
بدون تردید وجه قالب شخصیتی ایشان
عرفانی بوده؛ امام شاعر ،محدث ،اصولی،
فقیه و فیلسوف ـ بهمعنای دقیق کلمه ـ
بوده؛ ولی شخصیت عرفانی ایشان قالب
بر همه اینها بوده و عرفان ایشان وجوه
دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است.
اگر کسی در عرفان به حوزه اسمای کلی
دست پیدا کند ،وحدت شخصیت پیدا
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میکند که این ویژگی امام است .در صورتی
که عرفای دیگر فاقد وحدت شخصیت
هستند .فقه سیاسی امام تحت شخصیت
عرفانی وی بوده است .قبل از انقالب در
فقه امام بهصورت جدی عالئم بارز تفکر
عرفانی قابل مشاهده است؛ بر خالف
این دسته از عرفا اگر دچار
اشتباه شوند ،وارد خطرات بزرگی
میشوند؛ مگر اینکه خدا به
آنها رحم کند .یکی از اتفاقاتی
که برایشان میافتد این است که
جامعهستیز میشوند و داشتههای
محدود خود را با زبان عام بیان
میکنند؛ مثل منصور حالج.
فقه رایج که بر مبنای خأل وجودشناسی
شکل گرفته است .فقه امام قبل از اینکه
این تجربههای عمومی و حضور در وادی
سیاست را پیدا کند این مایهها را دارد و
هماهنگ نیست با تفکر عرفانیش؛ زیرا فقه
خصوصی است .گفتیم عرفان خصوصیت
اصلی خود را در تعامالت اجتماعی نشان
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میدهد و امام بعد از انقالب با این بخش از
فقه آشنا شد و اواخر عمر زمینهی مناسبی
را برای اظهارش پیدا کرد و پایههای یک فقه
متناسب با نگاه معرفتی خود را پیریزی
ً
نمود .لذا حتما باید عنصر زمان و مکان
با مبانی معرفتی ایشان مورد بررسی قرار
بگیرد .معتقدم اگر امام فرصت پیدا میکرد،
هر روز که بر عمر امام اضافه میشد ،این
توازن بیشتر میشد.
نتیجهی نگاه عارفانهی مخصوص
تجلیات اسمای کلیه در روابط اجتماعی،
پذیرش کثرت است؛ یعنی واقعیت کثرت
و اختالف را میپذیرد .عالم محصور در
اسمای جزئیه بهدنبال این است که کثرت
زدایی کند .گمان میکند با کثرتزدایی
به وحدت میرسد .امام تعبیری دارند
که میگویند« :توحید بر وزن تفعیل
است؛ تفعیل هم یعنی متعدی ساختن و
به وحدت رساندن» .ایشان از این مسأله
نتیجه میگیرند که باید کثرت را به وحدت
رساند؛ نه اینکه با نفی کثرت وحدت را
حاکم کرد.
نگاه ایدئولوژیک دنبال نفی کثرت
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از بزرگترین اشکاالت فقه
موجود این است که در یک خأل
وجودشناسی شکل گرفته است.
فقه یعنی مجموعهای از بایدها
و نبایدهای شرعی .این بایدها و
نبایدها اگر در خأل شکل بگیرد
ـ یعنی بهصورت مستقل و بدون
ارجاع به یک سری پیشگزارههای
وجودشناختی ـ نتیجهاش میشود
دین انشائی.

قائممقامی :سؤال مهمی است؛ اما
یک گفتار مفصل را در پاسخ میخواهد.
یکی از بحثهای مهم ،ارتباط بین فقه با
مباحث و حوزههای وجودشناسی و عرفان
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مردم قبول میکردند و میگفتند همین است
و ما نمیبینیم .از امام میپذیرفتند .اما هرگز
چنین اتفاقی نیفتاد و این برخاسته از همان
عمق نگاه عرفانی ایشان بود .جمالت
امام نشان از عرفان ایشان داشت؛ مانند:
«وقتی که از ایران فیلمهایی را آوردند در
پاریس و من اجتماعات مردم را دیدم

صدوقی :شما در ابتدای صحبت به درس
فقه امام اشاره کردید و این که درس فقه
امام درس حکمت است که فقیه جامع
الشرایط و مرجع تقلید و چهره عرفانی امام،
به عنوان رهبر یک جامعه که یک رهبر عادی
ً
نبود و واقعا کاریزمای خاصی داشتند .در
اداره کشور ُبعد عرفانی ارجحیت داشت
یا فقهی یا هردو در کنار هم؟
@Mobahesatmagz

برای حاکمیت وحدت است؛ اما این
نگاه عارفانه میگوید اگر کثرت نباشد،
شما طعم وحدت را نمیچشید .با پیوند
بین کثرات و با حفظ هویتهای مستقل
و متفاوت است که مزه وحدت توحیدی
و وحدت عینی را میتوان چشید .پس
اختالف نظر و تفاوت نظرها باید باشند؛
اما در عین حال این تفاوتها نباید به تضاد
و دشمنی برسد .نگاه ستیزهجویانه نباید
باشد .توحید یعنی به وحدت رساندن« :و
ً
جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» .اگر از
ابتدا همه انعکاسات تصویری یک نفر
در آیینههای متعدد باشد بیفایده است.
این اولین اثر اجتماعی نگاه عارفانه
است؛ یعنی کثرت را می پذیرد و آن را
تضادی نمیبیند؛ بلکه تفاهمی میبیند
و معتقد است از دل این کثرت میتوان
به توحید رسید .لذا من بارها گفتهام که
امام با انشعاب مجمع روحانیون موافقت
کرد؛ اختالف را تأیید کرد؛ چون تکثر را
میخواست نهادینه کند .امام سیال بود.
امام تکثر را در شرایطی آورد که تمام
شرایط برای یکسانسازی مهیا بود .امام

در تمام دوران رهبری خود همواره درگیر
بحرانهای فاجعهبار بود.
امام کسی بود که اگر میگفت شب روز
است یا وسط تابستان تگرگ میآید ،بیشتر

که همه یکصدا ،یک چیز را میگفتند،
کشف کردم که اینجا اراده خداوند است».
اگر بخواهیم به زبان مدرن این حرف را
تعریف کنیم میشود :صدای مردم ،صدای
ً
خداست؛ یعنی عقل جمعی .یا مثال این
جمله که ما مأمور به نتیجه نیستیم؛ بلکه
مأمور به وظیفه هستیم؛ یا میزان رأی ملت
است .همهی اینها برآمده از عمق نگاه
عارفانه و معرفتی ایشان بود.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

است .از بزرگترین اشکاالت فقه موجود
ما در بسیاری از ابواب و گزارهها این است
که این فقه در یک خأل وجودشناسی شکل
گرفته است .فقه یعنی مجموعهای از بایدها
و نبایدهای شرعی .این بایدها و نبایدها اگر
در خأل شکل بگیرد ـ یعنی بهصورت مستقل
و بدون ارجاع به یک سری پیشگزارههای
وجودشناختی ـ نتیجهاش میشود دین
انشائی؛ بهطوری که ما در اخبار از واقعیتی
خبر میدهیم ،اما انشا ایجاد یک واقعیت
دیگر را بیان میکند .اگر کل زندگی انسان
ماهیت انشائی بگیرد ،با واقعیت جعلی و
اعتباری مواجه میشویم؛ زیرا شما با فقه
میخواهید یک جهان و انسان جدیدی
ایجاد کنید؛ نه اینکه جهان و انسانی
که هست را کشف و اداره کنید .درواقع
جهان جدیدی ایجاد میکند .از آنجایی
که فقه ماهیت اعتباری دارد ،نتیجهاش
این میشود که بهطور موازی یک جهان
موازی بر نظام جهان واقعی شکل بگیرد.
اینجاست که فقه بهمعنای عامش به غربت
و خودبیگانگی اجتماعی (نسبت به آحاد
مردم) دچار میشود .درحالیکه اصل و
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قاعده این است که فقه به احکام وجودی
ارجاع بدهد.
بنابراین اگر کسی نگاه وجودشناسانه
داشته باشد ،درک عمیقی از روابط میان
ً
پدیدهها داشته و همان نگاه عرفانی طبیعتا
در فقه وی تأثیر میگذارد .فقه امام قبل از
انقالب فقه خصوصی بود و فقه عمومی
ایشان بعد از انقالب ظهور پیدا کرد؛ به
همین دلیل آثار و نگاه معرفتی امام را در
فقه و رفتارهای سیاسی و اجتماعی بعد از
امام به کمترین بهانهای
میگفت اشتباه کردم؛ زیرا یکی
دیگر از ویژگیهای عرفان ،نفی
مطلقزدگی است؛ فقط خدا مطلق
است .لذا باید از مطلقزدگی پرهیز
ً
کنیم که این دائما در تمام ادبیات
امام دیده میشود.
انقالب او میبینیم .البته این خود یکی از
اعتراضاتی بود که به امام وارد کردند؛ عدهی
بسیاری این رفتارهای امام را موافق با فقه
و آموزههای فقهی نمیدانستند؛ با اینکه

نسخه مکتوب  -شماره 13

ً
از نظر خود امام قطعا موافق بوده است.
نوه امام در یک خاطرهای از امام گفت:
به امام گفتم :بهترین علم چیست؟ ایشان
گفتند« :فقه»؛ زیرا امام عرفان را نه علم و
دانش ،بلکه دارایی میدانستند .گفتم :فقه
چیزی ندارد .امام فرمودند« :نخواندی».
گفتم :میخوانم .گفتند« :نفهمیدی».
حضرت امام راست میگفتند؛ ما فقه را
نفهمیدیم؛ من و امثال من فقهی که او در
این ساحت درک کرده بود را نفهمیدیم.
ً
عمدتا رفتارهای امام در حوزه معیارها و
موازین متأثر از نگاه معرفتی ایشان بود
و با اینکه ایشان در رفتارهای شخصی
و داوریها ،فراوان دچار اشتباه شدند ـ
و ممکن است هرچه بیشتر تحلیل کنیم
بیشتر به این اشتباهات پی ببریم ـ اما هر
چقدر بیشتر بگردیم ،باز هم به اثبات امام
میرسیم؛ چون خود او به کمترین بهانهای
میگفت اشتباه کردم؛ زیرا یکی دیگر
از ویژگیهای عرفان ،نفی مطلقزدگی
است؛ فقط خدا مطلق است .لذا باید از
ً
مطلقزدگی پرهیز کنیم که این دائما در
تمام ادبیات امام دیده میشود.

علم و اجتهاد

خرداد و تیر 1396

ترورامیرالمؤمنین(ع)
نتیجه جهل مقدس بود
گزارشی از دویست و نود و پنجمین شب از شبهای بخارا

با حضور اندیشوران و فرهیختگان

عصر سه شنبه ،بیست و سوم خرداد ماه سال
یکهزار و سیصد و نود و شش ،دویست و نود
و پنجمین شب از مجموعه شبهای بخارا
با همراهی مرکز نشر علوم انسانی ،بنیاد
موقوفات دکتر محمود افشار ،نشر ادبیات
به شب «ترجمههای فارسی نهج البالغه»
اختصاص یافت .این جلسه به مناسبات
انتشار کتاب «نهجالبالغه» ترجمۀ علی
اصغر فقیهی برگزار شد که گزارشی از آن
را میخوانید.
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امروز جای مرحوم استاد سید جعفر
شهیدی را خالی میبینم؛ ایشان یکی از
مترجمان نهجالبالغه بود .خوشبختانه
در جلسهی ما یکی از بهترین مترجمین
نهجالبالغه ،جناب استاد عبدالمجید
معادیخواه حضور دارند که معتقدم
در حق آثار ایشان مقداری بیلطفی

@Mobahesatmagz

در بخشی از این مجلس از کتاب «نهج
البالغه» با ترجمۀ علی اصغر فقیهی و
انتشار آن توسط نشر ادبیات ،با حضور
سخنرانان رونمایی شد .آیتالله سید
مصطفی محقق داماد و حجج االسالم
و المسلمین عبدالمجید معادیخواه و
محمدعلی مهدوی راد به سخنرانی
پرداختند.

سید مصطفی محقق داماد

شده است .ایشان در یک مجموعهی
دهجلدی با نام «فرهنگ آفتاب» بر روی
نهجالبالغه کار کردهاند و یک ترجمه
هم از نهجالبالغه با نام «خورشید بی
غروب» دارند .به روانی قلم ترجمهی
ایشان ،کمتر مترجمی دیدهام! در کنار
این ترجمه ،ترجمهی مرحوم فقیهی
است .ایشان دبیر من در قم بودند .در
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کنار این ِسمت ،کارهای بسیار مهمی
کردهاند .ترجمه امروز ایشان بسیار وزین
و ارزشمند است.
برای از بین بردن نام حضرت علی(ع) از
همان روزهای نخستین هزینههای بسیاری
صرف شده است .معاویه برای از بین بردن
نام ایشان پول کالنی خرج کرد .این کار تا به
آنجا رسید که به ائمه جمعهی خود دستور
داد تا در نمازهای جمعه لعن علی(ع) را
رایج کنند و لعن ایشان را یک کار اداری
دفتری کرد .جاحظ به نقل این موضوع
پرداخته و ابن ابیالحدید از جاحظ این
نقلها را بیان داشته است .علیرغم تمام
این هزینهها ،ترور امیرالمؤمنین به دست
ترور امیرالمؤمنین به دست
افرادی انجام نشد که تحت تأثیر
بدگوییها و تخریبهای دولت
وقت قرار گرفته باشند؛ بلکه این
ترور به خاطر جهل مقدس بود.
یک جاهل مقدس این کار را در
راه خدا انجام داد و این واقعه یک
حماقت دینی بود.
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افرادی انجام نشد که
تحت تأثیر این بدگوییها
و تخریبهای دولت وقت
قرار گرفته باشند؛ بلکه
این ترور به خاطر جهل
مقدس بود .یک جاهل
مقدس این کار را در راه
خدا انجام داد و این واقعه
یک حماقت دینی بود.
علی(ع) دشمنان
بسیاری داشته است؛
اما آنچه همگان بر آن
بودند و اختالف نظری
وجود نداشته است،
مسألهی بالغت و ُبعد
سخنوری ایشان است.
البته کاری که امروز نزد شماست به قرن
پنجم بازمیگردد .در گذشته بر روی
ُبعد بالغت جملهها کار کردهاند .بحث
ادبی عبارت بیشتر از محتوا مدنظر بوده
ِ
و بهصورت نقل حدیثی نبوده است؛ زیرا
اگر ُبعد حدیثی مدنظر بود راویان را نیز
میآوردند .در قرنهای چهارم ،پنجم و

نسخه مکتوب  -شماره 13

ششم روی این موضوع کارهای بسیاری
شده است که یکی «شریف رضی»
«آمدی» است که
است .شخص دیگر ِ
در قرنهای پنج و شش میزیسته است.
وی در «غررالحکم و درر الکلم» روش
گردآوری و تدوین خود را بر اساس ترتیب
حروف بیست و نه گانه قرار داده است .غرر
الحکم یعنی سپیدههای درختان حکمت و

علم و اجتهاد

خرداد و تیر 1396

علی(ع) دشمنان بسیاری
داشته است؛ اما آنچه همگان بر
آن بودند و اختالف نظری وجود
نداشته است ،مسألهی بالغت و
ُبعد سخنوری ایشان است.

عبدالمجید معادیخواه

با تشکر از حضاری که وقت خود را در
اختیار بنده قرار دادند و تشکر ویژه از دکتر
محقق داماد( .اشاره به شهادت حضرت
امیر) همانطور که آقای محقق داماد
فرمودند یک فرد شبیه همین داعشیها،
این جنایت را انجام داد .معاویه به لحاظ
هوش و نبوغ سیاسی در تاریخ کمنظیر
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سخندانترین مردم دنیا ایرانیان هستند؛ و از
میان آنها پارسیان اهل فارس خطیبترین
مردم این کشور هستند؛ شیرینزبانتر و
خوشاداتر و بامحبتتر و در دوستی پایدارتر.
اما از آنها پایدارتر در دوستی مردم مرو
هستند و خراسانیها و در لغت فارسی
َدری از همه فصیحتر ایشاناند؛ چنانکه
مردم اهواز در لغت پهلوی فصیحترین
ایرانیان هستند .این مرد ایراندوست در
قرن دوم این کار را انجام داده است و

@Mobahesatmagz

درر الکلم یعنی کلماتی همچون ُدر .یکی
هم ترجمه مرحوم فقیهی و ترجمههای
مرحوم شهیدی و بسیار ترجمههای دیگری
است که من با اینها مأنوس بودهام و اینها
ترجمههای بسیار خوبی هستند؛ اینها از
نظر تاریخی مقارن قرنهای چهار و پنج
هستند؛ اما از نظر تاریخی در قرن دوم ـ
یعنی معاصر ائمه ـ مردی ادیب و متکلم
به نام جاحظ (متولد ۱۵۵ق) صد کالم
از حضرت علی(ع) تحت عنوان «مأة
الکلمة» جمع آوری نمود .این کار را از
زمان خود حضرت آغاز کردند؛ اما در
دسترس ما نیست .گرچه در گذشتهها
نیز یاران علی(ع) به جمعآوری سخنان
ایشان میپرداختند.
اثر جاحظ چندین شرح دارد .بیشتر این
شروح عربی است .یکی «کمالالدین میثم
بن علی بن میثم بحرانی» که شرح فلسفی
و کالمی بر آن داشته است .چندین رسالهی
عربی هم موجود است که از این مجموعه
میتوان به شرح جالبی در قرن ششم
(معاصر سعدی) به کوشش شخصی با نام
«رشیدالدین وطواط» شاعر پارسیگوی

و ادیب عرب اشاره کرد.
مرحوم ملک الشعرای بهار در کتاب
سبکشناسی خود بخشی را به نظر جاحظ
دربارهی ایرانیها و ایران اختصاص داده
است که شیرینزبانترین انسانهای
روزگار ایرانیها هستند؛ شیرینزبانترین و

حال در قرن ششم رشیدالدین وطواط،
شاعر و ادیب ،شرحی بر «صد کلمه» با
عنوان «مطلوب کل طالب» (گمشدهی
هر جوینده) نگاشته است.
در این اثر سه روش مد نظر بوده است:
یک اینکه متن کلمات را نقل کرده و
سپس خود یک ترجمهی فارسی معاصر
سعدی بر او داشته و بعد از آن سه خط
شرح عربی بر آن کلمات نوشته و چهار خط
فارسی و سر آخر جمالت امیرالمؤمنین
را به صورت چند خط شعر سروده است.
انشاءالله این کتاب را با ویرایش جدید و
مقدمهای که بر آن خواهم نوشت تجدید
چاپ خواهیم کرد.
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معاویه ،هم بزرگترین
آرزویش این بود که با علی(ع)
دربیفتد و هم وحشت داشت از
این تقابل؛ این دوگانگی در جاهای
مختلف ظهور کرد.
است .اگر به رابطه معاویه و امیرالمؤمنین
بنگریم دوگانگی عجیبی میبینیم .معاویه،
هم بزرگترین آرزویش این بود که با علی(ع)
دربیفتد و هم وحشت داشت از این تقابل؛
این دوگانگی در جاهای مختلف ظهور
کرد .در ترور امام ،دست خود معاویه در
کار بود و این را طوری طراحی کرده بود
که خودش و عمروعاص هم آسیب ببینند.
البته عمروعاص را میخواست ترور کند؛
چون تاریخ مصرف عمروعاص تمام
شده بود .در هرصورت طوری این کار را
انجام داد که همه باورکردند که خودش
نیز ضربه خورده .در مقطعی کسی که
کارگردان این ترور بود خود را به معاویه
در زمان یکهتازی معاویه در عراق رساند
تا اجر خود را بگیرد؛ وقتی خود را معرفی
کرد ،معاویه از جا پرید و به او گفت از
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اینجا برو و اگر این اطراف پیدایت شود
خودت و قبیلهات را از بین میبرم! در هر
ً
صورت معموال مقدسین ابزار همین
شیاطین میشوند .این مسألهای طبیعی
است در تاریخ.
چون مجلس بهنام نهجالبالغه و
امیرالمؤمنین است به برخی فضایل آن
حضرت از زبان سید محسن امین اشاره
میکنم:
 .۱تربیت علی بن ابی
طالب در دامان پیامبر؛
 .۲پیشتازی در اسالم؛
 .۳داستان «یوم الدار» و
مدالی که آن روز از پیامبر
گرفت؛  .۴فداکاری «لیلة
المبیت»؛ که بهجای پیامبر
در بستر ایشان خوابید و خود
را سپر بالی حضرت رسول
کرد؛  .۵اعتمادی که پیامبر
به علی بن ابی طالب در
پرداخت دیون خود داشت؛
 .۶پیمان اخوت با رسول
خدا؛ در آن روزی که پیامبر
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برای برداشتن شکاف میان دو گروه مهاجر
و انصار اعالم برادری کردند ،هیچکس
پیام ایشان را نپذیرفت و تنها علی بود که
با آن حضرت پیمان برادری بست؛ .۷
صاحب الرایه؛ یعنی پرچمدار اسالم در
بخشهای مختلف؛  .۸خطرپذیری علی
بن ابی طالب که در واقع به تعابیر مختلفی
همچون شهامت و شجاعت مثالزدنی از

علم و اجتهاد

خرداد و تیر 1396

ً
حقیقتا فصاحت و بالغت
از برجستگیهای کمنظیر علی
است و چه حسن سلیقهای سید
رضی به خرج داده است که با این
کارت سبز ،نهجالبالغه را به جهان
اسالم وارد کرده است.

اوال پیشینۀ گردآوری کالم موال خیلی کهن
است؛ «زید بن وهب الجهنی» قدیمیترین
کسی است که کتاب «خطب امیرالمؤمنین
ُ
علی المنابر فی الج َمع و األعیاد و غیرها»
را نگاشته است که البته خود کتاب از بین
ً
رفته؛ اما اخیرا فردی کتاب او را بازسازی
و جمع آوری کرده است.
در آن روزگاران زبان در اوج بود و به همین
جهت هم معجزهی اسالم قرآن است.
اشخاصی چون جاحظ بودند؛ وی انسان
عجیبی بود؛ میگویند که به حدی کتاب
داشت که دلیل مرگش آوارشدن کتابها
بر سرش بوده است! وقتی میخواهد
زبان و سخنوری را در دورهی جاهلیت و
هنگامهی نزول قرآن بیان دارد از اصطالح
«در سینهی اینها میجوشید؛ مثل اینکه
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از زبان حضرت علی آمده است :هر روز
پیامبر پرچم جدیدی برای تربیت اخالقی
من بلند میکرد و من باید در این میدان کار
میکردم .شاید منظور از این «روز» هر
لحظه نباشد؛ اما روزگار و فتوحات بسیار
در سایهی تربیت رسول خدا گذرانده است.
ً
به هر حال حقیقتا فصاحت و بالغت از
برجستگیهای کمنظیر علی است و چه
حسن سلیقهای سید رضی به خرج داده

محمدعلی مهدوی راد

@Mobahesatmagz

آن یاد شده است؛  .۹قوت بازو که نماد
در خیبر است؛  .۱۰حضور در
معروفش ِ
میدانهای جهاد؛  .۱۱حلم و بزرگواری و
ً
چشمپوشی از دشمن و عفو عمومی (مثال
بعد از جنگ َجمل) با وجود تمام قاطعیتی
که در مسألهی تأمین امنیت داشت؛ .۱۲
فصاحت و بالغتی است که جناب محقق
داماد از آن نام بردند؛  .۱۳همان سخن
مشهوری که پیامبر دربارهی دانش علی
فرمود« :أنا مدینة العلم و علی بابها»؛ .۱۴
تبحر و کاردانی امیرالمؤمنین در قضاوت.
این بخش دارای ابعاد بسیاری است .اگر
کسی بداند که قضاوت در چه جایگاهی
است و قضاوت نادرست چه آسیبی به
جامعه و نظام خواهد زد؛ آنوقت ارزش
این مدال و افتخار را خواهد دید؛  .۱۵هنر
َ
شنیدن؛ شان نزول آیهی شریفهی َ«و ت ِع َیها
ُُ ٌ
واع َیه» خود حضرت است؛  .۱۶زهد
اذن ِ
علی؛ که نیازی به بحث ندارد؛ اما دارای
ابعاد وسیعی است؛  .۱۷حسن خلق؛ .۱۸
تدبیر در ادارۀ امور؛  .۱۹قاطعیت در کارها
و تصمیمگیریها؛  .۲۰معیت با قرآن که
یک رابطهی طولی نیست؛  .۲۱ازدواج با

حضرت فاطمه؛  .۲۲تمثیل علی به مسیح
و عیسی در کلمات پیامبر اکرم که البته
این قسمت نیاز به بحث تاریخی دارد.
سید محسن امین ذیل هر کدام از این
فضایل ،تفسیری طوالنی آورده است .در
مورد تربیت علی و رشد او در دامان پیامبر

است که با این کارت سبز ،نهجالبالغه
را به جهان اسالم وارد کرده است؛ نام
بسیار دلپذیر ،مؤثر و کارآمدی است؛
اما فهرستکردن فضایل علی(ع) بسیار
دشوار است.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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آب در دیگ میجوشد» استفاده میکند.
بنابراین سه چیز در ادبیات جاهلی مورد
توجه بوده است :خطبهها ،شعرها و نامهها.
لذا شما امروز مجموعهی زکی صفوت

متعلق به حضرت علی است .از طرفی
سید رضی «نقیب النقبا» است .نقابت
در آن روزگار یعنی دولت در دولت .حاال
عباسیان چرا دیوان نقابت را پذیرفتند،

را دارید که در آن بخشی از خطبه های
علی(ع) را آورده است.
پس به طور طبیعی آن قلم و سخنی که
امیرالمؤمنین داشت در اوج بود و بینظیر.
گرچه ابن خلکان گفته است که این نوشته
ها را رضی ساخته است؛ ولی با خواندن
این متون و سخنان متوجه میشویم که
ً
اصال این امکان وجود ندارد و همگی

این موضوع خود زمینهی تاریخی دارد.
اولین نقیب النقبا پدر رضی بود و دومی
سید رضی است .رضی به شدت با
خالفت عباسی مخالف بود و در دیوان
خود ،چهار قصیدهی بسیار بلند در نقد
خالفت و تندی بر خالفت سروده است.
از داستانهای این مخالفتها و اتفاقاتی
که رخ داده میتوان چنین نتیجه گرفت که
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نهجالبالغه آییننامهی حاکمیت و حکومت
است و سید رضی نهج البالغه را بهعنوان
مرامنامهی حکومت نوشته است؛ هر چه
که سیاسی است و بعد حاکمیتی است؛
اما سید گزینش نکرده است.
خطبۀ «قاصعه» طوالنیترین خطبه
است و بزرگترین متن برای شناخت
نفسانیتی است که از فطرت به استکبار
می رود و در خاتمه به شکست جامعه
منتهی میشود« .نامهی مالک اشتر»
یک مرامنامهی حاکمیت است که بهطور
کامل آمده .نامه  ۳۱که ظاهر نامه خطاب
به امام حسن است ،اما حضرت در اول
نامه نوشته که به تو وصیت میکنم و هر
کسی که بعد از تو خواهد آمد یا خواهد
خواند .همهی اینها را در کنار هم بگذاریم
با مطالب عمقی و دیوان نقابت ،با تمام
این توصیفات گمان میکنم که سید رضی
به مرگ طبیعی از بین نرفت بلکه کشته
شد! از طرفی سید مرتضی (برادرش) در
تشییع سید رضی شرکت نکرد و گفتند که
اندوه مرگ برادر باعث شد؛ اما او شخص
بزرگی بود .در خانه هم ننشست و به حرم

علم و اجتهاد

خرداد و تیر 1396
امام در کاظمین رفت و گوشه نشست و
ً
ظاهرا این حالت نشان اعتراض او بود.
نخستین شخصی که به احتمال قتل
سید رضی پرداخته است ،سید علی اکبر
برقعی است .وی در کتاب «کاخ دالویز»
این مسأله را مورد تحلیل قرار داده است.
اینکه سمت و سویی که قصیدههای رضی
دارند نشان میدهد که در ظاهر ،خالفت
با دیوان نقابت کنار میآمد ،ولی در باطن
رضی میدانست که اوضاع بههم میریزد.
مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی در متون
دینی هوش بسیار عجیبی داشت .ایشان
نیز در سخنرانی خود در اولین کنگرهی
نهجالبالغه ،قرائتی از دیوان رضی داشتند

است که هیچ مترجمی نتوانسته بدون
پرانتز این اثر را ترجمه کند .استاد فقیهی
هشت سال طول کشیده تا این اثر را ترجمه
کردهاند و چهار سال باقی را به تصحیح
کلمهبهکلمهی آن پرداختهاند .تأملها
و دقتهای بسیار خوبی دارند .یکی
از راهزنیهایی که در ترجمه داریم این
است که وقتی از عربی به فارسی ترجمه
میکنیم ،گاهی ذهنیت فارسی ما رهزنی
میکند؛ اما در این اثر به این مسائل دقت
شده است.
نکتهای دربار ه لیلة المبیت
نویسنده بسیار بزرگ مصری وقتی درباره
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که بر مبنای اشعاری از این دیوان ،احتمال
میدهند که درگیری بسیار شدیدی میان

دربارهی ترجمهی علیاصغر فقیهی
اما دربارهی ترجمهی علیاصغر فقهی
از نهجالبالغه؛ حقش بود که نهج البالغه
خیلی زودتر از این ها در جامعهی ما
مطرح شود .خوشبختانه خراسانیهای ما
با فاصلهی هفتاد و دو سه سال این کتاب
را در دست گرفتند« .احمد بن محمد بن
َو بری خوارزمی» در نیشابور نهجالبالغه
را تدریس میکرد و شرح بزرگی بر آن
نوشت .حدود  ۹۵سال بعد ،بیهقی در
«معارج نهج البالغه» نود مورد از َو بری
نقل میکند .بر اساس فهرستی که آقای
دانشپژوه شمرده است ۹۴ ،مورد معارج
نهجالبالغه وجود دارد.
خوشبختانه ما ترجمههای زیادی از
ً
نهجالبالغه داریم؛ ولی حقا اگر مجموعهی
امتیازها را روی هم بگذاریم ،ترجمهی
آقای فقیهی بینظیر است .از ویژگیهای
ترجمه خوب این است که باید فهمیدنی

خوشبختانه ما ترجمههای
زیادی از نهجالبالغه داریم؛ ولی
ً
حقا اگر مجموعهی امتیازها را
روی هم بگذاریم ،ترجمهی آقای
فقیهی بینظیر است.

@Mobahesatmagz

ابن خلکان گفته است
که این نوشته ها را رضی ساخته
است؛ ولی با خواندن این متون و
ً
سخنان متوجه میشویم که اصال
این امکان وجود ندارد.

سید رضی و حاکمیت بوده است و
دشواریهایی برای او ایجاد کرده بودند.
از این زاویه نهج البالغه قابل توجه هست.

و فهمیدنیبودنش عام باشد؛ باید دقیق و
ادیبانه و استوار باشد .کالم علی بهگونهای

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

لیلة المبیت نوشته ـ در کتابی بهنام علی بن
ابی طالب ـ میگوید من تعجب میکنم
که چرا شیعهها به این آیه استناد نمیکنند
برای امامت بالفصل (شیعهها که استناد
اس َم ْن
هم کردند)؛ آیه این است«َ :و ِم َن َّالن
ِ
َّ َّ ٌ
َ ْ َْ َ ُ ْ َ َ ْ
ضات الل ِه َو الل ُه َر ُؤف
یشری نفسه اب ِتغاء مر ِ
ْ
باد» .وقتی شخصی در وحشتناکترین
ِبال ِع ِ
و سختترین و حادثهانگیزترین شرایط
شخصی را به جای خود میگذارد ،نشان
ً
میدهد که بعدا نیز همان شخص را
جایگزین خود میکند.
چیزی که من را به تعجب واداشت
و به هر کدام از فضال و علما گفتم
تعجب کردند این است که من زمانی
همه تحریرهای «موسوعة االمام علی
بن ابی طالب(ع)  ،فی الکتاب والسنة و
التاریخ» را در دانشکده حدیث نوشتم.
متن ها را میدادند به بنده و من تحریرها
را مینوشتم .این کتاب برای شناخت
امیرالمؤمنین بهترین منبع هست .وقتی
که فضایل موال را دادند برای تحریر ،به
این آیه که رسیدم ،دیدم که در این نقلها
نقلی هست که آن شبی که رفتند بتها را
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شکاندند ،لیلة المبیت بوده است (چیزی
که ما در ذهنمان هست فتح مکه است)؛
در آنجا که دشمن رفته بود در النهاش
و بیرون نمیآمد و پیامبر در اوج قدرت
وارد مکه شد و کعبه را از بتها خالی
کرد .وقتی این نقل را دیدم خیلی تعجب
کردم؛ اینکه گفتهاند چهل قبیله جمع
شدند ،تسامح است؛ چهل قبیله نبود؛
کالم علی بهگونهای است
که هیچ مترجمی نتوانسته بدون
پرانتز این اثر را ترجمه کند .استاد
فقیهی هشت سال طول کشیده
تا این اثر را ترجمه کردهاند و
تأملها و دقتهای بسیار خوبی
دارند.
چهل نفر جمع و همقسم شدند که پیامبر
را بکشند و حاال که نیت پیامبر این است
که شبانه فرار کند ،باید ابتدا بتهایی
که بهخاطر آن نیت کردند که پیامبر را
بکشند ،بشکند .وقتی این نقلها را دیدم
زنگ زدم به یکی از علما که در این زمینه
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تحقیقات زیادی داشتند؛ ایشان هم تعجب
کردند و بعد که تحقیقات زیادی داشتم
و نقلها را مطالعه کردم به این نتیجه
رسیدم که هم اسناد روایات صحیحتر
و قویتر از روایات فتح مکه است و
هم قرائنی دارد که نمیشود آن را به فتح
ً
مکه ربط داد؛ مثال علی میگوید وقتی
داشتم پتکها را به بتها میزدم پیامبر
میگفت؛ «آرام؛ صدایش را میشنوند؛
صدایش را میشنوند و میآیند» .خب
در فتح مکه بیایند؛ چه میشود مگر؟ یا
اینکه حضرت میگوید :وقتی داشتیم
برمیگشتیم ماه باال آمده بود و پیامبر به
من گفت« :بیا از سایه دیوار رد بشویم تا
سایه ما را نبینند و ما را شناسایی نکنند».
یا اینکه حضرت میگوید نزدیکهای
غروب بود که پیامبر آمد درب خانه ما و
فرمود هوا که تاریک شد دو تا کار مهم
داریم؛ رفتیم ابتدا بتها را شکستیم
و سپس گفت که من میخواهم بروم.
مجلسی در بحار االنوار میگوید در
فاصله دهساله ،دوباره بتها را ساختند
تا فتح مکه اتفاق افتاد.

علم و اجتهاد

خرداد و تیر 1396

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

گزارشی از سخنرانی حجت االسالم و المسلمین مسیح بروجردی

در نشست «نقش زمان و مکان در اجتهاد»

نشست «نقش زمان و مکان در اجتهاد» روز سه شنبه
 ۱۳تیرماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین
مسیح بروجردی (استاد حوزه و نوه امام خمینی) برگزار
شد .در ادامه متن کامل این سخنرانی را میخوانید.
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زمان و مکان در اجتهاد تأثیر دارد؛ بیان
این نکته را امام(ره) در چندجا اشاره فرموده
و شاید اولین باری که بهصورت روشنتر
به این مسأله اشاره کرده در نامهای است
که به آقای انصاری نوشته که مشهور به
«منشور برادری» است .در ضمن این نامه
میگوید« :اجتهاد در جمهوری اسالمی
همیشه باید باشد و اختالف نظرهای فقها
ً
هم اصال مشکلی نیست؛ حتی اگر تند هم
باشد و شکل و شمایل عقیدتی به خودش
ً
بگیرد ،اصال اهمیتی ندارد و این بحثها،
بحثهاییست که باید در حوزهها مطرح

شود» .امام مسائلی را مطرح میکند که
ً
اکثرا نو و نیاز مردم و جمهوری اسالمی
است و میگوید که در حوزهها باید به این
مسائل و معضالت پرداخته شود.
امام ذیل یکی از مواردی که نام میبرد
میگوید« :تغییر موضوعات حرام و حالل
و توسیع و تضییق بعضی از احکام در ازمنه
و امکنه مختلف…»( آبان ) ۶۷؛ در واقع
امام با این جمله به این مسأله اشاره میکنند
که احکام شرعی در زمانها و مکانهای
مختلف فرق میکند؛ ممکن است یک
زمانی یا مکانی مسألهای حالل بوده باشد و

در مکان و زمان دیگری حرام .امام همچنین
در نامهای که برای بحث تشکیل مجمع
مصلح نظام نوشت ،اشاره دیگری دارد:
«تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای
نگهبان میدهم که خودشان قبل از این
گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند؛
چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای
پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد
و نوع تصمیمگیریهاست» ( .دی )۶۷۷
امام دوباره اشاره میکند که چیزی وجود
دارد که باید فقهای شورای نگهبان آنجایی
که خودشان مسائل را مقایسه میکنند و
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میگویند این احکام مطابق اسالم هست
یا نیست ،چیزی را که مالک و معیار
ً
قرار میدهند باید فقه ظاهرا تغییر کند.
میگوید« :خودتان فقهتان را کمی تغییر
دهید؛ خیلی از مسائل حل میشود».
در منشور روحانیت مسأله را بازتر
میکند و بیشتر مورد توجه قرار میگیرد؛
میفرماید« :اما در مورد دروس تحصیل
و تحقیق حوزهها اینجانب معتقد به فقه
سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف
از آن را جایز نمیدانم .اجتهاد به همان
سبک صحیح هست؛ ولی بدان معنا
نیست که فقه اسالم پویا نیست؛ زمان و
مکان دو عنصر تعیینکننده در اجتهادند.
مسألهای که در قدیم دارای حکمی بوده
است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم
بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام
ممکن است حکم جدیدی پیدا کند .بدان
معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی
و اجتماعی و سیاسی ،همان موضوع اول
ً
که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده واقعا
ً
موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم
جدیدی میطلبد»(.اسفند )۶۷
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ذیل این مطلب ،امام توضیح میدهد
که یک موضوعی ظاهرش را نگاه میکنیم
هیچ فرقی نکرده است؛ موضوعی که در
ً
قدیم مطرح شده ،ولی واقعا تغییراتی اتفاق
افتاده که دیگر این موضوع ،حکم سابق را
نمیتواند داشته باشد و باید حکم جدیدی
داشته باشد؛ زیرا زمان عوض شده است.
اما در مورد دروس
تحصیل و تحقیق حوزهها
اینجانب معتقد به فقه سنتی و
اجتهاد جواهری هستم و تخلف
از آن را جایز نمیدانم.
این عبارت (عبارت بند قبل)دو قسمت
دارد؛ ابتدا جایگاه نظریهای که قرار است
خود
بیان کند را میگوید و در آخر عبارت ِ
نظریه را بیان میکند.
نکات نهفتهای در جایگاه نظریه هست که
عبارت است از« :من معتقد به فقه سنتی
و اجتهاد جواهری هستم» .یک بحثی
درباره فقه سنتی و پویا از اوایل انقالب
مطرح شد که بسیار مورد اختالف است و
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اختالف بر سر روش تحقیق در فقه است.
امام می فرماید که من در روش تحقیق فقه
همان فقه سنتی را ترجیح میدهم؛ با اینکه
طرفداران فقه پویا از شاگران امام بودند،
اما فقه سنتی که امام ترجیح میدهد (فقه
جواهری) ،خودش پویایی دارد.
فقهی فقه پویا را
امام در واقع روش
ِ
نمیپسندد .روشی که امام آن را میپسندد
آن است که پویایی را از فقه سنتی استخراج
میکند و معتقد است فقه سنتی پویاست .در
واقع امام با یک مکانیزم و روشی میگوید
خصوصیتی در فقه سنتی وجود دارد که
باعث پویایی فقه میشود.
یکی از خصوصیات فقه اهل سنت که مقابل
فقه شیعه است ،تکیه بر مقاصدالشریعه است؛
یعنی فقیه اهل سنت میگوید شریعت اسالم
با اهدافی آمده و اهدافی را دنبال میکند .فقه
اهل سنت کمکم تکاملهایی پیدا کرده است.
فقه اهل سنت از دو روش قیاس و استحسان
استفاده میکند؛ قیاسی که اهل سنت از آن
استفاده میکند به معنای قیاس منطقی و
تمثیل نیست؛ بلکه به معنای مقایسهکردن
است؛ یعنی اعتقاد دارند حکمی را که خدا

علم و اجتهاد

خرداد و تیر 1396
بیان کرده و پیامبر ابالغ کرده هر کجا باشد
همان حکم هست .ولی شیعه معتقد است
این روش استدالل ،غلط است .فقه پویا،
روشی درون فقه شیعه است و بدون اینکه
درگیر مسأله قیاس و کمک گرفتن از علل
احکام باشد ،دغدغههایی دارد و به دنبال
در فقه پویا موضوعی که در
روایت یا آیه وارد شده و موضوع حکم
ً
خدا شده ،اختصاصا مربوط به همان
موضوع نیست و میتواند یک مثال از
یک موضوع بزرگتر باشد.
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حلکردن دغدغههاییست که در مسائل
ً
جامعه پیش میآید .ضمنا احکامی که قرار
است صادر گردد باید مورد پذیرش عقل و
عقال و عرف و جامعه قرار بگیرد.
سؤالی که اینجا پیش میآید این است که
فقه پویا با ابزاری که در اختیار دارد چه کاری
انجام میدهد؟ در فقه پویا موضوعی که در
روایت یا آیه وارد شده و موضوع حکم خدا
ً
شده ،اختصاصا مربوط به همان موضوع نیست
و میتواند یک مثال از یک موضوع بزرگتر

باشد و نباید فقط روی همین موضوعی که
در آیه یا روایت آمده تکیه کنیم و تصور کنیم
ً
که باید همین موضوع باشد و الغیر .مثال اگر
در روایات گفته شده احتکار فقط در چهار
مورد گندم و جو و خرما و مویز ممنوع است،
اینها مثال هستند و احتکار همهجورهش
باید ممنوع بوده باشد و اختصاص به این
چهار مورد ندارد.
گاهی اوقات چیزی که موضوع حکم شرعی
قرار گرفته موضوع حکم نیست؛ بلکه چیزی
مالزم آن است که در واقع آن موضوع حکم
شرعی است .ما نباید محدود به متن آیه و
روایت باشیم .میتوانیم مثالهای دیگری
ً
نیز که مالزم حکم بوده بیاوریم؛ مثال اگر
مجسمهسازی حرام بوده ،ممکن است
بهخاطر نزدیکی به بتپرستی حرام بوده
باشد و یا برای اینکه تشبه اتفاق نیفتد و خود
را شبیه خالق قرار ندهند حرام شده است.
امام خمینی(ره) میگوید که من معتقد
به فقه پویا نیستم؛ بلکه معتقد به فقه سنتی
هستم و خصوصیت فقه سنتی این است
که با متن ادله کار دارد و اگر استدالل فقه
پویا از متن روایات و آیه نباشد من به آن

معتقد نیستم؛ زیرا ما نمیتوانیم از بیرون و
از خودمان به ادله شرعی اضافه کنیم .اگر
مثالهایی که در باال گفته شد از متن روایات
قابل استفاده باشد و از متن روایات استخراج
شده باشد ،باید به همان متن مراجعه کنیم
و نمیتوانیم استدالل را از بیرون بیاوریم.
ً
مثال در یک روایت آمده که مجسمهسازی
حرام است و در روایت دیگری آمده که تشبه
به خالقیت حرام است و اگر کسی مجسمه
ساخت ،در روز قیامت به او میگویند که
در مجسمه ِبدم تا زنده شود (یعنی کاری
که نشدنی است و از عهده آن برنمیآید)؛
زیرا تو ادای خدایی و خالقبودن درآوردی.
امام درواقع به این معتقد است که فقه سنتی
خودش پویاست و این پویایی را در بحث
زمان و مکان توضیح داده است؛ میگوید
که پویایی فقه جواهری را من ابداع نکردهام؛
بلکه در طول تاریخ فقه شیعه چنین چیزی
وجود داشته و شما به این پویایی توجه کنید.
در واقع امام با بیان این مسأله پویایی فقه
جواهری را توضیح داده است .نظر امام
خمینی این است که فقهی که از قدیم تا
حاال در حوزهها گفته شده غلط نیست؛
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فقط مسائلی در این فقه بوده که به آن توجه
نشده و باید مورد توجه قرار گیرد.
در طول تاریخ فقه شیعه ،فقهایی هستند که
وقتی به کتابهای آنها مراجعه میکنیم متوجه
میشویم که مسائل زمان و مکانی که امام
خمینی از آنها صحبت میکند در اجتهادشان
دخالت دارد و با توجه به زمان و مکان تغییراتی
نیز داشتند .از جمله این فقها میتوان به شیخ
طوسی ،عالمه حلی ،محقق ثانی ،مقدس
اردبیلی و صاحب جواهر اشاره کرد.
نکته بعدی آن است که به فقیه اجازه داده
شده برای حل مشکالت بنا به مصلحت
حکم دهد .امام در سخنرانیهای سال ۵۸
میفرماید که والیت فقیه نعمتی است که خدا
برای بشر گذاشته؛ زیرا هرجا که مشکل پیش
آمدّ ،
ولی فقیه میتواند حکم را تغییر دهد
تا مشکل جامعه حل شود .راه حل دیگر در
بحث زمان و مکان است؛ یعنی تغییر فتوا.
امام به شورای نگهبان فرمود :شما که قرار
است قوانین را با احکام شرعی مقایسه کنید
و سازگاری و ناسازگاری آن را بیابید ،فقه را
کمی تغییر دهید تا ببینید خیلی از قوانین با
ً
احکام سازگار است؛ زیرا موضوع واقعا عوض
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شده .درست است که ظاهر موضوع عوض
نشده؛ ولی اگر دقت کنید متوجه تغییر موضوع
ً
میشوید؛ مثال اگر قطع کردن درخت حرام
نباشد ،برای زمان حال که درخت برای محیط
زیست ضروری است ،قطعکردن درخت و
هیزم درستکردن از آن حکمش فرق دارد.
امام در سخنرانیهای
سال  ۵۸میفرماید والیت فقیه
نعمتی است که خدا برای بشر
گذاشته؛ زیرا هرجا که مشکل
پیش آمدّ ،
ولی فقیه میتواند
حکم را تغییر دهد تا مشکل
جامعه حل شود.
با توجه به آنچه که گفته شد نتیجه میگیرم
که احکام فقهی سابق برای موضوعات جدید
کافی نیست و اختصاص به این موضوعات
ندارد و نمیشود فتواهای سابق را در این
موضوعات گفت .با اینکه موضوعات در
ظاهر تغییری نکرده ،چه حکمی باید برای
ً
این موضوعات صادر کرد؟ امام اصال وارد
این بحث نشده؛ میگوید اینها کار مراجع
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است؛ باید تحقیقات جدید داشته باشند و
ً
یکییکی مطرح و تبادل نظر کنند و نهایتا
حکمی به سبک سنتی استخراج کنند؛
ً
باید بازبینی داشته باشند .مثال در اسالم
در بحث مالیات زکات و خمس و خراج
هست؛ ولی گمرک جزو مالیات اسالمی
نیست؛ حتی امام در کشف اسرار میگوید:
گمرک به هیچ وجه اسالمی نیست؛ زیرا
در اسالم قبل از درآمد مالیات نداریم و
مالیات بردرآمد آمده است؛ اما با نقشی
که در سیاستگذاریهای پولی و اقتصادی
کشورها دارد باعث میشود که تولید داخلی
با خارجی رقابت کند و بازار کشوری را
کشور دیگر بهدست نگیرد .لذا ایشان بعداز
انقالب به گمرک اشکال نکردهاند؛ چون
موضوع جدیدی مطرح شده است .فقه
امام مشکلی ندارد؛ زیرا با توجه به مسأله
والیت فقیه مشکل را حل میکند.
با توجه به صحبتهای امام نتیجه میگیریم
که ایشان فقه پویا به معنایی که ادله خارج
از متن آیه و روایت بیاید را قبول نداشته و
معتقد بوده که پویایی در فقه جواهری از
قدیم بوده است.

راز جاودانگی قرآن از نگاه امام صادق (ع)
چرا آخوند خراسانی از سیستمی که مذهبی نبود
طرفداری کرد؟
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راز جاودانگی قرآن از
نگاه امام صادق(ع)
به مناسبت شهادت رئیس مذهب جعفری

حجتاالسالم والمسلمین علی نصیری

رمز و راز جاودانگی قرآن این است که قرآن به
رخدادهايی که در گذشته اتفاق افتاده ـ اعم از آنکه
مربوط به پيش از دوره رسالت يا ناظر به دوران
رسالت باشد ـ هيچگاه به عنوان يک رخداد محض
َ
تاريخی نمینگرد؛ بلکه آنها را معبری برای ارتباط
با همه آدميان در همه اعصار و ادوار میشناسد.

بايد توجه داشت که پيامبر اسالم بهسان
دیگرپیامبران در زمان و سرزمينی مشخص
مبعوث گرديد و چنان نبوده که در خأل و
بهدور از زمان و مکان مبعوث شده باشد؛
يعنی ماهيت فرازمانی و فرامکانی بودن قرآن
ً
در متن دو عنصر زمان و مکان و دقيقا در
فرآيند طبيعی شکل گرفت .فرآيند طبيعی
رسالت پيامبر اقتضا داشت که آن حضرت
در مرحله نخست به نيازها و مقتضيات
پیرامون خود پاسخ دهد و پس از حل
آنها ،شعاع رسالت خود را توسعه داده
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و همه سرزمينها و زمانها را دربرگيرد.
بر اين اساس ،نقطه اصلی و اساسی رسالت
پيامبر اکرم مکه و در مرحله بعد اطراف مکه
و در مرحله سوم سرزمين حجاز بود؛ آن
گاه گسترش اين دعوت به ساير سرزمينها
دنبال شد .چنانکه پس از صلح حديبيه آن
حضرت به تمام پادشاهان و حاکمان عصر
نامه داد و آنان را به اسالم دعوت کرد.[]۱
روندی که تاريخ از شروع ،ادامه و گسترش
رسالت آن حضرت برای ما گزارش کرده
است ،اين مدعا را اثبات میکند.

افزون بر آن ،قرآن نيز بر اين روند مهر
َ
تأييد زده است؛ آنجا که میفرمايد«َ :و َهذا
ِّ ُ َّ
َ ٌ َ ْ
َ
اب أ َنزل َن ُاه ُم َب َارک ُم َصدق ال ِذي َب َين يد ِيه
کت
َ ُ َ ُ َّ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ََ
و ِلت ِنذر أم القري ومن حولها»؛[« ]۲و
بدينگونه قرآن عربی به سوی تو وحی
کرديم تا (مردم) مکه و کسانی را که پيرامون
آنند هشدار دهی» .مقصود از ام القری در
اين آيه مکه و مراد از «من حولها» مردم
ساکن در اطراف مکه است.[ ]۳اين آيه
به خوبی گواهی میدهد که فرآيند دعوت
پيامبر از يک نقطه مرکزی شروع شده و

تاریخ و سیره

خرداد و تیر 1396
آرام آرام اطراف آن را در برگرفته است.
مفهوم اين سخن آن است که آن حضرت
نقطه اصلی و اساسی
رسالت پيامبر اکرم مکه و در
مرحله بعد اطراف مکه و در مرحله
سوم سرزمين حجاز بود؛ آن
گاه گسترش اين دعوت به ساير
سرزمينها دنبال شد.

به پيش از دوره رسالت يا ناظر به دوران
رسالت باشد ـ هيچگاه به عنوان يک
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حکمت و مصلحت
خداوند اقتضا داشت که قرآن
در تمام فرآيند دعوت و اصالح
اجتماعی با پيامبر همراه گردد و به
تمام مقتضيات و نيازهای فرآيند
دعوت و رسالت پاسخ دهد.

@Mobahesatmagz

در مرحله نخست بايد تمام موانع دعوت
در نقطه مرکزی را کنار زند و با پاسخگويی
به کنشها و واکنشهای مردم در آن نقطه
مرکز ،قلب آنان را به اسالم و قرآن متمايل
سازد و در مرحله بعد به سراغ ديگران برود.
بر همين اساس پيامبر اکرم سيزده سال
مکيان را به اسالم دعوت کرد ،سپس به
سراغ مردم مدينه رفت و آنگاه ساير مناطق
دنيا را مورد توجه قرار داد.
از سوی ديگر ،حکمت و مصلحت
خداوند اقتضا داشت که قرآن در تمام
فرآيند دعوت و اصالح اجتماعی با پيامبر
همراه گردد و به تمام مقتضيات و نيازهای

فرآيند دعوت و رسالت پاسخ دهد .شاهد
مدعا آن است که وقتی کافران به ايشان
اعتراض کردند که چرا قرآن به يک باره نازل
نمیشود ،خداوند در پاسخ آنان فرمود که
يکی از اهداف اين امر تثبيت و تحکيم
َ َ َّ
َ َ َ
قلب پيامبر است«َ :وقال ال ِذ َين کف ُروا ل ْول
ُ َ َ َ ُْ ُ َ ً َ َ
َ َ
ن ِّزل عل ِيه الق ْرآن ُج ْملة َو ِاحد ًة کذ ِلک ِل ُنث ِّبت
َّ ْ َ ً
ُ
ِب ِه ف َؤ َادک َو َرتل َن ُاه ت ْر ِتيل»؛[« ]۴و کسانی
که کافر شدند ،گفتند :چرا قرآن يکجا
بر او نازل نشده است؟ما آن را به تدريج
نازل کرديم تا قلبت را به وسيله آن استوار
گردانيم؛ و آن را به آرامیبر تو خوانديم».
َ َ ُ
محل شاهد ،فقره ِ«ل ُنث ِّبت ِب ِه ف َؤ َادک» است
ً
که کامال نشان میدهد مقرر و مقدر الهی
بر نزول همزاد قرآن با رخدادها و حوادث
رسالت بوده است.[ ]۵بر همين اساس با
مطالعه آيات قرآن میتوان به بسياری از
اسرار تاريخ عصر رسالت پی برد و حتی
شماری از عناصر فرهنگ و تاريخ عصر
جاهليت نيز از قرآن قابل برداشت است.
نکته بسيار مهمی که بايد در تحليل
رخدادهای مربوط به دوره رسالت که در
قرآن انعکاس يافته ،مورد توجه قرار گيرد

آن است که نگاه قرآن به اين دست از
ً
رخدادها صرفا يک نگاه تاريخی نيست
ً
و هدف قرآن صرفا آن نيست که رهنمون
الزم در نوع تعامل با آنها را ارائه کند؛ به
عبارت روشنتر ،قرآن در تعامل با اين
رخدادها بهگونهای عمل کرده است که
مطالعه اين دست از آيات هماره ما را در
فضای موارد نزول قرار داده و به حقيقت
چنان حسی به ما دست میدهد که گويا
قرآن اينک برای ما نازل شده است.
ً
اساسا رمز و راز جاودانگی قرآن همين
نکته است که قرآن به رخدادهايی که در
گذشته اتفاق افتاده ـ اعم از آنکه مربوط

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

رخداد محض تاريخی نمینگرد؛ بلکه
آنها را َمعبری برای ارتباط با همه آدميان
امام صادق(ع) با اشاره به
جاودانهبودن قرآن چنين فرموده
است« :قرآن زنده است؛ مرگ بدان
راه ندارد؛ و به سان گردش شب و روز
و آفتاب و ماه در جريان است».
در همه اعصار و ادوار میشناسدّ .
سر اين
امر مسأله «تشابه قلوب» ـ يعنی برابری
حقيقت ،هويت ،اميال ،غرايز و فطريات
آدميان در همه زمانها ـ است که بهرغم
تغيير اشکال زندگی هرگز تغيير نمیکند
و هماره ثابت و استوار است .قرآن در اين
َ َ َّ َ َ َ َ َ
باره میفرمايد«َ :وقال ال ِذ َين ل ْيعل ُمون ل ْول
ِّ َّ َ َ ْ ٌ َ َ َ َّ
يکل ُم َنا الل ُه أ ْو تأ ِت َينا آية کذ ِلک قال ال ِذ َين ِم ْن
َق ْبله ْم م ْث َل َق ْوله ْم َت َش َاب َه ْت ُق ُل ُ
وب ُه ْم»؛[]۶
ِِ ِ
ِِ
«افراد نادان گفتند :چرا خدا با ما سخن
نمیگويد؟ يا برای ما معجزهای نمیآيد؟
کسانی که پيش از اينان بودند [نيز] مثل
همين گفته ايشان را میگفتند .دلها[و
افکا ر]شان به هم میماند .ما نشانه[ی
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خو د] را برای گروهی که يقين دارند ،نيک
روشن گردانيدهايم».
بر اين اساس ،نگاه به گذشته و دانستن
رخدادهای امتهای پيشين و حتی حوادث
صدر اسالم فوائد بسياری را به همراه
میآورد؛ زيرا ما از اين رهگذر ،با پيشينه
تاريخی خود و نيز تلخيها و شيرينیهای
تاريخ اسالم و ميزان كوشش يا كوتاهی
مسلمانان عصر نزول در دفاع و حمايت
از اسالم و پيامبر اکرم آشنا میشويم.
باری ،نگاه به گذشته عبرتآور است؛
زيرا گذشته آيينه آينده است و حوادث با هم
مشابهت فراوان دارند .اگر ما با مطالعه تاريخ
گذشتگان عوامل شكست و پيروزی آنان را
مورد بررسی قرار دهيم ،میتوانيم با اهتمام
به آنها از تكرار عوامل شكست جلوگيری
كرده و راهكارهای پيروزی را دنبال كنيم.
امام صادق(ع) با اشاره به جاودانهبودن
ّ
قرآن چنين فرموده است« :ان القرآن حي
لم يمت ،و انه يجري كما يجري الليل و
النهار و كما تجري الشمس و القمر»؛[]۷
«قرآن زنده است؛ مرگ بدان راه ندارد؛ و
به سان گردش شب و روز و آفتاب و ماه
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در جريان است» .تشبيه جريان قرآن به
جريان خورشيد و ماه تشبيه لطيفی است؛
زيرا با طلوع هر روز و شب خورشيد و ماه
ما احساس روزی نو و آغازی جديد داريم؛
گويا اين همان خورشيد و ماهی نيست كه
ديروز بر ما نورافشانی داشتهاند.
اين امر در روايتی ديگر از امام صادق(ع)
بهتری و تازگی قرآن ياد شده است؛ حضرت
در پاسخ شخصی كه پرسيد« :چگونه است
كه قرآن بهرغم انتشار و بحث و گفتوگوی
بسيار پيرامون آن ،نهتنها كهنه نمیشود،
بلكه همچنان تازه و نو بهنظر میرسد؟»
تشبيه جريان قرآن به جريان
خورشيد و ماه تشبيه لطيفی است؛
زيرا با طلوع هر روز و شب خورشيد
و ماه ما احساس روزی نو و آغازی
جديد داريم؛ گويا اين همان
خورشيد و ماهی نيست كه ديروز بر
ما نورافشانی داشتهاند.
فرمود« :زيرا خداوند آن را برای زمان يا
قومی خاص قرار نداد و قرآن برای هر ملتی
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نو و هر زمانیتر و تازه است.[] ۸
بنابر اين ،اگر در قرآن رخدادهای عصر
رسالت انعکاس يافته ،افزون بر آنکه قرآن
درصدد ارائه راه حل در بحرانهای آن روز
مسلمانان است ،میخواهد جهانيان در
همه ادوار تاريخی از اين رخدادها درس
بگيرند و گذشته خود را آيينه خود دانسته و
خود را در جای آدميان خوب و بد گذشته
بنشانند و از آن رخدادها درس بگيرند.[]۹
پانوشتها

 .۲انعام.۹۲ :
 .۳امین االسالم طبرسی درباره وجه تسمیه
مکه به ام القری چنین آورده است« :إنما سميت
مكة أم القرى ألن األرض دحيت من تحتها ،فكأن
األرض نشأت منها .و قيل :ألن أول بيت وضع في

 .۶بقره .۱۱۸ :برای آگاهی از تفسیر آیه ر .ک:
تفسیر الکبیر ،ج ،۴ص۳۳؛ زاد المسیر ،ج،۱
صص ۱۱۹ـ .۱۲۰
 .۷بحار االنوار ،ج ،۳۵ص۴۰۴؛ تفسیر
العیاشی ،ج ،۲ص.۲۰۴

الدنيا وضع بمكة ،فكأن القرى تنشأت منها ،عن

 .۸طوسی ،االمالی ،ص۵۸۰؛ بحار االنوار،

السدي .و قيل ألن على جميع الناس أن يستقبلوها

ج ،۲ص .۲۸۰در روايتی ديگر از آن حضرت

و يعظموها ألنها قبلتهم ،كما يجب تعظيم األم»؛

چنين آمده است«:ان القرآن لم يمت و انه يجري

مجمع البیان فی علوم القرآن ،ج ،۴ص.۱۱۰

كما يجري الليل و النهار ،و كما يجري الشمس

 .۴فرقان.۳۲ :

و القمر و يجري آخرنا كما يجري علي اولنا»؛

 .۵عالمه طباطبایی در تفسیر این فقره از آیه شریفه

تفسیر نور الثقلين ،ج ،۲ص .۴۸۲برخی از
ً
صاحبنظران به اين حقيقت اذعان کردهاند؛ مثال

انجام گرفت .ابن عساکر چنین مینویسد« :فكتب

بالعمل بإلقاء المعلم مسائله واحدة بعد واحدة إلى

تجري في أمثالهم إلي يوم القيامة»؛ ر.ک :مرآة

إلى الملوك يدعوهم إلى اإلسالم ،فخرج في يوم

المتعلم حتى تتم فصوله وأبوابه … فأحسن التعليم

العقول ،ج ،۵ص.۳۹

واحد منهم ستة نفر وذلك في المحرم سنة سبع

وأكمل التربية أن تلقي هذه المعارف العالية بالتدريج

 .۹حضرت امير در بخشی از خطبه متقين در

وأصبح كل رجل يتكلم بلسان القوم الذين بعثه

موزعة على الحوادث الواقعة المتضمنة لمساس أنواع

إليهم»؛ تاریخ مدینة دمشق ،ج ،۲۷ص .۳۵۷برای

الحاجات مبينة لما يرتبط بها من االعتقاد الحق والخلق

آگاهی بیشتر در این باره ر .ک :الطبقات الکبری،

الفاضل والحكم العملي المشروع مع ما يتعلق بها

توصيف پرهیزکاران چنين فرمود« :فإذا مروا بآية
ً
فيها تشويق ركنوا إليها طمعا ،وتطلعت نفوسهم
ً
إليها شوقا ،وظنوا أنها نصب أعينهم .وإذا مروا

ج ،۱ص۲۵۸؛ تاریخ طبری ،ج  ،۲ص ۲۹۲؛
ُ
الثقات ،ج  ،۲ص۶؛ اسد الغابة ،ج ،۱ص۲۲؛

من أسباب االعتبار واالتعاظ بين قصص الماضين

بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم

وعاقبة أمر المسرفين وعتو الطاغين والمستكبرين»؛

وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم»؛

مکاتیب الرسول ،ج ،۱صص ۱۸۲ـ .۱۸۴

المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،۱۵صص ۲۱۰ـ .۲۱۱

نهجالبالغه ،خطبه .۱۹۳

صلح حدیبیه ـ یعنی پس از سال ششم رسالت ـ
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عالمه مجلسی در تحليل قصص قرآن میگويد:
ً
«قد عرفت مرارا إن اآليه إذا انزلت في قوم فهي

 .۱عموم مورخان همچون طبری ،ابن اثیر و مسعودی

@Mobahesatmagz

بر این باورند که دعوت پادشاهان به اسالم پس از

چنین آورده است « :فقوله :كذلك لنثبت به فؤادك؛
ً
بيان تام لسبب تنزيل القرآن نجوما متفرقة و بيان ذلك
ً
أن تعليم علم من العلوم وخاصة ما كان منها مرتبطا

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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چرا آخوند خراسانی از سیستمی
که مذهبی نبود طرفداری کرد؟

گزارش نشست تخصصی آخوند خراسانی و انقالب مشروطه

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

پزشکی به تحصیل پرداخت .حدود  ۸سال

دنبال کند؛ اما دانشگاهیها به او گفتند

کتاب و اینکه چرا آخوند خراسانی خود

در بیمارستان مشغول کار بود و بهخاطر

که رشته تاریخ مطالعات ایرانشناسی را

را درگیر انقالب مشروطه کرد ،صحبت

فشار کار و محیط بیمارستان ،سفرهای

دنبال کند .آشنایی دکتر فرزانه با شخصیت

کردند و دکتر رحمانیان و دکتر فدایی نیز

خود در اروپا را آغاز کرد .در این سفرها

«آخوند خراسانی» به کتاب آقای کسروی

درباره کتاب و موضوع آن دیدگاه خود را

اوقات فراغت مناسبی برای کتاب خواندن

مربوط میشود و نکته جالب کالسهای

بیان فرمودند.
ً
دکتر محمد فرزانه ،اصالتا اصفهانی اما

داشت و از آنجایی که به عنوان مهاجر

مشروطه برای ایشان این بود که اسم آخوند

در اروپا ساکن بود ،به مطالعه کتابهای

خراسانی بهعنوان یک شخص مهم در

متولد  ۱۳۴۶اهواز است .در سال ۱۳۶۱

تاریخی پرداخت .در سال  ۲۰۰۰دوباره

موفقیت انقالب مشروطه و تأسیس مجلس

با ورود به هالل احمر و بسیج و فعالیت

به تحصیالت ادامه داد و موضوع پایاننامه

و بازنگری مجلس بعد از بمبارانکردن

در جنگ تحمیلی فعالت خود را آغاز

فوق لیسانس او درباره منشأ صهیونیسم

مجلس بود .در این کتابها هیچکدام

کرد .سال  ۱۳۶۳برای ادامه تحصیل به

و سیاست انگلیس در سال  ۱۸۳۹بود و

از اساتید توضیح نداده بودند که چرا و

سوئیس رفت و در رشته پرستاری و مدیریت

برای دکترا نیز همین موضوع را میخواست

چگونه آخوند خراسانی این کار را انجام
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داده بود .پاسخ همین سؤال رساله دکترای

مذهب یا روحانیت بهطور کلی وی را

دکتر فرزانه میگوید ممکن است که

وی شد .برای دکتر فرزانه این سؤال مطرح

تشویق کرد تا بهدنبال این موضوع برود.

آخوند در سال  ۱۹۱۱فوت کرده باشد،

مسأله دیگر این بود که در تاریخنگاری
ً
ایران مخصوصا تاریخ مدرن یا معاصر
ً
از منابع روحانی یا فقهی اصال استفاده

ولی آخوند از خیلی جهات هنوز زنده
ایشان که هنوز هم در حوزههای شیعهی

نمیشود و نظرهای فقهی را ممکن است

دوازدهامامی بسیار مهم است و تدریس

بدانیم؛ ولی بر روی چگونگی کارایی این

میشود .از آنجا که کفایه در قرن  ۱۹به

بود که چرا آخوند خراسانی از سیستمی

نظرهای فقهی هیچوقت بحث نشده است.

وسیله یک غیرعرب به زبان عربی نوشته

که مذهبی نبود طرفداری کرد؟ نکته دوم

او سعی کرده تا به این مسأله که چرا یک

شده بود ،مطالعهاش برای من سخت بود

این بود که هیچکس باور نمیکرد که یک

فقیه از نظر فقهی از موضوعی طرفداری

و به پیشنهاد دوستان مقدمه و خاتمه کتاب

روحانی در سطح آخوندخراسانی بخواهد

میکند ،پاسخ دهد .به گفته دکتر فرزانه

را خواندم و توانستم با مفهوم «اجتهاد»

خودش را گرفتار این چالش کند .بعد از

این مسأله برمیگردد به اسالمهراسی

پایان تحقیقات به این نتیجه رسید که
ً
ً
کال جهان علم در غرب مخصوصا ـ و تا

و ترس از اینکه نقطه مثبتی را بتوانیم
درباره روحانیت پیدا کنیم؛ یا بهطور

حدودی در ایران هم ـ اینطوری است

کلی یک نقطه مثبت راجع به اسالم یا

که نگاه خیلی منفی نسبت به مذهب و

درباره فقه پویا ـ که در آمریکا مشابهش

کسانی که مذهب را ترویج میدهند،

را خیلی داریم ـ بتوانیم پیداکنیم .در بطن

دارد .برای او این مسأله خیلی مهم بود

انقالب آمریکا و نوشتن قانون اساسی

که دموکراسی باشد و هرکس آزادی بیان

و همهجای قانون اساسی آمریکا ،این

نظر و عقیده خود را داشته باشد؛ زیرا در

مسأله خیلی واضح و حاضر است؛ ولی

آمریکا نیز چنین چیزی وجود نداشت.

برای اینکه اسم اسالم بر این مسأله بود،

از منظر آخوند آشنا شوم و نقش اجتهاد

منفینگری نسبت به کل کلمه اسالم یا

خیلی منفی میشد.

را از نظر علمی ـ مذهبی یا از نظر فقهی

هیچکس باور نمیکرد یک
روحانی در سطح آخوندخراسانی
بخواهد خودش را گرفتار این
چالش کند.

است؛ مثل تدریس کتاب کفایةاالصول

143

Mobahesat.ir

@Mobahesatmagz

ممکن است آخوند در
سال  ۱۹۱۱فوت کرده باشد،
ولی آخوند از خیلی جهات هنوز
زنده است؛ مثل تدریس کتاب
کفایةاالصول ایشان که هنوز هم
در حوزههای شیعهی دوازدهامامی
بسیار مهم است.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

آشنا شوم و استادهای راهنما را توجیه

ایرانی نبود؛ از فرنگ آورده شده بود؛

و مجلس بتواند تمام تصمیمات را بگیرد

کنم؛ زیرا در دانشگاههای آمریکا فقه

از طرف کسانی که فرنگیمآب نبودند

و تمام قوانین را وضع کند؛ یعنی اگر ما

ولی با سیاست فرنگی بیشتر آشنا بودند

بخواهیم مشروطیت و عدالت را برگردانیم،

و به قول معروف بیشتر میدانستند که

این مجلس به درد آن میخورد؛ وگرنه ما

ممکن است این سیستم فرنگی ،درد

هیچ کار دیگری نمیتوانیم بکنیم.

اگر آخوند خراسانی نبود،
خیلی سخت میشد گفت که
عاقبت مجلس در ایران چه میشد.
انقالب مشروطه به کل از خیلی
جهات سکوالر بود و مشروطیت
ایرانی نبود.

بیعدالتی در ایران را دوا کند.

در این کتاب تأکید نویسنده بر این است

خیلیها فکر میکردند که آخوند خودش

که آخوند و عملیاتی که آخوند انجام داده

مشروطه را نمیشناخته و نمیدانسته

برای موفقیت مشروطیت باید در چارچوب

مشروطیت چیست و به دالیل اجتماعی ـ

روحانیت و در چارچوب وظایف یک

نه سیاسی ـ آورده شده بود؛ در صورتیکه

مجتهد با مقتضیات زمان باشد .اگر

ً
شیعه خیلی کم تدریس میشود و اصال

چنین چیزی صحت ندارد؛ باید فتاوای

اطالعاتی در دانشگاهها نیست.

آخوند و گزارشهایی که درباره وی هست

سخن اصلی وی در کتاب خود این

را بخوانیم؛ همانطور که دکتر فرزانه در

است که قبولکردن این موضوع که

کتابخانه مجلس و نزد مرحوم حائری

بدون آخوند خراسانی انقالب مشروطه

خوانده؛ نامهها ،تلگرافها و…  .از آخوند

میتوانست موفق شود و مجلس

سؤال میشود درباره اینکه مشروطیت
ً
چیست و آخوند دقیقا شرحی را میدهد

نزدیک به غیرممکن است.

که غربیها دارند .آخوند به واعظ اصفهانی

میتوانست درهایش را باز نگه دارد،

خیلیها فکر میکردند
آخوند خودش مشروطه را
نمیشناخته و نمیدانسته
مشروطیت چیست و به دالیل
اجتماعی ـ نه سیاسی ـ آورده شده
بود؛ در صورتیکه چنین چیزی
صحت ندارد.

اگر آخوند خراسانی نبود ،خیلی سخت

که منبری معروفی بود میگوید به مردم

در غیر این صورت باشد به نتیجه منفی

میشد گفت که عاقبت مجلس در ایران

بفهمانید و بگویید که مشروطیت یعنی

خواهیم رسید.

چه میشد .انقالب مشروطه به کل از

کردن سلطنتی که در آن
اینکه حکومت ِ

خیلی جهات سکوالر بود و مشروطیت
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شاه هیچ نوع کنترل سیاسی نداشته باشد

به عقیده دکتر فرزانه ،آخوند شخصیت
سیاسی سکوالری که خیلی غربی فکر

تاریخ و سیره

خرداد و تیر 1396
میکند نیست؛ بلکه او فوقالعاده مسلمان

بروید بر سر همان قوانینی که عدالت را

صورت اسالم و سیاست تفکیکشدنی

است و همه زوایای فقهی و اجتماعی اسالم

میتواند برگرداند.

نیستند و اگر بخواهیم تاریخ  ۵۰۰ساله

را در نظر میگیرد .آخوند هیچگاه با نظراتی

مسأله دیگری که درباره آخوند مطرح

ایران را نگاه کنیم ،این یک گولزدن علمی

که علیه دستورات قرآنی بود همرأی نبود و

است این است که اگر تاریخ قانون

است که بگوییم اسالم و سیاست از هم

هیچوقت تمام کنترل را به دست پارلمان

اساسی را در نظر بگیریم و تمام متممها

جدا هستند.

یا تمام کنترل را به دست روحانیت نداد

را بخوانیم و قانون اساسی جمهوری

آخوند خود را سیاستمدار نمیدانست؛

و سعی میکرد توازن را نگه دارد .آخوند

اسالمی و متممهایش را هم بخوانیم،

زیرا میگفت اینها چیزی نیست که

نیز مانند شیخ فضلالله این مسأله را

خواهیم دید که فرق چندانی با هم ندارند؛

من بخواهم وارد این بحثها شوم .او

تاحدودی قبول داشت؛ ولی با یک درجه
باالتر و اینکه مردم میتوانند شروع کنند
به دانستن و تصمیمگرفتن برای خودشان
و ما هم کمک میکنیم تا به بیراهه نروند.
آخوند خط قرمزهای خیلی واضحی
ً
داشت؛ مثال در روزنامه اختر شخصی
از تبریز شکایت میکند که شما که

به عقیده دکتر فرزانه ،آخوند
شخصیت سیاسی سکوالری که
خیلی غربی فکر میکند نیست؛
بلکه او فوقالعاده مسلمان است
و همه زوایای فقهی و اجتماعی
اسالم را در نظر میگیرد.

میگفت علما کار خود را انجام دهند و
عقال و دوستان سیاستمدار هم کار خود
را؛ بحث رقابت نبوده است.
دکتر فرزانه در پایان صحبتهای خود
گفت :هنوز هم میتوان کتابهای بسیاری
درباره آخوند و مدرنکردن و پویاکردن
ً
اجتماعی و سیاست ایران نوشت و طبیعتا
این قطره ایست در یک دریای بزرگ.

تبلیغات مجلس را میکنید ،صحبت

بلژیک و روسیه و بلغارستان و تا حدی

فرزانه درباره شخصیت آخوند و مشروطه

نشوید و این مسائل ممکن است اسالم

فرانسه است.

به ایراد سخن پرداخت .دکتر رحمانیان به

را به خطر بیندازد و چیزی نیست که در

به عقیده افرادی مثل آقای حائری،

دلیل محدود بودن زمان ،فرصت خواندن

مجلس بشود دربارهاش صحبت کرد .شما

آخوند فردی سیاسی نبود؛ ولی در هر

عمیق و دقیق کتاب را نداشته ،اما مقدمه،
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گذاشتند .آخوند وقتی صرف این موضوع
ً
نمیکند و میگوید اصال وارد این مقوالت

نوشته شده بود یک کپی از قانون اساسی

را برگزار کرده بود بعد از صحبتهای دکتر
@Mobahesatmagz

از بیحجابی میکنند و خانمها را آزاد

زیرا قانون اساسی که در دوران مشروطه

دکتر داریوش رحمانیان که این نشست

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

فهرست و کتابنامه پایانی کتاب را خوانده

مرحوم نائینی است .شهرت نائینی بهخاطر

قمی (صاحب قوانین) است .آخوند یک

بود .به گفته وی برای نخستین بار دکتر

کتاب اوست؛ ما در تاریخ داریم کسانی

فقیه اصولی مسلم است که وارد حوزه

کدیور اولین کتاب مهم خود را در زمینه

را که شهرتشان بهخاطر کتابشان است.

سیاست مشروطه شده.

انقالب مشروطه و تاریخ اندیشه سیاسی
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نکته مهم این است که با توجه به جایگاهی

دکتررحمانیان به نکته مهمی در گفتار
دکتر فرزانه اشاره کرد و آن این که دکتر

نوشته است .کتاب نظریههای دولت
ً
در فقه شیعه که تقریبا همه روایتهای

فرزانه بر سرشت سکوالر انقالب

مهم والیت فقیه نزد بزرگان شیعه را

مشروطه ایران تأکید دارد و به روشنی

مرور و دستهبندی میکند و بعد از

میگوید این انقالب سکوالر است

آن کتاب حکومت الهی است که در

و آخوند خراسانی نیز بر این واقعه

حقیقت ادامه کتاب اولی هست و جلد

صحه گذاشته و بین عقال و علما

دوم آن محسوب میشود .نکته خیلی

یک دوگانگی ایجاد کرده و گفته کار

مهمی که آقای دکتر فرزانه و آقای دکتر

سیاست را بسپارید به عقال و علما

کدیور در مقدمه سیاستنامه خراسانی

هم جدا باشند.

اشاره میکنند این است که در قیاس

به نظر رحمانیان این مسأله نباید

با شیخ فضلالله نوری ،در تحقیقات

ما را راجع به مشروطه فریب دهد؛

مربوط به حوزه تاریخ اندیشه سیاسی،
ً
تقریبا این طیف در حاشیه هستند؛

ما نباید درباره انقالب مشروطه
گرفتار کالنروایتها شویم و اگر

حتی کسانی که منتقد شیخ فضلالله

دکتر فرزانه احتیاط نکند ممکن

نوری و جریان مشروعهخواهی بودند،

که آخوند خراسانی در تاریخ انقالب مشروطه

است به ورطه کالنروایتها بیفتد و

توجه خیلی کمتری به آخوند خراسانی و

داشت ،بیتوجهی عجیب و غریبی به وی

تحقیقاتش مثل تحلیلهای آقای آجودانی

شیخ عبدالله مازندرانی و دیگران داشتند.

شده است .آخوند خراسانی در تاریخ علم

و آدمیت بشود .محقق تاریخ باید خیلی

البته در این میان یک استثنا داریم و آن هم

اصول نقطه عطف بارزی بعد از میرزای

با احتیاط راه برود و از اینکه به دام

تاریخ و سیره

خرداد و تیر 1396
کالنروایتهایی که یک وجه قضیه را

سکوالر؛ انقالب مشروطه چیزی درهم

خودش ثمرههای دیگری خواهد داشت؛

میبینند و بزرگ میکنود و از وجه دیگر

تنیده و مخلوط است .ما دو دوره تحول

زیرا خود انقالب مشروطه باعث یک تحول

غافل میمانند پرهیز کند.

جدی در تاریخ اندیشه سیاسی داریم؛

و دگرگونی مهم در تفکر سیاسی ایرانیان

به نظر دکتر رحمانیان انقالب مشروطه

یکی پیش از انقالب مشروطه که از بحران

بهویژه در حوزه تفکر شیعی میشود.

ایران یک انقالب در هم تنیده و در هم

جنگهای ایران و روسیه شروع میشود

تا قبل از انقالب مشروطه فقهای ما باب

آمیخته از گفتارهای گوناگون است؛ نه

(که البته از نظر رحمانیان تاریخ تجدد

ویژهای را برای حقوق مدنی و سیاسی

تکگفتمانی .یکی از بزرگترین آفاتی

فکری ایرانیان را باید از انقراض صفویه

باز نکردند؛ یعنی مسألهای بهنام حقوق
ً
سیاسی و مدنی در فقه شیعه مستقال باز

که مشروطهشناسی ایرانی با آن برخورد
کرده این است که گرفتار کالنروایتهای
یکسویهنگر و غلوآمیز شده است و این
ناشی از چند مسأله است؛ یکی این
که دانش در ایران از بیماری عوامزدگی
ً
رنج میبرد؛ ظاهرا هر کسی فکر میکند

به نظر دکتر رحمانیان
انقالب مشروطه ایران یک انقالب
در هم تنیده و در هم آمیخته از
گفتارهای گوناگون است؛ نه
تکگفتمانی.

میتواند انقالب مشروطه را بخواند و

نشده بود .انقالب مشروطه است که باعث
تحول شد و امر سیاسی و حقوق مدنی
را در فقه سیاسی شیعه برای نخستین بار
مستقل میکند .این خود یک انقالب در
فکر سیاسی شیعه بود .آخوند خراسانی،
نائینی و شیخ فضل الله نمایندگان این

هزاران برابر پیچیده تر از علوم پزشکی

اتفاق افتاد و ایرانیان را تکان داد .دومین

به عقیده رحمانیان اگر اسیر سوپربازیهای

است؛ اما در ایران تخصص تاریخی

بحران هم جنگهای ایران و روسیه

تکنگارانه در تاریخ شویم نمیتوانیم خیلی

لحاظ نمیشود.

و میرزاصالح شیرازی و عبداللطیف

جلو برویم .وی در نقد کتاب گفت :اگر

شوشتری و… است.

کمی به تحلیلهای زمینهمند توجه میشد،

و بعضی دیگر معتقدند ـ گفتمانش نه
ً
ً
کامال اسالمی است و نه کامال غربی و

به لحاظ فکری ثمره این زمینهسازیها و

البته داوری بنده به دلیل رندومیخواندن

تدارکات نظریست؛ ولی از جهت دیگر نیز

کتاب نابهجاست.
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ایران ـ بر خالف چیزی که آجودانی

بنابراین انقالب مشروطه از یک جهت

این کتاب صورت و سیرت دیگری داشت.

@Mobahesatmagz

بنویسد؛ ولی در واقع چنین نیست؛ تاریخ

حساب کرد)؛ بحرانی که در آن زمان

به نظر رحمانیان انقالب مشروطه

دگرگونیاند.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

دکتر فدایی با اشاره به فقه پویای مورد
اشاره دکتر فرزانه گفت که خیلی مهم بود

شیخ انصاری است که مشروطه یکی از

شبیه اساتیدش هست و فتوایی هم که

جدیترین آنهاست.

در حمایت از مشروطه صادر میکند

که کسانی مثل آخوند در دوره مشروطه

به هر حال دوتا گرایش اصلی است؛ یکی

بهلحاظ شکلی و ساختاری و ادبی خیلی

بستری ایجاد کردند که دربارهی مفاهیم

والیت سیاسی فقها و دیگری مشروطه.

شبیه به فتوای میرزای شیرازی در تحریم

جدید صحبت میشود .به نظر من نظریهی

نظریه سیاسی آخوند خراسانی نظریهایست

تنباکوست؛ آخوند میگوید« :همراهی با

سیاسی آخوند در ادامه مکتب شیخ انصاری

دووجهی که از یک طرف سیاست فقها در

مخالفین اساس مشروطیت هرکه باشد،

هست و نظریات مختلفی راجع به سیاست

عصر غیبت را خیلی شرعی نمیداند؛ اما

ولو با تعرض بر مسلمانان حامی اساس

در دوره غیبت شکل میگیرد که بخشی
از آن نظریه سلطنت مأذون هست؛ یعنی
سلطان اذن میگیرد از جانب نمایندگان
شریعت که بتواند سلطنت کند.
بخشی از نظریات هم نظریات تعطیل
هستند؛ که شیعیان اثنیعشری اعتقاد
داشتند که در زمان غیبت معصوم نمیشود

تا قبل از انقالب مشروطه
فقهای ما باب ویژهای را برای
حقوق مدنی و سیاسی باز نکردند؛
یعنی مسألهای بهنام حقوق سیاسی
ً
و مدنی در فقه شیعه مستقال باز
نشده بود.

به سیاست پرداخت؛ بنابراین با برخی از
فقها مواجه هستیم که به سمت نظریات
تعطیل می روند.

مشروطیت ،در حکم محاربه با امام عصر
عجلالله فرجه است».
به نظر دکتر فدایی فقیه به اعتبار فقیهبودنش
از سه منصب برخوردار است:
«منصب افتا»« ،منصب قضا» و «منصب
والیت» .شیخ انصاری توضیح میدهد
این والیت برای معصوم ،مطلقه هست و
برای همین غیرمعصوم نمیتواند والیت

فقها در عین حال سیاسی هستند.
به نظر دکتر فدایی در نگاه فقهای کالسیک

مطلقه داشته باشد در دوره غیبت .شیخ
انصاری به این نتیجه میرسد که فقها در

طیفی از نظریات والیت سیاسی نیز

شیعه یک باور مشترک وجود دارد و آن این

هستند مانند نظریات امام خمینی و

که حکومت غیرمعصوم در عصر غیبت

آخوند خراسانی میگوید اگر در امور

صاحب جواهر که طبیعی هست که به

حکومت جائرانه است و این نگاه ،نگاه

عامه و سیاسی ،از فقیه استفتا شده باشد،

سمت والیت سیاسی فقها میروند.

شیخ انصاری و میرزای شیرازیست.

فقیه باید نظر سیاسی خود را بهصورت یک

بنابراین آخوند نیز نظریه سیاسیش خیلی

فتوا بیان کند .این همان نظریه دووجهی

طیف دیگر در همین طیف ،مکتب
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دوران غیبت والیت سیاسی ندارند.

تاریخ و سیره

خرداد و تیر 1396
آخوند هست که دکتر فدایی به آن اشاره کرد.

مرحوم نائینی میگوید :مشروطه به

میرزای شیرازی در تلگرافی در حمایت

شیخ انصاری در مکاسب از سه حاکم

نسبت حکومتهای دیگر که آنها هم

از مشروطه میگوید« :الیوم بذل جهد در

سخن میگوید که به اعتقاد وی هر سه

حق را غصب کردند ،مثل کنیز سیاهی

استحکام و استقرار مشروطیت به منزله

اینها جائر و غصبی هستند؛ یعنی حق

هست که دستان خونآلود خود را شسته؛

جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداه و

معصوم را غصب کردهاند .این مسأله

بنابراین دستان خونآلود پاک شده ،ولی

سرمویی مخالفت و مسامحه به منزله

اساس حرف شیخ و آخوند است که جائر

سیاهی همچنان باقیست.

خذالن و محاربه با آن حضرت صلوات

موافق ،جائر مخالف و جائر کافر داریم.

در نگاه آخوند هم با این مسأله مواجه

جائر موافق حاکمی است که شیعه هست

هستیم که این حکومت عصر غیبت در هر

به نظر دکتر فدایی مشروطهای که از آن

و موافق شرع؛ شریعت شیعه را قبول دارد

صورت جائر است و حق معصوم را غصب

صحبت شده مشابه با مشروطهخواهی در
ً
غرب نیست؛ زیرا ذاتا مشروعیتی دارد که

و حکومتی تشکیل داده و حق امام غائب
را غصب کرده است .جائر مخالف اهل
سنتی است که در منصب قدرت قرار گرفته؛
جائر کافر هم مسلمان نیست .بنابراین جائر
موافق ـ که شیخ انصاری جائر مؤمن نیز
به او میگوید ـ همین ظلم را انجام داده و
حق معصوم را سلب کرده است .این نکته
بسیار مهمی است؛ اما بعضی میگویند

به نظر دکتر فدایی
مشروطهای که از آن صحبت شده
مشابه با مشروطهخواهی در غرب
ً
نیست؛ زیرا ذاتا مشروعیتی دارد
که مشروطه از این مشروعیت
ً
حمایت میکند؛ ولی فعال
خیرالموجودین است.

الله علیه هست».

مشروطه از این مشروعیت حمایت میکند؛
ً
ولی فعال خیرالموجودین است .این نگاهی
است که فقهای کالسیک ما با آن مواجه
هستند .کسانی که به والیت سیاسی فقها
اعتقاد داشتند یک گام جلوتر بودند و اعتقاد
به این داشتند که دستان سیاست در دوره
غیبت خونآلود و ناپاک نیست.

خیلی در نگاه آخوند وجه ایجابی ندارد؛

ظلم مضاعف دارند و مشروطه یک حق

ترجمه شود و در دسترس عالقهمندان

بلکه وجه سلبی دارد و مبنای عملی آخوند

را غصب کرده؛ در حالیکه آنان سه حق

قرارگیرد.

دفع افسد به فاسد است.

را غصب کردند.
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است؛ زیرا بهنظر میرسد که تأیید مشروطه

میگوید که حکومتهای غیرمشروطه

دکتر فرزانه آرزو کرد که این کتاب به زودی

@Mobahesatmagz

که آخوند قائل به والیت سیاسی فقها بوده

کرده؛ اما ظلم کمتری میکند .البته نائینی

دکتر فدایی ضمن ابراز رضایت از کتاب

کارد آل خلیفه بر استخوان مقاومت انقالب بحرین
ویژگیهای صهیونیسم در منابع یهود
سید قطب سلفی نبود  /گروههای تکفیری از اندیشههای او
سوءاستفاده میکنند

خرداد و تیر 1396

بین الملل

کارد آل خلیفه بر استخوان
مقاومت انقالب بحرین
حلقه اول سریال ناتوی عربی!

حجتاالسالم غریب رضا

اگر ادعا کنیم تنها انقالبی که هنوز بر اهداف اصولی خود
پافشاری میکند و انقالب معکوس نتوانسته اهداف
و مسیرش را وارونه کند ،انقالب مردمی بحرین است
سخنی به گزافه نگفتهایم .رمز این ثبات قدم و استقامت
هم رهبری روحانیت آگاه و انقالبی است .به همین
دلیل دشمن قلب انقالب بحرین را هدف گرفته است.
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بحرین پاره تن امت اسالمی است
و انقالب مردمیاش شاخص و ستاره
درخشان انقالبهای بیداری اسالمی؛
ولی دیگر کارد به استخوان رسیده و
حکومت بحرین قصد دارد اقدامات
سرکوبگرانه نهایی خود را برای از بین
بردن ریشههای انقالب بیداری اسالمی
بحرین به کار بگیرد.
همه مسؤولیم؛ نهتنها باید اقدام کنیم،
بلکه باید به موقع اقدام کنیم .هرگونه تأخیر
در برخورد با این اقدامات ،نتایج غیرقابل
جبرانی را به دنبال خواهد داشت.
آیتالله شیخ عیسی قاسم خط مقدم

عزت اسالم و تشیع انقالبی است .ایشان
نماینده اغلب مراجع و زعیم حوزههای
علمیه بحرین است .امروز حیثیت و شرافت
حوزههای علمیه در خطر است و دیگر وقت
تقیه و مدارا با حاکمیت ظالمی مانند بحرین
نیست .سکوت یا اقدام با تأخیر حوزههای
علمیه توجیهی ندارد و فریاد محکومیت این
اقدامات کمترین کار و صد البته دارای تأثیر
بسیار است .مطمئن باشید نظامهای سیاسی
امروز دیگر بار معنایی و قدرت تأثیرگذار
فتوای مراجع شیعه را شناختهاند ،روی آن
حساب میکنند و در پی این مواضع ،اقدامات
دیوانهوار ،خود کاسته یا متوقف خواهند شد.

این نکته هم قابل توجه است که
محکومیتها نباید فقط منحصر به عالمان
شیعه باشد .هر چند اغلب ساکنان بحرین
در نتیجه اکثریت انقالبیان این کشور
شیعیان هستند ،ولی انقالب مردمی بحرین
مطالبات انسانی و اسالمی فراگیری دارد که
بسیاری از اهل سنت بحرین نیز با آن همسو
هستند .در نتیجه باید از تمامی ظرفیت
تقریبی نظام برای جلب حمایت علمای
اهل سنت داخل و خارج استفاده نمود.
اگر ادعا کنیم تنها انقالبی که هنوز بر
اهداف اصولی خود پافشاری میکند و
انقالب معکوس نتوانسته اهداف و مسیرش

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

را وارونه کند ،انقالب مردمی بحرین است
سخنی به گزافه نگفتهایم .رمز این ثبات
قدم و استقامت هم رهبری روحانیت آگاه
و انقالبی است .به همین دلیل هم دشمن
آیتالله شیخ عیسی قاسم
خط مقدم عزت اسالم و تشیع
انقالبی است .ایشان نماینده
اغلب مراجع و زعیم حوزههای
علمیه بحرین است.
قلب انقالب بحرین را هدف گرفته است.
دشمن به خوبی میداند پیروزی انقالبی
اسالمی به رهبری روحانیت انقالبی در
بحرین (هرچند در ساختار حاکمیت آینده
تفاوتهایی با نظام جمهوری اسالمی ایران
داشته باشد) فاجعه دیگری برای استکبار
جهانی است و موجب قدرت گرفتن
تصاعدی خط مقاومت خواهد شد .به
همین جهت از هر تالش و اقدامی جهت
شکستدادن انقالب کوتاهی نخواهد کرد.
در نقطه مقابل ،همه باید قیام کنیم و
سرنوشت بحرین را سرنوشت ایران و
امت اسالمی بدانیم .پیشنهادات زیر
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میتواند فضای جهانی را نسبت به این
بحران تغییر دهد:
دستگاه دیپلماسی از ظرفیت و تأثیر جهانی
جمهوری اسالمی برای رایزنی با کشورهای
همسو و عالقهمند به ایران و محکومکردن
اقدامات آل خلیفه به شکل رسمی توسط
دولتهای دیگر؛ مانند فراخواندن سفرای
بحرین در کشورهای دیگر به وزارت خارجه
و تذکر دادن کشورها به این سفرا.
پیشتر برخی کشورهای اروپایی نسبت
به وضعیت اسفناک حقوق بشر در بحرین
موضع گیری کرده بودند؛ الزم است این
مواضع به روزرسانی شوند .دولت محترم
با توجه به توان باالی مذاکره و ارتباط با
اتحادیه اروپا در موضوع برجام ،در این
مسأله نیز میتواند دست کم  ۱+۵را تشویق
به موضعگیری نماید.
مطالبهگری از سازمانهای بینالمللی برای
موضعگیری نسبت به جنایات حکومت
آل خلیفه؛ مانند سازمان عفو بین الملل،
سازمانهای حقوق بشری غیردولتی مهم
در جهان و سازمان کنفرانس اسالمی.
سازمانهای غیردولتی ایرانی و عربی
و غربی همسو باید در اقدامی مشترک به
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برگزاری نشستها و کمپینهای بینالمللی
برای حمایت از مردم بحرین بپردازند .امضای
نامهای با یک میلیون امضا ،خطاب به سازمان
ملل برای مجرم جنگی معرفیکردن پادشاه
بحرین و محاکمه رهبران این حاکمیت در
دادگاه الهه ،کمترین اقدامی است که این
مؤسسات میتوانند انجام دهند.
روشنگری افکار عمومی بسیار ضروری
است و فشار مضاعفی را بر حکومت آل
خلیفه وارد میکند .الزم است رادیو و
تلویزیونهای اسالمی و فعاالن فضای
مجازی با اهتمام مضاعف مظلومیت مردم
بحرین و بیگناهی رهبر انقالب بحرین
هر چند اغلب ساکنان
بحرین در نتیجه اکثریت انقالبیان
این کشور شیعیان هستند ،ولی
انقالب مردمی بحرین مطالبات
انسانی و اسالمی فراگیری دارد که
بسیاری از اهل سنت بحرین نیز با
آن همسو هستند.
را مطرح کنند ،تا آزادگان جهان نسبت به
این واقعیتها مطلع شوند.

خرداد و تیر 1396

بین الملل

ویژگیهای صهیونیسم در منابع یهود

نگاهی به دولت اشغالگر قدس از زاویه متون یهودی

حجتاالسالم علیاکبر مؤمنی

جنبش صهیونیسم ،با شعار فریبنده «بازگشت به سرزمین موعود»
شکل گرفت و نخستین همایش صهیونیستها ،به ریاست تئودر
هرتزل در سال ۱۸۹۷م در شهر بال سوئیس برگزار گردید .تالشهای
هرتزل ،به صدور اعالمیه قیمومیت فلسطین در سال  ۱۹۲۰انجامید
و سرانجام ،در سال  ۱۹۴۸تأسیس رسمی دولت اسرائیل اعالم
گردید و در سال  ۱۹۶۷نیز قدس اشغال شد؛ اما تشکیل دولت
اسرائیل ،ایستگاه ّاو ل حرکت صهیونیسم است و هدف اصلی،
تشکیل حکومت جهانی یهود است.
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 .۱نژادپرستی
امتیازطلبی و نژادپرستی که از مهمترین
ویژگیهای صهیونیسم است ،در منابع
یهود به طور صریح و فراوان انعکاس یافته

@Mobahesatmagz

صهیونیستها با استفاده ابزاری از
ایدئولوژی یهود ،برای استیال بر تمامی
سرزمینها و تشکیل حکومت جهانی
خویش برنامهریزی میکنند و اسرائیل،
تجسم بخشی از نقشه صهیونیستی است.
گرچه جنبش صهیونیسم با آیین یهودی
تفاوتهای اساسی دارد ،اما این جنبش
همواره از دین و مذهب بهعنوان وسیلهای
مؤثر و قدرتمند برای دستیابی به طرحهای
استعماری استفاده کرده است .امروزه با
گذشت حدود  ۷۰سال از تشکیل رژیم

صهیونیستی و نفوذ جهانی این رژیم در
عرصههای سیاسی ،اقتصادی و رسانهای،
شناخت آن بیش از هر زمان دیگری ضرورت
یافته است .در این نوشتار ،با استفاده از
منابع یهود ،مهمترین ویژگیهای صهیونیسم
مورد بررسی قرار میگیرد.

است .روحیه نژادپرستی که زاییده افکار و
پندارهای باطل آنهاست ،منشأ بسیاری از
انحرافها و رفتارهای ناپسند شده است.
آنها خود را ملت برگزیده خداوند و سایر
ملتها را حیوانات انساننما میدانند.
مطابق برخی منابع یهود ،از جمله
نوشتههای ّ
«ربی[ ]۱اشنویر زالمن»[]۲
تمایز میان یهود و غیریهود را اینگونه ذکر
شده است :هر یهودی ،دارای دو روح است:
روح حیوانی و روح الهی؛ روح حیوانی،
در باالترین طبقات نیروهای شیطانی ریشه

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

ُ
دارد .این روح ،منبع شرور است؛ اما در عین
حال ،منشأ خیرهای طبیعی مانند مهربانی
و نیکخواهی نیز هست؛ چراکه در «طبقه
نور» نیز ریشه دارد؛ یعنی نزدیکترین نقطه
از شاکله عالم شیاطین به کناره عالم قدس؛
اما روح الهی ،در خدا ریشه دارد و یا به
یک معنا ،بخشی از خداست .بیگانگان،
نه تنها فاقد روح الهی هستند ،بلکه روح
حیوانی آنان نیز در مقایسه با روح حیوانی
یهودیان ،از الیههای پایینتری از عالم
شیطانی ریشه میگیرند.[]۳
تلمود[ ]۴میگوید« :این ّمنت ،بر ارواح
یهود نهاده شده است که جزئی از خداوند
باشند .این نفوس ،از جوهر خداوند جوانه
میزنند؛ چنانکه فرزند از جوهر و ذات
پدر بیرون میآید .اگر یهودیان نبودند،
برکت از روی زمین رخت برمیبست
و باران نمیبارید و خورشید نمیتابید.
پس ،بدون اسرائیلیان ،ملتهای روی
زمین قادر به زندگی نیستند».
بر اساس تعالیم تلمود ،همانگونهکه
انسان بر حیوان فضیلت دارد ،یهودیان نیز
برترین ملتهای روی زمیناند و گورهای
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غیریهود ،دلهای فرزندان اسرائیل را
خنک میکند؛ زیرا فقط یهودیان بشرند
و ملتهای دیگر چیزی جز گونههای
مختلف حیوان نیستند.
تلمود به یهودیان میگوید« :هرگاه یک
فرد یهودی با غیریهودی اختالف پیدا کرد،
تو باید از او پشتیبانی کنی و به آن غریبه
بگویی :این چیزی است که شریعت ما از
ما میخواهد و چنانچه شریعت آن غریبه
با یهود همراهی نشان دهد ،باید برادرت
را کمک کنی تا در دعوا حاکم شود و به
غریبه بگویی :این چیزی است که شریعت
تو از تو میخواهد .در صورتی که چنین
نباشد،[ ]۵وظیفه داری که پیرامون آن
غریبه ،تارهای تزویر و نیرنگ بتنی و او را
در آن دام افکنی تا یهودی پیروز شود».[]۶
هنگامیکه قوم بنیاسرائیل پس از  ۷۰سال
تبعید به دستور کوروش از بابل به سرزمین
خود بازگشتند ،اقدام به بازسازی خانه خدا
نمودند و تالش کردند معبدی را که توسط
سلیمان(ع) بنا شده بود ،بازسازی کنند.
یهودیان
وقتی ساکنان منطقه باخبر شدند که
ِ
تبعیدشده بازگشته و مشغول بازسازی خانه
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خدا هستند ،نزد سران قوم بنیاسرائیل
رفته ،گفتند« :بگذارید ما هم در بازسازی
در عصر حاضر برخی
اندیشمندان روشنفکر یهودی با
انتقاد از اندیشهها و سیاستهای
نژادپرستانه ،عملکرد یهودیان
متعصب را به چالش کشیدهاند.
خانه خدا با شما همکاری کنیم؛ چون ما
هم مثل شما خدای یکتا را میپرستیم و
همیشه برای خدای شما قربانی کردهایم».
ولی سران قوم یهود گفتند« :به شما اجازه
نمیدهیم در این کار شریک باشید .خانه
خداوند ،خدای اسرائیل ،باید به دست قوم
بنیاسرائیل ساخته شود».[]۷
در عصر حاضر نیز میتوان از طرز
برخورد و رفتار جنبش «حسید»[ ]۸با
غیریهودیان ،بهعنوان یکی از مصادیق
نژادپرستی یهودیان یاد کرد .حسیدیسم،
هنوز یک جنبش زنده و موجود با صدها
هزار عنصر فعال است که متعصبانه گوش
به فرمان ّ
«ربیهای مقدس» خود هستند؛

خرداد و تیر 1396
هر غیریهودیای را شامل میشد.[] ۱۱
گفتنی است ،در عصر حاضر برخی
اندیشمندان روشنفکر یهودی با انتقاد
از اندیشهها و سیاستهای نژادپرستانه،
اسرائیل شاهاک که
خود یک یهودی منتقد است،
مینویسد« :هرکس در اسرائیل
زندگی کرده باشد ،بهخوبی میداند
که نگرش تنفرآمیز و ظالمانه
نسبت به غیریهودیان در میان اکثر
یهودیهای اسرائیل تا چه حد
عمیق و گسترده است…».
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عملکرد یهودیان متعصب را به چالش
کشیدهاند .اسرائیل شاهاک که خود یک
یهودی منتقد است ،مینویسد« :هرکس
در اسرائیل زندگی کرده باشد ،بهخوبی
میداند که نگرش تنفرآمیز و ظالمانه نسبت
به غیریهودیان در میان اکثر یهودیهای
اسرائیل تا چه حد عمیق و گسترده است.
ً
این نگرش ،طبعا از دیگران (خارج از
اسرائیل) پنهان نگه داشته شده است.[]۱۲

 .۲آیین اختصاصی
یهودیان ،صحرای سینا را صحنهی
بهیادماندنی از عهد و پیمانی میدانند که
«یهوه» را خدای بنیاسرائیل و بنیاسرائیل
را امت برگزیده گردانید .آنان معتقدند
عهدی که در صحرای سینا بسته شد ،ریشه
در میثاق خداوند با ابراهیم(ع) داشت
که پیشینههای آن نیز به پیمان خداوند با
نوح(ع) بازمیگشت.[ ]۱۳این پیمان،
بهمثابه یک لطف به وسیله ارباب در نظر
گرفته شده که باید وفاداری سپاسگزارانه
رعیت را برانگیزاند و مفاد این معاهده
در عمل تجلی یابد.[ .]۱۴هنگامی که
موسی(ع) الواح شریعت را دریافت کرد،
شکل بسیار دقیقتری از عهد و پیمان
خدا با بنیاسرائیل ظاهر شد؛ عهدی که
تمامی بنیاسرائیل آن را پذیرفته ،متعهد
میشوند به آن عمل نمایند .سفر تثنیه ،به
دوسویهبودن این پیمان اشاره دارد«:امروز
به َی ُه َوه اقرار نمودی ک ه خدای توست و
اینک ه ب ه طریقهی او سلوک خواهی نمود
و فرایض و اوامر و احکا م او را نگاه داشته،
آواز او را خواهی شنید .خداوند امروز به
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ّربیهایی که برخی از آنها در اسرائیل و
در میان رهبران اغلب احزاب و حتی در
ردههای باالی ارتش ،نفوذ فوقالعادهای
به دست آوردهاند.
کتاب مشهور و اساسی «هاتانیا»[ ]۹از
جنبش «هباد»[ ]۱۰که یکی از مهمترین
شعبههای جنبش حسیدیسم است،
غیریهودیان را مخلوقاتی شیطانی معرفی
ً
میکند که در آنها مطلقا چیز خوبی
وجود ندارد و حتی یک جنین غیریهودی
از حیث کیفیت ،با جنین یهودی تفاوت
ً
دارد .اصوال یک غیریهودی ،موجودی
«زیادی» است؛ زیرا تمام کائنات فقط
به هدف یهودیان خلق شدهاند.
این کتاب به دفعات و در تیراژ باال در اسرائیل
چاپ شده و به طرز وسیعی ،در میان عموم،
مدارس و ارتش منتشر گردیده است .این
تبلیغات «هباد» ،بهخصوص قبل از هجوم
اسرائیل به لبنان در مارس ۱۹۸۷م به منظور
وادارکردن پزشکان و پرستارها به مضایقه
کمک دارویی از «مجروحان غیریهودی»
شدت یافت و این روش یا ایده شبه نازی،
فقط متوجه اعراب یا فلسطینیها نبود؛ بلکه
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ص او
تو اقرار کرد ه است که تو قوم خا 
هستی؛ چنانکه به تو وعده داده است و
تا تمامی اوامر او را نگا ه داری و تا تو را در
ی که
ستایش و نا م و اکراماز جمیع امتهای 
ساخته است ،بلند گرداند و تا برای َی ُه َوه،
خدایت ،قو م مقدس باشی؛ چنانکه وعده
داده است».[]۱۵
با دقت در کتاب مقدس عبری بهروشنی
میتوان به این واقعیت دست یافت که
انتخاب و برگزیدگی قوم یهود ،تنها مشروط
به ایمان به خدا و وفاداری و رعایت عهد
است و در صورت پیمانشکنی ،این
موهبت الهی از آنان گرفته خواهد شد.
در تورات به آنان هشدار داده شده است
که چنانچه دیگر خدایان را عبادت کنند و
قوانین الهی را پاس ندارند ،لعنت و عذاب
خدا و رسوایی و خواری و سرگردانی در
میان سایر ملل و نیز انواع گرفتاریها و
بیماریها گریبانگیر آنان خواهد شد.[]۱۶
تاریخ یهود و متون مقدس یهودیان،
بیانگر آن است که بنیاسرائیل عهد و پیمان
با خدا را رعایت نکرده ،بارها پیمانشکنی
نمودهاند .تورات ،پیمانشکنی بنیاسرائیل
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را که خشم و عذاب خدا را در پی داشته،
یادآوری نموده و میگوید« :خدا به
موسی گفت :تو خواهی ُمرد و به پدرانت
ملحق خواهی شد .بعد از تو ،این قوم در
از گذشته ،اعتقاد یهودیان
بر این بوده که یهودیت ،حاصل
تعالیم و فرمانهایی است که از پیمان
اختصاصی بین خدا و بنیاسرائیل به
دست آمده است .بنابراین ،یهودیت،
دینی از ادیان نیست و در کنار سایر
ادیان قرار نمیگیرد.
سرزمین موعود ،به من خیانت کرده ،به
پرستش خدایان بیگانه خواهند پرداخت
و مرا از یاد برده ،عهدی را که با ایشان
بستهام ،خواهند شکست .آنگاه خشم
من بر ایشان شعلهور شده ،ایشان را ترک
خواهم کرد و رویم را از ایشان برخواهم
گرداند تا نابود شوند».[]۱۷
پیمانشکنی قوم یهود موجب میشود
آنان از سوی خدا طرد شوند« :شما قوم
من نیستید و من خدای شما نیستم».[]۱۸
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در نتیجه ،همان عهدی که عامل اصلی
برگزیدگی آنان بود ،به عامل تعیینکننده
طرد این قوم منتهی شد.
از گذشته ،اعتقاد یهودیان بر این بوده
که یهودیت ،حاصل تعالیم و فرمانهایی
است که از پیمان اختصاصی بین خدا و
بنیاسرائیل به دست آمده است .بنابراین،
یهودیت ،دینی از ادیان نیست و در کنار
سایر ادیان قرار نمیگیرد .عالوه بر آن،
غیریهودیان که از نژاد بنیاسرائیل نیستند،
نمیتوانند به این آیین درآیند .امروزه در
میان یهودیان ّ
سنتی ،در خصوص توصیف
یهودیت بهعنوان دینی از ادیان ،مقاومت
وجود دارد؛ زیرا این امر به نظر آنان
کوچکشمردن شأن یهودیت است .آنان
یهودیت را با مسیحیت ،اسالم و بودایی
در یک رده نمیدانند؛ زیرا معتقدند از
آنجا که یهودیت ،تعالیم الهامشده خدا
را به شکل عهد خدا با بنیاسرائیل در
خود ثبت نموده است ،مقولهای خاص
و بینظیر است.[]۱۹
تعالیم تورات ،به شکل پیچیدهای با
زندگی و تجارب بنیاسرائیل و تصوری که

خرداد و تیر 1396
به یهودیت نیز معمول بود .فرازهای زیر از
عهد جدید نیز این موضوع را تأیید مینماید:
فریسیان
«وای بر شما ای علمای دین و
ِ
[ ]۲۱ریاکار! شما دریا و خشکی را
درمینوردید تا یک نفر را به دین خود بیاورید
و وقتی چنین کردید ،او را دو چندان بدتر
از خود ،فرزند جهنم میسازید».[]۲۲
در دورههای جدیدتر ،برخی یهودیان

157

Mobahesat.ir

مترقی ،با هدف پیرویابی ،بر همهگرایی
آیین یهود تأکید مینمایند؛ اما برای
یهودیان معاصر ،ویژهگرایی قابلقبولتر
است؛ زیرا در آن صورت ،آنان ملزم
نیستند که سایر ّ
سنتهای دینی را منکر
شوند؛ مگر اینکه آن ّ
سنتها بتپرست
باشند .با نگاه ویژهگرایی ،تکثرگرایی و

تحمل دینی راحتتر است؛ اما پذیرش
همهگرایی ،دربردارنده این معناست که
یهودیت ،آیینی همگانی است و یگانه راه
برای رسیدن به خدا ،از یهودیت میگذرد؛
درحالیکه ویژهگرایی ،راههای مختلفی به
سوی خدا را مجاز میداند.[]۲۳
ّ
امروزه ،یکی از چالشهای جدی
ت ها در اسرائیل ،این است
صهیونیس 
که یهودی کیست؟
موضوع هویت یهودی
و این که «چه کسی
را می توان یهودی
دانست» ،از آغاز
برپایی دولت اسرائیل و
حتی پیش از آن ،مورد
بحث و جدل همه
سیاستمداران ،حقوقدانان ،متفکران
و رهبران دینی بوده است .ماجرای ذیل،
بهخوبی این موضوع را نشان میدهد:
خانم «ریتا آتیانی» عضو شورای شهر
ناصریه علیا (منطقه یهودینشین) و نماینده
حزب ماپام بود .وی بارها با پیشنهاد اعطای
کمکهای مالی به مدارس دینی مخالفت
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آنان از بیشباهتی خود به دیگران دارند،
گره خورده است .این درهمتنیدگی موجب
شده است تأمالت کالمی یهودیان درباره
نسخ تعالیم یهودی با تردید همراه باشد.
ازیکسو ،تورات دربردارنده پیامی از
سوی خدا به انسان است؛ پیامی که گرچه
توسط انبیای بنیاسرائیل به ما رسیده ،از
اعتباری عام برخوردار است و ازسویدیگر،
محوری
تورات ،بخش
ِ
پیمان اختصاصی بین
خدای بنیاسرائیل و
قوم برگزیدهاش ،یهود
عناصر
است .وجود این ِ
ً
نسبتا معارض در تورات،
دو دیدگاه جهانشمول
و اختصاصی در میان
یهویان پدید آورده است.[]۲۰
در دیدگاه جهانشمول ،تلقی مثبتی نسبت
به امر تبلیغ دین و فعالیتهای تبلیغی
وجود دارد؛ بهویژه در دوران امپراتوری روم
و پیش از آغاز سلطه مسیحیت ،یهودیت
بهگونهای معرفی میشد که برای تمامی
امتها حامل پیام است .ازاینرو ،گرویدن
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ورزید و این امر ،خشم دینگرایان ّ
متعصب
را برانگیخت و به تحقیق در گذشته او
ً
پرداختند .او اصالتا یک آلمانی بود که
مادرش دین مسیحی و پدرش آیین یهودی
عالوه بر آن ،غیریهودیان
که از نژاد بنیاسرائیل نیستند،
نمیتوانند به این آیین درآیند .امروزه
ّ
در میان یهودیان سنتی ،در خصوص
توصیف یهودیت بهعنوان دینی از
ادیان ،مقاومت وجود دارد؛ زیرا این
امر به نظر آنان کوچکشمردن شأن
یهودیت است.
داشتند و پس از آنکه پدرش به دست
نازیها کشته شد ،در محله یهودینشین
ورشو میزیست .سپس ،به اردوگاهی که
ّ
انگلیسیها برای اسکان موقت یهودیان
در قبرس برپا کرده بودند ،انتقال یافت
و سرانجام در سال ۱۹۴۷م به فلسطین
اشغالی مهاجرت کرد و خدمت وظیفه
خود را در ارتش گذراند و با یک شوهر
یهودی ازدواج کرد و فرزندان خود را به
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شیوه یهودی تربیت کرد و در سال ۱۹۵۲م
تابعیت اسرائیلی گرفت.
به دنبال کشف گذشته او ،وزیر کشور
که عضو حزب دینی مفدال بود ،از وی
خواست که گذرنامهاش را که بر اساس
اظهارات کذب دریافت کرده بود ،مسترد
نماید .حاخامیگری مرکزی نیز ازدواج او
با یک مرد یهودی را غیرمشروع دانست و
از او خواست که برابر احکام و ّ
مقررات
دینی ،به دیانت یهود بگرود؛ اما خانم آتیانی
بر این تصمیمات اعتراض کرد و ماجرا
را به روزنامهها و افکار عمومی کشانید
و وزیر کشور که تحت فشار شدید افکار
عمومی قرار گرفته بود ،در مارس ۱۹۶۵م
حکم قبلی خود را پس گرفت .در این
جریان ،بسیاری از متفکران ،تصمیمات
وزیر کشور و حاخامیگری مرکزی را
«نژادپرستی بیولوژیکی» نامیدند و آنها
را همانند نژادپرستی نازیها شناختند .در
ضمن ،این ماجرا نشان داد ک ه حاخامها و
دینگرایان متعصب چگونه در برابر فشار
ب حاکم ـ که
افکار عمومی و قدرت حز 
آتیانی عضو آن بود ـ از ادعاهای خود
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میگذرند و از موضع اعتقادی خود
عقبنشینی میکنند.[]۲۴
 .۳بیگانهستیزی
بیگانهستیزی ،از جمله مهمترین
ویژگیهای صهیونیسم است .در کتاب
تلمود ،قوانین بسیار بیرحمانهای درباره
غیریهودیان نوشته شده است .اسرائیل
شاهاک ،نویسنده یهودی ـ اسرائیلی با
اشاره به تأثیر فراوان تلمود بر قوانین حاکم
بر روابط میان یهودیان و غیریهودیان،
معتقد است که بدون در نظر گرفتن تأثیر
عمیق قوانین تلمود ،نمیتوان از صهیونیزم
و سیاستهای اسرائیل سردر آورد .وی
نقطه انزجار خویش و بازگشت از مکتب
تلمود را حادثه زیر میداند:
یک روز متوجه شدم که یک یهودی
بسیار مذهبی اجازه نداد تا در روز شنبه
از تلفنش به منظور درخواست آمبوالنس
برای یک غیریهودی که در همسایگی او
(اورشلیم) سکته کرده بود ،استفاده شود.
من به جای آنکه موضوع را بهسادگی به
مطبوعات گزارش کنمّ ،
طی مالقات با

خرداد و تیر 1396
قانون شنبه مجاز شمرده خواهد شد ،به
آن افزودند.[]۲۵
فضای حاکم بر تورات نیز بیانگر برتری
قوم یهود و بیاعتنایی به سایر اقوام است؛
اما در برخی موارد ،تورات ،یهودیان را به
دوستی با اقوام غیریهود ترغیب مینماید؛
[ ]۲۶حال آنکه اینگونه فرمانها ،در
تعامل صهیونیستهای افراطی با دیگران
جایگاهی ندارد.

از جمله ویژگیهای
صهیونیستها ،ترویج فساد
و بیبندوباری در میان جوامع
غیریهودی ،بهویژه جوامع
مسلمان است.
صهیونیستها برای رسیدن به اهداف
خود و نیز توسعه نفوذ خویش ،از ابزارهای
گوناگون استفاده مینمایند .یکی از این
راهها ،مسائل جنسی و تقدیم فاحشههاست؛
ّ
«عبدالجبار ایوب» در
بهعنوان نمونه،
خاطرات خود ماجرایی را ذکر میکند که
در زمانی که وی رئیس زندان «کوت» در
عراق بوده ،برای وی اتفاق افتاده است؛
او مینویسد:
یک روز از سوی حکومت ،سه زندانی
مهم را به من سپردند و سفارش کردند تحت
مراقبت شدید قرار گیرند .من نیز به جهت
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 .۴ترویج فساد و فحشا
از جمله ویژگیهای صهیونیستها،
ترویج فساد و بیبندوباری در میان جوامع
غیریهودی ،بهویژه جوامع مسلمان است.
سران صهیونیسم در پروتکل شماره یک
دانشوران صهیون ،بهصراحت اعتراف
کردهاند که جوانان غیریهودی به وسیله
عوامل آنان به بیبندوباری سوق داده
میشوند .این مأموریت از طریق افرادی
چون معلمان خصوصی ،خدمتکاران،
زنانی که در خانههای ثروتمندان بچهداری
میکنند ،منشیها و کارمندان امور
دفتری و زنان یهودی که در عشرتکدهها

و محلهای عیاشی اشتغال دارند ،انجام
میشود .از این پدیده که به منظور فساد و
ی شده ،به «انجمن بانوان»
عیاشی طراح 
یاد شده است.[]۲۷

@Mobahesatmagz

اعضای دادگاه شرع اورشلیم که متشکل
از ّربیهایمنصوب دولت اسرائیل بودند،
از آنان پرسیدم که آیا این رفتار با تفسیر آنان
از دین یهود مطابقت دارد؟ پاسخ دادند
که یهودی موردنظر درست و در واقع،
وظیفهشناسانه رفتار کرده است و برای
ک پاراگراف
دفاع از این رأی خود ،مرا به ی 
از متن خالصه و معتبر مجمعالقوانین
تلمود که در همین قر ن نوشته شده ،ارجاع
دادند .من هم این حادثه را به روزنامه
مهم عبریزبان «هاآرتص»گزارش کردم.
گزارشی که انتشارش موجب بروز رسوایی
در رسانههای گروهی شد.
ً
نتایج این رسوایی ،برای من نسبتا منفی
بود .تاکنون هیچیک از مقامات روحانی
اسرائیل و روحانیون جوامع یهودی خارج
از اسرائیل ،رأی خود را در این مورد که
یک یهودی نباید قانون شنبه را به جهت
حفظ جان یک غیریهودی زیر پا بگذارد،
تغییر ندادند .مقدار زیادی هم مهمالت
مقدسمآبانه در این جهت که چنانچه
تبعات چنین عملی ،جان یهودیان را در
معرض خطر قرار بدهد ،زیرپا گذاشتن
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اهمیت موضوع و اجرای دستور ،نگهبانی
از آنان را شدت بخشیدم .پس از مدت
کوتاهی ،دو تاجر ّ
مهم یهودی از بغداد نزد
من آمده و گفتند :سه زندانی مسلمان که
از یهود هم نیستند ،در این زندان هستند.
ما نمیخواهیم از طریق احساسات دینی
درباره آنان گفتوگو کنیم؛ بلکه سخ ن ما در
ً
رابطه با آنان ،صرفا به لحاظ انسانی است و
نیز از این جهت که خانواده و فرزندان آنان
در وضع ناگواری به سر میبرند .لذا از تو
خواستهای ساد ه داریم و آن اینکه ایشان
را به زندان بغداد منتقل کنی[ ]۲۸و این
چیزی است که بهتو زیانی نمیرساند؛
نه در برابر دولت و نه در برابر وجدان؛
بلکه برعکس با این کار ،خدمتی انسانی
انجام دادهای .آنگاه برای من آیاتی از قرآن
خواندند و سخنانی از حضرت موسی و
ی (علیهما ّ
السالم) را بیان کردند .اما
عیس 
با این همه سخن مالطفتآمیز… با انتقال
آن سه زندانی به بغداد مخالفت کردم و
تالش آنان به شکست انجامید… پس از
چند روز ،دوباره بازگشتند و با من گفتوگو
کردند .قانعکردن ایشان و مخالفت با آنان،
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کار دشواری بود .یکی از آنان گفت :نوشتن
این سه کلمه برای تو کار سختی نیست« :ال
مانع لدی»[]۲۹؛ برای هر کلمه ،صد دینار
به تو میدهیم.[ ]۳۰اما این پیشنهاد فریبنده
او را نیز نپذیرفتم .لذا برای ترغیب بیشتر
من گفت :چه میخواهی؟ خانه؟ انتقال
سران صهیونیسم در
پروتکل شماره یک دانشوران
صهیون ،بهصراحت اعتراف
کردهاند که جوانان غیریهودی به
وسیله عوامل آنان به بیبندوباری
سوق داده میشوند.
آنان به بغداد را بنویس و هرچه میخواهی
بگیر .باز هم قبول نکردم .اصرار کردند؛
اما فایدهای نداشت… و رفتند.
ً
چند روز بعد ،مجددا به همراه سه دختر
جوان بسیار زیبا بازگشتند و خواسته خود را
تکرار کردند؛ اما من رد کردم .به بهانه نوشیدن
آب ،از اتاق خارج شدند و مرا با آن سه دختر
جوان تنها گذاشتند .پس از چند لحظه،
بازگشتند و از آنان در مورد عکسالعمل

نسخه مکتوب  -شماره 13

من جویا شدند و پاسخ منفی شنیدند.
ّ
آنگاه یکی از آنان با جدیت گفت :جناب
ّ
ّ
«عبدالجبار ایوب»! ابتدا حل این مشکل را
از راه عاطفی و انسانی از تو خواستار شدیم؛
مخالفت کردی .سپس ،از راه مال؛ باز هم
رد کردی .و باألخره از راه دختران؛ باز هم
نپذیرفتی .پس ،خود را برای بال آماده کن.
آنگاه مرا واگذاشتند و خارج شدند .طولی
نکشید که من از مدیریت زندان عزل و به
پست دیگری منتقل شدم .بعد که تحقیق
کردم ،دریافتم آن سه زندانی ،پس از انتقال
به بغداد ،آزاد شدهاند».[]۳۱
امروزه ،انهدام ارزشهای اخالقی و معنوی
در هتلهایی که سیاحان و توریستها در
آنها اقامت میکنند و همچنین ،در کنار
مرزهایی که اسرائیل را از سایر کشورهای
عربی جدا میکند ،به باالترین میزان خود
رسیده است .در کنار مرزهای اسرائیل
همواره تعدادی از نگهبانان ارتشی زن ،در
حال گشت و نگهبانی هستند تا با نیروهای
پاسدار صلح (گشتهای شورای امنیت)
و سربازان نیروهای بینالمللی بیگانه،
مراودهای ننگین و خفتبار داشته باشند؛

خرداد و تیر 1396
پانوشتها

سختگیرانه نسبت به قوانین و سنن داشتند .به طور کلی ،به
جهت روحیه طمعکارانه و ریاکاری خویش ،معروف بودند.

ّ .۱ربی ( )Rabbiبه رهبران مذهبی یهودی اطالق میشود.

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

.R.Schneur Zulman .۲

میپنداشتند.

 .۳آنترمن ،الن ،باورها و آیین یهود ،ص.۳۵۰
 .۴تلمود ،پس از تورات ،مهمترین منبع دینی و اعتقادی یهود است.

 .۲۲متی.۲۳ :۱۵ ،
َ
 .۲۳آنترمن ،الن ،باورها و آیینهای یهودی ،ص .۲۶

 .۵یعنی یهودیان دارای قاضی نباشند و قوانین مخصوص به

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

خود نداشته باشند
 .۶نویهض ،عجاج ،پروتکلهای دانشوران صهیون ،صص ۶۰۵
ـ  ۶۰۷به نقل از تلمود.
 .۷عزرا ۱ :۴ ،ـ .۳

صص  ۲۷۹ـ .۲۸۰
 .۲۵شاهاک ،اسرائیل ،تاریخ یهود؛ آیین یهود ،ترجمه رضا
آستانهپرست ،صص  ۱۹ـ .۲۰
 .۲۶تثنیه ۱۷ :۱۰ ،ـ ُ :۱۹
َ
«یهوه ،خدای شما… یتیمان و بیوهزنان

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

ت داشته ،خوراک و پوشاک به
ی میکند و غریبا ن را دوس 
را دادرس 

مسیحیت بود که اعضای آن به اجرای بیچونوچرای قوانین یهود

ت دارید؛ زیرا در زمین مصر
ایشان میدهد .پس ،غریبان را دوس 

سخت پایبند بودند.

ب بودید».
غری 

Hatanya. .۹
 .۱۰هباد ( )Habbadشعبه فرعی جنبش مذهبی و اجتماعی

 .۲۷نویهض ،عجاج ،پروتکلهای دانشوران صهیون ،پروتکل

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

شماره  ،۱ص.۲۵۶
ً
 .۲۸ظاهرا علت درخواست انتقال آنان به بغداد ،سهولت
ّ
آزادیشان از زندان بوده است؛ زیرا تجار یهودی به علت روابط

 .۱۲همان ،ص .۱۸۴

خود با مسئوالن در بغداد ،میتوانستند بهآسانی زندانیان را آزاد کنند.

حسیدیسیم است.

 .۱۳یهودیت؛ بررسی تاریخی ،ص .۱۳
Wenham, Gordon “Law in the Old Testament “, .۱۴
357 in: The Oxford Handbook of Biblical Studies.p
 .۱۵تثنیه ۱۷ :۲۶ ،ـ .۱۹
 .۱۶تثنیه ۱۳ :۲۸ ،ـ .۳۷
 .۱۷تثنیه ۱۶ :۳۱ ،ـ .۱۷

 .۲۰ر.ک :همان ،ص  ۲۲ـ .۲۳

 .۳۰در آن زمان ،این مبلغ بسیار زیاد بود؛ زیرا برای مصرف
ً
ماهیانه یک خانواده ،صرفا چند دینار کافی بود.
 .۳۱شیرازی ،سید محمد ،خطر صهیونیسم و صلح اعراب و
اسرائیل ،صص  ۳۲ـ .۳۴
 .۳۲فواد عبدالرحمن الرفاعی ،نفوذ صهیونیسم بر رسانههای
خبری ،ص .۱۲۰
 .۳۳ر.ک :دوم سموئیل ۲ :۱۱ ،ـ .۵
 .۳۴قرآن کریم ،پیامبران الهی را از هرگونه زشتی و ناپاکی منزه

 .۲۱فریسیان ،بانفوذترین رهبران مذهبی یهودی در زمان

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

محسوب میشدند .آنها قانونگذاران متعصبی بودند که نظری

به نیکی یاد کرده است (ر.ک :انعام۸۶ :؛ نمل۱۵ :؛ صاد ۱۷ :و .)۳۰
 .۳۵ر.کّ :اول پادشاهان .۳ :۱۱

عیسی بودند و در عین حال ،بزرگترین گروه رهبران مذهبی
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 .۱۸هوشع.۹ :۱ ،
َ
 .۱۹ر.ک :الن آنترمن ،باورها و آیینهای یهودی ،ص  ۲۱ـ .۲۲

 .۲۹از نظر من ،منعی ندارد

@Mobahesatmagz

همان کسانی که منبع مهم و پایانناپذیر
اسرار یهود به شمار میروند و اسرائیل از
طریق این زنان و دختران ،آنان را تخلیه
اطالعاتی میکند.
مجله «هبولم هازیه» ،در یک تحقیق و
کنکاش مطبوعاتی چنین اعتراف میکند:
«یک نیروی پاسدار صلح و یا یک افسر
پلیس را نخواهی یافت که رفیقهای یهودی
نداشته باشد! آنان هدایای خویش را که به
قیمت ارزان از سرزمینهای عربی خریدهاند،
نثار معشوقه خود میکنند و همراه این
هدایا ،همچنین ،اخبار و اطالعات ریز و
درشت خود را نیز ارائه مینمایند».[]۳۲
به نظر میرسد که استمرار و ممارست یهود
بر ابتذال و فسق و فجور ،چیز جدیدی نیست.
آنان حتی در متون مقدس خود ،نسبتهای
ناروایی به رهبران و پیامبران الهی دادهاند؛
از جمله در تورات تحریفشده فعلی ،گفته
شده :داود به همسر یکی از افسران خویش
هتک حرمت نمود![ ]۳۳همچنین ،از سلیمان
[ ]۳۴حکیم چهرهای شهوتران به تصویر
کشیده شده و ادعا گردیده که او دارای ۷۰۰
زن و  ۳۰۰معشوقه بوده است![]۳۵
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سیدقطبسلفینبود/گروههای
تکفیری از اندیشههای او سوء
استفاده میکنند
گزارشی از نشست بازخوانی اندیشه سیاسی سید قطب

زینب علیزاده

یکشنبه ۱۰ ،اردیبهشتماه سال جاری ،نشستی به همت گروه
مطالعات جهان اسالم انجمن مطالعات سیاسی حوزه با عنوان
«بازخوانی اندیشه سیاسی سید قطب ،با تأکید بر مفاهیم سهگانه
بیداری ،سلفیت و تکفیر»برگزار گردید .ارائه بحث به عهده
حجتاالسالم والمسلمین غریب رضا ،رئیس مؤسسه گفتوگوی
دینی وحدت بود و دبیری علمی نشست را دکتر عباس عمادی
بر عهده داشت .در ادامه ،گزارشی از این نشست را میخوانید.

عباس عمادی
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ابتدا الزم است بهصورت مقدمه،
مختصری از اهمیت و جایگاه سید قطب
و اندیشه سیاسی وی و تأثیری که آثارش
بر تحوالت اسالم معاصر ،بهویژه در
کشورهای عربی داشته ،سخن بگویم.
در جهان اسالم در دو سده اخیر ،در
مواجهه با زوال و انحطاط جوامع اسالمی
و عقبماندگی در برابر تمدن غرب و از
طرفی ،مسأله تهاجم و سیطره تمدن غرب در

جوامع اسالمی ،نحلههای فکری و سیاسی
مختلفی شکلگرفته است .میتوان این
نحلههای فکری را در سه دسته غربگرایی
(المجددون) ،عرب گرایی (العربیون) و
اسالمگرایی (االسالمیون) دستهبندی کرد.
در بین جریان اسالمگرایی ـ که برخی
به اشتباه آن را بنیادگرایی مینامند ـ تأثیر
اندیشههای سید قطب چه در حوزه اندیشه
سیاسی و چه در حوزه عمل سیاسی قابل
تردید نیست.

برای درک اهمیت آثار سید قطب ،کافی
است نگاهی به ترجمههای فارسی آثار او
بیندازیم؛ بهویژه آثاری که در دوره انقالب
و پیش از آن بهوسیله انقالبیون ایران ترجمه
شده است.
در حوزه عمل سیاسی هم بسیاری
از حرکتهای جهادی شکل گرفته در
کشورهای عربی ،تحت تأثیر اندیشههای
او بوده است .گروههای جهادی و سایر
گروههای انقالبی آثار سید قطب ،بهویژه
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حجتاالسالم والمسلمین

ب رضا
غری 

پرسش تکفیر در باور سید قطب
سؤال این است که آیا سید قطب یک
شخصیت سلفی تکفیری است و آیا زمینه
شکلگیری گروههای تکفیری در کتابهای
وی وجود دارد؟ یا یک نظریهپرداز بیداری
تمدنی امت اسالمی است؟ این دو نگاه به
سید قطب وجود دارد و من تالش میکنم
با مراجعه به کتابهای سید قطب ،این
نگاهها را بازخوانی کنم.
تشابه تار یخی بین سید قطب و
دکتر شریعتی
میتوان تشابهی تاریخی بین سید قطب
و مرحوم دکتر شریعتی دید .دکتر شریعتی
نظریهپرداز انقالب بود؛ ولی فارغالتحصیل
حوزه علمیه در علوم دینی،فقیه و مفسر و…
نبود  .در نحوه پردازش مسیر انقالب از
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سید قطب و امام حسین علیهالسالم
کالم خودم را با عبارتهایی از سید قطب
درباره امام حسین علیهالسالم آغاز میکنم.
او در کتاب «تفسیر فی ظالل القرآن» (در
سایهسار قرآن) در سوره غافر عبارتهای
بسیار زیبایی در توصیف حضرت اباعبدالله
الحسین علیهالسالم دارد .در تفسیر آیه ۵۱
این سوره ،دو معنا از یاری خدا و پیروزیای
را که از طرف خدا برای رسوالن و مؤمنان
نازل میشود ،تبیین میکند؛ یکی پیروزی
دفعی که به چشم دیده میشود و دیگری
پیروزیای است که در نگاه سادهاندیشان
و در نگاه سطحی جامعه شکست جلوه
میکند؛ ولی درواقع یک پیروزی تاریخی
است که اثرش در همیشه تاریخ باقی میماند.
برای نوع دوم از امام حسین علیهالسالم و
شهادت ایشان مثال میزند« :شهیدی چون
حسین در روی زمین نخواهید یافت که
بدنهای انسانها از عشق و محبت برای
او لرزان شود و قلبها به عشق او بسوزد».
از اینجا پل میزنیم به نگاههای تقریبی

سید قطب و چارچوب فکری او .میگوید
در نگاه به امام حسین علیهالسالم ،همه
یکسان هستند .این شهید پیروز تاریخ،
شیعه و غیر شیعه ندارد؛ چه مسلمان باشد
چه غیرمسلمان.
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کتاب «معالم فی الطریق» ایشان را بهعنوان
مانیفست عمل سیاسی خود انتخاب
کردند و حتی اصطالح «قطبیگری» را
برای نشاندادن پیروی از سید قطب ابداع
کرده بودند .توجه به همین دو نکته است
که ما را به بازخوانی اندیشههای سیاسی
او وادار میکند.
ً
اولین پرسش ما این است که آیا ما اساسا
از اندیشه سیاسی او فهم درستی داریم؟
از این جهت این پرسش مهم است که
پس از اعدام او تفاسیر مختلفی از وی در
اندیشه سیاسیون بهوجود آمد .برخی تالش
کردهاند چهرهای معتدل و اصالحطلبانه
ً
از او نشان دهند؛ مثال میگویند وی بین
جاهلیت و تکفیر تمایز قائل بوده و گفته
ما از جامعه صدر اسالم فاصله گرفتیم؛
ولی نه به معنای اینکه همه مسلمانهای
فعلی کافر هستند.
دومین پرسش این است که بعد از دوران
سید قطب و در دوران کنونی ،گروههای
جهادی و سلفی چقدر از اندیشههای او
ً
بهره گرفتهاند و اصال ارتباطی بین اینها
وجود دارد یا خیر؟

بین الملل

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

منظر او و در فهم دروندینیاش ،اشکاالت
فقهی و تفسیری و کالمی دیده میشود؛
ولی باید منصفانه تأکید کرد که خروجی و
کارکرد این پروژه فکری ،جذب نسل جوان
انقالبی به دین و ایجاد امواج تحولخواه
انقالبی از منظر دین بود.
ً
طبیعتا وقتی شخصی برای پروژه انقالب
نظریهپردازی میکند ،برای فروریختن نظام
فاسد حاکم و بناکردن نظام سیاسی جدید بر
آوار نظام سابق ،ادبیاتی تهاجمی بهکارخواهد
گرفت و در این سیر نظریهپردازی با عبارات
متشابهی روبهرو خواهیم شد که ممکن
است مورد بهرهبرداری پروژههای سیاسی
دیگری قرار گیرد.
آنچه من بین سید قطب و دکتر شریعتی،
ً
بهعنوان تشابه تاریخی میبینم ،دقیقا همین
مسأله است :اندیشههای این دو متفکر مورد
سوءاستفاده و بهرهبرداری پروژههای سیاسی
ً
خاص شده است؛ دقیقا همان اتفاقی که
مجاهدین خلق درباره شریعتی انجام دادند
و ترورها و جنایتهای خود را به تفکرات
شریعتی نسبت دادند؛ همین اتفاق درباره
اندیشههای سید قطب هم افتاد؛ داعش و
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سایر گروههای تکفیری جنایتهای خود
را به سید قطب نسبت میدهند.
میتوان تشابهی تاریخی بین
سید قطب و مرحوم دکتر شریعتی
دید .دکتر شریعتی نظریهپرداز
انقالب بود؛ ولی فارغالتحصیل
حوزه علمیه در علوم دینی،فقیه و
مفسر و… نبود.
روح و محتوای کتابهای سید قطب
نوع کتابهایی که سید قطب نوشته
و ادبیاتی که بر منظومه فکری او حاکم
ً
است را مالحظه کنید؛ مثال کتاب تفسیر
«فی ظالل القرآن»؛ چه میشود که یک
جوان انقالبی شیعه درسخوانده مثل رهبر
انقالب ،در دوران جوانی خود شیفته این
تفکر میشود و دو جلد از این کتاب را
ترجمه میکند؟
ادبیات سید قطب را بببیند .او شخصیتی
است هنرمند و دارای لطافت و ابداع هنری.
آیا این نوع نگاهها در داعش ،جبهه النصره
و در جریانهای تکفیری و در مبانی آنها
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وجود دارد؟ وقتی کسی با نگاهها و ادبیات
سید قطب آشنا شود ،میبیند که هیچگونه
تناسبی بین روح آثار او و ادبیات حاکم بر
گروههای تکفیری وجود ندارد .کتابهای
سید قطب ه م بهلحاظ روح و هم بهلحاظ
محتوا ،با محتوای فکری کتابهای داعش،
جبهه النصره و سخنان ابوبکر بغدادی،
ً
زرقاوی و بقیه نمادهای جبهه تکفیری کامال
متفاوت است .در هیچکدام از کتابهای
سید قطب« ،تکفیر فقهی» نیامده است.
ً
اساسا سید قطب فقیه نبوده تا بخواهد
فتوای فقهی صادر کند؛ بلکه یک مفسر
بیدارگر تمدنی بوده است.
پروژه تمدنی سید قطب
من برای اثبات مدعای خودم به مقدمه
کتاب «معالم فی الطریق» اشاره میکنم.
سید قطب بعد از اینکه تمدن غرب و
نکات مثبت و منفی آن را دیده بود ،از
نقش اسالم در پیشرفت مادی انسان و
ضرورت بازگشت به اسالم برای بازسازی
تمدن سخن میگوید و تصریح میکند
که اسالم وظیفه احیای تمدنی دارد و باید
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مورد سید به نگاشتن کتابها و مقاالت
پرداختند ،اشاره میکنم .این جریانها را
میتوان به دو دسته مهاجم و مدافع تقسیم
کرد .جریان مهاجم بخشی از جریانهای

حاکمی است که به قدرت رسید؛ حتی
اگر دستورات اسالم را اجرا ننماید.
این جریان به شکل تخصصی با تحزب
اسالمی ،بهویژه افکار و مبانی سید قطب

سید قطب سلفی نبود!
نکته دوم ادعای من ـ با استناد به کتابهای
سید قطب ـ این است که او نهتنها سلفی
نیست ،بلکه به تشیع و تأثیرپذیری از شیعیان
نیز متهم است .ابتدا به جریانهایی که در
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و مال و ناموس جامعه جاهلی و یا غیر
ً
مسلمان محترم نیست؛ چیزی که کامال
بر خالف تفکرات داعش و بقیه جریانات
تکفیری است.

سنتی حاکمیتگرای سلفی وهابی است
که در عربستان به جریان جامی معروف
است .این جریان در حقیقت واکنشی
سیاسی به حضور آمریکا در منطقه خلیج
فارس ،بعد از حمله صدام به کویت بود.
مبنای شکلگیری جریان جامی حمایت
از فتوای شیخ ابن باز در حمایت از ورود
نیروهای نظامی غربی برای جنگ با صدام
بود .فلسفه سیاسی این جریان همان نظریه
تحریم انقالب و اطاعت سیاسی از هر
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نهضت انسانی را رهبری کند .وی معتقد
بود امت اسالمی باید رهبری این نهضت
تمدنی معاصر را به عهده بگیرد.
او امت را هم تعریف میکرد .سید قطب
جغرافیا و قومیت را معیار تشکیلدهنده
امت اسالمی نمیدانست؛ بلکه معتقد بود
امتسازی بر عهده انسان است .وی از
ضرورت یک بعثت جدید در امت اسالمی
سخن میگفت و آرمانش رسیدن به این
بود که امت اسالمی ،به مقام شاهدبودن
بر بقیه امتها نائل شود .به عقیده او ،بین
این بعثت و رسیدن به این مقام ،باید تالش
و جهادی کبیر را در نظر گرفت و معتقد
بود که ما باید هم در حیطه امور مادی و
هم در حیطه اعتقادات و سبک زندگی به
نوآوری و ابداع برسیم.
سید قطب وقتی از جامعه جاهلی
سخن میگفت ،معیارش جامعهای بود
که حاکمیت و تشریع را که حق الهی
است ،از خدا گرفته و به انسانها سپرده و
رابطه انسان را با خداوند قطع کرده است.
عباراتی که او در این کتاب آورده ،ظهور
در تکفیر فقهی ندارد و نمیگوید جان

بین الملل

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

مبارزه میکرد .با مالحظه تهاجم جریان
سلفیت تکفیری علیه سید قطب ،فاصله
فکری سید را با سلفیت تکفیری میتوان
متوجه شد .آنها همه کتابهای سید را
خواندهاند و هر زاویهای که سید قطب با
تفکر «ابن تیمیه» و «محمد بن عبدالوهاب»
داشته احصا کردند.
آقای ربیع المدخلی بهعنوان یکی از
نظریهپردازان جدی این جریان کتابها و
مقاالت زیادی در نقد سید قطب نگاشته
است که به برخی از آنها اشاره میکنم:
نظرة سيد قطب إلى أصحاب رسول الله؛
العواصم مما فی کتب سیدقطب من
القواصم؛
بعض ضالالت سيد قطب؛
سيد قطب هو مصدر تكفير المجتمعات
اإلسالمية؛
من أصول سيد قطب الباطلة المخالفة
ألصول السلف؛
تأكيد ما ورد في مقال أطوار سيد قطب
في وحدة الوجود ودفع شبه المعترضين.
پیروان این جریان با مراجعه به کتابها
و دیدگاههای سید ،او را به گمراهی از
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سلف صالح متهم میکنند؛ لذا امروزه
برخی که میخواهند سلفی ،وهابی و
سنتی بودنشان را اثبات کنند ،مقالهای
علیه سید قطب مینویسند.
به برخی از مقاالتی که شخصیتها و
نویسندگان دیگر وهابی تحت تأثیر این جریان
علیه سید قطب نوشتهاند اشارهای میکنم؛
محور تمامی این نوشتهها عبارت «ضالالت
سید قطب وقتی از جامعه
جاهلی سخن میگفت ،معیارش
جامعهای بود که حاکمیت و تشریع
را که حق الهی است ،از خدا گرفته
و به انسانها سپرده و رابطه انسان
را با خداوند قطع کرده است.
سید قطب» است؛ یعنی گمراهیهای سید
قطب از دیدگاههای سلفیت :
حقيقة سيد قطب التي يخفيها اإلخوان؛
كشف ضالالت سيد قطب الشیخ
الرضوانی؛
بيان اخطاء سيد قطب و تحذير كبار اهل
العلم منه و من كتبه؛
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بيان انحرافات سيد قطب باألدلة الموثقة
وردود العلماء على ضالالته
قطرة من بحر ضالالت ّ
سيد قطب؛
من ضالالت سيد قطب في تفسيره؛
مختصر تحذيرات كبار العلماء من
سيد قطب؛
وقفات مع ضالالت سيد قطب للشيخ
طلعت زهران؛
بيان بأخطاء وقع فيها سيد قطب عفا
الله عنه.
یکی از اشکاالتی که اینها میگیرند،
شیوه نگاه سید قطب به صفات خبریه
الهی است که بحث کالمی جدی است
و وهابیت و اهل حدیث نگاه خاصی به
این موضوع دارد؛ سید قطب اهل تأویل
است و آنها این را نمیپسندند .سید در
فلسفه ،وحدت وجود را میپذیرد و این
برای آنها ،کفر صریح است.
عدم انطباق تعریف سلفی بر سید
قطب
بنا به تعریف مشهور از سلفیت که مبنای
آن روایت منسوب به پیامبر است و در
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مکتب ابن تیمیه و محمدبن عبدالوهاب است.
بین مکاتب درونی اهل سنت در این که
سلفی واقعی کیست اختالف هست .وهابیها،
معتزله و اشاعره و ماتریدیه و عرفا و فالسفه
اهل سنت را تکفیر میکنند و میگویند ما
سلفی حقیقی هستیم .در نقطه مقابل ،ادعای
اشاعره این است که سلفی واقعی هستند.
متصوفین اهل سنت هم خودشان را پیرو
سید قطب اهل تأویل است
و آنها این را نمیپسندند .سید در
فلسفه ،وحدت وجود را میپذیرد و
این برای آنها ،کفر صریح است.
واقعی سلف میدانند .به هرحال ،نه به معنای
عام و نه به معنای خاص ،سید قطب سلفی
نیست؛ چون از بزرگان صحابه انتقادهای
جدی کرده است .منتقدان وهابی سید قطب
این نوع عبارات او را متأثر از شیعیان میدانند.

سید قطب

سید قطب حتی گاهی نگاه محمدبن

عدالت اجتماعی و نقد عملکرد
برخی حاکمان
نگاه سید قطب یک نگاه تمدنگرا بود که
در آن عدالت اجتماعی محوریت داشت؛
بر همین اساس سید قطب از عملکرد بنی
ً
امیه شدیدا انتقاد میکند .دورانی که سید به
آن اشاره میکند دورانی است که حاکمیت
از عدالت اجتماعی فاصله گرفته و گرایش
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نقد محمد بن عبدالوهاب در آثار

ً
عبدالوهاب را صریحا نقد میکند .در
ادبیات سید قطب آمده که ما باید به
دنبال توحید قصور برویم و نه توحید
قبور .اینکه عدهای مسلمانان را بر اساس
اینکه میگویند اینها قبرپرست هستند،
به مشرک و موحد تقسیم میکنند ،مباحث
انحرافی است .وظیفه جامعه این است
که باید به توحید ربوبیت و بحث تشریع و
حاکمیت بپردازد و حاکمیتها را به توحید
ً
برساند .بنابراین ،اساسا منظر محمد بن
عبدالوهاب و ابن تیمیه را نسبت به توحید
و شرک نقد میکند .جریانی که سید قطب
به راه انداخت ،بیشتر به جنبه اجتماعی
اسالم و جنبه حاکمیت اسالم تأکید دارد.
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کتابهای اهل سنت آمده و مبانی فکری و
اعتقادی عدهای را تشکیل داده ،سید قطب
سلفی نیست .در این روایت بیان شده است:
«بهترین سدهها ،سدهای است که من در
آن زندگی میکنم؛ سپس افرادی که بعد از
آنها میآیند و بعد کسانی که بعد از آنها
خواهند آمد .بعد از این دوران ،هرج و مرج
جهان اسالم را فراخواهد گرفت» .سلفی
ها در تفسیرشان از این روایت میگویند
مدینه فاضله و جامعه آرمانی ،سه قرن
ابتدایی اسالم است؛ قرن صحابه ،تابعین
و تابعین تابعین؛ یعنی کسانی که پیامبر را
دیدند و کسانی که صحابه را درک کردند
و کسانی که تابعین را درک کردند.
ن دوره ،مدینه
از نظر تفکر سلفیت ،ای 
فاضله و آرمانی است و به اقوال آنها از نظر
فقهی میشود استناد کرد .ما معتقدیم این
دیدگاه درباره سید قطب صدق نمیکند.
البته سلفیت دو معنا دارد؛ یک معنای عام
است که بر اساس آن ،همه اهل سنت سلفی
هستند؛ چون آنها صحابه و تابعین و تابعین
تابعین را مرجع فقهی و اعتقادی خودشان
میدانند؛ اما معنای خاص سلفیت شامل پیروان

بین الملل

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

قبیلگی در تقسیم مسؤولیتها اولویت پیدا
میکند و مقدمهای تاریخی میشود برای
تبدیل خالفت به نظام پادشاهی ضربهزننده به
امت اسالمی که در روایات اهل سنت از آن به
«ملک عضوض» تعبیر شده است .پادشاهی
و اشرافیتی که گویی گزنده است و پیکره امت
اسالمی را زخم کرده است؛ یعنی خالفت
اسالمی تبدیل شد به یک سیستم ضربهزننده
سید قطب حتی گاهی نگاه
ً
محمدبن عبدالوهاب را صریحا نقد
میکند .در ادبیات سید قطب آمده که
ما باید به دنبال توحید قصور برویم و
نه توحید قبور.
به بنیانهای حاکمیت سیاسی در جامعه دینی.
بنابراین یک جریان فکری دامنهداری در اهل
سنت ،بهویژه وهابیت علیه سید قطب هست
که او را نهتنها از سلفیت خارج میدانند؛
بلکه معتقدند از تشیع تأثیر گرفته است!
تعامل وحدتگرایانه سید قطب
با شیعیان

168

درباره شیوه نفوذ سید در جامعه باید
گفت که او بسیار اهل ارتباط و گفتوگو
بود و سعی میکرد با قشرهای مختلف
تعامل داشته باشد .در سفر شهید نواب
صفوی به مصر ،سید قطب با وی دیدار
کرد؛ عکس مشهوری هم از آن دیدار به
یادگار مانده .سید قطب تعامل خوبی با
حوزههای علمیه شیعیان داشته است .با
آیتالله کاشانی هم تعامل خوبی هم
داشته است .وقتی سید قطب اعدام شد،
چند تن از علمای برجسته ایران و عراق
اعالمیه صادر کردند .شخصیتی است که
افکارش در جوامع اسالمی بسیار جریان
دارد .شاخصه تفکر وی همان ترسیم
خط انقالبی اسالمی است .او انقالب
اسالمی و بیداری اسالمی را در راستای
تمدنسازی ،نظریهپردازی کرد.
«کفر سیاسی» در عبارات سید قطب
باید عبارات انقالبی سید قطب را که برای
ایجاد انگیزه جهاد و انقالب بیان شده ،در
پرتو محکمات فکری وی و سیاق اندیشهها
و شخصیتش تفسیر کرد .اگر سید قطب

نسخه مکتوب  -شماره 13

جامعه دورشده از احکام الهی و پذیرنده
سلطه و حاکمیت غیردینی را جامعه جاهلی
مینامد و میگوید این جامعه مسلمان
ً
نیست و باید به اسالم برگردد ،مسلما
منظورش تکفیر فقهی نبوده؛ به این معنا
که حاکمان یا تودههای چنین جامعهای
جان و مال و ناموسشان غیرمحترم و حالل
باشد؛ چنانکه داعش چنین ادعایی دارد.
ً
همانطور که اشاره شد ،سید قطب اساسا
فقیه نبود و در ادبیات فکری او صدور فتوای
فقهی مشاهده نمیشود و هیچگاه فتاوای
تندی مانند فتاوای گروههای تکفیری صادر
نکرده است.
فریاد سید قطب تعبیر دیگری از آیه قرآنی
«یا ایها الذین َآمنوا ِآمنوا» بود؛ یعنی ای
کسانی که ایمان آوردهاید ایمان خود را
تجدید کنید و حاکمیت و فرهنگ عمومی
جامعه را به سمت معیارهای اسالم واقعی
ارتقا دهید.
اگر به متون دینی اسالم در روایات و آیات
هم مراجعه کنیم ،میبینیم که کفر همیشه
در مقابل ایمان به کار نرفته است .در برخی
آیات کفر به معنی پوشاندن نعمت الهی

خرداد و تیر 1396

بین الملل
با اسالم سیاسی توسط جریان جامی؛
 .۲نفوذ سیاسی و اعتقادی در تشکیالت
اخوان المسلمین.
وقتی اخوانیها به زندان افتادند و سید
قطب شهید شد و بحرانهای سیاسی بعد
از ترور سادات اتفاق افتاد ،عربستان تالش
کرد از این فرصت استفاده کند و اخوانیها

دو راهبرد عربستان برای ستیز با
تحزب اسالمی
عربستان تفکرات سید قطب و جریان
اخوان المسلمین را خطری بالقوه برای
خود میدانست و معتقد بود که این نگاه
تحزبگرای اسالمی ممکن است به
جریان سیاسی خطرناکی تبدیل بشود و
حاکمیتش را تهدید کند؛ بنابراین از دو مسیر
به مبارزه با این جریان و بهویژه مخالفت
با سید قطب پرداخت .۱ :مبارزه فکری

ً
را به سمت خودش بکشاند؛ دقیقا کاری
که امروز قطر وترکیه انجام میدهند.
البته حضور اخوانیها و شخصیتی مانند
محمد قطب که دنبالهرو و ترویجدهنده
اندیشههای سید قطب بود ،موجب شد
جریانی اخوانی هم در عربستان شکل
بگیرد؛ ولی این جریان در عربستان از
ً
نظر سیاسی کامال کنترلشده بود و تنها
رقیبی فکری به حساب میآمد که فضای
عربستان را قدری متنوع میکرد .عربستان

جمعبندی
سید بهدنبال بیداری اسالمی بود؛ استناد
من به طرح و پروژه تمدنیاش بود که در
مقدمه کتاب «معالم فی الطریق» به آن
اشاره کرده است.
برداشت من این است که شخصیت سید
ً
قطب ،کتابها ،گفتمان و ادبیاتش اساسا
با سلفیت تکفیری و گروههای تکفیری
هیچ تناسبی ندارد .هرچقدر هم گروههایی
مثل داعش بخواهند خودشان را به ایشان
منتسب کنند ،وصله ناچسبی است.
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درباره شیوه نفوذ سید در جامعه
باید گفت که او بسیار اهل ارتباط و
گفتوگو بود و سعی میکرد با قشرهای
مختلف تعامل داشته باشد.
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و در برخی روایات به معنای فسق است.
ً
مثال کسی که با تعمد نماز را ترک کند در
روایت کافر شمرده است؛ ولی هیچ یک از
فقهای ما فتوا به کفر تارک الصالة ندادهاند؛
بلکه او را فاسق دانستهاند و معلوم است
که فاسق مسلمان گنهکار است.
بنابراین حاکمیت و جامعهای که احکام
الهی را در جامعه اجرا نمیکند دچار
«کفر سیاسی» شده؛ نه «کفر فقهی و
اعتقادی»؛ یعنی به طاغوت ایمان آورده
است؛ در حالی که باید در بعد سیاسی
هم به خدا ایمان آورد.

با این سیاست توانست اخوان المسلمین
را لگام بزند و تا ردههای باالی اخوانی در
کشورهای مختلف نفوذ کند .امروز انقسام
اخوانالمسلمین به دو جریان تقریبی و
وحدتگرا و تمدنی و جریان سلفیزده
مشهود است.
قدر متیقن این است که سید قطب و
محمد قطب نگاه وهابی و سلفی نداشتند
و شخصیتهایی بودند که با این نفوذ در
بدنه اخوان و یا سوء استفاده تکفیریها از
اندیشههای انقالبی سید مخالف بودند.

