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3صفحه سه اسالم

 الكترونيكي وضيحاتي پيرامون اين نسخهت

:اين كتاب تهيه شده است پنجم چاپاين نسخه، از روي.1

)1385، سرايي، تهران(محمد قوچاني، مكتب نجف، مكتب قم، مكتب تهران: سه اسالم

و اعالم ديگر در انتهاي نسخه فهرستي از اسامي اشخاص، مكان.2 .فرماييدي الكترونيك مشاهده نمي چاپي كتاب درج شده، كه در اين نسخهي ها، اصطالحات،

آني الكترونيكي، تغييراتي در سياق نگارش نسخهي نسخه گاهي براي بهتر ساختن جلوه.3 و نگارش اماليي اين تصرفات، جـز در مـواردي كـه. ها صورت گرفته استي چاپي

و حتّي تركيب هيچ ذكر شد، به .شوند جمالت كتاب نميوجه، شامل متن،

ي چاپي كتـاب از سـوي خريداري نسخه. رسي آسان به اين كتاب، برايشان فراهم نيست دوستاني فراهم شده كه به هر دليل، دستي الكترونيكي، براي آن دسته از كتاب نسخه.4

و نگارنده ساير عالقه شدي فرهيخته مندان، سبب حمايت از ناشر .ي كتاب خواهد

و سروران خواهشدر پايان،.5 و نگارشي نسخه منديم ضمن مطالعه از دوستان بهي كتاب، خطاهاي اماليي گزارش دهند تا در بهبود»ي مجازي گرداب كتابخانه«ي الكترونيكي را

.كيفيت آن، سهيم گردند

ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه

http://www.seapurse.com 
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4صفحه سه اسالم

 ديباچه

و  خردبه نام خداوند جان

به حوزه80ي طلبي ديني در دهه جنبش اصالح افول آن.ي سياست نبود، محدود و دينـي از جا كه اين جبنش بر اساس مباني معرفتـي

و ديني جنبش نيـز مـورد ترديـد قـرار گرفـت  و پيروز شده بود، با شكست آن مباني معرفتي تـرين ايـن مبـاني، مفهـوم مهـم. شكل گرفته

كه در فاصلهبود؛» روشنفكري ديني« و فره76ـ1368ي ساليان مفهومي دل، فربه و  دكترين سياسي اين جريـان فكـري،.ها را ربود مند شد

و حامالن آن، انقالبيـان جـواني كـه بـه اصـالح» حكومت دموكراتيك ديني« و در گـذر زمـان طلبـاني ميـان بود سـال تبـديل شـده بودنـد

ك خواهي را جانشين انقالبي دموكراسي به عنوان نماينده. رده بودند گري دري اين جريان سياسـي فكـري، سيد محمد خاتمي،  هـشت سـال

و بخشي از صورت ـ ايدئولوژي روشنفكري ديني را نشان داد رأس دولت قرار گرفت آن. بندي سياسي چه گمان جنبشي كه خيلي زودتر از

به پيروزي رسيد مي به همين دليـل، بـه. ها انديشه نكرده بودآنحلي راه حل نداشت، يا درباره كه براي بسياري از مسائل راه در حالي،كرد

و روشنفكري ديني از سوي روشنفكري عرفي مـورد نقـد قـرار گرفـت طلبي سياسي، اصالح موازات افول اصالح  . طلبي ديني هم افول كرد

كه پروژه به پاياني اصالح روشنفكري عرفي مدعي بود سرطلبي ديني و و ليبراليسم مـي رسيده توانـد راه مشق جهاني مبتني بر سكوالريسم

در اين ميان، تغيير گرايش برخي روشنفكران ديني سابق يا سكوت برخي ديگر در برابر موج سكوالريسم، روشنفكران عرفـي. را ادامه دهد 

كه خواهان توبه را بدين  .، اتفـاق ديگـري در همـسايگي ايـران رخ داد اما درست در همين زمان.ي روشنفكران ديني شوند سو هدايت كرد

و دولت در افغانستان تحت سلطه بندي تازه صورت و تجدد در عراق تحت فرمان اي از تركيب دين و تشيع  آمريكا شـكل گرفـتي آمريكا

و از ديگر سو در مرزهاي غربي ما يـك» جمهوري اسالمي«كه از يك سو در مرزهاي شرقي ايران يك بـه» دولـت شـيعه«ديگر ايجاد كرد

و حكومـت را در اوج اهللا سيستاني در تحوالت عراق نيز نوعي ديگـر از رابطـهي آيت نقش ويژه. وجود آمد  و مرجعيـت و دولـت ي ديـن

كه در عين حال، واجد استقرار نظام دموكراسي در خاورميانه به سكوالريسم در ايران نشان داد .ي جديد بود تمايل

چ و بازبيني پاره مقاالت اين كتاب در و نظري درباره نين فضايي نوشته شده است به طـور اي مفاهيم تاريخي و و دولت، ي نسبت دين

و تجدد است مي. خاص تشيع و سياست يافـت كـه هـم توان رابطه فرض ما بر اين نكته استوار است كه بر مبناي اسالم شيعي اي ميان دين

و هم آزادي سنت مي تبارشناسي انديشهبا. خواهانه گرايانه باشد و نوعي مدرنيته توان گفت امكان تكوين گونهي شيعه، ي بومي در تـاريخ اي

به پذيرش چهار مفهوم پايه است. اين مذهب وجود دارد اول، پـذيرش اسـالم بـه عنـوان يـك: چنين قرائتي از اسالم، در حقيقت معطوف

به عنوان يك  نه هنجـار حكـومتي؛ سـوم، پـذيرش اسـالم بـه عنـوان يـك ديـن فرهنگ، نه ايدئولوژي؛ دوم، پذيرش اسالم انتخاب فردي،

و چهارم، پذيرش اصالح خواهانه آزادي به عنوان احياي سنت اجتهاد مستمر در مذهب شيعه، نه اقتدارگرايانه؛ ايـن مفـاهيم در فـصل. طلبي

ا در فصول بعدي، نمونه. اول كتاب بررسي شده است  و عينيت و روحانيـت هاي تاريخي تشيع بـه(ين مذهب در عملكـرد نهـاد مرجعيـت

و در انتها به پاره) عنوان يك نهاد مدني بومي .هاي روشنفكران ديني اشاره شده است اي تالش بررسي شده

كه به نظر مي ي ايـن كتـاب اگـر مطالعـه. رسد اگرچه سياست ما از ديانت ما جدا نيست، ديانت هم عين سياست نيـست جان كالم آن

كه رابطهنشا و سياست، دستن دهد .هاي مرسوم است، نويسنده خود را موفق خواهد دانست تر از نظريه كم در تشيع، پيچيدهي دين

 1384چهاردهم تيرـ محمد قوچاني
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6صفحه سه اسالم

1 اسالم فرهنگيـ1

كه اسالم را از سيماي بزرگ: اند گفته را. دگرگون ساخت» ايدئولوژي« صورتبه» فرهنگ«ترين هنر شريعتي جز آن نبود ايين زنـدگي

و ايدئولوگ  و گرچه همواره. ها را بر جاي فيلسوفان نشاندبه روش مبارزه تبديل كرد و به انقالب اسالمي رسيد از تمدن اسالمي عبور كرد

كه سوداي آگاهي داشت بر انقالب بدون آگاهي مي  ا. تاخت، خود پرچم انقالبي شد معرفت چهـارم؛:ما نام ايدئولوژي نهادند بر اين اگاهي

سه فراخ و ايـدئولوگ: گانه تر از معارف كه شريعتي آن را با عرفان در هـم آميخـت و فلسفه، و فقه و. هـاي رقيـب از آن غافـل بودنـد علم

شد اين كه ايدئولوژي اسالمي متولد كه معنايي فراخ اسالم. گونه بود نـه. از آن ديانت محمدي داشـتتر گرايي بر جاي جوهر اسالم نشست

مي فقط توضيح  كه قانون المسائل مؤمنان را تهيه مي. اساسي شهروندان را نيز در كنار داشت ديد، كه جمهـوري نه فقط انسان اسالمي ساخت،

كه از گهواره. كرد اسالمي نيز تأسيس مي  و از گـور تـا فقه اسالمي در صورت ايدئولوژيك خود به تئوري تدبيري تبديل شده بود تـا گـور

مي  و آخرت يكي شدند اين. كرد روز رستاخيز را تبيين كه دنيا و عبور از چـراغ قرمـز همچـون نمـاز. چنين شد و شرع آميخته شدند عرف

نه فقط نماد تقواي فردي، كه مظهر پرهيزگاري حزب اسالمي شأن نيايش. قضا شده، مستوجب عقوبت شد  و پوشش مذهبي گاه ديني يافت

به صورت رسيد. تماعي شد اج و و محاسن مؤمن در صورتش تجلي يافـت در صورت. ايدئولوژي اسالمي از معنا عبور كرد . ها موي روييد

و تسبيح خداوند از سجاده به سراي جامعه تسري يافـت و صحن مسجد  مؤمنـان مـؤمن بـه ايـدئولوژي اسـالمي، دائمـاً در تـسبيخي نماز

كه به اشاره زنان مؤمن. خداوند ديده شدند نه فقط به دستور شارع، تكبيـر.ي قانون بر سر كردند تا از زنان ديگر متمايز شـوند هم چادر را

و انقالب، اسالمي شود  و آخرين اوضاع جهان سياست بر ديانت افزوده، تا اسالم، انقالبي اظهار بـه اسـالم كـه شـرط.به تحليل تجهيز شد

ف  به تظاهرات به دين خدا بود، صاحب صلح نوبل كه با خيل رجال تا خانه بدرقـه. اينك اما روزي ديگر است. تري ارتقاء يافت زونتشرف

: اش گفته است شد، در خانه

مي. من مسلمانم و مهم هم نيست كس ديگري مسلمان بودن مرا تأييد كند خودم را مسلمان و عقيـدتي اين يـك رابطـه. دانم ي قلبـي

.ي معنوي را قبول كنندي دنيا اين رابطه يد كه معطل اين باشيم كه همهنبا. است كه شخص با خدا دارد

و فرانس كه سربرهنه در برابر دوربين رويتر كه متـدينان برنتافتنـدو اين همان شيرين عبادي است گمـان بـي. پرس عكس گرفته است،

مي  و ضروري دين جسور شود كه شيرين عبادي را مـسلمان نخوانـد؛ حتّـي تواند چنان اما هرگز كسي نمي. دانند فقها حجاب را حكم دين

به جا نياورد اگر او شرط ضروري اسالم  به ياد نمي كسي نماز به جا آوردن او را نديده، يا روزه. گرايي را كـس اما هيچ. آورد اش را در جمع

او. گيرد خواند يا روزه نمي تواند بگويد عبادي نماز نمي نمي كه ميان و خدايي وجـود دارد كـه فرمـان التجسـسوا را داده اين فضايي است

و حقـوق، ديـن. است و انسان، فقه كه از جمع اسالم نه فقط به مسلمان بودنش مفتخر است، كه بگذريم، عبادي داري اما از احوال شخصيه

مي  آن پرسش اين. گويدو دموكراسي سخن و حتّي جاست كه عبادي چرا بايد از هر كننـد، دولتمردان دينـي دفـاع مـيچه روشنفكران ديني

به روشنفكران عرفي تبديل نشده دفاعي مكرر كند؟ مگر عصر اين تالش  و روشنفكران ديني به سر نيامده اند؟ پس چرا زني با اشتهار بـه ها

مي و با حمايت نهادهاي عرفي، قدم در راهي ديني  گذارد؟ الييسيزم

ش به مناسبت اهداي جايزه1  1382 بهمن24ي شرق، يرين عبادي، روزنامهي صلح نوبل به خانم
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سـاالري ستيزي او ديـني قهري دين رضاخان سكوالر سر ستيز با دين برداشت، اما نتيجه.ي تاريخ ماست عبادي اما آخرين نعل وارونه

و دين  و اينك روشنفكري عرفي ميراث را رقم زد و از كرسي دولت قدسي فرود آمد دار ساالري رقم خورده، آرام در دل دولت عرفي غنود

مي  كه هيچ روشنفكري ديني و دين دينشود تا دين را بر جايي مستقر كند اسـالم. جـا كنـد ساالري نتواند آن را از جاي خويش جابـه ستيز

و خون او  و جان و عاشورا را با هم دارد. عبادي، اسالم فرهنگ است؛ فرهنگي تنيده در پوست به روزگـار صـفوي كـه. فرهنگي كه نوروز

و روز دوم را يكي شدند، همين فرهنگ بود كه روز اول را عاشورا و روز دوم را خنديد. نوروز گرفت اين دو روز به. روز اول را گريست

و صداي ساز در هم آميزد عصر قاجاري، استاد ساز ايراني، سرود سازش را با سوره كه به يكـي. اي از قرآن تنظيم كرد تا تواي قرآن نه اين

كه در هر دو آرامش گيرند به ديگري برقصند؛ و و هـيچ... حافظ خواندند كـه اال يـا أيهـا الـساقيبه عصري ديگر، در قنوت شعر. بگريند

كه اين ساقي كيست در ستيز سكوالرمشرب، ايدئولوگ رژيم، محمـدعلي فروغـي، رسـاله در روزگار پهلوي، همان عصر دين. نپرسيدند اي

و آخـرت، جـز در عمـل بـه  و سعادت دنيا و خلق و نيرنگ نوشت كه رضايت خدا بي هيچ زور و اي چنـين رسـاله حقوق اساسي نوشت

بي هيچ دعوي اسالم كه به روزگار ما اين زني با سري عريان است و سرانجام و هم عرف، كه هم شرع است گرايي، از اسـالم دفـاع نيست

به هسته. شيرين عبادي قديس يا قهرمان نيست. كند مي به فرهنگ؛ از پوسته فرهنگـي كـه تـا بـن. نمادي است از بازگشت ما از ايدئولوژي

چه نيكوست كه نماد مورد اشاره اس و ميي ما خودآموخته المي است و شرع اگر آن شناسد، در ريـشهي علمي است كه مرزي ميان عرف ي

و پود شريعت، قانون نوشتند. جويد مي كه قانون را نوشتند، با تار كه از سـيد حـسن مـدرس تـا علـي. روزي اكبـر داور، كرسـي دور ميزي

آم. داشت و تفكرهاست ها، تعقل ها، تقليدها، تأسيس اي از سنت يختهاسالم فرهنگ، .ها،

مي.پالوده نيست، اما آلوده هم نيست و تجدد،. تابد شكني را برنمي دهد، اما شالودهبه نقد مدام تن و دنيا، سنت سوداي يكي كردن دين

و تحقيق را ندارد  هم. تقليد مي اما رؤياي مي. پروراند زيستي آنان را در سر و مخلـوق را هـم فسق را رد كند، اما بوالفضولي در ميـان خـالق

مي. تابد برنمي مي به اظهار اسالم بسنده و تظاهر را وا چه تظـاهر بـر ديـن كند به فسق، چه تظاهر ي دار اسـالم فرهنـگ، اسـالم حـوزه نهد؛

كه مدرنيته آن را كشف كند و بـهي فاضـله از مدينـه هاسـت كـه اسالم فرهنگ، سال. خصوصي است، پيش از آن ي خـويش بيـرون آمـده

و جامعه جامعه همي مدني پاي گذارده است و تـالش بـراي فروكاسـتن از بـدي، فـساد، فحـشا، دروغ،ي مدني، يعني و بدي زيستي نيكي

كه دارد يا ندارد به مؤمن، براي نوع ايماني .غيبت، جهل، نيرنگ، تهمت؛ تهمت مؤمن

كه اگر مستحبات را بـر پـا نمـي. نفكران يا سياستمداران يا روحانيان نيست اسالم فرهنگ، اسالم روش دارنـد، اسالم مردم است؛ مردمي

مي واجبات را ترك نمي  و بر مكروهات چهره ترش مي. كنند كنند نه براي تظاهر نماز مي. خوانند، اما نه براي تفاخر روزه حجاب. گيرند، اما

نه براي ترس مي نه براي كفر هر يك از انيان را انجام نمييا. كنند، اما به خدا بازگـشته. دهند، و ما اينك . ايـم اسالم فرهنگ، اسالم خداست

به جانب خود او؛ از ايدئولوژي به فرهنگ .سفري از سوي بندگان خدا
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و حكومتيـ2 1 اسالم فردي در برابر اسالم سياسي

م دربارهو فرجام پايان مجادالت بي و سقم شود هيچ نـاظر آگـاهي موجوديـت فهوم روشنفكر ديني در ايران هرگز سبب نميي صحت

و منحـصر) روشنفكري(اگر مخالفان روشنفكري ديني معتقدند جزء اول اين تركيب. طلبي ديني را انكار كند جنبش اصالح  مفهومي خاص

مي به وارثان عصر روشن  كه مفهوم وسيع گري اروپاست، هم ايشان اذعان طلبي ديني نـه فقـط اختـصاص بـه اروپـاو گوياتر اصالحتر كنند

و روشن در جوامع اسالمي از زمان سيد جمال  به صورت واضح . الدين اسدآبادي تا عصر عبدالكريم سروش قابل مشاهده است ندارد، بلكه

كه اصالح ر مفهوم دولت را از نزديك لمس نكـردهي اخيي دهه گاه به اندازه طلبان ديني هيچ در عين حال، توجه به اين نكته ضروري است

ي خالفـت اسـالمي تـا طلبان ديني از نظريه هاي سياسي اصالح تئوري. اند هايي كه اين نهاد در نهاد دين افكنده است، آشنا نشدهو با چالش

و سرانجام انديشه دي حكومت دموكراتيك ديني، همه در يك نقطه تئوري دموكراسي متعهد،  در معـرض1376وم خـردامي تاريخي به نام

و در معرض امتحان طلبان مسلمان از حلقه اصالح. آزمون قرار گرفتند به در آمدند ها را وانهادنـد كتابخانه. هاي عيني قرار گرفتند هاي فكري

به تعبيري، در طول تاريخ صد ساله. ها شدندو وارد وزارتخانه  بيي اصالح اين رخداد ،1357اولين بار در سـال. نظير بوده است طلبي ديني

آن. طلبي ديني ايران، دمي كوتاه رياست دولت موقت انقالب اسالمي را بر عهده گرفت مهندس مهدي بازرگان، پدر اصالح چه در عـصر اما

و دولت او چالش و انقالب بود؛ نه چالش دين د همتاي بازرگان در تركيه، نجم. برانگيز شد، نزاع دولت ر مقـام رهبـري الدين اريكـان، هـم

كه چالش شد حزب رفاه تركيه فرصتي نيافت و دولت و او نيز درگير نزاع ارتش و دولت را تجربه كند د. هاي دين ا سـيد محمـ خـاتمي امـ

به دموكراسي ديني، تنها مباحثه دقت روحانيت براي جلوگيري از تبديل نظام واليت. دقيقاً وارد بحران شد  ي موجود در عـصر خـاتمي فقيه

و محافظه ميان اصالح و اخالقي حكومت. كاران مذهبي نبود طلبان ديني آن(طرح موضوعاتي مانند وظايف ديني گونه ولو دموكراتيك ديني،

و فرقه، مواجهه با اقليت)گويدكه سروش مي  به حوزه هاي مذهبي و نابـاوران بـه آن، نـسبت ميـان اي، ورود ي خـصوصي معتقـدان دينـي

خ حوزه و و صوصي، مسألهي عمومي كه فكري اصالح همه از جدي...ي حجاب، ارتداد، تبليغات ديني، طلبان ديني ترين مباحث نه سياسي،

كه گويي درباره. شد و دولت انديشه نكرده بودند، يا پيروزي زودهنگام، انديشه موضوعاتي به قدرت ي ناتمـام ايـشاني آن پيش از رسيدن

ه و از به كمال نرسانده بود كه هنـوز در عمـل آبديـده نـشده بودنـد، در محـك تجربـه قـرار داد تر، انديشه مه مهم را از. هايي را گروهـي

كه به اصالح مباني دست زنند طلبان ديني پس از شكست اصالح پس. هاي مكرر سياسي به اين نتيجه رسيدند به كه بايد گامي آنان دريافتند

به زودي گام  به عصر پيش از اصالحات، گروهـي را بـه نقـد شـالوده. ري بردارندهاي بلندت بگذارند تا بتوانند ي شـكنانه نگراني از بازگشت

و گروهي نيز سعي كردنـد بـا نگـاهي سـنت مباني اصالح از. گرايانـه بـه اجتهـاداتي نـو دسـت زننـد طلبي ديني وادار كرد گروهـي ديگـر

و بيش در يكي از اين دو طيـف قـرار گرفتنـد هاي سياسي اين جنبش تعل تر به رويه طلبان ديني كه پيش اصالح از پـاره.ق داشتند نيز كم اي

و جمعي از آنان سعي كردند با احياي نشانه) هرچند اندك(فعاالن سياسي  هاي ديني، با حاكميت بـه همـان به تجديدنظرطلبي روي آوردند

كه گويي زبان مشترك هر دو جناح قدرت است  و به هنگـام رد صـالحيت 1382ي اين دو جناح در سال اوج مواجهه. زباني سخن بگويند

. طلبان براي جلوگيري از حضور آنان در پارلمان رخ دادي اصالح گسترده

ي آن اتهامات، از موضـعي دينـي بـا طلبان مؤمن وقتي با اتهامات ديني از ورود به مجلس باز ماندند، ترجيح دادند با وجود همه اصالح

و و گـام در اين هنگام، نمايندگان اصالح. ثابت كنند سكوالر نيستند حاكميت برخورد كنند به تحـصن در مجلـس دسـت زده بودنـد طلب

 
نو جامعهي ماهنامه1  1383، دي ماهي
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آن. دانستند بعدي را اعتصاب غذا مي به جسم مؤمن در آيين اسالم پسنديده نيست، پديـده از كه آسيب زدن ي مـدرن اعتـصاب غـذا جايي

به برابرنهاده رو جاي خود را .بود»ي سياسي روزه«اما اين بار روزه آييني صرفاً مذهبي نبود؛ بلكه. زه دادي سنتي آن، يعني

نه نمايندگان متحصن مجلس با آغاز روزه كه هـاي تنها هنوز تمايل دارند از نـشاني سياسي خويش كوشش كردند دگر بار نشان دهند

بازگـشت بـه. تـرين ابـزار بـراي تحـول در سياسـت اسـت مهـم اسالم سياسي در برابر اسالم حكومتي استفاده كنند، بلكه معتقدند مذهب 

از.ي نماز جماعت متحصنين در صحن پارلمان آغاز شـد طلبان، اولين بار با اقامه هاي اسالم سياسي البته در تحصن اصالح نشانه ا پـيش امـ

باي سياسي به مسأله در قالب روزه آن،  و اينك  تكرار اين آيين سياسي جديـد در مجلـس، بـه اوجي زندانيان سياسي نيز پرداخته شده بود

مي طلوع دوباره نه از كرسي دولت، كـه روزه. رسيدي خويش كه اين بار ي سياسي دميدن روحي تازه در كالبد اسالم سياسي است؛ اسالمي

و اجت روزه. گويد از تريبون حزب سخن مي داد ماعي مؤمنان را نـشان مـيي سياسي در اين وانفساي سكوالريسم از دو سو موقعيت سياسي

ميو بر مبناي همين موقعيت، آرايشي جديد از نيروهاي سياسي را در جامعه :دادي ايران به دست

به اسالم حكومتي استـ قدرتمندترين گرايش سياسي موجود در جامعه1 هاي سياسـي اسالم حكومتي فراتر از جناح.ي ايران، قائالن

ا  و كه بر اساس تئوري واليت موجود، همان حزب حاكم فقيه معتقـد اسـت جـز از طريـق تأسـيس حكومـت يدئولوژي فائق بر ايران است

نه. توان اسالم را اجرا كرد اسالمي نمي  تنها بر حاكميت دين بر دولت اعتقاد دارد، بلكه از حاكميت دولت بر دين نيـز دفـاع اسالم حكومتي

ميها از اين روست كه نه فقط با گرايش. كند مي هاي مذهبي خارج از مـذهب كند، بلكه با گرايشي سياسي خارج از سياست رسمي مبارزه

و حتّي حوزه(رسمي  كه در درون اسالم شيعه ميبه شيوه)نه فقط مذاهب ديگر، نهاد شوراي نگهبان در اين ميان،. كند اي محتاطانه برخورد

دهنـد كـه بـر فقـهي نگهبان، گرايشي در ميان روحانيت شيعه را تـشكيل مـي فقهاي عضو شورا. ترين نهاد حامي اسالم حكومتي است مهم

و حكومتي اصرار مي  و بـا هـر گونـه انحـراف از آن در نهادهـاي. ورزند سنتي، سياسي، از اين رو حافظ اين دسـتگاه ايـدئولوژيك اسـت

مي  و نهادهايي علميه از سوي ديگر، شوراي مديريت حوزه. كند حكومتي مقابله كوشـند حوزوي چون دفتر تبليغات اسالمي نيز مـيي قم

و مذهبي استوار نگه دارند حوزه به عنوان مهم شوراي ائمه. ها را همچنان در مسير اين دكترين سياسي وي جمعه ترين نهاد ناظر بر مـساجد

به دليل انتساب مستقيم خويش با حكومت اسالمي، اسالم حكومتي  و توسـعه مـي ان مـي را در اقـصي نقـاط ايـر منابر نيز . دهنـد گـسترانند

يي روحانيـت مبـارز تهـران، حـزب مؤتلفـهي قـم، جامعـهي علميهي مدرسين حوزه همچون جامعه(ترتيب حاميان اسالم حكومتي بدين

و اسالمي، انصار حزب مي ...) اهللا ف با در اختيار داشتن چنين نهادهايي، قدرتمندترين نيروي سياسي در كشور نه قط رفتارهاي كالن شوند كه

يي روحانيـت، ائمـهي مدرسين، شـوراي نگهبـان، جامعـه در واقع جامعه. ترين هنجارهاي مذهبي را تحت نفوذ دارند سياسي، بلكه جزئي 

و معناي چنين نفـوذي جـز آن نيـست كـه هـيچ و حزب مؤتلفه، ستادهاي نماز را در اختيار دارند و مساجد و جماعات كـس حـق جمعع

و شعائر توسـط نهادهـاي متـولي اسـالم همه.ي خويش تا مصالي تهران را ندارد اي از مسجد محله در هيچ حوزه گذاري بدعت ي شعارها

و سپس اجازه حكومتي بازبيني مي مي شوند و ابداعات همه. يابندي اجرا وي اجتهادات توسط نهادهـاي رسـمي اسـالم حكـومتي ارزيـابي

مي  و شـوند كـه از حكومـت حمايـت مـي تبليغات اسالمي از سوي نهادهايي در حوزه هدايت مـي ترين نوع عالي. شوند سپس مطرح كننـد

ميي دولت براي ايشان بودجهي ساليانه حكومت نيز در بودجه  و ايـدئولوژيك اسالم حكومتي اما افزون بر ريـشه. كند اي مقرر هـاي فقهـي

و قانوني نيز دارد خويش،  سا قانون. مبادي حقوقي و رهبري بر اين تئوري مهـر 1368ل اساسي  جمهوري اسالمي با ادغام دو نهاد مرجعيت

كه در قانون تأييد مي بي 1358اساسي سال گذارد؛ همچنان بديل نماد حيـات ايـن گفتكـان در سـاختار حقـوقي شوراي نگهبان با اختياراتي

بر. رهاي سكوالريستي دارد بديهي است اسالم حكومتي دورترين فاصله را با باو. جمهوري اسالمي بود  چه، از هر دو ايده، حاكميت دولت

مي) همچون دولت عثماني(و دين بر دولت) همچون جمهوري تركيه(دين  و دولت دفاع .كند در قالب ادغام دين

اسـالم سياسـي.كننـد طلبان مذهبي در ايـران آن را نماينـدگي مـي همان گفتماني است كه اصالحترين رقيب اسالم حكومتي،ـ مهم2

مي  از در واقـع اگـر اسـالم حكـومتي در پـي بهـره. هاي سياسي استفاده كند كوشد از ابزارهاي مذهبي براي آرمان جنبشي است كه بـرداري

ي عكـس آن قـرار دارد، بـا ايـن تفـاوت كـه اسـالم هاي مذهبي است، جنبش اسالم سياسي درست در نقطـه ابزارهاي سياسي براي آرمان 
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و اسالم سياسي يك جنبش حكومتي يك نه كه در وضعيت جنبش بـه سـر مـي. اد است انقـالب. بـرد اسالم سياسي البته ساليان دراز است

از. ترين عصر حيات اين جنبش بود كه گرچه به پيروي رسيد، شهد اين پيروزي در كام قائالن به اسـالم حكـومتي رفـت اسالمي ايران مهم 

و بخشي از سياستمداران مؤمني برميمنظر اجتماعي، هواداران اسالم سياسي دربه روشنفكران ديني، دانشجويان مسلمان،  سـال25گردد كه

و دكتر سروش تأثير پذيرفته و در پي تأسيس آرمـان گذشته از متفكراني چون دكتر شريعتي شـهرهايي هماننـد سوسياليـسم اسـالمي يـا اند

و مـدرن مبارزه با استبداد، استعم. اند دموكراسي ديني بوده  و آزادي را با مفـاهيم مـذهبي سـنتي و تالش براي استقالل از فقـه پويـا يـا(ار،

و هرمنوتيك  مي) ديالكتيك مي تئوريزه به رفتارهاي سياسي خويش صورتي مذهبي و از نماز نه فقط براي تقرب بـه خـدا، كـه. دادند كردند

مي  س براي مبارزه با دشمنان خدا استفاده و بر مفاهيم مي كردند ازي سياسي از اين منظر قرائتـي درون روزه. پوشاندند نتي، قالبي مدرن دينـي

و ضرر به بدن مؤمن بـر اسـاس پـاره اي ارزيابي اگر اعتصاب غذا بر اساس پاره. اعتصاب غذاست  به بدن مؤمن اي هاي علمي موجب ضرر

فت شود، روزه فتاواي فقهي گناه محسوب مي و مبارزهي سياسي قالبي براي جمع اين ي سياسـي معنـا، روزه بـدين.ي سياسي است واي فقهي

و ويژه نوعي مبارزه مي. طلبان مذهبي استي اصالحي خاص ا هرگـز. توانند با صدور بيانيه از تحصن نمايندگان حمايت كنند سكوالرها امـ

و اپوزيسيون استي سياسي يك مرزبندي دوجان بنابراين روزه.ي سياسي حمايت كنند توانند از روزه نمي گونـه اسـت كـه ايـن.به با قدرت

هـايي چـون حـزب مـشاركت، در شـرايطي كـه گـروه. دهـد ها به حيات خويش ادامه مـي اسالم سياسي همچنان در سكوالرترين موقعيت 

و ديگر اصالح  ن به سكوالريسم كارا طلبان سياسي از سوي محافظه مجاهدين انقالب، نهضت آزادي، كارگزاران سازندگي، حزب همبستگي،

مي شوند، اصالح متهم مي به رابطه طلبان با رفتارهاي مذهبي نشان و سياست معتقدند دهند كه هنوز با ايـن تفـاوت كـه بـه جـاي.ي مذهب

مي هاي محدودكننده تئوري مي. كنندي آزادي در حكومت، از دموكراسي دفاع توان گفت اسـالم سياسـي تنهـا بـا وقـوع انقـالب بدين معنا

چه آن روز كه پوسترهاي انتخابـاتي خـويش.ي دستاوردهاي آن است سالمي در اوج قرار نگرفت، بلكه جنبش اصالحي اخير نيز در زمرها

سه سيد فاطمي، خميني، خامنه«با شعار مي وارد رقابت» اي، خاتمي درود بر و چه اينـك كـه روزه هاي انتخاباتي يي سياسـي را شـيوه شد

.داده استاعتراض خويش قرار

ازـ در اليه3 كه گرچه مـتهم بـه سكوالريـسم اسـت، هاي زيرين حكومت ديني، جرياني محدود، اما متفاوت در شرف تأسيس است

و زندگي نيز دفاع نمي  ي فقه سياسـي پايـه.ي ايران حضور داردي يك فرهنگ در جامعه از نظر اين جريان، اسالم به مثابه. كند جدايي دين

نه.ي ايراني استي انديشهي اسالمي پايهو فلسفه حقوق مدني در تنها اسالم در فرديت همه از اين رو ي مرمنان بـدان حـضور دارد، بلكـه

و جامعه و مفيد دارد جمعيت به شـمار مـي سنت.ي آنان نيز جرياني مؤثر و از سـوي ديگـر هاي اسالمي از سويي در حكم تاريخ ما رونـد

به شمار آيند آينده اي براي توانند پايه مي مي بدين.ي ايران كه ي تمـدن اسـالمي بـه شـمار رود، تواند پايـه معنا، فرهنگ اسالمي از آن حيث

و حكومتي را نيز تأسيس كند مي بدين معنا نخواهد بود كـه اوالً گروهـي خـاص حـق انحـصاري» اسالم فردي«اما. تواند مفاهيمي سياسي

مي حكومت بر جامعه را دارند، ثاني  شـعائر دينـي در اسـالم فـردي. توان از هر ابزاري اسـتفاده كـرداً براي حكومت كردن يا تغيير حكومت

كه مرحوم مهندس بازرگان در آخرين خطابهآن( بـا وجـود ايـن،.ند»آخرت«و» خدا«، معطوف به دو مفهوم متعالي)ي عمرش خواند گونه

و دولت برقرار سازد؛ رابطه رابطهكوشد حول شعائر مذهبيمي» اسالم فردي«ي پروژه كه در آن نـه ديـن بـر دولـت اي متقابل ميان دين اي

نه دولت بر دين  و به رسميت بشناسد. حاكم شود و دين، تنوع رفتارهاي سياسي را گونه است اين. دولت هنجارهاي ديني را محترم بشمارد

اسكه با وجود اين كه دولت مذهبي يا مذهب دولتي از پروژه  و تمـدن اسـالمي از دل آن متولـد آيـد، جامعـه الم فردي نمـيي ي اسـالمي

اما. توان حجاب را همچون فرانسويان حرام كرد اي نمي در چنان جامعه.ي اسالمي البته طالب رعايت هنجارهاي ديني است جامعه. شود مي

.توان محاسن را واجب ساخت زمان همچون طالبان هم نمي هم

ميي سياسي از روش رزهاسالم فردي در مبا به استخدام نمي. كند هاي عرفي استفاده و هر دوي آنان مفاهيم مذهبي را و(گيرد سياسـت

. گيـرد كارانـه در پـيش مـي اسالم فردي از يك منظر در برابر اسالم سياسي رفتـاري محافظـه. دهد را در استخدام استبداد قرار نمي) مذهب

پي دموكراسي مي اگرچه همانند آن در به دنبال آزادي مذهبي است، و در درون دموكراسي به است و با اتكا كوشد بدون تصرف در مذهب
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به دموكراسي دست يابد در. آيـد از سوي ديگر، اسالم فردي در برابر اسالم حكومتي حركتي راديكال به حـساب مـي. عرف، چـه، اگرچـه

و حرمت نهادن به مذهب با آن هم  و همرا حمايت از سنت . كنـد اي مقـرر نمـيه است، براي نهادهاي مذهبي در نظام سياسي حق ويـژه سو

و حرمت نهادهاي سنتي و از سـوي ديگـر مـدافع حـضور) هـاي علميـه چون حـوزه(اسالم فردي از سويي حامي استقالل، آزادي، اسـت

به آزاد. در قدرت است) چون مجلس نمايندگان(نهادهاي مدرن  و از سـوي ديگـر از تمايـل از سويي ريشه در ميل مؤمنان ي مـذهبي دارد

مي. كند شهروندان به آزادي سياسي دفاع مي و تمدن اسالمي سـاخته اسالم فردي تنها پس از تولد فرد مسلمان متولد شود تا جامعه، دولت،

مي. شود به شرع باشد، اما كسي حق دخالت در شريعت او را ندارد فرد مسلمان ممي. تواند مؤمن رجعيت شيعه تقليد كند، اما كسي تواند از

مي. حق تقبيح يا تبليغ آن مرجعيت را ندارد  ا خـدف احـزاب اسـالمي را حكومـت اسالم فردي از ايجاد احزاب اسالمي هواداري كنـد، امـ

احـزاب نيـز.دنفوذي بيش از حزب يا دولت بر مؤمنـان دارنـ) مانند مرجعيت(در عصر اسالم فردي نهادهاي مدني ديني. داند اسالمي نمي 

و تنظيم قدرتند؛ نه اعمال زور يا عقيده همچون دولت  كه هر فرد مـؤمن ايمـان خـود را از خـويش. هاي مسلمان نهادهايي براي تدبير امور

مي هاي گران اسالم فردي تجربه. گيرد مي و تركيه پشت سر و توسـعه بـراي مؤمنانـه سياسـت. گذارد قدري را در ايران تالش حزب عدالت

و تالش برخي اصالح ور اي هـستند طلبان ديني ايران براي دموكراتيك سياست ورزيدن در حكومت ديني، دو جـاده زيدن در رژيم سكوالر

چه در اصالح. شوند كه به يك خانه ختم مي  و چه در عصر سكوالريسم پهلوي به هم وابسته است؛ با وجود. طلبي ديني گويي سرنوشت ما

و اسالم سياسي است اين، اكنون هنوز هنگامه  و ديگـري مـي.و عصر دو مفهوم اسالم حكومتي كوشـد در آن تحـول يكي بر سرير نشسته

صف اي از نخبگان سياسي جامعه هنوز بخش عمده. ايجاد كند  يكي از اين دو صف، ا از يـاد نبـريم كـه ايـن. انـد آرايي كردهي ايران در امـ

ميم حكومتي كام اي كه از آن يا اسال صحنه. آخرين صحنه است  مي ياب بيرون و با تداوم استقرار خويش عصري جديد را آغاز كند، يـا آيد

مي  و با تداوم حضور خويش در صحنه اسالم سياسي پيروز و سياست شود مي هاي روشنفكري . خواند ورزي، همگان را به پيروي از خويش

كه با چشم ن بيرون از اين ميدان اما اسالمي وجود دارد آن. نگـرد هاي پنهان جامعـه بـه سـوي صـحنه مـي گران در اليه هاي آن چـشمان از

.مردماني است كه به اسالم فردي اعتقاد دارند
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و اسالم آزادي3 :خواهانهـ فقر ليبراليسم

و آزادي تأملي در امكان جمع دين  خواهي داري

به جورج بوش واگذار كردند كه بيش از حـد رياست اياالت متحده، باز2004در انتخابات سال هاي آمريكا دموكرات ي را به اين دليل

كه مجسمه و اين در كشوري و ليبراليسم مجسم است، عجيب است ليبرال بودند و مـشرب.ي ليبراليسم  ما ايرانيان معموالً زندگي آمريكايي

يكي مي كه ليبراليسم در ايران ليبرالي را كه به همان اندازه به برچـسبي طعنـه پنداريم؛ غافل از آن آميـز دشنام است، در آمريكا نيز از آن جر

را كاري آمريكا، كه حزب جمهوري هاي اصيل محافظه در برابر سنت. كنند ياد نمي  خواه در طـول سـاليان دراز سـلطه بـر دولـت آمريكـا آن

مي  چپ نمايندگي كه جنـب ترتيب در جامعه بدين. گرايي ندارد كند، ليبراليسم معنايي جز يش چـپ بـه معنـاي اروپـايي كلمـه از عرصـه اي

مي معادالت سياسي غايب است، ليبرال و دوگانه ها راديكال و چپ را در روايتي با لهجه شوند آن. كننـدي آمريكايي زمزمه مـيي راست در

) هـا تر از آمريكايي حتّي اصيل(انه كار ها سنتي محافظه گرچه انگليسي. پسرعموهاي انگليسي روايتي ديگر از ليبراليسم دارند سوي آتالنتيك، 

جزب ليبرال دموكرات انگليس، پس از ظهور حزب كارگر بـه چـرخ سـوم. هاي آمريكايي ندارند هاي انگليسي نسبتي با ليبرال دارند، ليبرال

كه توني بلر چپ، متحد وفادار جورج بوش راست  و اين در حالي است در فرانسه. شده استدموكراسي پارلماني بريتانيا تبديل شده است

و آلمان نيز ليبراليسم به عنوان يك نيروي مؤثر سياسي از صحنه  هاي فرانسه بـه عنـوان گليست. هاي دوقطبي غايب استي رقابتو اسپانيا

مي كاراني دموكرات با سوسياليست محافظه و دموكرات هاي اين كشور رقابت  خردمنـد، كاران هاي آلمان در همان نقش محافظه مسيحيكنند

كه سوسياليست دموكراتلرقيب سوسيا مي هاي اسپانيا با راست ها هستند؛ همچنان يابي در اين ميان اما، دست. كنند گرايان اين كشور رقابت

و معنايي واحد  مي در جايي ليبرال. از ليبراليسم غيرممكن استبه مفهوم يكپارچه كـ ها نمايندگان جناح راست بورژوازي محسوب ه شـوند

مي براي حفظ مناسبات سرمايه و در جايي ديگر جناح چپ دموكراسي طبقه داري تالش مي كنند دهند كـه بـراي بهبـودي متوسط را تشكيل

و نسبي سرمايه  مي ظاهري مي ها شورشياني عقل در برخي كشورها ليبرال. كنن داري تالش و در پـاره گرا عليه دين محسوب اي ديگـر شوند

و ميانهگ از كشورها عقل  مي راياني معتقد به دنبـال ليبـرال در خاورميانه. شوند رو خوانده هـا بچرخيـد، نـشاني از آنـان نيز حتّي اگر با چراغ

و سرانجام وفور منابع نفتي، مانع از آن شده اسـت كـه هاي مطلقهي توليد آسيايي، كمبود منابع آبي، حكومت شيوه. نخواهيد يافت  ي فردي،

و ثروت از زميند راه رشد سرمايه و مناسبات انتقال قدرت به سرمايه اري در خاورميانه پيموده شود  بـا.داران در اين منطقه شكل گيرد داران

طي كردن راه رشد غيرسرمايه به هم وجود اين، ميل و بيش از زمان با اروپا، در معرض جنبش داري، خاورميانه را كم و هاي چـپ قـرار داد

م آن پس، چپ  به و سوسياليستي خود، اسطوره گرايي شد عناي ماركسيستي به مزاح گفتنـد كـسي كار بدان.ي جوانان خاورميانه جا رسيد كه

و هم او اگر در پيري چپ بماند، عقل  و تركيـه!كه در جواني چپ نباشد، دل ندارد در يك صد سال حضور مدرنيته در خاورنيانه، از ايران

و سوريه،  و ناسيوناليسم داشتند خاورميانه هايي اسطوره همه تا مصر گراترين قهرمانان خاورميانه نيز ملي.ي مدرن، دل در رهن سوسياليسم

و جمـال عبدالناصـر رسـماً سرانجام سر در بالين چپ نهادند  به اتهام حمايت از حزب تـوده بركنـار كردنـد كه محمد مصدق را ؛ همچنان

به شدت از اروپـا متمـايز سـاخته اسـت در اين ميان فقر ليب. دوست بلوك شرق شده بود در. راليسم، خاورميانه را در يك صد سال گذشته،

مي تر ليبرالكماروپا نيز و دست اما ساخت اجتماعي همه. شوند هاي غيرشرمنده يافت اي كـم در مرحلـهي جوامع واقعاً مدرن، در ذات خود

و مناسـبات سياسـي دموكراتيـك، مجمـوعيهمناسبات اقتصادي سرما. از تاريخ خود، ليبرالي بوده است دارانه، مناسبات اجتماعي بورژوايي،

و آمريكاي مدرن را حتّي در هنگام حاكميت چپ  كه در خاورميانـه. گراترين احزاب سياسي در موقعيتي ليبرال قرار داده است اروپا ي امري

ا به همين دليل نخبگان ليبرال نيز در اين منطق، و تا. قليتي بيش نيستندجديد مفقود است  پيش از مـشروطه، جـز محـدودي در ايران مدرن
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به چشم نمي شاهزاده و با پيروزي نهضت مشروطه، آموزهي مدرن قجري هـاي كـه تـصويري اوليـه از ليبـرال(هاي ميرزا ملكم خان خورند

مي. الشعاع روشنفكراني چون آخوندزاده قرار گرفت تحت) كالسيك بود  كه و بوي انقالب بريتانيا را بگيـرد، انقالب مشروطه توانست رنگ

و ديانت پيش رفت كـه اعـدام  به سوي حذف سنت و تجدد، و از تالش براي جمع سنت و شمايل انقالب فرانسه را به خود گرفت شكل

و در پرتو اين نهضت، بـه شيخ فضل  به سلطنت رضاخان پهلوي، هر دو از نتايج آن بود و كودتاي منجر و همـه اهللا نوري ي چـپ چرخيـد

و رجـال حزب اعتداليون،. روشنفكرشهاي ليبرالي فراموش شد به عنوان اولين حزب ليبرال ايران، در كوران ديكتاتوري رضاخان حذف شد

و دوگانه طراز اول آن، از جمله علي چپ گرا، جنبشي ديكتاتوري راست اكبر دهخدا، از مدار سياست خارج شدند . گـرا شـكل گرفـت هاي

و سپس مغلوب حـزب تجـدد)ها دموكرات سوسيال(حزب اجتماعييون عاميون به حزب دموكرات تغيير نام داد اجتمـاع نخبگـان حـامي(،

و حزب توده، كامل بازار ماركسيستبه تدريج.شد) دولت بناپارتي رضاشاه  شد ها داغ ي ملي نيز كه چنـدي پـرچم جبهه. ترين حزب ايران

و اعتدال و در دههبه بن 1332 مرداد28ي را برافراشت، با كودتايو مشي ليبرالي . براي هميشه تأثير خود را از دسـت داد40ي بست رسيد

كه در يك دست علم آزادي و استبداد پهلوي عليه ليبراليسم بود و در دست ديگر پرچم كودتا عليه مصدق، كودتاي مشترك ارتجاع خواهي

و مبارزه سازش و سـتم از آن پس،.ي سياسي برافراشته بود كاري را در مذاكره چه بود، ستم استبداد شاهي در. سـتيزي مخالفـان او بـود هر

و مؤتلفه و مجاهدين خلق و روحانيت مبارز، ناله هياهوي فداييان خلق و جبههي اسالمي . رسـيدي ملي بـه گـوش نمـي هاي نهضت آزادي

به مغز ليبرالي مهدي بازرگان، اين وارث ليبراليسم در هم شكسته كه در دادگاه پهلوي، نسلها ايران، خود تير خالص را شليك كرد، وقتي

مي  كه به زبان قانون با شاه سخن در اين زمان مصدق، اين پير ليبرال، در احمـدآباد بـه فراموشـي سـپرده. يافته خواند گويند، پايان كساني را

مي  و مهدي بازرگان نيز ترجيح مب شده بود به علي اميني اعتنا مـي. هاي چپ، دعا كند ارزان از جان گذشته در جبههداد براي ونه رژيم كـرد

به مهدي بازرگان  مي ميانه.نه مخالفانش به سر و روها در غربت به ياد شاپور بختيـار افتـاد و گرچه حكومت پهلوي در واپسين روزها بردند

پس از انقالب اسالمي، شور تحول جانـشين. تفاده كرد، اين هر دو ديري نپاييدند حكومت اسالمي هم در اولين روزها از مهدي بازرگان اس 

شد شراره مي جوانان انقالبي در نهضت.ي شورش بر ستم و چپ اسالمي سرود سر و هاي چپ خواندنـد كـه عـالمي دگـر بايـد مـي دادند

و از نو آدمي  كه آدمي در اين عالم عاكي نمي. ساخت به دست چه، بر اين باور بودند متفكران چپ خواستار انهدام نهـاد سـنتي دولـت. آيد

و سنت  و اگر نبود دورانديشي و بوروكراسي سـنتي را حفـظ كـرد، مـشتاقان انقـالب جهـان را از نـو بودند كه ارزش گرايي نهاد روحانيت

شد. ساختند مي به دشنام بدل و همشدچندان دشنام. با وجود اين، ليبراليسم دگر بار از دست رفت از كه حتّي اكنون با گذشـت ربـع قـرن

و با وجود نفوذ نسبي اين ايدئولوژي سياسي در فعاالن سياسي  كم)طلبان خصوص اصالحبه(سقوط ليبراليسم تر كسي پـرواي آن دارد كـه،

و حتّي سوسيال. خود را ليبرال بنامد  بر خويش را دموكرات خواندن و دشـمنان. ليبرال ناميددموكرات ناميدن، گويي هنوز شرف دارد رقيبان

غافـل از ايـن كـه. ليبراليسم نيز سعي وافري دارند تا اين ايدئولوژي را دشمن دين بدانند، يا آن كه آن را همـان آمريكـايي شـدن بخواننـد 

و ايراني بودن را با هم جمع كرد خواهي، دين توان آزادي مي به.داري، و ليبراليسم در معناي فلسفي خويش، اذعان  اقتدار عقل، استدالل فرد،

به عنوان سلول سازنده. اصالت آزادي است به انسان مؤمن به عنـوان ارزشـي الهـي، فهم دين بر اساس عقل، اتكا و ارزش آزادي ي جامعه،

فا در واقع اگر قرائت. خواهي را در ايران تثبيت كند تواند در قرائتي بومي، ايدئولوژي آزادي مي و شيـستي از ديـن ممكـن هاي سوسياليستي

مي  كه چنين ليبراليسمي نمي است، چگونه در توانـد عمـل بـه همـان نـسخه توان فهمي ليبرالي از دين را رد كرد؟ مسلم است اي باشـد كـه

مي  به اين معنا عمالً نسخه. شود آمريكا، بريتانيا، فرانسه، يا آلمان بدان عمل ب. اي واحد از ليبراليسم وجود ندارد چه،  جـزر الفـاظ نيـز اصرار

مي. هاي زباني فرجامي ندارد غرقه كردن مخاطب در پيچيدگي كه تالش و مفـاهيم1: كند اما هر آن كس ـ وحي را بر مبنـاي عقـل بفهمـد

وي كاوش فراعقلي دين را از دايره به حيطهآن هاي عقلي خارج كند و فـرد را پايـهـ2هـا هـدايت كنـد؛ي سـنت ها را ي تـشكيل جامعـه

و دولت را در چارچوب نسبت شهروند و هر گونه مناسبات دين ـ آزادي را ارزش اصلي بداند3با دولت بيند؛) مؤمن(حكومت قرار دهد

هـاي فـرد معنـا مثالً برابري را تالش براي امكان بروز خالقيت(مندي از آن ارزيابي كند هاي ديگر را بر مبناي فقدان يا بهرهي ارزشو كليه

و حدود الهي بداندكند يا  و چـه نخواهـد، ليبـرال مـؤمن، يـا بهتـر بگـوييم،)تقوا را پرهيز فرد از نقض حقوق ، آن فرد چه خـود بخواهـد

ي سـتيز در مكاتـب اميد به سازش در برابر قاعـده: هاي مؤمن البته در روش نيز تمايزاتي با ديگران دارند ليبرال. دار است خواهي دين آزادي
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ر چپ سبب مي  مختلـف تفـسير هاي ها را در حالت توان پديدهمي. هاي هرمنوتيكي در سياست جايگزين باورهاي ديالكتيكي شودوششود

كه تن به يك نه اين كل«كرد، كه تنها يك راه را مسير انحـصاري پيـشرفت توان از راهمي. داد» تفسير به سعادت رسيد، نه اين هاي مختلف

ف. دانست كه در خاورميانه، به داليل ذكر شده در آغاز اين مقالـه، طـي نـشده اسـت ليبراليسم البته محتاج تـرين مهـم. رآيندي تاريخي است

بهي انباشت ثروت است تا طبقه بخش اين فرآيند، پديده  و آنان براي  كردن حيات خود ليبرال دموكراسي را سامان اي متوسط را فراهم آورد

تج. سازمان دهند هاي اين منطقـه از تـالش بـراي ايجـاد مناسـباتي شود ليبرال دد ناتمام خاورميانه مانع از آن نمي با وجود اين، حتّي همين

.متناسب با ايدئولوژي خود دست بشويند

مي هاي غلط ميان سنت كه هر گونه تالش براي قياس ليبراليسم همچنين مفهومي مدرن است به بيراهه منتهي و اين ايدئولوژي . شـود ها

مي دالنه براي پيدا كردن ليبرال هاي سادهر تالش اما ضمن انكا اگر حقـوق. هاي تاريخي خويش را بارور كرد توان قابليت ها در اعماق تاريخ،

ـ مسيحي دارد، چرا حقوق مدرن اسالمي نتواند ريشه مدرن غربي ريشه ـ اسالمي داشتهي رومي و اگـر مـسيح بـا تفكيـكي ايراني  باشد؟

و روحاني مي پايهامور سياسي خـواهي دينـي الهـامي خود نتواند بـه آزادي شود، چرا محمد با اخالق كريمه گذار سكوالريسم غربي فرض

و به آزادي  و گردن برافراشته كنند كه يافت شوند چه بسيار كسان آنـان پـرواي. خـواهي خـويش افتخـار كننـد بخشد؟ كه اگر چنين شود،

د. ليبراليسم خواهند يافت ميگويي اين ندا كه جرأت ليبرالر سر ما . بودن داشته باشپيچد
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 طلبي دينيـ اصالح4

1ي عاشورا بررسي موردي حادثه

بيي شيوه مراجع تقليد شيعه درباره اعالم نظر اهللا بروجردي، مرجـع در عصر مرجعيت آيت. سابقه نيستي عزاداري امام حسين، امري

: عام شيعه

مرحـوم آقـاي ... هـا رهنمـود بدهنـدآن هاي قـم را دعـوت كردنـد تـا بـه در روز تاسوعا سردسته اهللا بروجردي يك سال مرحوم آيت

و فرمودند  را: بروجردي در آن جمع شروع به سخن كردند شيوي شما در عزاداري سيدالشهدا صحيح نيست اين كه مردان لباس زنـان

و شبيه  و به شكل اسرا درآيند و دهل بپوشند و بـه يـك معنـا،ها خواني كنند يا طبل  به كار بيافتـد مـورد رضـايت سيدالـشهدا نيـست

و معقول همچون سينه. معصيت است و زنجيرزني بالاشكال است عزاداري در حد معمول ا فراتـر از آن مناسـب شـؤون امـام.زني امـ 

و بعد از آن سردسته جلسه. حسين نيست آمي مزبور به درازا كشيد و در قـسمت هـشتي خانـه، ها از اتاق آقاي بروجردي بيـرون دنـد

دوستان، ما در تمام سال از آقـاي بروجـردي تقليـد: ها گفت تر بود، خطاب به ساير سردسته ها از همه بزرگ فردي كه در ميان سردسته 

و سـن بنـابراين مـا برنامـه. وان رها كردت چون امام حسين را نمي.ي محرم ديگر مقلد ايشان نيستم كنيم، اما در دهه مي راتهـا هايمـان

ص خاطرات آيت(. كنيم تعطيل نمي )137اهللا يزدي،

٭٭٭

كه حافظهي عاشورا بزرگـ حادثه1 و بزرگـي ايـن واقعـه.ي تاريخي شيعيان جهان را شكل داده است ترين رخدادي است ي عظمت

به اندازه كهكه نه فقط پيروان مذهب اهل اي بوده است تاريخي و(هـاي شـيعهي ملـت پيروان اديـان ديگـر را در دايـره بيت، حتّـي ارامنـه

ـ فرهنگي است بدين. تحت تأثير قرار داده است) زرتشتيان را كه سنتي اجتماعي ـ حكومتي، مهري اسـت. معنا، عاشورا نه يك آيين سياسي

كه بيرون نمي  و شيوه روش. توان كرد نشسته به روزگاران، يكي بـه. اند ها تعيين نكردهي سيدالشهدا را نيز حكومت هاي سوگواري در عزا ها

مي نوحه مي اي بسنده و ديگري سينه مي. زند كند مي يكي زنجير و روي گل و ديگري بر سر رفتارهاي اجتماعي البتـه الزامـاً بـا. پوشاند زند

از سنت.شوند هاي رياضي محاسبه نمي حساب هـا را بايـد بـاآن هايي كـه علت. متكي هستند»تعل«بر» دليل«هايي هستند كه عمدتاً بيش

كه در چارچوب پاره هايي فراتر از دستگاه تحليل و درك اي علوم، بـه هاي فلسفي سنجيد؛ ضمن آن خـصوص علـوم اجتمـاعي، قابـل فهـم

.هستند

عي عاشورا اليه در حادثهـ از سوي ديگر،2 و عرفاني قابل شناسايي است كه در هاي سـوگواري مـوردي آيين مدههاي عميق اخالقي

و حضرت بـاري،.گيرد توجه قرار مي  به امر متعالي و خواري، اتكاي به ذلت به عهد، استواري بر سر آرمان، تن ندادن  مفاهيمي مانند وفاي

و سينه به سينه نقل خواهد هاي اخالقي عاشوراست كه براي ابد در سينهي آموزه همه در زمره و گـسترش. شـدي تاريخ خواهد ماند بـسط

كه در سال ها، البته بر عهده اين آموزه  در هاي گذشته بيش از پيش بر آن اتكـا كـردهي خطيبان عاشوراست و گـاه مرزهـاي جديـدي را انـد

.اند نورديده

 1383 اسفند14ي شرق، روزنامه1
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به. اندي شيعه عموماً از اولياءاهللا بوده ائمهبديهي است اد اولياءاهللا در ادبيات ديني، به يـان الهـي، صـاحب كرامـت خصوص نزد مؤمنان

و در ادامه  و منطقي امور(ي قدرت اعجاز انبياء هستند و عنايت خداوند) انجام امور خارج از روال طبيعي صاحب قدرت انجام امور با نظر

و اذعان به نمودهاي عيني آن در زندگي بشر است.هستند به امري فراتر از عقل، يعني وحي، به اين معنا، اقرار از اين حيـث، تـشيع. ايمان،

به يكديگر نزديك مي  و در پارهو تصوف در اسالم  اتحـاد ايـن دو راه بـه ايجـاد دولـت اي مقاطع تاريخ ايران، مانند عـصر صـفويه، شوند

كه بدون شك از افتخارات سرزمين ماست .مقتدري انجاميد

و تصوف به هـم آميختـه نـشود، همواره مراقب آن بودند)از حكما تا فقها(ـ با وجود اين، علماي شيعه3  علمـاي.كه مرزهاي تشيع

و)از ميرداماد تا مالصدرا(بزرگ عصر صفوي كه شاهان ايران را از درويشي پرهيز دادند تـا شـيعه بـه عنـوان مـذهبي عقالنـي چه بسيار ،

به دام تعابيري اسطوره اين آن جهاني، و تعاريفي صرفاً و الوهيـت در مـذهب مـسيح،ي ادغام مقام تجربه. جهاني نيافتد اي  سـبب شـد نبوت

و امام، هر گونه تعبير انحرافي درباره علماي شيعه ضمن حرمت نهادن بر جاي كه.ي قدرت آن بزرگان را رد كنند گاه نبي به همين دليل بود

به قوم مويه مي پس از رحلت پيامبر اسالم، كه او درگذش گر عرب گفتند هر كس محمد را و هر كس خداي محمد را پرستيد، بداند ته است

مي  به ائمهي علماي شيعه با فرقه مبارزه.كرد، بداند كه خداي محمد همواره زنده است عبادت كه از سر انحراف به هايي خـصوصي شيعه،

مي  و اكنون كه مراجع محترم تقليد نسبت به شرك هشدار مـي امام اول، مقام الهي بـ دادند از همين جنس است ر همـين اصـل پـاي دهنـد،

كم واسطهي خويش، ترين رتبهي شيعه در عالي چه، ائمه. فشارند مي و نه نه بيش و جـا موضع مراجع تقليد در ايـن. هاي فيض الهي هستند

به غلوكننده  كه خطاب مي«: اي در حق خويش فرمود همان موضع اميرالمؤمنين است كه شما بر زبان و برتـ من فروتر از آن هستم ر از آوريد

».آن هستم كه در دل پنهان داريد

آن شناسي آيين مورد توجه در آسيبـ گذشته از وجوه سلبي4 به اين حادثه هاي عاشورايي، و اتكا است، نگاه عقالني يچه قابل اثبات

كه مباحثه. بزرگ است و روشنفكران ديني درباره سال گذشته و انديـشهي نـسبت جنـبش روشـن اي جدي ميان روشنفكران عرفي ي گـري

و بيش و ديـن ديني شكل گرفت، اين نكته كم و بهتر بگوييم، نوانديشي ديني، تـالش بـراي فهـم سـنت كه روشنفكري ديني،  مغفول ماند

و اعتقاد در اين موقعيت، فاصله. است در قالب عقل ميي ميان ايمان كه مؤمن تواند عامل به شريعت باشد، بـدون آن كـه بـا بدين معناست

تبيـين. توانـد خـويش را معتقـد بخوانـد اما هيچ مسلمي بدون تبيين عقلي از دين نمـي. گري عقل خويش به اين ايمان رسيده باشدابحس

ي عقـلو نه جمع دستاوردهاي جداگانه( دين يابي يا ناكامي روشنفكري ديني در فهم عقالنيي عاشورا، يكي از مصاديق كام عقالني حادثه 

كه قرائت مرحوم دكتر علي شريعتي از قيام عاشورا سـكه سالي. است)و وحي حتّـي.ي رايـج محافـل عاشـورايي شـده اسـت ان دراز است

و مرثيه  و خطيباني كه نسبتي با آراي ديگر مرحـوم شـريعتي ندارنـد، ناخودآگـاه در دايـره مداحان ي وي از عاشـورا قـراري نظريـه خوانان

بـديهي اسـت حـس.، يعنـي خداونـد خواسـت حـسين بـن علـي را كـشته ببينـد» اهللا ان يراك قتيالً ان شاء« بر مبناي اين نظيه،.گيرند مي

به ذلت، انكارناپذير است شهادت و تن ندادن و منطقي برخورد كامالً عقلگر اما تاريخ روايت. طلبي امام حسين در راه آرمان خويش گرايانه

ا. آن حضرت با حوادث منجر به عاشورا است  كه از عهدشكني آنان مام حسين تنها در پاسخ به نامه در واقع و هنگامي هاي كوفيان قيام كرد

به مدينه بدون بيعت با يزيد؛ دوم، خروج از سرزمين: مطمئن شد، سه راه پيش روي لشكر يزيد قرار داد  هـاي تحـت اول، بازگشت خويش

ه سلطه و سوم، وانهادن و عمر بن سـعد بـه شـامي يزيد، تا نيازي به بيعت با وي نباشد؛ و عزيمت امام حسين .ر دو لشكر حاضر در كربال

سه راه و. اول، پرهيز از جنگ؛ دوم، پرهيز از بيعت:ي سيدالشهدا بود حل، دو نكته مورد تكيه در هر كه ميـان ذلـت با وجود اين، امام زماني

و شهاد» هيهات من الذلة«زندگي ناگزير از انتخاب شد، فرياد  و روشـني از عاشـورا،.ت را پذيرا شد سر داد  افـزون بـر چنين قرائت سـاده

كه پيش درس و اخالقي مي تر بدان اشاره شد، آموزه هاي عرفاني و عقالني بسياري پيش روي ما و اين در سـرزميني كـه هاي سياسي گذارد

به هم آميخته است، بيش از هر آموزه  و سياست به مردم، به عنوان مبناي هـر.و آموزنده استي ديگري در عصر ما مفيد در آن ديانت اتكا

و اجتماعي، حفظ عقيده گونه  كه اكثريت جامعـه تـن بـه عقيـده حركت سياسي و شخصي حتّي در شرايطي اي ديگـر داده باشـند،ي فردي

و گفت  و خيانتكارترين دوستان، همه از آموزه آموزش اصول مذاكره مند قيام امام حسين هاي ارزش وگوي سياسي حتّي با پليدترين دشمنان
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كه متأسفانه در انتقال آن غفلت ميبديهي است در چنين قرائتي. هاي جدي صورت گرفته است در عصر عاشورا است تـوان از قيام عاشورا،

به  بر»عرفان امام«و» علم امام«ضمن اذعان اي بـا خداونـد، رابطـهي آن امام رابطه. هم تأكيد كرد» عقالنيت آن حضرت«و» سياست امام«،

آن. تواند در شناخت شخصيت ايشان مورد تأكيد قرار گيرد شخصي است كه مي به اما خصوص در شرايط كنوني ضروري اسـت، فهمـي چه

كه متأسفانه در سوگواري. عقالني از رفتارهاي ديني است مي تالشي و از آن غفلت .شود هاي ما غايب است

خال»جامعه«ـ نهادهاي5 عزاداران امام حـسين هـر. كند جاي كس ديگر را تنگ نميكس هيچ.، ساختاري فراخ دارد»حكومت«ف، بر

بت. توانند به زباني عزاداري كنند يك مي  كه مولوي از همچنان كه بيش از همـه بـه جهـل او پرستي در دياري دور را در فراخواندن خدايي

ميتر از برخي مؤم ياب بود، كاممفهوم خداوندي آگاه .دانست نان

به آيـين. هاي آييني را نپسنديم برخي سنت ممكن است ما به تحريف محتوا منجر نشود، بايد تن كه شكل و دسـت اما تا زماني هـا داد

و حضور  و شمع روشن كـردن، همـه.ي عمومي پذيرفت ها را در عرصهآن كم وجود به سر، مويه كردن سينه زدن، زنجير زدن، گل گرفتن

و ساري است هاي مذهبي است كه در جامعه يك طيف از آيين انوار  هايي از رفتارها هم وجود دارند كـه بـه نقـض اما گونه.ي شيعه جاري

مي غرض منتهي مي كه چندي قبل، توسط عاليي اين سنت قمه زدن از جمله. كنند شوندو حرمت دين را مخدوش ترين مقام سياسي ها بود

كه شائبهـ مذهبي ايران، منع شد  راو آميختن اشعار با عباراتي مي) اهللا فاضل لنكرانيي آيت به گفته(ي شرك انگيزاند، يا عباراتي كـه بـه بر

مي  به وفاي پاره عبارات در كوچك كردن مانند برخي(شوند هتك حركت مؤمن منتهي و تشبيه وفاي ايشان و)اي موجـودات مقام شيعيان ،

ع نيز از همه مهم » مطهـري«هـاي عاشـورا اسـت كـه گـويي بايـد شق، وصف اولياي خدا همچون عشاق عادي، همه از انحـراف تر از فرط

و از متن .گري بپردازد به پيرايش» سنت«جديدي ظهور كند

، بايد از يك سو نگـران از دسـت رفـتن ايمـان)طلبي سياسي است تر از اصالحكه بسيار سخت(طلبي ديني بديهي است در اين اصالح

و از سوي ديگر نگران زير سؤال رفتن ايمان خويش شد مرد هـاي ايـن هاي عاشـورايي يـا تعطيـل سـنت ايمان مردم با انحراف آيين.م بود

مي حافظه ي ايـشان، در معـرض تهديـد واقـع طلبان با خيال تجديدنظرطلبي ديگـران دربـاره اما ايمان اصالح. گيردي تاريخي در خطر قرار

.شود مي

و نميي تنها چاره كه ايمان ايشان يك فرض از پيش پذيرفته شده است به اين عرصه است؛ علمايي توانـد بـه كار، ورود علماي شيعه

عزاداران عام امام حسين بايـد ايـن اطمينـان را پيـدا. گشا خواهد بودو علم ايشان نيز در خروج از انحراف راه آساني مورد انكار قرار گيرد 

كه اصالح  به طلبي دين كنند و. هاي ديني را زير سؤال نخواهد برد وجه آيين هيچي و آواي طبل، نـواي پيـانو قرار نيست به جاي صداي سنج

و مرد در ايام عاشورا تغيير كند  و مناسبات زن هـاي آيينـي هر گونه تالش براي مدرنيزه كردن سنت.غوغاي ارگ در گوش عزاداران بپيچد

نه  به زدودن انح عاشورا در عين حال، ايـن عـزاداران. شناسي را هم مسدود كند راف آن نخواهد كرد، بلكه ممكن است راه آسيبتنها كمكي

و نهاد مرجعيت تعطيل .بردار نيست؛ حتّي اگر آن يك روز، عاشورا باشد بايد درك كنند كه پيروي از مذهب شيعه
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ـ از جنبش شيعه تا دولت شيعه1

1زي شيعيانور طرح نظري سياست

كه شيعيان عراق پس از ساليان دراز اجازه يافتند مراسم ماه محرم را به مثابه سال گذشته، ي يـك ميتينـگ مـذهبي احيـا كننـد، هنگامي

و شمايل و امام حسين بود ها باال رفت، تصاوير نقاشي شده هاي كه روي دست نخستين پوسترها و چند صـد بدين.ي امام علي ترتيب هزار

و هـيچ سياسـتمداري سال  و ديني پيروان خود را بر دوش دارنـد پس از روزگار حيات آن دو امام شيعه، هنوز اين خانواده رهبري سياسي

و  و اين خليفهنتوانسته است جاي آنان را اشغال كند؛ مگر آن كه خويش را نايب گونه اسـت كـه شـيعه نـه بـه عنـوان يـكي ايشان بداند

ب  كه افزون بر آن ميه شكل يك حزب جلوه مذهب، را بـا» امامت/ نبوت«شيعيان بدين معنا وارثان سنت ابراهيمي هستند كه مقام. شود گر

به بنيانبياي. آميزد درمي: حكومت/ سياست«امر  آن اسرائيل و و سليمان، مفهوم تـازه گاه در دوره خصوص از عصر يوسف دري داوود اي را

ب كه ـ نبي«ه جهان باستان پايه گذاشتند كه فرمانروا هم بودند» شاه و قـصه آيه» عهد عتيق«در. شهرت يافت؛ پيامبراني از هـا هـاي بـسياري

و  به امر خداوند هر دو مقام سلطنت و اين درست همان قصص قرآن است كـه نبوت را با هم عهده پادشاهان الهي آمده است كه دار شدند

نب هاي بسياري آزادي در آن آيه  در جهان باستان، بـه. شكني در اين مدل سياسي بود نوعي سنت» عهد جديد«.ي نازل شده است هاي شاهان

مي جز شاهان بني  به حساب و كافر و موحد بودند، ديگر شاهان ملحد به جز ايرانيان باستان كه ذيل نبوت زرتشت،. آمدند اسرائيل كه مؤمن

ح و غرب جهان كافران ميبه توحيد گرويده بودند، در شرق و هند،.كردند كومت و روم» اسطوره« در چين و در يونـان مذهب حاكم بـود

مي.»فلسفه« و شرك حكومت و مصر نيز صور ديگري از كفر كه بر مـذهب پـدر توحيـد،. كردند در عراق اين تنها حاكمان اورشليم بودند

و حكم  مي حضرت ابراهيم زندگي و سياست نمي روايي و مرزي ميان دين اما ظهور عيسي در عهد جديد، سنتي تازه را رقم. ناختندش كردند

و قوم يهود تالشي براي توسعه بنياگر در گذشته توحيد، سنتي. زد و ايران(ي توحيد اسرائيلي بود و مصر كـرد، پيـامبر نمي) حتّي در عراق

و چون از ايمان جديد سر توسعه  و بي آن كه اهل سـفر اسرائيل نااميد شد، آوردن بنيي دين خدا را داشت و يونان در پيش گرفت راه روم

كه  و آيين خود را به سفر فرستاد، با اين پيام و كار مسيح را به مسيح بـسپار«باشد، دين از.»كار قيصر را به قيصر بـراي اولـين بـار مـردي

و دولت را از هم جدا كرد سالله و دين و فـردي دين به مجموعـه.ي قوم ابراهيم، راه سكوالريسم را در پيش گرفت اي از احكـام اخالقـي

و اداره  به فن تدبير و حكومت شد تبديل شد و.ي جامعه تعبير نه چندان كوتاه الزم بـود تـا پيـام مـسيح فهميـده شـود  كنـستانتين، زماني

و گسترش به تدريج شكل گرفت به مذهب توحيد بگرود، اما سنت مسيحي و هـاي كليـساي پـاپ. يافـت امپراتور روم، خواب صليب بيند

و پـدر بر خالف ارتودوكس كاتوليك روم،  به ادغام اين دو مقـام دسـت زدنـد و مسيح را جدا كرده بودند، كه كار قيصر هاي اروپاي شرقي

شد قوم بني» وصي/ شاه«يا» نبي/ شاه«روحاني واتكيان، همان  ا.اسرائيل در از سوي ديگر، از تبار فرزنـدان ابـراهيم، از نـسل و سـماعيل،

هم جوار بني  و ولي بود اسرائيل، رسولي ديگر زاده شد كه و ظهور محمد احياي سـنت ابراهيمـي بـراي جمـع دو حـوزه.زمان نبي ي ديـن

و سليمان نبي تأسيس كرد تا اگر پرچم دولـت دينـي. حكومت بود ملت ابراهيم در مهبط اسماعيل بار ديگر حكومتي همچون دولت داوود

ف  و اسرائيل افتاد از دست مي(رزندان اسحاق به سر و سرگرداني ، فرزنـدان اسـماعيل بتواننـد عهـد)بردند در اين زمان قوم يهود در اسيري

چنـان كـه داوودآن(اما فرزند پسري نداشت تا بتواند رهبري الهي را در نسل ذكور خود ادامه دهد)ص( محمد مصطفي.عتيق را احيا كنند

ك  و نظريه). ردندو سليمان چنين و پس مسلمانان دو شعبه شدند؛ گروهي در جناح اكثريت قرار گرفتند ي خالفت را تداوم نبوت بخشيدند
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و تئوري امامت را تداوم نبوت دانستند و حزبـي) پيـرو(گروه اخيـر خـويش را شـيعه. گروهي در جناح اقليت قرار گرفتند علـي ناميدنـد

به نام شيعه بنا كر  و مذهبي به شهادت غدير خم، سياسي و حتّي گفتند كم. محمد مصطفي هم شيعه بوده است دند تـر شيعه در صدر اسالم

و سپس سراسـر تـاريخ كهـن خـويش را بـه مخالفـت بـا» امام/ حاكم«از يك دهه حكومت را در زمان دو  و حسن در دست داشت علي

به عنوان اپوزيسيون سپري كرد  به. حكومت، به سلطنت اسالمي تئوري خالفت اسالمي و بني بني(تدريج و شـيعه) عبـاس اميه  تبـديل شـد

به عنوان جايگزين و محمد را مي هاي واقعي حكومت غصب همچون حزبي تمام، فرزندان علي و. كرد شده مطرح با درگذشت امام يـازدهم

اس. غيبت امام موعود، مجتهدان شيعه نامزد تصدي اين مقام شدند  الم، دو سلطنت اسالمي شكل گرفت كـه هـر يـك اما در دو سوي جهان

و دولت صفوي بر مذهب اهل. مذهبي جداگانه داشتند   دولـتي شـيعه، در عـصر غيبـت ائمـه. بيت دولت عثماني بر مذهب اهل سنت بود

حك. ترين اجتهاد سياسي فقه شيعه بود صفويه بزرگ و دنيوي از هم اما پيوسته با يكديگر، ذيل يك به وجود آمدچهار مقام ديني :ومت

به عنوان نهاد و قبيله به عشيره كه خون، او را به عنوان رئيس حكومت، مي) حزب(اول، شاه و حامي حكومت منسوب .كرد مؤسس

و تحـصيلش در حـوزه دوم، شيخ يا فقيه به و آموزش و آگاهي او از دين هـاي علميـه، بـه عنـوان نهـاد عنوان ناظر حكومت، كه علم

ميي توليدكننده .كرد دانش، وي را در مقام رئيس مذهب تثبيت

و مسؤول امر اجرا بود .سوم، وزير كه رئيس ديوان

و امر دفاع بود كه رئيس لشكر ترين حكومت شيعه در عصر غيبت، سبب شـد صـفويه تعادل ميان اين چهار ضلع در مهم. چهارم، امير

و هخامنشي، به عنوان مقتدرتر در كنار دولت  در رابطه در عين حال،. گر شود هاي تاريخ ايران جلوه ين دولت هاي ساساني و دولـت ي ديـن

نه مي كه و نـه حكومـت غيردينـي اين حكومت چنان مهندسي شده بود و فقيهـان گرچـه. توان نام آن را حكومت دينـي گـزارد مجتهـدان

مي  و امام در عصر غيبت از آن خود و پيامبر و غلبهدانست حكومت را به نيابت از خدا به قهر ي سالطين صفويه رضايت دادند تـا شـيعه ند،

در را دست نه»حكم«كم به فرد حوزه.، حاكم كنند»حكومت«، آن تنها نهادهاي توليدكننـده هاي علميه، به عنوان نقش منحصر ي دانـش در

و شد دانش روزگار سبب مي به عنوان تنها نهبگان موجـود جامعـه قـرار در اختيار روحان ... هاي راهبردي مانند حقوق، سياست، اقتصاد، يت

و شاه نيز گذشته از امر دفاع  به اميران لشكر محتاج بود(گيرد و آموزش محتاج شيوخ شيعه شـود؛ بـدان، در همه)كه سـان كـهي امور قضا

) از ايـران تـا اروپـا(ان، جهـان ميانـه در ايـن زمـ. هاي علميه انتخاب شوند آموختگان حوزه ها يا دانش االسالم حتّي وزراي شاه از ميان شيخ 

مي زمان تجربه هم ـ خدايان«هاي تحت حكومتبه جز آسيايي. كرد هاي متفاوتي را از حكومت ديني تجربه و ژاپن(» شاه  در هند،)در چين

ـ شيوخ«در ايران. كردند مغوالن مؤمن تحت نفوذ معنوي فرهنگ ايران سلطنت مي ميحكم» شاه در راني ـ تركي سرزمينكردند، هاي عربي

و را اروپا شاهان كوچك بـسيار، تحـت لـواي يـك پـاپ) عثماني( و جانشيني پيامبر را داشتند حاكم بودند كه هر دو مقام سلطنت خلفايي

به كار هاي ايران براي رفع حرمت حكومت غيرمجتهد بر شيعه، نيابت عامه االسالم شيخ. حاكم بودند  وميي خود را از امام معصوم گرفتنـد

مي  و پاپ شاه را به سلطنت منصوب و حتّي ناپلئون تاج مـي كردند  در غيبـت يهوديـان.گذاردنـد هاي روم بر سر پادشاهاني چون شارلماني

به كار مي ك سرگردان، ديگر موحدان از مسلمانان تا مسيحيان، سخن مسيح را و كار قيصر را به قيصر واگذار به پاپ و كار پاپ را رده بستند

را ها در اروپا قدرت پاپ پروتستان. بودند تا در عهد جديد، عصر جديدي فرا رسيد  و پادشاهان در ايران قـدرت شـيوخ . ها را اندك كردند

كه دولت فاصله و نهاد دولت چنان شد بي هاي شبهي نهاد دين در هاي تأسـيس ظهور رضاخان پهلوي در ايران سنت. معني شدند ديني شـده

و تالي نـاپلئون فرزنـد انقـالب فرانـسه او كه خويش را ناپلئون بناپارت ايران،. را زير پا نهاد عصر صفويه   محصول منطقي انقالب مشروطه

زد دانست، مناسبات نهادهاي چهارگانه مي :ي حكومت ايران را بر هم

به معناي دقيق كلمه شاه نبود كه پشتوانهشاهان ايران در طول تاريخ، همه از قباي. اول، رضاخان ي ايـشان در حكومـتلي برآمده بودند

كه كاركردي همانند احزاب در كسب كرسـي. شدند محسوب مي و ايالت در جمهـوري يـا نخـست هـاي رياسـت نسلي از اشراف وزيـري

از. هاي مدرن داشتند دموكراسي و از چنين پـشتوانه رضاخان و بـهز اشـراف. اي محـروم بـود اين جهت به نادرشاه شباهت داشت اده نبـود

و ايلي از او حمايت نمي قبيله. هاي فرودست جامعه تعلق داشت طبقه به نيروي خارجي، انتخاب نام. كرد اي نداشت و حذف اتكا خانوادگي
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به عنوان پدرخوانده و برگزيدن افرادي چون محمدعلي فروغي هاي تالش رضاخان بـراي حـذف ترين نشانهي سلطنت، مهم القاب اشرافي

كه جمهوري.هاي سلطنت در ايران بود سنت ايـن. خواهي ناكام وي نشان از شناخت نسبي او از موقعيت تـاريخي خـود داشـت ضمن آن

و با  كه زمينه را مساعد ديد، سرانجام راه سلطنت در پيش گرفت و او به رضاخان نكرد اشرافيتي فرمايـشي،» برساختن«شناخت البته كمكي

كه به دليل فقدان اصالت، انحرافخاندان پهلوي را تأسيس  و ايـن فرجـام كرد؛ اشرافيتي جديد هـاي جـدي در نهـاد سـلطنت ايجـاد كـرد

.سازي پس از سلطنت است خاندان

و ايجاد نهادهاي جديد آموزشي مانند دانشگاه، پيونـد نـسبي دوم، رضاخان درست برعكس صفويه، سعي كرد با حذف نهاد روحانيت

و نهاد  در. دين را از بين ببرد ميان نهاد دولت كه از تقسيم قدرت با روحانيت راضي نبود، كوشيد بـا ايجـاد يـا تقويـت مـدارس مـدرن  او

و نخبگـان جديـدي ايجـاد كنـد كـه حوزه و معامالت را از بين بـرد و اقتصاد، نفوذ روحانيت در دولت، قضا، آموزش، ي سياست، حقوق

و تجدد در ايرانتأ. همچون اشراف تازه، وابسته به وي باشند و غير قابل بازگشت شكاف سنت سيس دانشگاه تهران، نهادينه كردن تاريخي

و آغاز فروپاشي قابل پيش  و محكمـهآن. بيني نهاد سلطنت در ايران بود و مكاتـب قـديمي، محـضرها هـاي سـنتي از دسـت گاه كه مدارس

به پايان رسيد .روحانيت خارج شد، مشروعيت سلطنت نيز

و مشرب اين سوم، به تبع شاه، مـشروعيتي دينـي. در مورد وزرا هم ادامه يافت مشي و  وزراي پهلوي نسبتي با نهادهاي سنتي نداشتند

به تأسيس نهاد. دادند؛ همچنان كه اميران لشكر نيز چنين بودند خود را از دست مي و ايالت محروم بود، دست كه از حمايت قبايل رضاشاه

از.ارتش مدرن در ايران زد  ميآن در گذشته شاهان با جلب نظر قبايل در برابر پول يا زمين، و دفاع از سلطنت را طلب . كردند ها جنگاوري

و تأسيس ديكتاتوري مدرن، همه و از طريق ارتش مدرن اما رضاشاه با ايجاد دولت مطلقه در ايران ي نيروهاي نظامي پيراموني را از بين برد

كه شيعه، اين. آنان را سركوب كرد و مذهبي بار ديگر در مقام اپوزيسيون قـرار گرفـتبه مثابه گونه شد ي در فاصـله.ي يك جنبش سياسي

ميي صفويه تا سلسله سلسله و بيش احساس حكومت الـصوة كاهـل(اي اعمال خالف شـرع، شـاهان صـفوي پاره. كردي پهلوي، شيعه كم

و بودن، شراب  مـسلكي درويـش،)تـأثير نبـود كه در حكومت كوتـاه او بـي(براي كاهش نفوذ مذهب شيعه، تالش نادرشاه افشار...)خواري

بي كريم و و كفايتي ديگر شاهان قاجار، هرگز مانع از آن نمي خان زند، قساوت قلب آقا محمد خان كه آنان خـود را شـاه شـيعه بداننـد شد

و حكومت ببينند، ولو آن كه ميان  و دولت فاصلهملت خويش را در مقام اكثريت  ايـن فاصـله را عميـق اما حكومـت پهلـوي. اي باشد دين

و پختگي آيت. كرد ي اهللا بروجردي، اين فرصت را ايجـاد كـرد كـه رابطـه از عصر فترت سقوط رضاشاه تا نهضت ملي، جواني پهلوي دوم

و نهاد روحانيت تا حدي اصالح شود و جوان نيز چون قدرت. نهاد سلطنت و جنـبش شـيعه اما شاه جديد  مطلقه شد، راه پدر را ادامه داد

و مذهبي دهه.راديكاليزه شد و آن ميتينگ اتريخي، سياسي، بـا.ي محرم در ايران است بررسي يك نماد، در فهم اين فرآيند نقشي مهم دارد

به حزب مظلوم)ع(شهادت سومين امام شيعه، حسين بن علي  و از آن پس حفظ ياد در قرن اول هجري، شيعه از حزب مغلوب  تبديل شد

به دست تركان عثماني يا نـسل حادثه. اين فاجعه در ذهنيت تاريخي شيعه ضروري شد كـشيي عاشورا ظاهراً با فجايعي مانند كشتار ارامنه

و افق اما ريشه. نازي قابل مقايسه است يهوديان در آلمان  به هاي مذهبي كه توانسته است ي تـاريخي عنـوان حافظـه هاي آرماني بلندي دارد

.شيعه هر ساله پاس داشته شود

به ايدئولوژي شيعه، اهميت اين مسأله را بيش دولت صفويه، و عزاداري دهه به عنوان دولتي متكي به تر كرد خصوص دو روزي محرم،

و عاشورا  و دهم(تاسوعا شاهان صفويه در اين مراسـم.ردرا از صورت جنبشي مخالف حكومتها به صورت آييني حكومتي درآو) روز نهم

مي  مي شركت و آن را گرامي و عاشـورا، كار بدان. داشتند كردند و ديني تاريخ ايران، يعنـي نـوروز به هنگام تقارن دو روز ملي جا رسيد كه

به سرور نشست  و روز دوم را به سوگ ش هاي دولتي در سلسله ايجاد تكيه. صفويه روز اول را د تا جـايي كـه حتّـي هاي بعدي هم رعايت

و پابرهنـه شـدن شـد به مقام حكومت، ناگزير از گل بر سر ماليدن، سينه زدن، زنجير زدن، ا رضاشـاه در مقـام. رضاخان هم براي ورود امـ

هـاي هـاي دينـي ماننـد حجـاب، هيـأتي سنت در كنار حذف همه. رئيس حكومت، اولين كار خويش را حذف مراسم سوگواري قرار داد 

بيست سال قدرت پهلوي اول فرصت خوبي بود تا بار ديگر آيين عاشورا از صورت نهادي حكومتي بـه جنبـشي. را هم تعطيل كرد مذهبي 
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به سلولبه تدريج همين هيأت. ضدحكومت تبديل شود و مساجد هاي تشكيالتي اقدام مسلحانه عليه سلطنت تبديل هاي مذهبي در بازارها

و از جمله، هيأت  مؤ شدند ي قيام امام حـسين در ميـان شـيعيان هاي جدي درباره از سوي ديگر، بازخواني.ي اسالمي شكل گرفتند تلفههاي

كه با وجود شهادت امـام حـسين، چـون معاويـة بـن أبـي پيش از اين، لبه. شكل گرفت به سوي اهل سنت بود راي تيز اين مراسم سـفيان

ر) دايي مؤمنان(» المؤمنين خال« و فرزندش ميو او صـفويه. اميـه نبودنـد دانستند، حاضر به پذيرش اشتباه تاريخي خلفاي بنـيا امير مؤمنان

و از اين رو آن را تشويق مـي  به تداوم ضديت شيعه با اهل سنت نياز داشت ا بـه تـدريج ايـن در دوره. كـرد براي حفظ خود ي پهلـوي امـ

اه موضوع از سوي مخالفان حكومت شكافته مي نه فقط كه و غاصـب حكومـت حـق هـستندل شد . سنت، كه برخي از شيعيان هـم ظـالم

و مظلوميت اهل سنت سـبب پيونـد دو جنـاح اسـالمي. مصداق اين گروه، حكام پهلوي بودند از سوي ديگر، جنايات اسرائيل در فلسطين

شد گونه بود كه نظريه اين.شد مي و اهللا بروجردي، اميـد بـه با درگذشت آيت.ي سياسي شيعه احيا بهبـود مناسـبات بـين دو نهـاد سـلطنت

كه آيت  و اين شايعه درگرفت و آيت روحانيت از بين رفت اهللا خميني را سيد حسيني خوانده اسـت؛ دو امـامي اهللا فقيد خود را سيد حسني

به جهان مشهورند  و ديگري به صلح يكي مي.كه تـرسه تن از همه برجسته ميان، نقش در اين. كردند خطباي شيعه نيز اين نظريه را تقويت

مي. است به عنوان يك الگوي ابدي تأييد و به فرمـان. كرد نخست، علي شريعتي كه امام حسين را در مقام يك شهيد تثبيت او گفت حسين

كه تو را كشته ببيند(ان شاء اهللا إن يراك قتيالً: خدا رفت تا شهيد شود  و معنـوي، هـاي مـا در تعابير شـريعتي آمـوزه). خداوند خواست دي

و عرفاني ادغام شده بودند  كه در رساله اهللا صالحي نجف نفر دوم، نعمت. سياسي و كوشيد صـورتي عقـل شهيد جاويدي آبادي بود گرايانـه

و سومين متفكر در ايـن. ورزانه از امام حسين ارائه كند سياست به سوي عراق رفته بود كه براي حكومت  او گفت آن امام نه براي شهادت،

و در و خرافي عزاداري، كوشـش، ضمن نقد صورتي حسيني حماسهعرصه، مرتضي مطهري بود كه راهي ميانه در پيش گرفت هاي سنتي

و ديني قيام عاشورا را در هم آميزد  شد در چنين فضايي، آيت. كرد هويت سياسي در. اهللا خميني نيز حسين زمان ناميدن ايشان به عنوان امام

او سال ويي مهم در تبيين مسأله از دو رساله. سازي بودج اين شبيه هاي بعد، به خود امام خميني است كـه درسـهاي يكي متعلق ي امامت،

ميي واليت درباره كه تحت عنوان فقيه را در بر و ديگري از آن علي شريعتي است و امامت گيرد و منتشر شد امت هرچند تفـاوت. تدوين

مي محتوايي اين دو اثر بسيار بو  كه متفكران شيعه در پي احياي رابطه د، هر دو رساله نشان و دولت هستند داد تفكيك كـار.ي ابراهيمي دين

و بار ديگر الگوي خاورميانه  به كنار نهادند و مسيح را شد» نبي/ شاه«و» امام/ حاكم«اي قيصر اي بـا در نظـر گـرفتن چنين انديـشه. طرح

مي سيره عهـدي اگر همكاري با حكومت مـصلحت بـود، واليـت: دهنده داشته باشد انست براي هميشه الگوي توضيحتوي دوازده امام شيعه

هاي مسلحانه مصلحت بود، امامت امام سجاد، اگر فعاليت علمي معيار بود، رفتار امام صادق، اگـر صـلح امام رضا، اگر سكوت در برابر قيام 

و اگر تقيه ضروري بود روش امام عسگري مي جايز بود، امامت امام حسن، اگر جهاد الزم بود  توانست مورد استناد قرار امامت امام حسين،

آن. گيرد آن اي دقيـق از واليـت ترجمـه.چه مورد توجه شيعيان قرار گرفت، استقرار حكومت روحانيت بود در عصر جديد نيز فقيـه كـه در

و نبي مجتهد جامع  و امام جانشين نبي مي الشرايط جانشين امام بديهي است در چنين نظامي جـايي بـراي شـاه. شود جانشين خدا در زمين

.وجود ندارد

به طمع پسته آمده بود، بر شكر افتاتد ترتيب سلطنت پهلوي بدين مي.كه كه خواستند روحانيت را از حكومت خـارج كننـد، خـود آنان

به اخراج شدند  به عنوان رهبر.ن كرد جنبش شيعه همچون حزبي مدرن حكومت را سرنگو. ناگزير در رأس اين حزب كامل، نهاد مرجعيت

مي  به صورت غيرسيستماتيك انتخاب كه توسط مقلدان تر، از مقدان، با پرداخت سـهم امـام يـا گاه گروهي متمولآن.شد حزب قرار داشت

مي سهم سادات، ماليات  و اسـتقالل مـالي او را تـأمين مـي هاي شرعي خود را به فقيه ايـن مبلـغ عمـدتاً صـرف تربيـت. كردنـد پرداختنـد

مي دانش مي آموختگان جديد و مجتهد و اليه شد كه در آينده يا مرجع و مبلغ در حـالي كـه. سـاختندي ميـاني جامعـه را مـي شدند يا معلم

و بخش عمده تحصيل مدرن امري گران محسوب مي  به طبقه شد دا اي از طالب و در حـالي كـه نـشگاه نهـاديي فرودست تعلـق داشـتند

مي  مي شهري حساب و رمـضان زمـان گردهمـايي. توانستند فرزندان خود را راهي حوزه كنند شد، روستاييان به راحتي سه ماه محرم، صفر،

و بدنه و در فقدان كنسرت در روضه.ي جنبش شيعه بود سران و سوگواري هاي موسيقي، اين مداحي ها به نياز معنـوي شـيعيان ها كه ها بود
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مي جو و تلويزيون نيز نتوانست جاي روضه را بگيرد. داد اب به هنر مدرن، فرجـاني تالش پهلوي. حتّي راديو ها براي تبديل هنر سنتي ايران

.نيافت

و نقاشي قهوه به تئاتر و مـردم، آن هنرهـاي مـدرن را جـدي خانه تعزيه و سپيد تبديل نـشد و مداحي به شعر نو و مرثيه به كوبيسم اي

شد اين.دنگرفتن به نهضتي پيروز تبديل و» امـام خمينـي«در مقام» اهللا خميني آيت«. چنين شد كه شيعه از جنبشي محكوم، رهبـري سياسـي

و حكومت مستقيم روحانيت را ايجاد كرد  يكي كرد فقيـه، تعـابيري از سلطنت پهلوي تـا واليـتي تقريباً پنجاه ساله در اين فاصله. ديني را

شي  و قيام امام حسين صورت گرفته بودمدرن از نهضت مي. عه يكي از متفكران سـنت در يك مورد گفته كه ) سـيد حـسين نـصر(گـرا شود

كه علي شريعتي در حسينيه چه وقتي شنيد ميي ارشاد امام حسين را با ارنستو و ديگـر بـه حـسينيه گوارا مقايسه كنـد، از جلـسه برخاسـت

د. نرفت به مجالس عقل هاي روشنفكري ديني كه آيين بر خالف گروه. اشتامام خميني نيز چنين حساسيتي ي گرايانه هاي سنتي عزاداري را

و كالمي تبديل مي شد كردند، آيت ديني و تاسوعا ي كليدي وي ايـن اسـت كـه جمله. اهللا خميني خواستار حفظ شكل سنتي مراسم عاشورا

كه اسالم را زنده نگه داشته« و تاسوعاست مي» استهمين عاشورا و دينـي1400در طول. گفتو او راست  سال، تنها تظـاهرات سياسـي

مي. شيعه اين مراسم عزاداري بود مي كردند، شخصيت خطيبان، تاريخ را مرور كردند، پايگاه اجتماعي خود را بسيج هاي تاريخي را بازسازي

و دنيا در طول. كردندو آنان را تهييج مي و سياست، دين . هزار سال، سنت شيعه شده استآميختن عرفان

كه جمهوري اسالمي پس از هزار سال اين به» جنبش شيعه«گونه است هـاي پـس از پيـروزي در سـال. تبـديل كـرد» دولت شـيعه«را

به نحو فزاينـده، سنت 1357انقالب اسالمي  ي نظريـه. اي از صـورت نهـضتي اجتمـاعي بـه نظـامي حكـومتي تغييـر شـكل داد هاي شيعي

و دانشي سياسي حكومت جديد، مجتهد جامع فقيه به عنوان فلسفه واليت مي آموخته در حوزه الشرايط . دانـست هاي علميه را حاكم اسالمي

و اتكاي قـواي پذيرش مسأله.ي سياسي مدرن بود اي تازه كرد، ادغام آن با فلسفهچه اين تئوري را در عمل وارد مرحله اما آن ي تفكيك قوا

آ به نظريه ترين مسأله راي مردم، مهم حكومتي به اهللا خمينـي يـك در ابتداي امر، آيت. فقيه در عصر جديد بودي واليتي مورد توجه قائالن

به جاي اين نظريه از شعار جمهوري اسالمي در هنگامه دهه پس از تدريس واليت  .ي سرنگوني رژيم پهلوي اسـتفاده كنـد فقيه، ترجيح داد

دري آيت شيوه ازي خويش تا آن حد گشاده برخورد با نظريه اهللا به هنگـام پيـروزي انقـالب اسـالمي، پـس از مـدتي كوتـاه دستانه بود كه

و راهي قم شد  او. فقيـه نبـود اساسي را تأييد كرد كـه در آن نـامي از واليـت نويسي از قانون در قم مفاد پيش. پايتخت دور بـا وجـود ايـن،

به دقت تحت نظ  در.ر داشت مناسبات قدرت را مـن بـه«: وارد تهران شد، در اولين سـخنراني عمـومي خـود گفـت 1357 بهمن12وقتي

مي پشتوانه در».كنمي ملت، دولت تعيين به مقام رياست دولت موقت تعيين كرد، بر حـق شـرعي خـويش اما هنگامي كه مهدي بازرگان را

ت. انتصاب رئيس دولت نيز تأكيد كرد  ابوالحـسن. گـر شـد تر جلـوه صدر بيش جمهوري ابوالحسن بني نفيذ حكم رياست اين تأكيد در هنگام

به رياست بني و با رأي مستقيم مردم ا. جمهوري رسيد صدر اقتصادداني بود كه با استفاده از مناسبات نزديك خود با رهبر انقالب اسالمي امـ

به هنگام اين كار، از واژه حكم وي برخور)و طبيعتاً عدم تنفيذ(اهللا خميني از حق تنفيذ آيت و . صدر استفاده كـردي نصب براي بني دار بود

به نظر مي كه در رأس آن رئيس رسيد بنيان در آغاز و با نظارتي شرعي معتقد است به نظامي عرفي جمهـور منتخـب گذار جمهوري اسالمي

كه رئيس دولتي قدرت در اختيار پارل ملت با قدرتي نه چندان زياد قرار دارد، اما عمده  در كنـار. گزينـد را برمي) وزير نخست(ماني است

كه خطوط كلي نظام سياسـي را تعيـين مـي  آن اين دو مقام، يك مقام عالي معنوي، يعني مرجع تقليد قرار دارد و در برابـر انحـراف از كنـد

مي  مي اصول، هشدار اهللا خمينـي راهـي مجلـس تـدوين وي از آيـت تـري كـه بـه پيـر با وجود اين، روحـانيون جـوان. كند دهد يا برخورد

و واژه اساسي شده بودند، به همراه پاره قانون را» رهبـر«ي اي سياستمداران غيرروحاني، ترجيح دادند قدرت اين مقام دينـي را تثبيـت كننـد

بيني شد كـه عمـل بـهي نگهبان پيش اساسي نظام سياسي جديد، نهادي به نام شورا از سوي ديگر، در قانون. وارد ادبيات سياسي ايران كنند

ـ اجتماعي ايرانيان بودنـد،. خواهان بودي مشروطهي فرو گذارده شده وعده در نهضت مشروطه، گرچه روحانيون از رهبران انقالب سياسي

به دست آورند شده گاه تثبيت نتوانستند جاي  به جز هيأت مجتهدان ناظر بر مصوبات مجلس به. اي كه اهللا پيشنهاد شـيخ فـضل اين هيأت نيز

و اجرا نشد شوراي نگهبان براي اولين بار كنتـرل مـذهبي دولـت را از قالـب يـك فـرد. نوري تشكيل شده بود، با اعدام شيخ فراموش شد
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و ولي شيخ( قـ) فقيه عصر جمهوري اسالمي االسالم عصر صفويه و هيأتي از علماي شيعه را در كنار نهادهاي سياسي ديگر . رار دادفراتر برد

و انفعاالت تدوين قانون برداري از شوراي قانون شوراي نگهبان گرچه در اصل، گرته اساسي مبتنـي اساسي در جمهوري فرانسه بود، در فعل

به پارلماني شرعي در كنار پارلمان عرفي بر واليت  شد) مجلس(فقيه، اعضاي شوراي نگهبان نمايندگان جمهور علماي شـيعه بودنـد. تبديل

جمهوري بـه جـز شـوراهاي گذاري، رياست خبرگان رهبري، مجلس قانون(ي انتخابات ايران به تدريج، با بر عهده گرفتن نظارت بر همهو 

كه هيچ مقامي) محلي به كسب مقـام نمي) مستقيم يا غيرمستقيم(به قدرتمندترين نهاد نظارتي كشور تبديل شد توانست بدون نظر آن موفق

مقـام اولـين مـسأله انتخـاب قـائم. تر كرد فقيه، اجتهادات سياسي شيعه را فزون هاي جدي در باب واليت مباحثه60ي در دهه. خويش شود 

و حتّي قانون آيت. رهبري توسط مجلس خبرگان بود  ي خـويش، شـكل اساسـي در مقدمـه اهللا خميني هرگز در انتخاباتي برگزيده نشده بود

و مي)و نه كاريزماتيك(اما جانشين وي بايد بر اساس مكانيسمي قانوني. بالذات دانسته بود ورود ايشان به اين مقام را طبيعي و برگزار شد

و اين  و نخبگان روحانيت بود شد اهللا منتظري قائم گونه آيت آن گزينش توسط خبرگان اهللا منتظري هرگز بـه مقـام رهبـري آيت. مقام رهبري

وگويي جـدي ميـان گفت60يي دهه از سوي ديگر، در ميانه.ي تازه كردي را وارد مرحلهسي شيعهي گزينش وي فقه سيا نرسيد، اما شيوه 

و اختيارات ولي سران جمهوري اسالمي درباره  و آيتي حدود ي فقيه را تكميل كرد؛ واليتيي واليت مطلقه اهللا خميني نظريه فقيه درگرفت

و جامع به گفته عام مي القوا كه به جهت مصلحت ست بسياري از احكام ثانويهتواني ايشان و حكومتي موقتـاً تعطيـلي فقهي را هاي سياسي

بي. كند ي تنهـا در حـوزه) وزيران، يا رؤسـاي جمهـور پادشاهان، نخست(چه، تاكنون مقامات عرفي. سابقه بود چنين قدرتي در تاريخ شيعه

و نبي منصوص، تنها مقاماتي شدند كه در هر دو حوزه همچ» فقيه ولي«اما. دنيوي حق اعمال قدرت داشتند مسائل و ون امام معصوم ي دين

و تصرف داشتند اهللا خميني البته در اجتهادات سياسي خويش سعي وافري در پيش بـردن فقـه شـيعه از خـويش نـشان آيت. دنيا حق دخل

و قله مي به دليل فقدان مشروعيت ديني داد كه حاكمان قبلي به دامنـه نميهايي را فتح كرد صـدور مجـوز. هـا قـدم بگذارنـدآني توانستند

به عنوان انتخاب حضور زنان در سياست، چه به عنوان انتخاب  چه شونده، تأييـد اصـالحات ارضـي، ايجـاد نهادهـايي همچـون مجمـع گر

به عنوان نماينده  ميي طبقه تشخيص مصلحت نظام كه فراتر از شوراي نگهبان ، ترجيح اكثريت دو سوم نماينـدگان گفتندي روحانيت سخن

و مخالفت با انحصار حق رأي ملـت، از جملـه و شطرنج تـرين مـواردي مهـم مجلس عرفي در برابر شوراي نگهبان، اعالم حليت موسيقي

و خوا اهللا همچنين اعالم كرد اجتهاد مصطلح در حوزه آيت. اهللا خميني بود اجتهادي فقه شيعه در عصر آيت  سـتار گـسترش ها كـافي نيـست

در عصر ماقبل انقالب اسالمي جدايي. گذار جمهوري اسالمي رخ داد ترين رخداد در اواخر عمر بنيان اما مهم. مباني اجتهادي فقه شيعه شد 

مي  و فقيه تجلي و دين در جدايي دو مقام حاكم و فقيـه يكـي شـدند با ظهور آيت. يافت دولت و حـاكم و دولـت در. اهللا خميني دين اگـر

مي گذشته رئيس حوزه  و رئيس حكومت فردي جداگانه به شمار ي رفت، در جمهوري اسالمي مـردي از حـوزهي علميه رئيس مذهب بود

به گاه فقهي بلندمرتبه اهللا خميني با وجود جاي اما آيت. علميه رئيس حكومت شد به فقهاي ديگر، اهللا خصوص آيتي خود، رياست حوزه را

كه با وجود همه اين. گلپايگاني سپرد و مذهبي آيت گونه شد و نهاد مرجعيـت اهللا خميني، تفكيكي نسبي ميان نهاد واليتي نفوذ معنوي فقيه

به وجود آمد  و تغيير شرايط رهبري در دومين قانون با درگذشت بنيان. ديني اساسـي ايـن نظـام جديـد، ايـن پديـده گذار جمهوري اسالمي

آ آيت. تثبيت شد  و واپسين فرمان خود درباره اهللا خميني در اساسي، تأكيد كرده بود مرجعيت شـرطي بازنگري قانون خرين وصاياي خويش

مي  و صرف اجتهاد براي رهبري كفايت از با اين تعريـف، رهبـري جديـد پـس از اسـتعفاي آيـت. كند ضروري رهبري نيست اهللا منتظـري

و فقيهان جوان قائم ب مقامي رهبري از ميان مجتهدان كه پـنج سـال بعـد كـهي آخر آيت نظريه. رگزيده شد تر اهللا خميني چندان جا افتاده بود

و رهبـري چنـدان پـيي مراجع تقليد كهن عمده در ابتـدا دو گـروه سياسـي. گيـري نـشد سال درگذشتند، موضوع ادغام دو نهاد مرجعيـت

و جامعه روحاني، يعني جامعه   قم، نام رهبري جمهوري اسالمي را در فهرست مراجع تقليـديي علميهي مدرسين حوزهي روحانيت مبارز

مي اما پس از مدتي اعالم شد كه شخص ايشان مسؤوليت رهبري را سنگين. قيد كردند و تنها در مورد مقلدان تر از حتّي چند مرجعيت داند

به پذيرش اين موقعيت هستند  كن ترتيب واليت بدين. خارج از ايران حاضر يي حـوزهي اداره شـيوه.ار مرجعيت تقليـد شـد فقيه نهادي در

شد علميه و مقام رهبري مقرر به عنوان مغز متفكر نظام اسالمي هم بر اساس يك اشتراك نظر ميان مراجع تقليد اي اما مجتهدان تـازه.ي قم

و سعي كردند بر اساس تئوري واليت ي جغرافيـاي سياسـير اين زمان، در حـوزهد. فقيه اجتهاداتي نو در فقه شيعه ارائه كنند در قم ظهور،
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مي حكومت صدام حسين در عراق هر روز متزلزل. شيعه تحوالتي ديگر نيز در شرف وقوع بود و شـيعه در آن قدرتمنـدتر تر سـرانجام. شد

و شـيعيان عـراق شـريك طبيعـي پيـروزي 1381ي آمريكا در سالي اياالت متحده با حمله  . آمريكـا شـدند، رژيم صدام حسين فرو پاشيد

و دولت شيعه 1383اكثريت نسبي شيعيان در عراق در سال پـيش.ي ايران از تنهايي رهايي يافت توانست اكثريت پارلمان را به دست آورد

ا از بـين رفـتن هويـت. از اين با استقالل جمهوري آذربايجان، يك كشور شيعه در شمال ايران ايجـاد شـده بـود  در امـ هـاي روشـن دينـي

اهللا همچنين حـضور قدرتمنـد حـزب.ي ايران بود هاي سابق اتحاد شوروي، مانع از احساس حضور شيعيان در كشورهاي همسايه وريجمه

كه آشكارا از نظام واليت مي لبنان در جنوب لبنان، مي فقيه در ايران پيروي ا. توانست جغرافياي سياسـي شـيعه را گـسترش دهـد كردند، امـ

كه حوزه مهم. ان دراز حاكميت اقليت اهل سنت، چيز ديگري بود ورود عراق پس از سالي  ي نجـف بـه عنـوان پايگـاهي علميه ترين نكته آن

مي تر توليد دانش در نهضت شيعه، از چنبره باسابقه به نهادي مؤثرتر تبديل و ي ايـن حـوزه در انقـالب مـشروطه. شـدي ديكتاتوري خارج

و ايران نقشي بي ي سال تأسيس حكومت شيعه در ايران، علماي حـوزه25در.ي حركتي تازه قرار دارد اينك در آستانه بديل بازي كرده بود

ميي نجف زير سايه علميه به همين جهت، حتّي مرجـع تقليـد بزرگـي.ي سياست سكوت اختيار كنند دادند دربارهي استبداد صدام ترجيح

به عنوان وارث او، اما چنين نكرديتآ. اهللا خويي راه سكوت در پيش گرفته بود مانند آيت اي از احزاب شيعه، اندازي جبهه راه. اهللا سيستاني،

و مبارزه با افراطيوگري از مهم تأكيد  اي شيعيان عراق تجربـه. اهللا سيستاني بود هاي سياسي آيت ترين محورهاي فعاليت بر برگزاري انتخابات

و نيز حضور اياالت متحده سبب مي متفاوت از ايران پيش روي داشتند كه فقدان اك نـه«شود دولت شيعه در عراق بـه الگـويي ثريت مطلق

و مـذهبي هاي سياسي خـود را در صـورت شيعيان عراق نيز همچون شيعيان ايران، فعاليت. تبديل شود» نه غيرمذهبي/ مذهبي  هـاي آيينـي

كه با اهداي كوچك. اند مستتر كرده  به همين دليل است ج درست ي شـيعه هـستند كـه بـه هاي آزادي مذهبي به شيعيان، ايـن ائمـه نبهترين

مي اصلي و توده ترين سياستمداران آنان تبديل در شوند و امـام حـسين را به جاي عكس سران احزاب، تـصاويري از امـام علـي هاي شيعه

مي .گيرند دست
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1سازيـ راه دشوار دولت2

به ايران1383 عراق  برپـا شـد كـه در هـر دو، در اين دو سال، دو انتخابات پارلماني در دو كـشور شـيعه.د دار1359، شباهت بساري

در ايران اولين انتخابات مجلـس پـس از سـقوط ديكتـاتوري پهلـوي بـا پيـروزي حـزب. فهرست مورد حمايت روحانيت شيعه پيروز شد

كه پنج روحاني بانفوذ  خ(جمهوري اسالمي پايان يافت و موسـوي اردبيلـي امنهآقايان بهشتي، هاشمي، و بـا) اي، باهنر، مؤسـس آن بودنـد

 را در افكار عمومي براي خويش ثابـت شـده1357اهللا خميني، رهبر انقالب اسالمي، عمالً حمايت از آيت»خط امام«ناميدن خود به عنوان 

به پايان رسيد كه گروه در عراق نخستين انتخابات مجمع ملي بعد از فروپاشي ديكتاتوري صدام با پيروزي. دانستند هاي ائتالف عراق متحد

به در صدر آن نشسته) به رهبري برادران حكيم(پرنفوذ مذهبي، مانند مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق  و علناً، و از سوي ديگر، رسماً اند

و پيروز شده است» اهللا سيستاني فهرست آيت«عنوان  آش در عين حال، تفاوت. مشهور و كاري نيز ميان اين دو موقعيت تـاريخي هاي روشن

كه بي به شيعه براي تأسيس دولت وجود دارد ميآن توجهي :تواند سبب سوءتفاهم در درك وقايع تاريخي شود ها

به قدرت رسيدن اسالم آن، محصول انقالبي تاريخي بـود كـه بـدون شـك، موتـور محركـه)1357سال(گرايان شيعه در ايران يكم، ي

ش و بازوي عملياتي روحانيت ي جنگي خارجي نتيجه) 1383سال(گرايان شيعه در عراق اما قدرت يافتن اسالم. هاي شيعه بود اش، توده يعه

شد مندانهو هوش است كه حداكثر با سكوت يا تدبير مناسب مي.ي شيعيان مواجه توانـد بـراي بديهي است مشروعيتي كه يك انقالب ملي

به حكومت پس از خود ايجاد  وجه قابل مقايسه با مشروعيت ناشي از تهاجم خارجي براي حكومت جديد عراق نيست؛ حتّي اگـر هيچ كند،

.ي اين انتقال قدرت باشد مند پشتوانه انتخاباتي شكوه

بـه عنـوان نـوع جديـد حكومـت دينـي» جمهوري اسالمي«درست به همين دليل است كه وارثان انقالب اسالمي ترديدي در استقرار

كه در راهپيمايين ناميدنـد، پاسـخ آل حكومت خود را جمهوري اسالمي مـي هاي قبل از انقالب مدل ايده يافتند تا بتوانند به مطالبات مردمي

حزبـي صـدام بـه عنـوان بـديل ديكتـاتوري تـك» دموكراسي نمايندگي«اي جز تعامل با مفهوم وارثان جنگ عراق با آمريكا اما چاره. گويند

اساسـي باشد يا در قـانون» جمهوري اسالمي«اين امكان وجود دارد كه نام حكومت جديد، همچون افغانستان پس از جنگ،.دحسين ندارن 

هاي جديد از نسبت حكومـت اما اين قرائت. راني جديد عراق با اصول شريعت اسالمي مورد توجه قرار گيرد آن عدم تعارض قواعد حكم 

باو دين در عراق، تنها اشتراكي لف بس» جمهوري اسالمي«ظي و .ايران خواهد داشت

عراق(فهرست پيروز. هاي سياسي آن تحميل كردي عراق، حتّي در انتخابات اخير نيز خود را بر واقعيت موزاييكي جامعه دوم، ساختار

به ائتالف با ديگر گروه) متحد به دست آورد كه براي تشكيل دولت نياز و ايـن بـر خـالف هاي قـومي اكثريتي شكننده را  يـا سياسـي دارد

و كمال حـزب جمهـوري اسـالمي در ايـران پيروزي خيره و تمام در مـردم عـراق، ناخودآگـاه چنـان رأي داده. اسـت1359كننده انـد كـه

مي ترين دموكراسي پيشرفته ايهـ در حركـت: فهرست عراق متحد در حال حاضر دو راه بـراي ائـتالف پـيش رو دارد. دهند هاي جهان رأي

به سوي خود جلب كند كـه در ايـن صـورت ايـن اكثريـت همچنـان شـكننده خواهـد مانـد تواند محدود تاكتيكي مي در. منفر دين را ا امـ

به سوي شيعيان سكوالر كنندي استراتژيك، شيعيان اسالم هاي گسترده حركت هر دو جريان. گرا يا بايد به ائتالف با كردها دست زنند يا رو

مي كردها پديده. گرايان تحميل خواهند كرد هايي را در بر اسالم اما واقعيت  و سكوالرها كفهي فدراليسم را وارد ادبيات سياسي شيعه ي كنند

 1383 بهمن27ي شرق، به مناسبت تشكيل دولت جديد عراق پس از صدام، روزنامه1

www.mamnoe.tk



27صفحه سه اسالم

هم بدين. تر خواهند كرد دموكراسي نمايندگي را سنگين .ي عراق بود اساسي آينده اكنون بايد در انتظار تعيين خطوط راهبردي قانون ترتيب از

ا مي پيروزي و كلـي شـريعت ئتالف عراق متحد اين ضرورت را گريزناپذير و مرجعيت شيعه، حجيت ولـو نـسبي كند كه حرمت روحانيت

و نفوذ مذهب شيعه در دولت آينده  و اكثريت و سكوالر، گرايش در صورت ائتالف دو جريان اسالم.ي عراق تضمين شود اسالمي هـاي گرا

خو عرفي در قانون  و كرد، گرايشاساسي عراق تقويت و در حالت ائتالف دو جريان شيعه هاي فدراليـستي، عـراق جديـد را شـكل اهد شد

هم اما حتّي اگر اين ائتالف. خواهد داد  هـايي كـه آينـده را رقـم اكنون شكل نگيرند، در درون پارلمان جديد ناگزير خواهند بود؛ ائـتالف ها

.زنند مي

در. گرايي شيعيان را شكل خواهد داد هايي جدي معناي جديدي از اسالمث عراق متحد نيز بح سوم، در درون ائتالف فهرست ائـتالف

هم بر گيرنده  كه گرچه و روشنفكران شيعه است شـوند، بـه لحـاظ اكنون متحـد يكـديگر محـسوب مـيي طيف رنگارنگي از علماي ديني

و اجتماعي خاست : ساز در شرف تكوين است متحد، مثلثي سرنوشتدر درون ائتالف عراق. هاي متفاوتي دارند گاه تاريخي

كه در صورت رهبري معنوي آيت ـ مرجعيت شيعه كه آيت.اهللا سيستاني متجلي شده است، در نوك هرم قرار دارد الف اهللابه ياد داريم

و انقالبي خود، ترجيح داد راهي حوزهي برتري خميني نيز در ايران، با وجود همه و از دور انقالب اسالمييي علميه هاي سياسي  قم شود

و اداره. ايران را اداره كند به تهران در فهم داليل واقعي رجوع رهبر انقالب اسالمي ي مستقيم حكومت سبب خواهد شد تـا شـيعيان عـراق

و نهاد مرجعيت، دقت فزون به خرج تعيين نسبت خود مي. دهندتري اد مراجعـات مـستقيم توان درك كرد كـه تعـد اين مسأله را تنها زماني

به حوزه آيت بديهي اسـت چنـين.ي حكومت، تعدد نيابد كه شيعيان عراق عمالً ايشان را در مقام رئيس اجرايي حكومت ببينند اهللا سيستاني

كه آيت  به پيشنهادات برخي گروه اهللا خميني اتفاقي بعيد خواهد بود؛ همچنان  وقعـي جمهـوري هاي سياسي براي نامزدي رياسـت نيز هرگز

بن. ننهاد به كه بنيان مناسبات ميان نخبگان شيعه كار را بدان بست رسيدن اما اي جـز حـضور مـستقيم گذار جمهوري اسالمي چاره جا رساند

به نهاد واليت و عمالً نهاد مرجعيت ديني شد نديد .فقيه تبديل

به طور مشخص در مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، ـ روحانيت شيعه گـروه اخيـر. اند رهبري عبدالعزيز حكيم متمركز شدهبهب

مي  كه مانند مراجع تقليد در واقع روحانياني را تشكيل ا سياسـتمداران حرفـه. نيـستند» حـوزوي«و» آكادميسين«دهند اي نيـز بـه شـمار امـ

به ضرورت وارد سياست شده داعيهاين گروه از روحانيان معموالً. روند نمي كه بنا ا تجربـه. انـدي آن دارند ي جمهـوري اسـالمي ايـران امـ

از. دهد ضرورت مذكور تداوم خواهد داشت مي به مديراني جديديتبديل شده25با وجود اين، روحانيان شيعه در ايران، پس انـد سال عمالً

بهكه گرچه در آغاز از پذيرش مسؤوليت  به مديران اجرايي تبديل شدند هاي اجرايي پرهيز داشتند، به تجربه. تدريج ي ايران از سوي توجه

كه دريابيم آيت در شيعيان عراق در اين باره از آن جهت حياتي خواهد بود به صورت جدي طرفدار حـضور روحانيـت اهللا خميني در آغاز

و مخالف حضور ايشان در كابينه بود  از سوي ديگر،.يي دانست تر از فرآيند اجرا در واقع رهبر انقالب اسالمي فرآيند تقنين را مهم. پارلمان

به عنوان قيم خودخواندهي آمريكا در شرايط كنوني، اياالت متحده  ي عراق، بعيد است حـضور روحـانيون را در مقـام رياسـت اجرايـي نيز

مي اين. عراق تحمل كند هم گونه است كه دهـاي تر روحانيت سياسـي را در نهادهـاي پارلمـاني نـسبت بـه نها اكنون حضور پررنگ توان از

به دست آوردن مقام نخست. بيني كرد اجرايي پيش  به ديگران هبه كنند، حضور عبـدالعزيز حتّي اگر شيعيان براي وزيري، رياست مجلس را

به بـر هـم حكيم در مجلس ملي يادآور حضور آيت  كه هر گونه خروج آن از اين مهندسي، اهللا كاشاني در پارلمان پهلوي خواهد بود؛ امري

شد خوردن همه .ي بازي منتهي خواهد

ـ روشنفكران شيعه اما در بغرنج برخي مانند: اند اين گروه در ائتالف عراق متحد، به دو جريان تقسيم شده. ترين موقعيت قرار دارندج

به دليل روابط مناسب با ايران، خالف عاليق ايدئولوژيك خود عمل كرده  و از اروي سـكوالرها وارد ارد احمد چلبي گرايـان وي اسـالم انـد

كم. اند شده و اعتمادي را بر نخواهند انگيخت وجوي فرصت وبيش در جست اين گروه، هـاي گـروه.هاي ارتقاي سياسي خود برخواهند آمد

به عنوان مشاوران سياسي آيت  اهللا سيستاني، نقشي مشابه مهندس مهـدي بازرگـان در ايـران پـس از انقـالب ديگر مانند حسين شهرستاني،

و بدين. را بازي خواهند كرد 1357 و دانشگاه، در مذهب شيعه بـار ديگـر مـورد آزمـايش ترتيب پيوند دو نهاد آموزشي سنتي مدرن، حوزه
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به عدم اعتماد تبديل شد؛ اتفاقي كه نبايد تكرار شود 1360تا1357هاي اين رابطه يك بار در سال. قرار خواهند گرفت ترين مهم. از اعتماد

ر دغدغه و حفظ حرمت شريعت استي در اين صـورت، هـيچ مخـالفتي بـا دموكراسـي يـا تجـدد.وحانيت گويا مشورت مدام با اين نهاد

مي در عين حال، تجربه. برانگيخته نخواهد شد  كه رابطهي ايران نشان و روشنفكران مـؤمن دهد دو جريان سياسي هستند ي روحانيت شيعه

:كنند را مخدوش مي

پ اول، گروه نه مانند مراجع تقليد مردان حوزه هاي نه مانند روحانيان سياسي مردان سياسـت يراموني روحانيت كه معموالً و از. ورزي اند

يا پنجاه سال گذشته، اين گروه در قالب به رهبري مجتبي نواب صفوي در ايران، به رهبـري مقتـدي جيشهايي مانند فداييان اسالم المهدي

نه فقط با  كه با مرجعيت صدر در عراق، و مؤمن، از(و روحانيـت شـيعه) اهللا سيـستاني اهللا بروجردي تـا آيـت از آيت(روشنفكران سكوالر

هم نكته. اند در چالش بوده) اهللا كاشاني تا عبدالعزيز حكيم آيت و حتّي در فهرست عراق متحد كه همواره مرجعيت شيعه متوجه آن بوده اي

.جايي براي اين گروه در نظر نگرفت

و نه سياستمداري حرفـه هاي پيراموني روشنفكران مؤمن، دوم، گروه و كمالند اي؛ مجاهـدين خلـق، در انقـالبكه نه دانشگاهيان تمام

و روشنفكري را شعله  و آتش برخورد ميان روحانيت از هاي حاشيه تعيين مرز با اين گروه. ور ساختند اسالمي چنين نقشي داشتند اي، بـيش

.ي عراق است تا تاريخ تكرار نشود روشنفكران شيعهي همه بر عهده

و همواره اپوزيـسيون بـوده كه همواره تاريخ را در اعتراض گذرانده شيعه تاكنون دو بار پس از صدر اسالم دولت ساخته است؛ حزبي

و دگر بار در عصر انقالب. است و يك بـار سـلطنت اسـال1357يك بار در عهد صفويه به قدرت رسيد و بـار ديگـر جمهـوري ايران مي

يكي از مقتـدرترين دولـت«تعيين مناسبات دقيق ميان. اسالمي ايجاد كرد به و وزيرم در حكومت صفوي آن را هـاي ايـران شاه، شيخ، امير،

كه شاهان سلسله  و آثار تمدني عظيم بر جاي نهاد؛ محاسبات دقيقي راي فروپاشي نهـاي پهلوي با عدول از آن، زمينه تبديل كرد د سـلطنت

.در برابر روحانيت فراهم آوردند

.اي متفاوت استي عراق اما در مقايسه با ايران، تجربه تجربه

و حاكمان ايران هرگز انديشه حاكميت مطلقه بـه.ي سياسي شيعه را دچار چالش جـدي نكـردي مذهب شيعه در ميان مردم، نخبگان،

به استقرار دولت شيعه  بس منجر مي همين دليل، تنها بايد و به گونه. شد كه نه دولت اكنون اما مجمع ملي عراق بايد اي حق شيعه را ادا كند

نه دولت ضدشيعه  و و چندمذهبي. شيعه تشكيل شود مي ساختار متكثر چندقوميني تواند نام شيعه را بـراي هميـشه در تـاريخ عـراق عراق

و يا تجربهن مي اي كه دموكراسي را براي عراق به ارمغا ثبت كند؛ شيعه  مي آورد ا. كـار سـختي اسـت. افزايـد اي به تجارب ناتمام گذشته امـ

و خويشتن به تجربه اندكي تأمل، تدبير، .ي كار استي ديگران، تنها چاره داري در كنار توجه
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1ـ احياي سنت نجف1

شي ظهور آيت به عنوان بانفوذترين مرجع تقليد درعه در عراق پس از ديكتاتوري، احياي سنت ديرينه اهللا سيستاني كه  سـال25اي است

.گذشته از دامان روحانيت شيعه برچيده شده بود

به مثابه كه پروژه مرجعيت و مدني در اسالم شيعي، پيش از آن ازي نهادي سنتي ي تجدد به پايگاه اصلي اين مذهب يعني ايران برسد،

مي ارزش م هايي دفاع كه و آذربايجـان(ي مذهبي در اين حوزه» تجددي ديگر«گذار توانست پايهيكرد و لبنـان و عـراق نهـاد. شـود) ايران

و مهم  مي مرجعيت گرچه پايي در سنت دارد به شمار هم ترين نماد آن به نهـاد رود، و حتّي منتقد خويش نسبت به دليل ماهيت مستقل زمان

د قدرت، ظرفيت  مي موكراسي در جامعه هاي متناسبي براي تأسيس ي ايـران بـهي عالي آن در جنـبش مـشروطه كرد كه نمونهي شيعه ايجاد

و روحانيون مخالف مشروطه تنها. وقوع پيوست نه فقط روشنفكران، كه روحانيون حامي ايجاد دموكراسي در ايران بودند كه در اين جنبش

كه مراجع تقليد، حاميان اصلي مشرو  و مـذهبي مراجعـي. خواهي ايرانيان بودندطهبه اين دليل حذف شدند و فقهـي در واقع، اهميت علمي

كه توانست پاسخي استوار براي مخالفت  و علمايي مانند عالمه ناييني بود تـرين مهـم. اهللا نوري باشـد هاي شيخ فضل چون آخوند خراساني

مي نكته در آزادي  ا خواهي علماي شيعه اما معموالً فراموش و آن جز نه بـه معنـاي مـدرن كلمـه خواسـتار شود كه علماي مذكور ين نيست

به نام آزادي مذهبي داشـتند  به يك ضرورت ناگزير، قصد صيانت از مفهومي مهجور اما مهم كه بنا در. آزادي سياسي بودند، آزادي مـذهبي

به معناي قرائت مذهبي از آزادي يا آزادي انسان از مذهب نيست اين . ايي مترادف با آزادي مذهب از دخالـت دولـت دارد بلكه معن. جا البته

كه حوزه و مؤثر باقي بمانند مراجع شيعه در واقع خواهان آن بودند معنـا، اگـر فقهـا بـه بـدين. هاي علميه به عنوان نهادهايي مستقل، منتقد،

مي  به قدرت رسيدن نداشتند دخالت در امر سياست نيز كو يا جنـبش مـشروطه، هـيچ فقيهـي خواهـان كه در قيام تنبا چنان. پرداختند، قصد

به پاره  و حتّي بنا  بـا وجـود.اي روشن با تأسيس چنين دولتي مخالفت كرد اي اسناد معتبر، آخوند خراساني با ادله تأسيس دولت فقهي نشد

و مرجعيت احساس مي آز كرد چاره اين، روحانيت هـاي علميـه ادي عمومي، حوزهاي جز براي تغيير ساختار حكومت ندارد تا در پناه ايجاد

مي. نيز از دخالت دولت در امان مانند  كه هـر گونـه در واقع، اين نقش اجتماعي مراجع تقليد را توان با نقش روشنفكران غرب مقايسه كرد

به صورت تأسيس دولت رد مي  مي مشاركت در قدرت را مـ. مانند كنند، اما منتقدان ابدي قدرت باقي كـه(شروطه از سـوي ديگـر، جنـبش

بي بدون شك مرهون حمايت  بي هاي و راي واليت نيز با حرمت نهادن بر نظريه)ي نجف بود دريغ حوزه بديل فقيـه كوشـيد اطمينـان فقهـا

در پناه همين حرمت بود كه حضور مجتهدان در پارلمان، تدوين قانون مدني بر مبناي فقـه. براي تأسيس دموكراسي در ايران به دست آورد 

و از همه مهم اسال شدي علميه تر، تأسيس حوزه مي، به بخش عمده.ي قم مهيا كه اي از اين اتفاقات البته در همان عصر رضاخاني انجام شد

و دولتي در ايران بود  اهللا سيد ابوالحسن اصفهاني، مرجع تقليد عـام با وجود اين، پس از درگذشت آيت. يك معنا، قاصد سكوالريسم آمرانه

ن  و حوزه شيعه در به اتمام رسيد به دسـت آيـتي علميه جف، پويش اين حوزه اهللا حـائري يـزدي، در عـصر رضـاخاني قلم، ساخته شده

بي با مرجعيت آيت. پهلوي طلوع خويش را آغاز كرد  به موقعيتي بي اهللا بروجردي، مرجعيت شيعه و ا آن مرجـع. نظير دسـت يافـت بديل امـ

گر تقليد هرگز در وسوسه  توانـست هرچنـد كـه از همـين نهـاد مـي. قدرت او نه در سياست، كه در مذهب نهفتـه بـود. فتار نيامدي قدرت

به نفع مذهب مهار كند ترين بحران مهم مي آيت. هاي سياسي را از اهللا بروجري در عصر مرجعيت خويش كوشيد ضـمن تفكيـك نهـاد ديـن

و نهاد سياست، از هر گونه رفتار غيرديني در حوزه  زنـان بـا او هـم.ي مـذهب جلـوگيري كنـد هر گونه رفتـار سياسـي در حـوزهي دولت
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و اباحه مي راديكاليسم فدايين اسالم و هرچند در كنار نهضت ملي ايران قـرار نگرفـت، بـراي صـيانت از آزادي گري پهلوي دوم مقابله كرد

و جلوگيري از دخالت دولت در آن كوشش بسيار كرد حوزه دي. هاي علميه اهللا بروجردي براي اولين بار بـه عنـوان مرجـع آيتگر،از سوي

به گفت  و در جهان خارج وگوهـايي مـؤثر بـا مـذاهب رقيـب مطلق شيعه كوشيد مقام رئيس مذهب را مستقل از مقام رئيس دولت بنا كند

شي. دست زند  به رسميت شناختن و مذاكره با شيخ االزهر براي تـرين عيان در جهان سنيان، از مهـم تأسيس مركز اسالمي در هامبورگ آلمان

مي. اهللا بروجردي بود اقدامات ديپلماتيك آيت  و نيز علما از تـدريس فلـسفه گفته به دانشگاه شود در عصر مرجعيت ايشان، طالب از ورود

مي  كه فقه مهم. شدند نهي و حوزه نهاد نماينده اما به ياد داشته باشيد و ترين عامل بقاي حوزه، از ايـن جـت، بـر اسـاس مبـدأي سنت بـود

آن) حفظ حوزه(اهللا آيت كه پيش او مي گونه عمل كرد به پايان رسيد با درگذشت آيت.شد بيني سنت فقه. اهللا بروجردي، عصر مرجعيت عام

و روحانيت شيعه براي حضور مستقل از قدرت سياسي، با ظهور آيت  و در عصر ايـشان، دو نهـادو حوزه و اهللا خميني متحول شد  مـذهب

و حتّي تداوم روش آيت در. اهللا شريعتمداري، مانع از وقوع اين تحول مهـم نـشد اهللا بروجردي در صورت اقدامات آيت دولت ادغام شدند

كه روش واقع، فرهمندي سياسي آيت و برقـرار. اهللا شريعتمداري در محاق فرو رود هاي آيت اهللا خميني چنان بود تأسيس دارالتبليغ اسالمي

و متقابل با دولت از سوي آيت سا مي ختن روابطي مستقل و دولـت اهللا شريعتمداري، در حالي انجام شد كه هر دو نهاد سنتي مذهب شـيعه

مي  و غربي، سبب شد آن روايت اجتمـاعي،. گذاشتند سلطنتي، رو به راديكاليزه شدن افراط محمدرضا پهلوي در سكوالريسم دولتي، آمرانه،

و شرق  و دولت، جاي خـويش را بـه تئـوري مختارانه، گـسترش فـساد اجتمـاعي، روحانيـت را بـه. هـاي انـضمامي دهـدي از جدايي دين

بي واكنش به گونه هايي كه احساس كرد جز با تأسيس دولت نمي سابقه كشاند؛ از سـوي ديگـر، محمدرضـا. تواند از فساد جلوگيري كند اي

س  و اسير و كشته به حوزه و بـه42 خرداد15اختن طالب در پهلوي نيز با حمله ، در واقع تير خالص بر روابط تاريخي دو نهـاد سـنتي زد

كه گويي اين تير را بر مغز خويش شليك كرده است و دولـت يافته گذشته از مناسبات سازمان. تدريج در موقعيتي قرار گرفت ي روحانيـت

و صفويان، هرگ و ايـن مهـمز شاهان اجازه در هر دو دولت مقتدر تاريخ ايران، ساسانيان، به خود نداده بودنـد تـريني ستيز با روحانيون را

.خبط پهلوي دوم بود؛ خطايي كه حتّي پدرش نيز مرتكب آن نشده بود

اهللا خمينـي با تأسيس جمهوري اسـالمي، آيـت.با وجود اين، حتّي تأسيس دولت شيعه در ايران، مانع از هويت مستقل نهاد حوزه نشد

و مرجعيت ديني را بر عهده داشت، عمالً امور حوزه گرچه هر  به آيتي علميه دو كرسي رهبري سياسي و بـري قم را اهللا گلپايگاني سـپرد

در نظرات بود كه شروطي چون رجليت براي رياست بنا به همين نقطه. رعايت نظرات ايشان تأكيد كرد  جمهوري يا تـشيع بـراي ايـن مقـام

و نيز داماد رئيس حوزه، آيت اساسي جديد تضمين قانون شد شد ا همچنـان آيت. اهللا صافي گلپايگاني، دبير شوراي نگهبان اهللا گلپايگـاني امـ

به تئوري واليت. مدافع كليت حوزه بود  كه در ديداري با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، از طرح با وجود اعتقاد وي فقيه، هم ايشان بود

به اين تئوري بـاور نداشـته باشـند»فقيه مرگ بر ضد واليت«شعار  كه ممكن است برخي علماي حوزه از. انتقاد كرد، چرا همچنـين ايـشان

چپ اي روش پاره مي هاي دبيـر شـوراي.ي فقيـه تقويـت شـد هاي تئوري واليت مطلقهبه تدريج اما پايه. كرد گرايانه در اقتصاد ايران انتقاد

و آيت  د نگهبان استعفا كرد بـا.ي احكـام اوليـه داد فقيه براي دخالت در حوزهي كشور، خبر از توان ولي اي به رهبري آيندهر نامهاهللا خميني

و بنيان  .ي ابعاد خويش را نشان دهـدي فقيه همه گذار جمهوري اسالمي، مانع از آن شد كه تئوري واليت مطلقه وجود اين، درگذشت رهبر

ب تنها در وصيت بنيان ي ده سال تـالش ايـشان بـراي اساسي پيشنهادي وجود داشت كه نشانهه هيأت بازنگري قانون گذار جمهوري اسالمي

و حكومت بود جمع دو با وجود اين، آيت. بندي دو نهاد حوزه اهللا پيشنهاد كرده بود با حذف شرط مرجعيت از شروط رهبري، در واقع اين

نه فقط در قانون،. نهاد از يكديگر جدا شوند  اهللا گلپايگاني همچنـان در اين پنج سال، آيت.كه در عمل طي پنج سال محقق شد اين پيشنهاد

و اندكي بعد فوت آيت. مرجعيت فقهي را بر عهده داشت  و دولت بـه بحثـي اما با فوت ايشان اهللا اراكي، بار ديگر نسبت دو نهاد روحانيت

و تأسيس دولـت فقهـي از طـرح چنـين مـسألهكه پس از سق اهللا خميني بود در واقع اين آيت. مبتالبه تبديل شد  اي بـه قـدرت وط سلطنت

مي  ديگـر هـيچ مرجعـي در ايـن. اهللا اراكي عصر مراجع تقليد معمر شيعه به پايان رسيد اما با فوت آيت. كرد كاريزماتيك خويش جلوگيري

هم حوزه هم  هـايي نجف هم كه همچنان بر سـنت در حوزهي ديگر مرجعيت شيعه از سوي ديگر، شاخه. اهللا خميني نبود سن آيت عصر يا

و آيت  مي فقهايي چون آخوند خراساني، سيد اصفهاني، مي اهللا بروجردي تأكيد اسـتبداد صـدام حـسين سـبب. بردند كردند، در محاق به سر
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به سكوت روزگار را سپري نكند شده بود آيت نه آيت. اهللا خويي در نجف جز كه بعضاً تنها اهللا خويي در عين حال، ون  فقيهي انقالبي نبود،

بـه تـدريج در ايـران. گرفـت با نهاد سلطنت نسبتي اندك برقرار كرده بود، از سوي افكار عمومي شيعيان ايران چندان مورد توجه قرار نمـي

و مرجعيت بر زبان آمد. تري به صحنه آمدند مراجع تقليد جوان  ين بـار در فقـه شـيعه دو براي اولـ. بار ديگر سخن از ادغام دو نهاد رهبري

به عامه  با وجود اين، اكنون بار ديگر سنت فقهي نجف احيـا.ي مردم نامزدهايي براي مرجعيت معرفي كردند گروه سياسي مذهبي در پاسخ

شد اهللا خويي به انتقال مرجعيت از ايشان به آيت مرگ آيت. شده است  كه در ايـران بـيش از هـر. اهللا سيستاني منتهي زمـان ديگـر در حالي

مي  و آزادي آن كشور از استبداد، سبب شده پس از ساليان دراز بار ديگر نجـف. كنند مراجع متعدد شيعه زندگي وحدت مرجعيت در عراق

و سپس قم، قدرت مذهبي نيز از اين حوزه اهللا بروجردي از حوزه نيم قرن پيش، با عزيمت آيت. به دامان شيعه بازگردد  ي نجف به بروجرد

به ايران كوچ كرد سال پيش، با به قدرت رسيدن آيت25و رفت و همـه. اهللا خميني در ايران، قدرت سياسي نيز و كـربال ي اينك در نجف

به هواخواهي آيت عراق، ميليون مي ها نفر و نيـز خواست آيت. كنند اهللا سيستاني راهپيمايي اهللا همچون مراجع صدر مشروطه، آزادي سياسي

مي در واقع، ايشان از همبستگي نهاد.تآزادي مذهبي اس  و دولت دفاع كنند، اما به جـاي تأسـيس دولـت مـذهبي از ايجـاد دولتـي مذهب

مي  كه تنها مطالبه دموكراتيك بر مبناي انتخابات آزاد دفاع ي هـا گرچـه از نتيجـه آمريكـايي.ي مذهبي آن، عدم ستيز بـا مـذهب اسـت كنند

ع انتخابات در جامعه و توسعه اي به شدت به قب نگه داشته شده مي نيافته در هراسند، كه در عراق تنها بايد با يك نفـر مـذاكره درستي دانند

و او هم آيت  و بنـاي نهـاد اهللا سيستاني است؛ آيت كنند كه خواستار استقالل نهاد دين از نهاد دولت، توجه نهاد دولت بـه نهـاد ديـن، اللهي

.دولت بر اساس دموكراسي است

كه ساليان دراز در محاق فـرو رفتـه بـود ترتيب احياي آيتنبدي احيـاي: اهللا سيستاني در جهان شيعه، احياي سنت مذهبي اصيلي است

.سنت نجف، سنت رهايي دين از دولت
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1بخش تجدد رهايي:ـ سنت2

و پيروان خويش با قدم.به نجف بازگشت سيد سيستاني پي در ميان خيل شيعيان ا پايتخـت اقتـصادي(وسـته، از بـصره هايي آهـسته امـ

به همراهي آرام با خود فرا مـي، در حالي كه گاندي)پايتخت مذهبي ايشان(تا نجف) شيعيان عراق  چـون بـه نجـف. خوانـد وار شيعيان را

و شبه  كه كليد حرم امـا رسيد، نظاميان آمريكا و بدون آن به سوي حرم كرد و رو م علـي را از كـسي نظاميان صدر، هر دو را پشت سر نهاد

و سنتي مرجعيت، حتّي در غيرحكومتي ترين موقعيـت خـويش، يـك نهـاد تحويل بگيرد، اختياردار آن شد تا بار ديگر ثابت كند نهاد مدني

نه نهاد حكومتي، چون مراجع تقليد شيعه. اجتماعي بانفوذ است  و ان) اهللا سيستاني از جمله آيت(نهاد اجتماعي تخابات هرگز در رفراندوم يا

كه با خريد رساله عمومي برگزيده نمي  و نيز پرداخت سهم امـام، مرجـع تقليـد شوند، اما منتخب مردمند؛ مردمي به آنان، و عمل هاي عمليه

مي  كه نام او را بر برگ رأي بنويسند يا در صندوق انتخابات بياندازند كنند، خويش را انتخاب  اهللا سيـستاني رهبـري سياسـي آيت. بدون آن

، يا نخست عراق، رئيس و نيز هيچ مقام رسمي دولت عراق را بر عهده ندارد جمهوري اما به تنهايي نفوذي بيش از همـه. وزيري اين كشور،

به مسأله  كه سرانجام، ديروز به بـني مقتدي صدر پايان داد؛ مسأله دارد؛ نفوذي كه در انتهاي مسير خود در. بـست رسـيده بـود اي درسـت

كه  نه صدري نه آمريكايي شرايطي و به حرم امام علي را داشتند و ورود در ها جسارت نفوذ و خروج از آن مكان محتـرم را ها جرأت عبور

مي خود مي  كه اهللا سيستاني اگر جـز ايـن نبـود، هرگـز چنـين نفـوذي آيت. توانست به ماجرا خاتمه دهد ديدند، اين تنها سيد سيستاني بود

ص. يافت نمي و ابراهيم جعفري شيعه چنـين هـستند چه، در آن كه اياد عالوي مرجعيـت همچنـين. ورت خود يك سوي نزاع بود؛ همچنان

و توسـعه نهاد سياسي ام در اين معنا، همان احزاب سياسي يا گروه. نهادي سياسي نيست  كه به دنبـال كـسب، حفـظ، ي هاي فشاري هستند

و سياستمداران حرفه مي اي تربيتي دولت، كادر حرفه براي اداره. قدرتند مي كنند به قدرت كـه(نهاد مرجعيت بـه ايـن معنـا. رسانند اي را

به سوي سياست.، نهاد سياسي نيست)ورزي نيز هست معناي اصيل سياست  ورزي از ايـن جنـبش ممكن است گروهي از مؤمنان يا شيعيان

و گروه  به تأسيس احزاب و همـت كننـد؛ همچنـان كـه سـيد) گرايي يا نوگرايي دينـيم از سنتاع(هايي با ايدئولوژي شيعي هدايت شوند

و ابراهيم جعفري، رئيس حزب الدعوه االسالمي  روي هاي ميانـه اما هر دوي اين گروه. عبدالعزيز حكيم، رئيس مجلس اعالي شيعيان است

و ميانجي  و دولت آمريكا ناكام ماندند شيعه، در جلب نظر سيد مقتدي صدر و نجـف، گونه شد كـه تنهـا گزينـه اين.گري ميان او ي عـراق

شد آيت به امر سياست را حول دو محـور تلخـيص كـرده اسـت مرجعيت شيعه اما تاكنون تكنيك. اهللا سيستاني اول،: هاي پرداختن خويش

به مثابه  عاي محوري حيات سياسي شيعه؛ي ايدئولوژي يا آموزه حفظ اسالم سـنت. مـل حفـظ اسـالمو ديگر، رجوع بـه مـردم بـه عنـوان

مي  به حفظ اسالم نسبت به حفظ هر چيـز ديگـر مرجعيت در تاريخ آن نشان و سنتي همواره ) از انـسان تـا دولـت(دهد كه اين نهاد مدني

مي تاكتيك. تري داشته است حساسيت فزون اهللا بروجـردي شد؛ همچنان كـه آيـت هاي سياسي مراجع تقليد نيز بر اساس همين محور اتخاذ

كه در آستانه سك مي وت در برابر رژيم سياسي سابق را به برقراري رژيم كمونيستي يا رژيمي لرزان و از هميني كمونيسم باشد، ترجيح داد

و اين همان تجربـه دانسته، ولو آن كه از قاعده رو، پهلوي دوم را بر حزب توده مرجح مي  به فاسد پيروي كند دري دفع افسد اي اسـت كـه

س آيت مي اهللا و سيد مقتدي صدر از درك يا پذيرش آن خودداري را. ورزيد يستاني تكرار شده صدر در حالي خروج ارتش آمريكا از عـراق

مي  به خانه درخواست و آيتي تروريست كرد كه عراق و حزب بعث تبديل شده است مي هايي از نوع القاعده به خوبي كه اهللا سيستاني داند

كه تا زمان استقرار يك دولت  سـاخت اداري) حتّي در صـورت انحـالل(حزب بعث واقعاً ملي در اين كشور، راه درازي باقي است؛ دولتي

 
 1383 شهريور7ي شرق، روزنامه1

www.mamnoe.tk



34صفحه سه اسالم

به قاعده. آن را در كنترل نداشته باشد به فاسـد مـي پس سيد سيستاني نيز و چـون مقتـدي صـدر در فكـر سرنوشـتي دفع افسد انديـشد

و سهم آن در قدرت سياسي نيست جيش مي آيتچهآن. المهدي گونه است اين.ي شيعيان در دولت آينده است كند، سهم همه اهللا به آن فكر

به پشتوانه  و معـاون رئـيس اهللا سيستاني براي اولين بار رئيس دولت، شيعه، ولو سـكوالر مـيي كاريزماي آيتكه جمهـور از شـيعيان شـود

مي  و اكثريت. شود انتخاب و آزادي مـذهبي دولت موقت اين كشور از شـيعيان گـزينش مـي بيش از نصف افراد كنفرانس ملي عراق شـوند

مي  گران از عراق است؛ اما دورنماي سيد سيستاني البته همچون هر انسان آزاد ديگر، خروج اشغال. آيد حتّي در وضعيت اشغال نيز به دست

كه با جنبش هاي شبه نه با حركت  به روش خود سياست جا نيز نهاد مرجعي در اين.اي هاي توده نظامي، ميت هـا، كننـد؛ اتكـا بـه تـوده ورزي

مي  و مؤمناني كه سهم امام به گرايش همان مقلدان و تفاوت دهند، بدون توجه ا. مرجعيت نـافي تحـزب نيـست. هاي سياسي هاي حذبي امـ

به خوبي اين نكته را درك مي  و سيد سيستاني به جاي جيش. كند مرجعيت همان تحزب نيست ، خيل شيعيان را مـورد خطـاب المهدي پس

مي قرار مي و آنان را به حركت سوي نجف فرا مي نجف براي سومين بار شاهد رفت. خواند دهد كه نظاميـان: گردد وآمد مردمان اول، زماني

و آمريكا به اطراف حرم رسيدند؛ دوم، زماني كه شبه  و اينك كه جماعت شيعيان، برادران  خواهران مـذهبي نظاميان صدر داخل حرم شدند؛

مي. يابند خود را درمي مي. توانند در اين جمع مستحيل شوند ياران صدر و سيد سيستاني بار ديگـر بـه ارتش آمريكا تواند آنان را نظاره كند

به يك دهه از آن خارج نشده بود اش در نجف بازگردد؛ خانه خانه كه قريب ا. اي و كنون كه اما چون خارج شد، نجف را آشوب فرا گرفت

مي بازمي نه حكومتي، بنياني توده. گريزد گردد، آشوب از نجف و نه سياسي، نهادي مدني و نه نخبه شيعه، چون نهادي اجتماعي و به اي گرا،

نه اياالت متحده.ي تحوالت عراق تبديل شده استي همه زمينه پس و نه مقتدي صدر پيروز شد از.ي آمريكا در اين نبرد آن پيروزي اصلي

به هنگام، بدان  و به موقع از نجف خارج شد را. جا بازگشت سيستاني بود كه نه اشغال و اما آرامش را بـا خـود بـه.نه شورش را تأييد كرد

و نيز تالش براي حفظ بيـضه گونه است كه همه اين. چون در آرامش بازگشته بود. همراه آورد  ي مفاهيم سنتي شيعه، از تقيه يا گريز از فتنه

مي) جوهر( به كار سيستاني تـرين مفـاهيم را بـه اسـتخدام گيـرد؛ سـنت ترين عصر حيـات سياسـي عـراق، سـنتي آيد تا او در مدرن اسالم

و مستحب در برابر نوآوري احتياط و نهضت هاي شورش هاي واجب و سنت حفـظ حـوزه تـا گرايانه به فاسد هاي چريكي؛ سنت دفع افسد

و سنت حفظ دين تا  مي اين. روش حضور در حكومت عراق روش شورش تنهـا دشـمن شود كه صادقانه اعتراف كنيم سنت نـه همه، سبب

به ياري تجدد شتافته است تجدد نيست، بلكه دست  كه مي. كم اين بار در عراق اين سنت شيعه است كه توانست كليد حـرم چه، تنها كسي

مياهللا سيستاني را از مقتدي صدر تحويل بگيرد، كسي جز آيت .خواند نبود؛ حتّي اگر اياالت متحده جهان را به ياري فرا
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ي عـراق اند كه با عضويت روحانيان در دولت آينده اهللا سيد علي سيستاني، فراگيرترين مرجع تقليد حال شيعيان جهان، اعالم كرده آيت

مي بدين. مخالفند كه پيش از اين ترتيب ايشان پاي در راهي ي معاصر، يعني ايران، پيمـوده شـده بـود؛ يك بار، در ديگر دولت شيعهگذارند

.اهللا خميني، پرنفوذترين رهبر تاريخ شيعه، در شرايط تأسيس دولت قرار گرفت اهللا سيد روح ربع قرن قبل، آيت. گرچه ناتمام ماند

كه ايشان احياگر نظريه تي واليت با وجود آن و در عهد به هنگـام فقيه در عصر جديد بودند بعيد اين تئوري را تدريس كرده بودند، اما

كه از تصدي دولت توسط روحانيت جلوگيري كنند  اهللا خميني راهـي قـم شـدند تـا نـشان آيت. قرار گرفتن در كرسي قدرت ترجيح دادند

مي  كه جغرافيا را نيز بر مبناي موقعيت كالسيك روحانيت، خوب درك نه فقط تاريخ، حض. كند دهند ور ايشان در تهران نه فقط واجـد چه،

كه بـه زودي در برابـر  ، بـه»روحانيـت قـم«معنايي سياسي براي سلطه بر دولت بود، بلكه صورتي تازه از نهاد روحانيت را نيز تأسيس كرد

شد» روحانيت تهران« مهنه.ي ايام اقامت در قم، بر اين نظر خوشي پاي فشرد اهللا خميني در همه آيت. معروف ندس مهـدي بازرگـان را تنها

گـذار جمهـوري اسـالمي بنيان. جمهوري نيز مخالفت كرد اهللا محمد بهشتي براي رياستبه رياست دولت موقت برگزيد، كه با نامزدي آيت 

مي  ريي پهلوي در عرفي كردن دادگـست كرد تا اقدام مؤسس سلسله البته در همين دوره از بازگشت مجتهدين به نظام قضايي كشور حمايت

و به همين دليل، آيتو خروج آن از نفوذ روحانيت را اهللا همچنين به تشويق آيت. اهللا بهشتي را رئيس ديوان عالي كشور قرار داد خنثي كند

و در رأس آن قرار گرفتند؛ اما از ورود به دولت منع شدند .خميني، رهبران روحاني حزب جمهوري اسالمي، نامزد پارلمان شدند

بن عقيده و تنها پاره ياني را اي از شاگردان ارشد او، از جمله آيت گذار جمهوري اسالمي البته عمدتاً مكتوم ماند اهللا مرتضي مطهري، آن

مي وارد حوزه  گذار جمهوري اسالمي را از مخالفت يبا حضور روحانيت در دولـت، اعتقـادي بنيان اهللا مطهري، انگيزه آيت. كردندي عمومي

به واليت  مي ايشان نه پراتيك روحانيت و كه رهبر انقالب در واقع خواستار نوعي نظارت فقيه است ايدئولوژيك و بر اين باور بود . دانست

به زودي دولـت او نخست. اهللا شهيد مطهري البته زنده نماند تا تحوالت آينده را ببيند آيت وزيري مهندس بازرگان را سفارش كرده بود، اما

د  و و وزارت قرار گرفت موقت سقوط كرد و دفـاع داراي معاونـاني روحـاني وزارتخانه.ر گام اول، روحانيت در مقام معاونت هاي كـشور

و( و سپس حجت ...) آقايان هاشمي و آيت شدند و پرورش به وزارت آموزش به وزارت كـشور رسـيدند االسالم باهنر در. اهللا مهدوي كني

و سرانجام، آيتوزير روحاني نيز برگ اين دوره دو نخست به رياست زيده شدند كه آيـت. جمهوري رسيدند اهللا خامنهاي اهللا اين در حالي بود

و رياست دو قوه و قضائيه نيز بر عهده امام خميني در مقام رهبري از قم به تهران آمده بودند بـه تـدريج موقعيـت.ي روحانيان بودي مقننه

و دولت شكل گرفت تازه شد كه در آن نهاد روحانيت صاحب شعبه اي از نسبت روحانيت پيش از اين، دو مكتـب اصـلي در ايـن. اي تازه

كه تا دوره: نهاد وجود داشت  بيي آيت مكتب نجف، مي اهللا بروجردي و مكتب قـم، كـه از دوره بديل ي همـين مرجـع عـالي رونـق نمود،

به نوعي موقعيت. گرفت ميهاي متفا اين دو مكتب گذشته از رقابت علمي، مكتب نجـف. دادندوت سياسي را نيز رو در روي يكديگر قرار

به دليل تأسيس در شرايط استبدادي رضاشاه پهلوي، در حوزه  و مكتب قم، ي سياسـت، سياسـت رهبري جنبش مشروطه را بر عهده داشت

در. كـرد اما از نظارت بـر دولـت غفلـت نمـي اهللا بروجردي، ايشان اين سياست را در قم ادامه داد،ي آيت در دوره. سكوت را برگزيده بود

كه مكتب نجف عمالً عصر سكوت را سپري مي به فعاليت آيت. كرد حالي هـاي روحانيـت تهـران چنـدان همراهـي اهللا بروجردي اما نسبت

و عضو برجسته گرچه حرمت آيت. داد نشان نمي  به عنوان رئيس مجلس مي اهللا كاشاني را و هرچند كـه بـاداي نهضت ملي ايران پاس شت
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در اعدام سيد مجتبي نواب صفوي مخالفت مي و شورش گروه فداييان اسـالم و با جنبش و روحانيت نبود كرد، هرگز خواستار ادغام دولت

و خواهان خروج ايشان از اين شهر بود  كه قلب مكتب قم بودقم مخالف، اهللا بروجـردي مكتـب قـم دچـار بحـران با فـوت آيـت.؛ شهري

مي از سويي آيت.شدرهبري  و از سوي ديگـر آيـت اهللا شريعتمداري از تداوم اين سنت دفاع . اهللا خمينـي مـدافع تحـول در آن بودنـد كرد

و از قـم دور كـرد دست روزگار اما آيت.ي ميدان ايستاده بودند اهللا گلپايگاني نيز در ميانه مراجعي چون آيت اهللا آيـت. اهللا خمينـي را تبعيـد

د كه و افـزون بـر منبـر آيـتي جواني از شيفتگان يكي از مشهورترين روحانيان تهران، يعني آيتر دوره خميني اهللا شـيخ اهللا مدرس بودند

ميي آيت عبدالكريم حائري در قم، پاي خطابه  و سپس پس از دوره اهللا مدرس در تهران نيز به تهران، قيطريه آمدند اي كوتـاه نشستند، ابتدا

ر  به قم، و در تبعيد نجف بازگشت به جاي سياسـت عملـي بـه سياسـت نظـري) كه همچنان مدافع سياست سكوت بود(اهي نجف شدند

و فلسفه آني سياسي دولت آينده پرداخته و ي شيعه شدند كه با فشار دولت عـراق تـوفيقي رتبه گاه اولين فقيه عاليي خود را تكميل كردند

و چندي مقيم فران بي اهللا خميني در پاريس تجربه آيت.سه گشتند اجباري راهي غرب شده و بـه ايـران واسطهي اي از تمـدن جديـد يافتنـد

و ضرورت نظارت مستمر. اهللا خميني ابتدا ساكن قم شدند گونه كه گفتيم، آيت در ايران، همان. بازگشتند به وضعيت جسمي به زودي بنا اما

و آخري پزشكي بر ايشان، از قم براي طوالني  به تهران عزيمت كردنـد ترين و.ن بار افكـار ايـشان نيـز بـراي هميـشه از قـم عزيمـت كـرد

سه مكاتب دوگانه. ها براي انگشتري خود نگين بزرگي يافت روحانيت تهران پس از سال  و نجف، دري قم گانه شدند؛ در حالي كه هر يك

و قدرت روش جداگانه :اي اختيار كردند برخورد با دولت

به� مي محوريت آيت مكتب نجف به سر كـرد، نـه بـه حكومـت امتيـاز نه در سياست دخالت مـي. برد اهللا خويي، همچنان در تقيه

نه براي دولت آرماني خويش نظريه مي و مي داد، و محافظه. كرد پردازي كه رساله كارانه اسالم نجف، اسالم فردگرايانه هـاي اي بود

و اعالم آن بودند عمليه، مهم .ترين اسناد

مي مكتب تهران، به محوريت آيت� و روحانيـت در صـدر دولـت. برد اهللا خميني در اوج اقتدار به سر رأساً دولت تشكيل داده بود

سه. بود ميي حكومت ايران از ميان سران جناح گانه سران قواي و زير نظر رهبري روحاني فعاليـت هاي روحانيت برگزيده شدند

ج. كردند مي و راديكالي بود كه رسالهمعاسالم تهران، اسالم دانـست هاي عمليه را براي ارتباط روحانيت با مردم كافي نمي گرايانه

و نيز اقدام عملي مبادرت مي و اعالميه به صدور بيانيه .ورزيدو

و. اهللا گلپايگاني، اما همچنان در ميانه بـود مكتب قم، به محوريت آيت� ا از اتحـاد انتقـاد بـا آن حكومـت تـشكيل نـداده بـود، امـ

و نيز شيعه اهللا گلپايگاني درباره آيت. كرد خودداري نمي  اساسـي جمهـوري در قـانوني جعفري بودن رياسـتي قيد شرط رجليت

هم. فقيه ايفا كند كرد تا نقش خود را در نظام واليت اظهار نظر مي  مي اما به كار بردن شـعار زمان از نمايندگان مجلس خواست در

كه پيرو اين نظريه نيستند، عليه خود نشوراننديتمرگ بر ضد وال  قم. فقيه دقت كنند تا آن گروه از روحانيت را بدين معنا، اسالم

و نجف را گرامي مي  به نظارت بر دولت، تا مبادا محوريـت جانب هر دو برادر خود در تهران داشته، اسالمي فردگرايانه اما معتقد

.فرد شيعه در دولت تضعيف شود

اهللا گلپايگاني در مقام مرجعيت قرار گرفته است؛ ضـمن آن كـه مراجعـي چـون در قم داماد آيت.ن سه اسالم، هنوز نيز حيات دارند اي

محوريت اين مراجع در شرايطي قابل توجه اسـت كـه گروهـي از روحانيـان مكتـب. اهللا بهجت محوريت اين مكتب را بر عهده دارند آيت

و آيت همانند آيت(اندي قم شدههاي اخير راه تهران در سال  ي تا افزون بر موقعيت سياسي خـويش، فاصـله) اهللا صانعي اهللا موسوي اردبيلي

تر از قم است، هنـوز موقعيـت فقهـي قـم در واقع، اگرچه موقعيت سياسي مكتب تهران فزون. تر كنند فقهي خود را با روحانيت تهران بيش

.فراتر از مكتب تهران است

ن و در مقابل، از مـسؤوليت يز واليت در تهران به عنوان يك نهاد حكومتي تثبيت شده و اختيـارات بـيش فقيه تـري نـسبت بـه نهـاد هـا

به يك معنا در زمره. مرجعيت برخوردار شده است  كه مشهورترين منتقدان قدرت نيز ي اصحاب مكتب تهران قـرارنه فقط حاكمان تهران،

مي. دارند كه به نظر و آيت اي چون آيت رتبه روحانيان عالي رسد در حالي كني قـدرت سياسـي را تحـت نفـوذ خـود اهللا مهدوي اهللا خزعلي
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و سيد محمد خاتمي نيز در زمره يي روحانيت تهران هـستند؛ حتّـي اگـر عـضو جامعـه دارند، روحانيان منتقدي چون شيخ مهدي كروبي

م در واقع، پرخروش. روحانيت مبارز تهران نباشند .ي سياسي ميان دو جناح اصلي روحانيت هنوز در تهران جريان دارد باحثهترين

به عنوان شاگرد آيت در نجف اما آيت به اين شهر را بر عهده دارد اهللا سيستاني اهللا سيـستاني آيـت.اهللا خويي، محوريت مكتب منسوب

مي  اهللا سيستاني شـباهت بـسياري بـه موقعيت كنوني آيت.ي استاي تازه شود كه سياست براي ايشان تجربه در حالي به سياست فراخوانده

از در حالي كه گروهي از روحانيان سياسي ميانه. دارد40ي اهللا بروجردي در دهه موقعيت آيت  به حمايـت رو، مانند عبدالعزيز حكيم وي را

مي  م)اهللا كاشاني مشابه آيت(خوانند دموكراسي فرا انند سيد مقتـدي صـدر، خواسـتار تأسـيس حكومـت، گروهي از طالبب سياسي تندرو،

دو آيت). مشابه سيد مجتبي نواب صفوي(اسالمي هستند  اهللا سيستاني اما احتماالً روش سلف خود را در پيش خواهـد گرفـت؛ نـه از ايـن

مي  مي حمايت نه عليه آنان فتوا و مت غيراسالمي نيز مخالفـت شود، اما با تأسيس يك حكو خواستار تأسيس حكومت اسالمي نمي. دهد كند

سه صورت. خواهد كرد سه روايت از حيات مذهبي استي اسالم شيعي در عصر ما، بيان گانه هاي .گر

كه تئوري اداره ميي اداره روايت اول، اسالم سياسي است؛ اسالمي و بـراي همـهي جامعه از گهواره تا گور را ارائه ي موضـوعات كند

و سياسي، و ظاهراً در قالب دو جناح محافظـه. تئوري دارد فردي، اجتماعي، و اصـالح اين اسالم در تهران حضور دارد طلـب، بـا هـم كـار

مي  و محافظه اصالح. كنند رقابت و اين مهم. فقيه با يكديگر مباحثه دارندي واليت كاران بر سر گستره طلبان به آن همزادند ترين اما در اعتقاد

ا  چه محكوم، چه در مقام اپوزيسيون باشد چه پوزيسيون تئوري بقاي اسالم سياسي چه حاكم باشد توانـد مـدافع اسـالم سياسـي مـي. ست؛

و مراقبـت، دموكراسي ديني باشد يا مدافع واليت  و تسامح باشد يا اهل تعقيـب فقيه، از اقتصاد آزاد دفاع كند يا از اقتصاد بسته، اهل تساهل

. در هر دو صورت اسالم سياسي استاكبر محتشمي، احمد جنتي باشد يا علي

كه حوزه روايت دوم، اسالم اجتماعي است آن تـرين نهـاد اسـالمي تلقـي مـي هاي علميه را بـه عنـوان مهـم؛ اسالمي و در حفـظ كنـد

كه از چنين. كوشد مي موقعيتي اگر در اسالم سياسي دولت اسالمي ضامن بقاي اسالم است، در اسالم اجتماعي اين روحانيت اسالمي است

و از اين رو، حفظ حوزه از اوجب واجبات است  مي. برخوردار است ا تـا حـدي كـه بـه حـوزه اسالم اجتماعي در سياست دخالت كند، امـ

و آيت گروهي چون آيت: هايي است اين روايت از اسالم نيز داراي شعبه. آسيب نرساند  از اهللا بهجت اهللا وحيد خراساني اهل گوشـه گـرفتن

گ  و ا گروهـي هماننـد آيـت. اهللا صافي گلپايگاني مدافع حكومتد اهللا فاضل لنكراني يا آيت روهي چون آيت قدرتند و آيـت امـ اهللا اهللا صـانعي

به حساب مي كه منتقد قدرت و ايـن دوري از نهـاد با وجود اين، همه. آيند موسوي اردبيلي نيز وجود دارند ي ايشان در قم سـاكن هـستند

ت يكي از عوامل .مييز اسالم اجتماعي از شعب ديگر استقدرت

به تازگي درخشش خويش را آغاز كرده است و اجتماعي نزد انقالبيون گناه بـه. روايت سوم، البته آن زمان كه پرهيز از فعاليت سياسي

مي  اصلي مرجع تقليـد در ايـن مخاطب.ي فعاليت خود را بر مفهوم اسالم فردي قرار داده بود آمد، اين روايت شرعي از اسالم، پايه حساب

مي  به ايمان خود كه فرد است؛ مقلدي كه بنا نه دولت است نه جامعه، از ايـن. خواهد بر اساس شريعت عمل كنـد روايت از اسالم معاصر،

كه آيت  مي روست نه احزاب را به حضور نه دولت اهللا سيستاني و را پذيرد ند. ها به جز فرد شيعه وجود ايـن افـراد. ارداز نظر ايشان هويتي

و دولت را مي  كه جامعه و اين رساله هستند مي سازند كه افراد را و دولت. سازند ها هستند پس بايد افراد را ساخت تا بتوان فراخناي جامعه

و مؤمن ساخت .را شيعه

و حفظ مؤمن از حفظ دولت، ولو دولت اسالمي، مهم د بنابراين حفظ نفوس مؤمنين ضرورت دارد ميتر نمايش .شود اده

سه روايت از اسالم، به اقتدار پيشوايان فكري ايشان بستگي دارد در عصر مشروطه كـه هنـوز مكتـب قـم شـكل. افتدار هر يك از اين

و حوزه  ويـژه آخونـد خراسـاني، اقتـدار آمد، تحت نفوذ روحانيـت نجـف، بـهي اصفهان رقيبي مهم براي نجف به حساب نمي نگرفته بود

بر سابقه بي و طباطبايي، در كنار شيخ فـضل. اي ايشان شكل گرفت اي اهللا نـوري نماينـدگي مكتـب در آن عصر سيدين تهران، آيات بهبهاني

مي. تهران را بر عهده داشتند كه با حمايت خود از تهران، مشروعيت مشروطيت را تعيين .كرد اما سرانجام، اين نجف بود
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اهللا بروجردي در چند ده كيلومتري تهران نگذاشت گفتمان قم مغلـوب گفتمـان تهـرانيتآ. در عصر نهضت ملي اما چيرگي با قم بود

اهللا بروجـردي در قـم بـر چرا كـه آيـت. اهللا كاشاني از قدرت خارج شد، كسي نگفت اقتدار روحانيت فروخفته است حتّي وقتي آيت. شود

مي. سرير اقتدار بود  و نجف، در عصر. كرد او اسالم اجتماعي را نمايندگي نه در قم كه متولد شود؛ انقالب اسالمي نوبت اسالم سياسي بود

و سپس با تأسيس دولت، حاكميت مكتـب تهـران آيت.كه در تهران  اهللا خميني با رهبري قيام مردم، رهبري روحانيان را نيز بر عهده گرفت

كه اقتدا.را تثبيت كرد  و مكتـب نجـف رش در گرو پايبندي آيت اكنون اما اسالم فردي رخ نشان داده است؛ اسالمي اهللا سيستاني بـه سـنت

و نيز عدم حمايت از حركت. است و منع حضور روحانيان در دولت از مخالفت ايشان با تأسيس دولت ايدئولوژيك در عراق هاي راديكـال

به تداوم سنت نجف است نوع سيد مقتدي صدر، همه از جمله  اين راه ناتمام خواهد مانـد؟ آيـا بـار ديگـر اما آيا بار ديگر.ي عاليق ايشان

 تحـوالتي؛ي تشيع استي عراق اينك قلب تحوالت آينده الشعاع اسالم سياسي يا اجتماعي خواهد شد؟ تحوالت آينده اسالم فردگرا تحت 

.ي آن سرنوشت خويش را خواهيم ديدكه ما در آينه
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ـ چهار امام4

1فقيه گذار از سلطنت شيعه به واليت

كه حتّي دورانديش اهللا خميني در تاريخ معاصر ايران، از شگفت ور آيت ظه از انگيزترين تحوالتي است و مورخـان هـم تـرين محققـان

و جمهـوري.ي جديد هجري شمسي عاجز بودند بيني آن در آغاز سده پيش امام خميني در شرايطي توانـست انقـالب اسـالمي را رهبـري

كه ايران  مي اسالمي را تأسيس كند و تاب تجدد نهضت مشروطه در تبعيت از سرمـشق بناپـارتي تـاريخ، اگرچـه از ايجـاد. سوخت در تب

كه از نظام قديم ايران كامالً دور بود  او در آغاز قصد داشت كـه شـكل. دموكراسي عاجز مانده بود، قدرت را به سرداري نظامي واگذار كرد

و از قالب سل  به جمهوريت تغيير دهد حكومت را مانند محتواي آن نو كند كه پس از مشروطه به تغييراتي از اين دسـت. طنت اما روحانيت

و او توانست فاصله  ي دولت مشروطه تا دولت مطلقه را بدون گذار از جمهوري طـي مشكوك شده بود، با جمهوري رضاخان مخالفت كرد

و قصد داشت فلسفه تري را فراهي تغييرات مهمي سلطنت خود زمينه رضاخان در دوره. كند  از ميـان.ي تاريخ ايران را واژگونه كندم آورد

كه او ساخت، از همه مهم به عنوان نهاد آموزش دانش جديد، قرار بود نخبگان تـازه. بود» دانشگاه«تر نهادهاي مدني اي را تربيـت دانشگاه،

كه جانشين نخبگان قديم مي  در. شدند كند و شايد پيش از رضاخان نيز مدارس جديد كه بايد عهد ناصري شكل گرفته بود، اما هرگز چنان

و گستره  كه دامنه و ديگر آن به كار گرفته نشده بودند و انـسجام دانـشگاه تهـران در نظام اداري كشور به وسعت ي آموزش در آن مدارس

مي. نبود و آدمي نو بسازد دانشگاه تهران نو«اين. كوشيد عالمي نو تعريف كند ) پيش از اسالم(ز يك سو پايي در تاريخ ايران باستانا» عالم

و از سوي ديگر پايي در تاريخ اروپاي مدرن آن)گري پس از روشن(داشت و نو«، و» آدم اي بودنـد كـه كـارگزاران تـازه همان روشنفكران

سو مهم. قرار بود نظام جديد را اداره كنند  و جنگ» ارتش«ترين اجزاي نظام جديد، پس از دانشگاه، از يك كه جايگزين نظام ايلي دفاع بود

مي  و از سوي ديگر در ايران و مجـازات بـود» دادگستري«شد قـانون مـدني ايـران بـا نظـر مـشترك.كه جانشين ساخت روحاني قضاوت

و حكومت تدوين شده بود  د هاي مدرن جانشين محكمه اما هنگامي كه دادگاه. روحانيت به رسـتي دريافـت كـه هاي سنتي شدند، روحانيت

ي سياسـي حـاكم بـر فقـه شـيعه،ي زماني طوالني، نظريه پيش از استقرار دولت پهلوي در يك دوره. قصد مقابله با حوزه را دارد حكومت

و فقيهـان راهـي بـه نهـاد.ي سلطنت اسالمي بود نظريه و امامان كه فقهاي شيعه دريافتند در جهان اسالم غلبه با اهل سنت است  پس از آن

و راه دوري از قدرت را انتخاب كردند خالفت ندارند، گوشه گرايانه در اين زمـان، بـيش هاي صوفي رشد سلسله.ي عزلت در پيش گرفتند

و اگر هم اميراني شيعه  آل(مذهب يا نزديك به شيعه در خاورميانه از هميشه شد آل حمدانيان سوريه، فاطميان مـصر، و و زيـار بويـه گـيالن

كه براي دولت خود ايدئولوژي بجويند) مازندران تنها سربداران خراسان بودنـد كـه بـراي اسـتواري.به قدرت رسيدند، چندان عمر نيافتند

به راز رابطه  و براي تنظيم روابط دو نهاد، راهي يافتند) سلطنت(و دولت) دين(ي دانش حرف خود ها فقيهاني را كه حكومتآن.پي بردند

مي از آن خود مي را در غيبت امامان  و امامت و شاهان را غاصبان مقام رسالت و سلطنت فرا خواندند شمردند دانستند، به همكاري با دولت

:اي به فقيه شيعه، محمد بن مكي، نوشتو خواجه علي مؤيد، امير دولت سربداران، در نامه

ميي صاحب به عرض آن جناب كه پيوسته قبله را( خراسان كه خداي رسانيم كه شيعه نظران است ي تـشنه در پناه خويش گيـرد،) آن

و دانشتان و فيض بردن از درياي فضل و بيشبزرگان علمي اين ديار از بد روزگار پراكنده. ديدار شمايند و يا همه گشته و تر شان تـار

ميو اميرالمؤمنين سالم. اند مار شده  ما در ميان خـويش كـسي را كـه بـه. است مندان فرمايد شكست برداشتن دين مرگ دانش اهللا عليه

 
 1384، خرداد2يي شرق، شماره يادنامه1
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و از خداي متعـال مـسألت چنـين فتوايش به لحاظ علمي بتوان اعتماد كرد يا مردم بتوانند عقايد درست را از وي فرا گيرند، نمي يابيم

و رسمش رفتار آموز و از راه و افشاندن نور بخشد تا از علمش پيروي كنيم .يمداريم كه حضرتت به ما افتخار حضور

و نامه» لمعه«اي به نام اما رساله. آن فقيه البته از شام به خراسان نيامد و فرسـتاد كـه اولـين ميثـاق در جواب هديه ي امير ايراني نوشت

و هنوز حوزه و حكومت شد و حاشيه حوزه به شرح و فقـه شـيعه همچنـان.نويسي بر آن سرگرمند ها  دولت سربداران البتـه ديـري نپاييـد

بي روزگا به رابطه ري را در و به قدرت رسيدند و سـلطنت، نيازمنـد شـدند دولتي گذراند تا صوفيان صفوي و دولت، دانش دولـت.ي دين

از نقش گسترده. كم براي بقاي خود دو برابر دولت عثماني محتاج منابع مشروعيت جداگانه بود صفوي دست  ي دين در جهان سـنتي، مـانع

و خانـه مكتـب. دين در چنين جهاني، منبـع انحـصاري دانـش بـود. را مستغني از دستگاه رسمي ديني ببيند آن بود كه دولت ايران خود هـا

و عاليه در اختيار علماي دين بود  مي. مدارس متوسطه كه و حـرام دين تنها دستگاهي بود به صورت حـالل و بد اخالقي را توانست خوب

و. عملي درآورد  مي در مدارس ديني نه فقه الهيات و طب آموزش داده و حتّي نجوم و فقه كه فلسفه  در عناوين كلي علوم قديم،.شد كالم،

گري هدف خود را شناخت اگر علم جديد در عصر روشن. شناختي آن تفاوت داشت فرض معرفت تنها پيش. تفاوتي با علوم جديد نداشت

بـه«علـم جديـد راه رسـيدن. كـرد خود را شناخت خدا معرفي مـيي گري، هدف عاليه انسان معرفي كرد، علم قديم در عصر ماقبل روشن 

مي» ابرانسان طي مي را و به كرد و علم قديم راه رسيدن ا همـه نيازهـاي انـسان سـنتي را بـرآورده مـي.را» خداوند«كند كـرد علم قديم امـ :

مي فيلسوفان مسلمان خداوند را اثبات مي به اثبات نبوت و اجتمـاعيپر كردند، متفكران مسلمان داختند، فقيهان مسلمان آداب زندگي فردي

مي  و رسول به خدا به مؤمنان و گاه را و منجمان مسلمان تقويم مي آموختند، و. كردند شمار زندگي را تنظيم و رجـال و طـب علماي اخالق

و زبان بر جاي فالسفه عروض،  و مورخان و پزشكان ا حوزه. شناسان نشسته بودندي اخالق ين ايام تنهـا مراكـز علمـي جهـان اسـالم ها در

به شمشير گرفته بود، راهي جز تكيه بر حوزه براي حفظ حكومت نداشـت  كه حكومت را و صفويه جـا رسـيد كـه شـاه كـار بـدان. بودند

به علماي شيعه  و زاهد شد، نامه و توبه پيشه كرد كه دهان از شراب بست و از آنان دعوتي لبنان نوشه صوفيان، شاه طهماسب، پس از آن

و شريك سلطنت باشند به حوزه. كرد تا به ايران سفر كنند و نظريـه هاي علميه، ي سـلطنت ويژه در اصفهان، پايتخت ايـران، رونـق گرفتنـد

و بـه. شيعه در اين زمان شكل گرفت كه سلطنت نامشروع نيست، خود را نايب مجتهـدان خواندنـد  شاهان براي آن كه فقيهان را قانع كنند

به روحانيت سـپردند و قشون، ديگر امور از آموزش تا قضاوت را را.جز دربار و فقيهـان  وزيـران خـود را از ميـان علمـا انتخـاب كردنـد

شان قاجار تئـوري سـلطنت فتحعلي. اين سنت در دومين دولت فراگير پس از اسالم، يعني قاجاريه نيز دوام يافت. ايدئولوگ دولت ساختند

و خود را شاه شيعه خواند اسالمي را تداوم  ظهـور. با وجود اين، ورود امور مدرن بـه ايـران، روحانيـت را نيـز دگرگـون سـاخت. بخشيد

و علمـاي شـيعه كـه حـريم دانـش سـنتي را در خطـر  و علوم كهن را در محاق انـداخت و ورود علوم نوين، مدارس قديم مدارس جديد

و روحانيون هم مانند از سوي ديگر، ضعف نهاد سلطنت سبب تقويت. هاي جديد زدندي آموزه ديدند، سري به كوره مي  نهاد روحانيت شد

غافل از آن كه حضور آنان در ايـن. خواه شدند تا شراكت نقض شده در حكومت را اين بار در قالبي جديد احيا كنند روشنفكران، مشروطه

مي)با روشنفكران(ائتالف جديد  منـدتر در ميان علماي عصر مشروطه، هـوش.ر نيم هزاره روحانيت شيعه بودپاشد كه رمز اقتدا، ائتالفي را

كه از همه، شيخ فضل  نه روحانيان كه دريافت در سلطنت مشروطه، اين روشنفكرانند كه در نهايت شريك شاهان خواهند شد؛ اهللا نوري بود

و سر خويش را بر دار ديـد خواهي در برابر مشروطه پس بر مشروعه. در سلطنت مشروعه متحد پادشاهانند  در حـالي. خواهي اصرار ورزيد

مي كه با اعدام شيخ، اين نظريه  كه بر دار كه شيخ از پيش. رفتي سلطنت اسالمي بود را. ديدمياندكي بعد همان شد ران شاه تراز خـويش

به آنان اداي دين كرد  و رضاخان هم با ايجاد نهاد دانشگاه اوا هم رضاخان ام. بر تخت نشاندند به كاري زد كه تومـار حكومـت زمان دست

كه دانشگاه تهران اولين ساليان حيات خود را سپري مـي. را نيم قرن بعد در هم پيچيد  كـرد، در مـسافتي نـه چنـدان دور، در قـم، در ايامي

ميي علميه حوزه مي اي شكل آن گرفت كه شاه پهلوي با شرط دوري از سياست گمان كرده بود عصر بودن پيـدايشهم.را تحمل كندتواند

هـايي دانـشگاه در جهان مدرن همه.و رشد اين دو نهاد آموزش، گره كور تاريخ تجدد ناكام ماست كه هنوز از درك ابعاد آن غافل هستيم 

و عملـي خـو فرضي منطقي نهادهاي آموزشي سنتي هستند كه در گذر زمان به تغيير پيش جديد ادامه  و نتايج علمي . انـدد دسـت يافتـه ها

و انگليس، تنها دانشگاه نه و فرانسه . اما دانشگاه تهران نهادي بدون تاريخ است.كه دانشگاه االزهر مصر نهادي بدون تاريخ نيست هاي آلمان
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مي رضاخان گمان مي و سپس از آنان در امر.گذرد كرد راه اصالح از حذف حوزه و پس در آغاز به خلع لباس روحانيت دست زد  آمـوزش

.قضاوت خلع يد كرد

و در تهران نهال آموزش آموزش و خشك، قم، تبعيد كرد به سرزميني گرم از. هايي نوين را كاشت هاي سنتي را به سـرعت اين دو نهاد

و مبدأ حقوق. هم فاصله گرفتند  و مأخذ انسان اگر در اروپا مبناي حقوق مدرن بر حقوق سنتي، مـ بشر بر حقوق طبيعي، ذهب مـسيح گرايي

از. گسـسته شـد)ي مـدرني جامعه علم اداره(و حقوق)ي سنتيي جامعه علم اداره(ي فقه است، در ايران رابطه  علمـاي ديـن بـه تبعيـت

مي  كه تنها به كار آخرت به دنيا كاري نداشتند مسيحيت، روحانيوني ناميده شدند و و مدرنيسم وارداتـي پهلـوي رابطـه.آمدند ي ديالكتيـك

و قصد كرد، جامعه تكام و تجدد را بطع ميلي سنت و توسعه» خواهي ديني مشروطه«توانست با تداوم اي را كه اي ملي برسد،به دموكراسي

دل. در راه غربي شدن قرار دهد  ي سـلطنت خواهي دينـي، بـه نظريـهي مشروطه خسته از تجربه در اين زمان گروهي از علماي شيعه چندي

هاي ايـن عـصر اسـت كـه در آن، از قـول ترين كتابي مهم اهللا خميني، از جمله اثر آيتاالسرار كشفكتاب مهم. دنداسالمي توجه نشان دا

مي گذار آينده بنيان :خوانيمي جمهوري اسالمي

و در كتابي هم ننوشته كه ما شاه هستيم يا سلطنت حق ماست و حكومتي تـشكي ... آري. هيچ فقيهي تاكنون نگفته ل شـود اگر سلطنتي

و مردم است هر خردمندي تصديق مي و مطابق مصالح كشور و عـدل. كند كه آن خوب است البته تشكيالتي كه بر اساس احكام خـدا

گاه مخالفـتي تشكيالت هيچ ها هم با اين نيمه پذيرند اين ها نميآن كه آن را از لكن اكنون. الهي تأسيس شود بهترين تشكيالت است 

و اساس حكوم  و اگر گاهي هم با شخص سلطاني مخالفت كردند، مخالفت با همان شخص بـوده از نكرده ت را نخواستند به هم بزنند

وگرنه با اصل اساس سلطنت تاكنون از ايـن طبقـه مخـالفتي ابـراز نـشده،. باب آن كه بودن او را مخالف صالح كشور تشخيص دادند

م بلكه بسياري از علماي بزرگ عالي  و. ملكتي با سالطين همراهي كردندمقام در تشكيالت و عالمـه حلـي ماننـد خواجـه نـصيرالدين

و امثال  و مجلسي و محقق داماد و شيخ بهايي باآن محقق ثاني و هر قدر هم دولت يا سالطين و بـهآن ها هـاآن هـا بدسـلوكي كردنـد

و حكومت فشار آوردند باز  نآن مخالفتي از با اصل اساسي تشكيالت و پـشتيباني. كردهها بروز هـايي كـه تواريخ همه در دست اسـت

مي. مجتهدين از دولت كردند در تواريخ مذكور است  به اكنون شما (ها بدبين كنيدآن خواهيد دولت را ، االسـرار كـشف امـام خمينـي،.

)187ـ 186

ن اهللا خميني، چهرهي آيت اين كتاب مهجور مانده،االسرار كشف مي اي از ايشان را به ما را شان كه به جا است آن قم«دهد . بنـاميم» امام

قم« به سلطنت پهلوي، اما معتقد به نظريه» امام و فقيهي است منتقد ي سلطنت اسـالمي كـه آن را در نبـود شـرايط تحقـق امامـت معـصوم

مي ترين شيوه فقيه، عملي واليت ف همان(اهللا خميني آيت. داندي حكومتمداري كه در عبارات البته حمالت شـديدي بـه)وق آمده است گونه

مي  و كارآمد رضاخان مي. داند نمي كند، چرا كه شخص او را مشروع كه مشروعه بودن محتـواي حكومـت را، نـه اما بار ديگر يادآوري كند

مي شكل آن را، مهم  ي جوانـب مغفـوليهي پيشنهادي ايشان براي مشاركت علما در حكومـت نيـز از جملـ شيوه. داند تر از هر چيز ديگري

كه در تحليل آراي امام ناديده گرفته شده است پس. طرحي پيشنهاد شده كه نشان از دورانديشي امام دارد االسرار كشفدر. است اين طرح

به حكومت رسيدن  :به اين شرح استاالسرار كشفي آن در زمان نگارش طرح اوليه. اهللا خميني اجرا شده است آيتاز

در كه مورد سؤال است، واليت مجتهد و هـم و نداشـتن  از روز اول ميان خود مجتهدين هم بحث بوده، هم در اصـل داشـتن واليـت

و دامنه و اين يكي از فروع فقيه است كه طرفين دليل حدود واليت ميي حكومت او مي... آورند هايي و واليـت ما كه گوييم حكومـت

و هم سپور است، بلكه مي خواهيم بگو در اين زمان با فقها است، نمي  و هم نظامي و هم وزير طـور كـه گـوييم همـان ييم فقيه هم شاه

مي شود از افراد يك مملكت يك مجلس مؤسسان تشكيل مي  و تغيير يك سلطنت راو همان مجلس تشكيل يك حكومت و يكي دهد

و همان به سلطنت انتخاب مي  مي كند و قـوانين اروپـايي را بـر اشخاص معلومشود از يك عده طور كه يك مجلس شورا تشكيل الحال

ميآن چيز يك مملكت كه هيچ  و همه ها مناسب با وضع اروپا نيست تحميل مي كنند و سـلطاني شماها كوركورانه آن را مقدس داريد

و نظام مملكت برنمي را با قرارداد مجلس مؤسسان سلطان مي  و به هيچ جاي عالم يك دانيد مخورد، اگر جلسي از مجتهـدترين همچو

و جـز نفـع دين و رياست آن نباشند و آلوده به دنيا و از هواهاي نفسانيه عاري باشند و هم عادل باشند دار كه هم احكام خدا را بدانند

و انتخاب يك نفر سلطان عادل كنند كه از قانون  و اجراي حكم خدا غرضي نداشته باشند تشكيل شود هاي خدايي تخلـف نكنـد مردم

و ناموسو و جان و به مال و جور احتراز داشته باشد مي. ها تجاوز نكندآن از ظلم و همـين به كجاي نظام مملكت برخورد طـور كنـد
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مي ها باشد چنانآن دار تشكيل شود يا با نظارت اگر مجلس شوراي اين مملكت از فقهاي دين گويد بـه كجـاي چه قانون هم همين را

(كند عالم برخورد مي صالسرار كشف. ،185(

مي اهللا خميني پيشنهاد آيت به مبارزات پارلماني آيت دهد تجدد سياسي، اين فقيه عالقه نشان به اين نتيجه رسـانده كـه مند اهللا مدرس را

كه بعداً در قانون مي به نام مجلس خبرگا تواند با ايجاد مجلسي از فقها قدرت را كنترل كند؛ مجلسي شداساسي جمهوري اسالمي .ن مشهور

شد در اين سال. اهللا خميني پس از سقوط رضاخان مدتي را ذيل اين تئوري سپري كرد آيت .ها همت ايشان مصروف تقويت نهاد روحانيت

و رياست حوزهي اسناد، امام خميني در تشويق آيت طبق همه به قم و ممتازي داشـته اهللا بروجردي براي عزيمت ي علميه قم نقش برجسته

و كه امام را وزير خارجه تا مدت است و مقامي داشته ميي آيت ها در بيت ايشان چنان جاي در ايـن اهللا خميني آيت. خواندند اهللا بروجردي

مي سال به ديدار شاه به نمايندگي از سوي مرجعيت شيعه، مي ها به رئيس دولت و پيام رئيس مذهب را و ضعيف نيـز. رساند رود شاه جوان

و بـيش چون پدر قلدر  تـر سـرگرم سـتيز بـا روشـنفكراني بـود كـه دوبـاره علـم خويش، در آغاز قصد ستيز با نهاد روحانيـت را نداشـت

كه در پي مشروعه مشروطه ا پـس از مـدتي.از اين ديدارها گزارشي در دسـت نيـست. خواهي بودند خواهي برداشته بودند تا روحانياني امـ 

كه آيت پ آشكار شد ي پـيش از ايـن، ايـشان در همـان رسـاله.ي سنتي سلطنت مشروعه فاصله گرفته است يش از نظريه اهللا خميني بيش از

را اما همه. اشاره كرده بود) حكومت فقيهان در عصر غيبت امامان(فقيهي اثبات واليتبه چهار دليل نقلي درباره االسرار كشف ي آن داليـل

نه درباره به كار برده بود، اهللا خمينـيي آيـت اهللا بروجردي، بيش از پيش انگيزه پس از درگذشت آيت.حذف سلطنتي مشاركت روحانيت

رهيده بود، راه) نهضت ملي(خواهان در اين زمان محمدرضا پهلوي كه از هراس مشروطه. براي حذف سلطنت، ولو مشروعه، افزايش يافت 

از(خواهانو روش پدرش را در برخورد با مشروعه   اگـر در گذشـته ائـتالف.، در پيش گرفـت) نهضت ملي نداشتندكه چندان دل خوشي

و روحانيان محمدرضا شاه را و اگر در عصر نهضت ملي عدم ائتالف روشنفكران و روشنفكران، نهاد روحانيت را هدف گرفته بود رضاشاه

مي  و نـه نيـازي بـه روحانيـان خـو كرد كـه نـه نيـازي بـه روشـنفكران مـشروطه پيروز ساخته بود، اكنون محمدرضا پهلوي احساس اه دارد

به مشروعه كه خواه؛ مي ويژه آن به سر دانشگاه تهران(هر دو نهادي كه در عصر رضاخان پا گرفته بودند. بردند اين دو جريان در ستيز با هم

قمو حوزه  مي)ي به عنوان اپوزيسيون حكومت شناخته و دو نماد اين دو نهاد،، و آيت«شدند سير.، در تبعيد بودند» خمينياهللا دكتر مصدق

مي مشروعه تا واليتي امام از سلطنت تغيير نظريه  و ادبيات ايشان مشاهده كرد فقيه را هاي انتقادي امـام يكي از اولين مكاتبه. توان در لحن

به شاه، اين : چنين است خميني خطاب

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 حضرت همايوني حضور مبارك اعلي

و دعا، به طوري كه در روزنامه اهدايپس از و واليتي ها منتشر است، دولت در انجمن تحيت و را از رأي» اسالم«هاي ايالتي دهندگان

و به زن  و ساير طبقات مـسلمين اسـت منتخبين شرط نكرده و اين امر موجب نگراني علماي اعالم بـر خـاطر. ها حق رأي داده است

و آرامش قلوب است همايوني مكشوف است كه صالح مم  مستدعي است امر فرماييـد مطـالبي. لكت در حفظ احكام دين مبين اسالم

و مذهب رسمي مملكت است از برنامه  و حزبي حذف كنند تا موجب دعاگويي ملت مـسلمان را كه مخالف ديانت مقدسه هاي دولتي

.شود

جي امام صحيفه(اهللا الموسوي روح: الداعي ص1، ،78(

به لحني اين شاه اما خيره  همراه با مصداق، اصل نهاد سـلطنت را از هـستي سـاقط در نتيجه،. چنين مشفقانه تن دهد سرتر از آن بود كه

.كرد

و راديكال شد لحن امام نيز در مراحل بعدي تندتر :تر

و نگذاشتيم ملت عصباني شود ما تا به حال با اين و تذكر اكتفا كرديم و به نصيحت و اگر يك روز ملـت بـا حالـت ها مماشات نموده

و ژاندارم. عصباني از خانه خارج شود، مطلب صورت ديگري پيدا خواهد كرد آن روز است كه سرباز به نفع اسالم سرنيزه را بياندازد

را  و. تفنگ آن كاخي مرتفع]نه[آن روز است كه ديگر نه كاخي براي علم باقي خواهد ماند نـ. تر از دارم، لـذا من كه با شـاه ارتبـاطي
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هاي ملت توجه كند يا به كنـار رود تـا مـا بـا به آقاي علم امر كند كه به خواسته. دهم كه مملكت در معرض خطر است شفاهاً پيام مي

ميآن خود  و اگر ج صـحيفه(.توانند با يـك ملـت لجاجـت كننـد خواهد لجاجت كند، بداند كه چند نفر معدود نمي ها مذاكره نماييم ،1نـور،

)107ص

و روحانيت، از آخرين شاه ايران بخواهـد قـدرت ناشـي از ايـن كرد با يادآوري رابطه امام خميني همچنين سعي مي ي سنتي حكومت

.رابطه را از دست ندهد

اهللا بروجـردي، كـهي فـوت آيـت يـك قـضيه. دو قضيه را همه ديديم. كنم اين قوه را از دست ندهند نصيحت مي من به شاه مملكت

ميآنزا. ديدند شد ها هم فوت واقع مي. گويند آخوند چيزي نيستمي. شود، از ما هم فوت من بـا: گويد چطور آخوند چيزي نيست؟

.آخوند كار ندارم

از شاه گرفته تا اين آقايان، تا آخر مملكـت، همـه را بايـد. تركش شايد از كباير باشد. نصيحت از واجبات است. آخوند با تو كار دارد

ص(. يحت كنندعلما نص )121همان،

مي. رسيد 1342 خرداد15سرانجام كار به به راه پدرش كه محمدرضا پهلوي اين امر زماني مسجل شـد. رود بر امام خميني مسلم شد

ي گـذار سلـسله ظاهراً محمدرضا قصد داشـت كـار ناتمـام بنيـان.كه طرح دولت پهلوي براي ايجاد نهادي به نام دانشگاه اسالمي فاش شد 

و اين همان خطـري بـود كـه و حذف آخرين نهاد آموزش علوم قديم، كامل كند پهلوي را در حذف حوزه، با تبديل آن به دانشگاه الهيات

:هشدار امام خميني را سبب شد

مي]؟[شود با دانشگاه اسالمي، اسالم را شكست داد مگر مي كنـيم يق مـي ما تفس]؟[درست كنيد» دانشگاه اسالمي« شما گذاريم مگر ما

مي مگر اين.آن كه وارد بشود در آن دانشگاه، دين ملت از بين خواهد رفت  و علمـاي اسـالم را تحـت ها و مـسلمين توانند كه اسالم

مي وزارت فرهنگ قرار بدهند؟ غلط مي  و اسالم مي. كند كند آن وزارت فرهنگي كه دخالت در امر ديانت گذاريم ايـن مطالـب مگر ما

خم. بشود وقتي رفتيم ما ديگـر تكليفـي نـداريم، لكـن ملـت. يني بميرد، نعوذ باهللا مراجعه اسالم هم خداي نخواسته از بين بروند مگر

ص(»!بارك اهللا فيكم«از سر گرفته است،]را[اآلن زندگي. اسالم هست؛ ملت اسالم باز زنده است )303همان،

به نجف، ما با امام ديگري مواجه ميبا تبعيد امام خميني كه امام نجف در پايان امـام قـم متولـد. توانيم او را امام نجف بخوانيم هستيم

كه مشروعيت نظريهآن. شود مي ميي سلطنت شيعه از نظر آيت جا به پايان و ايشان درس اهللا خميني . كننـد فقيه را آغاز مـي هاي واليت رسد

را فقيه نظريه واليت كه پيش از تشكيل دولت صفويه، بر اساس اين نظريه، فقهـا در غيبـت. ترين تئوري سياسي شيعه بوده استيجاي است

در قبالً آيت.ي جامعه را بر عهده دارند ائمه مسؤوليت اداره   برشـمرده االسـرار كـشف اهللا خميني چهار سند فقهي را براي اثبات اين تئـوري

)188ـ 187السرار، كشف(:بود

ام� به نقل از :ام زمان بدين شرحاول، روايت شيخ صدوق

و أنا حجة اهللا عليهم .و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواه أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم

به نقل از اميرالمؤمنين، بدين شرح� :دوم، شيخ صدوق

و ويروون حد و من خلفائك قال الّذين يأتون بعدي و سنتيإنّه قال قال رسول اهللا أرحم خلفائي قيل يا رسول اهللا .يثي

:سوم، مقبوله عمر بن حنظله، بدين شرح�

و عرف احكامنا فليرضو بحكما فاني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكـم و حرامنا و نظر في حاللنا و فيها من كان منكم قدروي حديثنا

و هو و الراد علينا الراد علي اهللا و علينا رد .علي حد الشرك باهللابحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم اهللا

به نقل از سيدالشهدا، بدين شرح چهارم، تحف� :العقول
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و حرامه و االحكام علي ايدي العلماء باهللا االمنا علي حالله و ذلك بأن مجاري االمور .و فيها

مو» فقيه واليت«اهللا خميني، يعنيي مهم آيت اين چهار سند در دومين رساله و يا حكومت اسالمي، بيش از پيش رد توجـه قـرار گرفتـه

كه اگر به گونه. بسط داده شده است .است) نجف(فقيه كتاب راهنماي امام دوم است، واليت)قم( كتاب راهنماي امام اول االسرار كشفاي

و شتاب گرفتن انقالب اسالمي سبب شد امام خميني. با وجود اين، امام دوم مدتي در محاق ماند  توجـه چه، عزيمت ايشان به پاريس

به اثبات واليت) امام سوم، امام پاريس(امام خميني در اين دوره. تري به نقش مردم در تحوالت سياسي نشان دهند بيش كه فقيه پيش از آن

و مهم بپردازد، در رد سلطنت مطلقه سخن مي مي گويد و مخالف سلطنت :شود ترين فقيه معاصر

و خـالف حقـوق بلكه اصل. سلطنت از اول يك امر باطلي بود و خالف قواعـد عقلـي اسـت بـشر رژيم سلطنتي از اول خالف قانون

مي. است ها از بـاب ايـن كـه اين. كنيم كه يك ملتي تمامشان رأي دادند كه يك نفري سلطان باشد؛ بسيار خوب براي اين كه ما فرض

و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رأي  لكن اگر يـك ملتـي. ها قابل عمل استآن برايهاآن مسلط بر سرنوشت خودشان هستند

ـ به اين كه اعقاب اين سلطان هم سلطان باشد، اين چـه حقـي  ـ ولو تمامشان ملـت پنجـاه سـال پـيش از ايـن،] اسـت؟[رأي دادند

ـ فـرض بفرماييـد كـه زمـان. كند؟ سرنوشت هر ملتي به دست خودش است سرنوشت ملت بعد را معين مي اول ما، در زمـان سـابق

ـ نبوديم  و همه اگر فرض كنيم كه سلطنت قاجاريه به واسطه. قاجاريه ـ مـا فـرض كنـيمي يك رفراندومي تحقق پيدا كرد ي ملت هم

و آن سالطيني كه بعدها مي ـ رأي مثبت دادند، اما رأي مثبت دادند بر آغا محمد خان قجر و زمـان. آينـد كه در زمـاني كـه مـا بـوديم

آن اجداد ما كه رأي دادند براي سلطنت قاجاريـه، بـه چـه. يك از ما زمان آغا محمد خان را ادراك نكرده بود، هيچ سلطنت احمد شاه 

ج صحيفه(. حقي رأي دادند كه زمان ما احمد شاه سلطان باشد؟ سرنوشت هر ملت دست خودش است ص6ي امام، ،11(

و مشروطه در اين زمان، از پيوند دو نظريه ميي حكومت مشروعه ـ1356هـاي امام در بين سـال. شود مفهوم جمهوري اسالمي خلق

پـردازان مـسلمان زمان برخي نظريـه در اين.، بيش از هر زمان ديگر، در اثبات صورت جمهوريت در مقابل سلطنت سخن گفته است 1358

و محتوا در جمهوري اسالمي، كوشيدند نظريه د مانند مرتضي مطهري نيز با تفكيك صورت .موكراتيك از حكومت اسالمي طراحي كننداي

و.ي خود را حفظ كرده بودي انديشه هاي اوليه اهللا خميني هنوز بنيان با وجود اين، آيت او مخـالف حـضور روحانيـت در دولـت بـود

نه آن كه روحانيت رسماً در آن دخالت كند ترجيح مي   خـود نيـز از پـذيرش از اين رو، حتّي. داد دولت تحت نظارت روحانيت قرار گيرد؛

:زد مسؤوليت سر باز مي

جمهوري نخـواهم شـد من شخصاً رئيس...ي ملت انتخاب شود جمهوري معرفي خواهيم كرد كه بايد به وسيله ما نامزدي براي رياست

ج صحيفه(.و هيچ پست دولتي هم نخواهم پذيرفت ص5ي امام، ،414(

همچنان كه قبالً پيشنهاد كرده بـود،. را به عنوان عامل مشروعيت همچنان حفظ كند كرد اقتدار روحانيت امام خميني همچنين سعي مي

مي شاه منتخب مجلس فقها باشد، درباره : كندي اولين رئيس دولت پس از سقوط سلطنت نيز تأكيد

ي امـام، صـحيفه(.ن را قرار دادمي واليتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشا من كه ايشان را حاكم كردم يك نفر آدمي هستم كه به واسطه

ص6ج ،59(

كه او بر خالف مهدي بازرگان با رأي مستقيم مـردم انتخـاب اين تعبير در هنگام تنفيذ حكم ابوالحسن بني صدر نيز تكرار شد؛ هرچند

:ي وي گفت امام خميني درباره. شده بود

جمهوري كـشور جمهـوري صدر را به رياستر سيد ابوالحسن بني بر اساس آن كه ملت شريف ايران با اكثريت قاطع، جناب آقاي دكت

و بر حسب آن كه مشروعيت آن بايد به نصب فقيه جامع اسالمي ايران برگزيده  جانب به موجب اين حكـم، رأي الشرايط باشد، اين اند،

و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم ج صحيفه(. ملت را تنفيذ ص12ي امام، ،139(
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ت شد فاوت ميان دانشبه تدريج مي.آموختگان دو نهاد آموزشي ظاهر به نظر كه در ابتدا و» حـوزه«رسيد مـشروعيت حكومـت جديـد

مي» دانشگاه« مي. كند بوروكراسي آن را اداره به رأي مستقيم مردم كه خود را متكي دانستند گمـان بردنـد اما پس از مدتي، هم روشنفكراني

به منبع جداگانه  به تدريج وارد دستگاه دولـت مـيي كه ميازي و هم روحانياني كه شـدند، دريافتنـد كـه بـراي مـديريت مشروعيت ندارند

به عصر نجف بازگشت آيت. نيازمند غير روحانيان نيستند  به تدريج شد» امام دوم«و. اهللا خميني نيز  حضور1360امام خميني از سال. احيا

بهمي روحانيت در سطوح مختلف اجرايي را تأييد و در عين حال، بر هاي مدرن مانند انتخابات براي ايجاد پيوند اي روش كارگيري پاره كرد

مي  و ملت تأكيد كه بر اساس پيش مجلس خبرگان مهم.كرد روحانيت وي آيـت بيني دورانديشانه ترين نهادي بود اهللا خمينـي شـكل گرفـت

وجود اين، ايشان هم مانند حاكمان پيشين ايـران بـه سـرعت دريافـت كـه بايـد نـسبتبا. نفوذ روحانيت در نهاد پارلمان نيز فزوني يافت 

و نهادهاي اداره .ي جامعه تعيين شود كننده نهادهاي توليد علم

و دانشگاه از نخستين حرف در هاي آيت دعوت به وحدت حوزه به هنگام پيروزي : بود1357 بهمن12اهللا خميني

و مدارس علمي مي ترين پيروزي را آشتي من بزرگ اگر ما هيچ پيروزي پيدا نكرده بـوديم، اال همـين معنـا كـه بـين. دانم بين دانشگاه

و طبقه شد دانشگاه و تفاهم حاصل ج صحيفه(]. مطلوب بود[ي روحاني نزديك كرديم ص6ي امام، ،21(

بـه ضـرورت حكومـت، در نجـف بـه ضـرورت اهللا خميني كـه در قـم آيت. شكل گرفت60ي امام چهارم، امام تهران، در همين دهه

پي برده بود، در تهران دريافت كه مشكل اصلي همه  و در پاريس به ضرورت مقبوليت حكومت هـاي قـرن اخيـري نزاع شريعت حكومت،

كه ائتالف ايران، وجود دو گروه نخبه  ميي كامالً متفاوت است اهللا خمينـي هرگـز يـتآ. تواند تاريخ را تغيير دهد هاي آنان با هم يا عليه هم

كه مجتهداني نامزد مرجعيت پس از آيت. در سطح فقيهي كالسيك باقي نمانده بود  مي او حتّي هنگامي از اهللا بروجردي شـدند، سـعي كـرد

كه مراجع تقليد ديگر جان ايشان را در خطر ديدند، با انتشار نامه هاي كناره رقابت و تنها هنگامي رااهللا اي مرجعيت آيـت گيري كند  خمينـي

كه ضـروري اسـت تغييراتـي اساسـي در سـاختار اهللا خميني در سال اما وجه رهبري آيت. تثبيت كردند هاي بعد، او را متوجه اين نكته كرد

به گونه آموزشي حوزه  و خواستار تحول در فقه شيعه شدند اي كه ايشان مصطلح حوزه هاي علميه صورت گيرد؛ تحـت. ها را كافي ندانسته

و طرفداران امـام خمينـي خـود را در برابـر فقيهـان سـنتي، طرفـدار تأ و فقه پويا شكل گرفت كه دو مفهوم فقه سنتي ثير همين سخنان بود

كه آيت. نوآوري خواندند  مي واقعيت اين است و فقهي خود، تنها مرجع تقليدي بود كه به دليل موقعيت سياسي توانست احكـام اهللا خميني

و شطرنج، بدهدي اي درباره تازه مي. فروع فقهي، از جمله موسيقي كه دانـشگاه«توانـست معنـاي اصـلي از سوي ديگر او تنها مصلحي بود

و به دوپارگي نهادهاي آموزشي ايران پايان دهد؛ امري كه با درگذشت امام خميني ناتمام ماند» اسالمي .زمان پهلوي را درك كند

٭٭٭

مدرنيسم.ي پهلوي در روش مدرن كردن ايران بودهللا خميني در تاريخ معاصر ايران، محصول خطاي تاريخي شاهان سلسلها ظهور آيت

و تجدد را وارد كند پهلوي به جاي مدرن كردن سنت  كه. هاي ايراني، سعي كرد سنت را منهدم، واردات تجدد در ايران نهادهايي ايجاد كرد

ب  و حوزه بودند كه دو گروه نخبه مهم.ودموازي نهادهاي سنتي ايران مي ترين نهادهاي موازي دانشگاه در. دادنـدي متفاوت را پرورش اگـر

و حكومت رابطه  و محترمانه وجود داشت، پهلوي گذشته ميان حوزه و در واقـع، قـصد اي متقابل ها قصد از بين بردن اين رابطـه را كردنـد

به نظريه. جان خود كردند  و مـشورتي سلطنت شيعه و نظريـه دليل انحرافات اخالقي، استبداد فـردي، ي ناپـذيري دو پهلـوي باطـل شـد

شد واليت از واليت. فقيه جايگزين آن فقيه اما در طول زمان عمالً بار همان ضرورت تـاريخي را بـر دوش كـشيد كـه حكومـت مـشروطه

و از همه مهـم اه با قوت بيش نظام دادگستري پذيرفته شد، نهاد دانشگ.ي آن برنيامده بود عهده به حيات خود ادامه داد، هـاي تـر حـوزه تري

مي  به نظر در علميه كه به مدد رهبري يك مرجع تقليد، در معـرض تغييـر قـرارآن رسيد هيچ حكومت غيرروحاني توان تحول ها را ندارد،

و نهاد پار خواهي به جنبش جمهوري جنبش مشروطه. گرفت و اولـين مقـام اجرايـي كـشور بـا رأي خواهي تغيير شكل داد لمان تثبيت شـد
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كه طرح تئوري واليت مطلقه از سوي پاره كار بدان. مستقيم مردم انتخاب شد و اصـالح جا رسيد طلبـان مـذهبي، بـه اي روشـنفكران دينـي

.عنوان تئوري ايجاد دولت مدرن، ارزيابي شد

به جمهوري بدين به حكومت مشروطه، گويي جز با مـشاركت روحانيـت ترتيب بايد اذعان كرد گذار از سلطنت و از حكومت مطلقه ت

و قيام امام خميني محصول همين دريغ بود كه از روحانيت دريغ كرده بودند .در اين جنبش تاريخي ممكن نبود؛ مشاركتي
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و فقيه5 ـ شاه

1اهللا بروجرديي سياسي آيت نامه زندگي

ه شاه براي ايشان آقـاي بروجـردي پيغـام ... اند، ما هم ناچاريم انجام دهيم اصالحات ارضي را انجام داده ...ي دنيامهپيغام داده بود كه

(داده بودند به ايشان بگوييد  و جمهـوري بـه وجـود آوردنـدآن دنيا كارهاي ديگري هم كردند،)در: . ها سلطنت را هم كنار گذاشـتند

ص خاطرات آيت( )162اهللا منتظري،

سخو اين شيوه بود؛ بـدون آن كـه پـدرش چنـين» رئيس مذهب ايران«) 1340 تا 1325از(ن گفتن مردي است كه پانزده سال تمامي

و حتّي بدون آن كـه  به چنين مقامي برگزيده شود و مجلس و غيرمستقيم از سوي مردم ميراثي براي او گزارده باشد يا در انتخاباتي مستقيم

ا  به مرجعيت منصوب كرده باشند شوراي روحانيت يا رؤساي سابق مذهب اهللا سيد حسين طباطبايي بروجـردي، بـه با وجود اين، آيت.و را

و بانفوذترين چهره و مقام مذهبي، مقتدرترين و در عصر او اين نهاد و جهان رسيد .ي خويش را معرفي كرد مرجعيت عام شيعيان ايران

 مرجع مطلق

كرچه مرجعيت آيت آن :د، ظاهراً چيزي جز يك بيماري نبوداهللا بروجردي را هموار

و تحت عمل جراحـي 1323در سال و در بيمارستان فيروزآبادي شهر ري بستري شدند  براي عمل جراحي از بروجرد به تهران آمدند

مي. قرار گرفتند از بعد از بهبودي  مراتب علمـي خواستند به بروجرد برگردند، ولي بعضي از آقايان علماي قم، از جمله امام خميني كه

ص خاطرات حجت(. ايشان اطالع داشتند، در صدد برآمدند كه ايشان را به قم بياورند )171االسالم فلسفي،

اهللا حائري آن را در آغاز سلطنت پهلوي تأسيس كـرده آيت. سال نجف نهادي جوان بودي كهني قم در آن زمان نسبت به حوزه حوزه

آ  و تا پايان حيات خويش، رياست از. كـردي نجف كـم نمـي اما حتّي موقعيت شيخ مؤسس چيزي از اعتبار حوزه.ن را بر عهده داشت بود

و مطلق، هفت مرجع بزرگ، همه از عراق، بر مذهب رياسـت مـي و پيدايش مراجع عام شـيخ مرتـضي: كردنـد زمان تمركز مرجعيت شيعه

و سـيد ميرزا محمدتقي حائري شيرازي، شيخ فتح خراساني، كاظم طباطبايي يزدي، انصاري، ميرزاي شيرازي، آخوند  اهللا شريعت اصـفهاني،

شي گفت نامه اهللا بروجردي، فصل ميراث آيت(ابوالحسن موسوي اصفهاني، اين هفت تن بودند  عمـري را در نجـف سـپري اهللا بروجردي نيز آيت.)32وگـو،

و اصفهان،ي علميه او پس از تحصيل در حوزه. كرده بود  در.ي ايران راهي نجف شـد نج سال پيش از پيروزي نهضت مشروطهپي بروجرد

و آخوند خراساني در مقام رئيس حوزه اين زمان ميرزاي شيرازي، رئيس حوزه باي سامرا، درگذشته بود ي دينـي، نفر طلبـه1200ي نجف،

مي28اهللا بروجردي آيت. رئيس مذهب شده بود و پاي درس آخوند بزرگ ي برخورد اين دو، چنـدان در جـان خاطره. نشست سال داشت

كه سال طلبه :ي مرجعيت او هم اثري شگرف نهاد ها بعد در شيوهي جوان نشست

كم،ي درس مرحوم استاد وارد شدم روزي كه به حوزه و جوان سال در عداد  مرحوم آقـاي.ي بحث ايشان بودم ترين طالب حوزه ترين

بز آخوند كه با مهابت خاصي آن حوزه و پرجنجال را اداره فرمودند، زياد به اشكاالت اشخاص توجه نميي و من هم چنـد رگ كردند

در جلـوي ايـشان بـه زمـين ...ي اشكاالتي را كه به نظرم رسيده بود، در كاغذي نوشته همراه خود داشتم روزي حرفي نزدم، ولي همه 

و كاغذ را به دست ايشان دادم  فرمودنـد حـرف خـوبي ... به صورتم نمود، كاغذ را از دسـتم گرفـت بعد از اين كه نگاه دقيقي. نشسته

 
 1383ي نو، دي ماهي جامعه مجله1
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كنم تا آقايان خوب بعد از اين كه تمام شد فرمودند من اشكاالت شما را تقرير مي ... است، فردا در مباحثه به من بدهيم تا جواب بدهم

صاهللا بروجردي، به قلم داماد ايشان زندگاني آيت(. توجه كنند، چون اشكال مفيدي است ،31(

به جاي قم يا اصفهان، راهي بروجرد شـد؛. اي از تحصيل علوم ديني، چندي بعد از نجف بازگشت اهللا بروجردي با چنين سابقه آيت اما

و جامعه در آن  كه مذهب كه حتّي رضاشـاه پهلـوي بـه هنگـام خلـع لبـاس روحانيـت، شهري پيوندي استوار داشت؛ پيوندي چنان استوار

را.)همـان(ي بروجرد، سادات طباطبايي، را از اين حكم معاف كرده بودهترين خانواد مهم اين خانواده همچنين يك بار فرزند مشهور خـويش

كه آيت  و آن زماني بود شد از حبس رهانيده بودند و عراق در تهران توقيف به هنگـام. اهللا بروجردي در بازگشت از سفر حجاز اما رضاشاه

يكي  ...از سرداران خود در بروجردشركت در مجلس ختم

 سـيد سيد هم در جواب عرض كردنـد در بـين طايفـه ...ي شما چند نفر به نام سيد حسين هست؟ از سيد سؤال كردند در بين سلسله

و فعالً هم در مراجعت از مكه و از مراجع تقليد و بزرگوار ي معظمـه چنـد مـاهي حسين طباطبايي فقط يك نفر هست كه مردي عالم

چـون موجبـاتي بـود كـه ... بالفاصله در جواب گفتند خير ايشان فعـالً در تهراننـد ... ولي شاه. اند در نجف اشرف اقامت فرموده است

العملي ايجاد نمود كه در ظرف چند دقيقه چنان عكس اين خبر غيرمنتظره در آن محيط عجيب آن ... اند ايشان را از سرحد به تهران برده 

... شـاه ... كنـد مگر آقا چه كرده است؟ آقا در امور غيرديني مداخله نمي... زده كرده بود ها را بهتي قيافهو همهي مسجد منتشر در همه 

و بـه حـدود ايـشان در دنبال بيانات خود اضافه كردند يقين دارم سوءتفاهمي ايجاد شده است چون خود من هم ايشان را مي  شناسـم

)247همان،(. ان آزاد خواهند بودالبته بعد از مراجعت تهران ايش. واقفم

و آيت برخي منابع شفاهي اعالم كرده طي اين بازداشت ديداري ميان رضاشاه ي اهللا بروجردي نيز انجام شده كه شـرح آن نمونـه اند در

و رئيس آينده:ي مستقل دو رئيس بوده است رابطه .ي مذهب رئيس وقت دولت

حج آيت رضاشـاه ... جا بود مجبور به عبور از كردستان شد، درست در همان زمان رضاشاه نيز در آن اهللا بروجردي در بازگشت از سفر

كردنـد بـا آمـدن همه فكـر مـي. اهللا بروجردي زودتر آمد نشست آيت.در محل مالقات يك صندلي قرار دادند ... ترتيب مالقاتي را داد 

صن رضاخان ايشان از صندلي بلند مي  و به جاي او رضاخان بر و به ايـن ترتيـب، آيـت شود اهللا بروجـردي مجبـور دلي خواهد نشست

خـاطرات(. اهللا بروجـردي نشـست با آمدن رضاشاه، مرجع بزرگ هيچ حركتي نكرد، بنابراين رضاشاه جفت آيت. خواهد شد سرپا بايستد 

ص آيت )63اهللا خزعلي،

بي آيت به بروجرد، همچنان به مرجعيت اهللا بروجردي پس از بازگشت و توجه عام، در اين شهر ماند تا به سنت شيعه در برابر خـانواده

و حمايت كرده بودند، پاسخ  و آزادي او دفاع و حوزه مردمي كه از تحصيل به عنوان تنها مركز دانش اين شـهر، اداره گو بماند ي بروجرد را

ه. كند و تلگراف، با .ي نفوذش، نتوانسته بود مرجعيت عـام را حـاكم سـازدمهدر واقع تا آن زمان هنوز عصر مراجع محلي پايان نيافته بود

و از اين رو علماي قم، به هنگام اصـرار بـراي اقامـت آيـت يكي از اقوام ايراني، مرجع خويش را داشتند به عنوان در قوم لر اهللا بروجـردي

و آن، تقويت حوزه تري در كار اما مصلحت بزرگ.ي اين شهر، با مقاومت مردم لر مواجه شدندي علميه حوزه ي قـم بـود تـاي علميـه بود

كه همه.ي نجف منبع منحصر به فرد دانش شيعه نباشدي علميه فقط حوزه اهللا خميني براي حـضوري منابع تاريخي از اصرار آيت در حالي

مي اهللا بروجردي در حوزه آيت م كنند، آيتي قم روايت يكي از نزديكان ايـن دو به عنوان تـر ارائـه رجـع تقليـد، روايتـي دقيـق اهللا منتظري

: كند مي

مي قبلش به آقاي خميني مي و ايشان گفتند خـاطرات،(. ترسيم سه تا آقا چهـار تـا بـشود گفتيم كه از آقاي بروجردي بخواهيم به قم بيايند

)111ص

سه تا آقا، سه مرجع تقليد كم و خوانسار تر بانفوذ آن زمان قم؛ مقصود از ي بودند كه با حـضور آقـاي بروجـردي آقايان حجت، صدر،

به ايشان واگذار كردندي علميه عمالً رياست حوزه به كرسي مرجعيت، به اصـالحاتي اساسـي آيت.ي قم را اهللا بروجردي در هنگام جلوس

زدي علميه در حوزه :ترين اصالح وي برقراري امتحان براي تعيين سطح علمي طالب بود مهم.ي قم دست
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ي امتحان هم بدين شكل بود كه طالب ضـعيف را از ميـان نحوه...ي فيضيه را براي اين منظور در نظر گرفتندت مدرسه يكي از حجرا

مي ديگر طلبه آن وقتي در موعد مشخص بر سر قرار حاضر شدم مشاهده كردم كه مرحـوم آيـت ... كردند ها جدا جـا اهللا بروجـردي در

هاي اصفهاني، از جمله بنـده، دعـوت شـده بروجردي از وضعيت طالب، از تني چند از طلبهتر آقاي براي آشنايي هرچه بيش ... هستند

و گفتند بخوانيد... بود تا در حضور آقاي بروجردي به چند سؤال پاسخ بدهيم   مقابل ديـد مـن آمـد كـهاي صفحه... كتاب را باز كردند

ا. مطالب آن خارج از ادب بود و و حرمت نظر به آن من يك لحظه اراده كردم كه صفحه.ز اين قبيل اختصاص داشت به بحث عورت

ص خاطرات آيت(. اهللا بروجردي فرمودند بگذار همان جاي اول را بخواند را عوض كنم، ولي مرحوم آيت )42اهللا يزدي،

كه امتحان، حوزه ميي علميه با وجود اين ف چنـدي در برابـر ايـني نجـي علميـه ساخت، حوزهي قم را همتاي دانشگاه تهران معتبر

به. اهللا مقاومت كرد اصالح آيت كه آيت اما سرانجام ناگزير از پذيرش اين شيوه شد؛ اهللا بروجردي پرداخت شـهريه بـه طـالب خصوص آن

آني علميه حوزه در سـنتاي اهللا بروجردي در برابـر پـاره از سوي ديگر اما آيت. جا كرده بودي نجف را موكول به برگزاري امتحان در هـا

و ابرام داشت حوزه و هاي علميه حوزه.ي علميه اصرار كه تا هفتاد سال قبل تنها نهادهاي آموزشي ايران در سطح آموزش متوسـطه ي شيعه

مي عالي بودند، در فلسفه و سعي وافري در توليد فقه آموزي احتياط به خرج و در واقع نظام سنتي بـاز. داشتند) علم حقوق اسالمي(دادند ار

كه با پول سـهم امـام بـه  نه اين و قضاوت تنظيم كند؛ و زناشويي كه در پرتو يقين برآمده از ايمان، قانون تجارت حوزه نيازمند دانشيي بود

و فلـسفه در حـوزه. ترويج شك ناشي از فلسفه بپردازد  هـاي درست به همين دليل است كه علم فقه بيش از اخالق، عرفان، كـالم، تفـسير،

و آيت علميه و از آيـت رشد كرد به عالمه طباطبايي دستور داد كه درس اسفار را تعطيل كننـد اهللا منتظـري نيـز خواسـتند كـه اهللا بروجردي

ي ايـشان خودداري كنند، بلكه با اعالم نام شاگردان عالمه طباطبايي، شهريه) يكي از متون اسالمي آموزش فلسفه(تنها از تدريس منظومه نه

به اعتراض آيت آيت.درا قطع كنن مي اهللا بروجردي در پاسخ كه اين اقدامات ناشي از فشار حوزه اهللا منتظري البته متذكر سـتيزي فلـسفه شود

به ايشان است  به تدريس محدود فلسفه از سوي عالمه طباطبايي رضايت داد. مشهد ص خاطرات آيـت(اما سرانجام، تنها بـا چنـين.)136اهللا منتظـري،

به راستي رئيس حوزهتي آيت اصالحا شـيعه در جهـان. اما هنوز با رياست مذهب شيعه فاصله داشت.ي قم شده بودي علميه اهللا بروجردي

و فاطميان مـصر نيـز بـا ايـشان نـسبت اسالم، البته از اقليتي بزرگ فراتر نمي  و علويان شام و لبنان نفوذ دارد و عراق هـايي رود كه در ايران

از تـالش آيـت. اهللا بروجردي هنوز علماي اهل سنت، شيعه را همچون يك مذهب به رسـميت نـشناخته بودنـدات زمان آيت اما. دارند اهللا

وي همكاري وي با مؤسسه ناحيه و با حمايت دانشگاه االزهر آغاز شد ي دارالتقريب مذاهب اسالمي شروع شد؛ نهادي كه كار آن در قاهره

و رئيس حوزه و مكاتباتي با شيخ االزهر آغـاز كـرد تـا اهللا بروجردي نماينده آيت.ي آن نيز رسيدي علميه به قم اي براي اين مؤسسه تعيين،

به فتواي فقهاي شيعه نيز عمل كننند سرانجام شيخ محمود شلتوت، شيخ االزهر، رسماً فتوا داد كه اهل سنت مي :توانند

هـاي اهـل سـنت جـايزي است كه شرعاً پيروي از آن مانند پيـروي از مكتـب عشري مكتب مكتب جعفري معروف به مذهب امامي اثني

.است

ي جعفـري اهللا بروجردي از سوي شيخ شلتوت، همتـاي اهـل سـنت خـويش، بـه عنـوان رئـيس مـذهب شـيعه با اين فتوا، عمالً آيت

و قدرت آيت اثني شد عشري شناخته شد و تعيين امام. اهللا افزون و نيز تأسيس مسجد اعظـمهجمع تأسيس مسجد هامبورگ ي شيعه براي آن

مي. اهللا بروجردي بود ترين اقدامات اجرايي آيتي مهم قم، از جمله آن گفته هـاي پيرامـون حـرم را بـراي اي خانـه اهللا پـاره گاه كه آيت شود

پس ساخت مي واليتوساز مسجد اعظم از صاحبانشان خريد، براي توضيح حق دخالت خود در اين كار گفته است، چه ا آيـا فقيه شود؟ امـ

طي پانزده سال هيچ اقدام مذهبي بدون نظر وي رخ نمي آيت كه و فراگير شيعه پي تأسـيس اهللا بروجردي در مقام مرجع عام، مطلق، داد، در

و فقيه جست .حكومت مذهبي بود؟ پاسخ اين پرسش را بايد در روابط شاه

و فقيه  شاه

ميآناهللا بروجردي خاندان آيت كه رهايي ايشان را از رضاشاه به ياد شاه آورند خواستند، الزم ديدند نكته گاه :اي را
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و) خانـدان طباطبـايي بروجـردي(طور كه عرض كردم مـا همان: چنين اظهار داشت ... مرحوم سيد در ادوار مختلـف همـواره حـافظ

و به كرات اين عالقه نگاه آن دادهمندي خود را نشان بان مقام سلطنت بوده و موجب تعجب است كه فرد عـالمي از ايـن طايفـه بـا ايم

اهللا بروجـردي زندگاني آيـت(. حضرت مورد سوءظن واقع شود؛ به نحوي كه او را به تهران ببرند مقامات بزرگ علمي در عصر سلطنت آن اعلي 

ص )47به قلم داماد ايشان،

و فقيه و بـه سـلطنت رسـيدن محمدرضـا، گرچه اين سخن در سطحي وسيع گوياي مناسبات شاه اين عصر است، بـا مـرگ رضاشـاه

شد دوره و ديكتاتوري پدرش از او برنمي.ي جديدي از روابط اين دو نهاد آغاز و اقتدار و ضعيف بود برعكس، فقيه. آمد شاه جديد، جوان

و ريش  مي عصر مردي مقتدر و قدرت خويش به سر به همين سفيد بود كه در اوج شكوه و و دولـت برد  دليل، مناسبات دو رئـيس مـذهب

شدي تازه وارد مرحله به دايره اولين اقدام آيت. اي مي اهللا بروجردي تعيين سفير بود؛ سفيري كه از قلمرو مذهب .بردي دولت پيام

و من هم به قم رفتم و بعضي از مسائل را القا فرمود. از طرف ايشان به من تلفن شد ند تا متقابالً ببينند مـن قدري با من صحبت كردند

را تمام كردند، گفتند آمادگي داريد كه اگر گاهي مسائلي مطرح بود، شما از طـرف مـن بـه بعد از اين كه آزمايشي نسبي. گويم چه مي 

ص خاطرات حجت(مقامات دولتي، از جمله شاه برسانيد؟  )172االسالم فلسفي،

به عنوان سفير ويژ االسـالم در خـاطرات حجـت.ي رئيس مذهب در برابر رئيس دولت تعيـين شـدهشيخ محمدتقي فلسفي از آن پس

سه مورد برخورد آيت فلسفي، دست  مي كم از به فرمان فقيه گردن كه در هر سه، شاه اول، بـه هنگـام الزامـي: نهـد اهللا با شايد ياد شده است

به درخواست آيت شد اهللا بروجردي در اين دوره كردن تعليمات ابتدايي، كه :ي آموزشي تعليمات ديني نيز اجباري

، درس)تعليمـات ابتـدايي(به وزير فرهنگ دستور داده شـود كـه در برنامـه : ... اند؟ گفتم آقاي بروجردي چه پيغامي داده: گفت) شاه(

مي خيلي: شاه هم گفت... تعليمات ديني را هم بگنجانند ص(.گويم كه اين را هم اضافه كند خوب، به دكتر شايگان )181همان،

به دليل تشابه آن با سنت دوم، مخالفت آيت :پرستي هاي آتش اهللا بروجردي با حمل مشعل در مسابقات ورزشي،

هـا اند، براي ايـن كـه در روزنامـه ديشب آقا نخوابيده: پرسيدم چه اتفاقي افتاده است؟ گفت) اهللا بروجردي پيشكار آيت(از حاج احمد

و به حالت دو، درب منزل شـاه ببرنـدمينوشته بودند ورزشكاراني  و آن را به دست گرفته . خواهند مشعلي را در امجديه روشن كرده

و گفتم ... پرستي است اند اين آتش آقا فرموده و نشستم، او ... يك پيغام فوري دارم ... به رئيس دفتر شاه تلفن كردم وقتي رفتم پيش شاه

آ  به محـض ورود،. بدني بيايد زنگ زد كه رئيس تربيت. خيلي ناراحت هستند ...اهللايتبه من گفت آقا موضوع چيست؟ گفتم حضرت

ص(. شاه به او گفت موضوع آوردن مشعل را به هم بزنيد، الزم نيست )185همان،

ييت از سياست اي براي حذف بها فقيه عصر، زماني كه دريافت شاه چندان اراده: اهللا بروجردي با بهاييتي آيت مبارزهو سرانجام سوم،

به راديوي دولتي فرستاد. ندارد، به راهي ديگر متوسل شد و او را :سفيرش را در مقام خطيب قرار داد

شـود، هاي مسجد شاه، كه به طور مـستقيم از راديـو پخـش مـي ها را در سخنرانيي بهايي عرض كردم كه آيا شما موافق هستيد مسأله

ب  و هـا در برابـر كنند، اقالً بهـايي حاال كه مقامات گوش نمي. اگر بگوييد خوب است: عد فرمودندتعقيب كنم؟ ايشان قدري فكر كردند

و. افكار عمومي كوبيده شوند  ايشان گفتند الزم است قبالً اين را به شاه بگوييد كه بعداً مستمسك به دست او نيايد كه كارشكني بكنـد

و باعث تجري هـر چـه بـيش پخش سخنراني از راديو قطع شود، زيرا اين مطلب براي  هـا تـر بهـايي مسلمانان خيلي گران خواهد بود

و بعـد گفـت حضرت هم موافق هستند؟ او لحظه آيا اعلي ... در مالقات با شاه گفتم ... شود مي همـان،(. برويـد بگوييـد: اي سكوت كـرد

)191ص

و فقيه، مسأله پس از يك ماه سخنراني فلسفي در مسجد شاه با اجازه ويي شاه و بـا اتحـاد ديـن به كنجي رانده شد  بهاييت بار ديگر

شد دولت از هويت تنها كشور شيعه و آيت.ي جهان دفاع اهللا بروجردي اما تنها محدود به روابطـي نبـود كـه سـفير مناسبات محمدرضاشاه

مي  كه آيت. كرد آقاي بروجردي ايجاد راهي تهران شده بود، شاه به ديدار او شـتافت اهللا بروجردي براي درمان يك بار پيش از اين، هنگامي

و خاشع در برابر او نشست  شد(و خاضع شـاپوي خـويش را از سـر شـاه در ايـن ديـدار كـاله ). عكس اين ديدار در نشريات وقت منتشر
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و دست كه در چشم فقيه نگاه كند برداشته و سرش را به زير افكنده است؛ بدون آن به هم چسبانده به او چنين آيتاما. هايش را اهللا خطاب

: گويد مي

و طبقات استي دستگاه حضرت قرار گيرد، ايجاد هماهنگي بين همه كنم موضوعي كه بايد بسيار مورد توجه اعلي من خيال مي بـا. ها

و تحكيم امور ديني در بين همه توجه به غفلت  به هاي گذشته، پيشرفت معنويات از اهـم امـوري جوان، بايد خصوص طبقهي طبقات،

مي نزد اعلي  و مطبوعات در انجام اين وظيفه ولي متأسفانه به طوري كه مـشاهده ... توانند نقش بسيار مؤثري داشته باشند حضرت باشد

و منحرفي رخنه كردهمي چيز مملكت را مورد تهديـد قـرار ها همهآن هاي مسموم اند كه قلم شود، در صف مطبوعات افراد سودپرست

و مردم از قدرت قانوني خود براي جلوگيري از انتشار نـشريات مـسموم جاست كه اعليو اين داده است  حضرت براي حفظ مملكت

ص زندگاني آيت(. بايد استفاده نمايند )57اهللا بروجردي به قلم داماد ايشان،

مي. شاه نيز در اين ديدار يك ساعته به فقيه قول همكاري داد و فقيه گفته و حتّـي شـاه در شود ديدار شاه  پس از آن بارها تكـرار شـد

به قم، از آيت .اهللا بروجردي ديدار كردند سفرهايي

: گويد شيخ صادق خلخالي از اين ديدارها چنين مي

يي اعتنـاي آقاي بروجردي رفت، اما بعد از آن در حرم با ايشان مالقـات نمـود، البتـه بـا بـي بار اول به خانه. شاه چندين بار به قم آمد

ميبي) خميني(اين امر براي امام. كامل مي اندازه گران تمام او فرمود آيت شد زيرا امام و شـاه بـه ديـدن و مرجع تقليد بايد بنشينند اهللا

و حدود دو ساعت به انتظار آمدن شاه بماند (برود، نه اين كه آقاي بروجردي به حرم برود ج خاطرات آيت. ص1اهللا خلخالي، ،48(

و كتاب ديگري نيامده استيي شاه به آيتاعتنا بي .اهللا بروجردي، در هيچ سند

مي اهللا محمد يزدي در خاطرات خويش، روايتي ديگر از ديدارهاي شاه با آيت اما آيت : دهد اهللا بروجردي در صحن حرم قم

اس مرحوم آيت .تر كنيد الم را بيشاهللا بروجردي در اين مالقات به شاه خطاب كرده بودند كه سعي كنيد مسائل

اهللا اي بود كه برداشت اوليه اين بود كه شاه مسلمان نيست، لذا شاه گفته بـود آيـا حـضرت آيـتي اداي اين جمله به گونه ظاهراً نحوه

اهللا آيند كه مقـصود حـضرت آيـت اهللا بروجردي برمي در مقام توضيح كالم آيت ... فرمايد كه من مسلمان نيستم؟ مرحوم آقاي صدر مي

و هرگز منظورشان اين نيست كـه خـداي اين است كه شما ظواهر اسالم را بيش . نـاكرده شـما مـسلمان نيـستيد تر از قبل رعايت كنيد

)142ص(

و فقيه اما در اين سال به يك دليل خارجي، چسبندگي بيش روابط شاه و اجتمـاعي آيـت ها و ثابت شد كه مباني سياسـي اهللا تري يافت

كه حتّي در هيجـان بروجردي در تع و نهاد مرجعيت چنان استوار است از يين مناسبات نهاد سلطنت انگيزتـرين ايـام تحـوالت سياسـي نيـز

.دست نخواهد رفت

و سياست  مرجعيت

و ظهور محمدرضا چندي نگذشته بود ترين سطح خود يادآوركه نهضت ملي ايران شكل گرفت؛ نهضتي كه در عالي از سقوط رضاشاه

و آيت نهضت مشرو  به آن عصر نداشت طه بود و آخونـد بـزرگ، آيت. اهللا بروجردي نظري مثبت اهللا بروجردي شاگرد آخوند خراساني بود

به خـاطره.ي نجف، به پشتيباني از مشروطه دست زده بودي علميه در مقام رئيس حوزه  و اين به نفع روحانيت رقم نخورد ي اما فرجام كار

:وطه تبديل شده بوداهللا بروجردي از مشر آيت

من. جريان مشروطه كه پيش آمد، من در نجف بودم مرحوم آخوند خراساني كه در جريان مشروطه وارد شد، با اين كه استاد من بود،

ص اهللا منتظري به نقل از آيت خاطرات آيت(. وآمد نكردم ديگر به منزل ايشان رفت )163اهللا بروجردي،

به مظروطه نگاهي مثبت داشتي نظري آيت عرصهبا وجود اين احتياط عملي، در :اهللا بروجردي
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مي. منتها ديگران با ايشان همراهي نكردند. مرحوم آخوند فداكاري كردند و شرايط زمانه ديگـر اجـازه دنياي آن روز داشت عوض شد

و نمي و ندار مردم را در اختيار داشته باشد و ديكتاتور بخواهد دار )همان(. خودسرانه عمل كندداد كه يك شاه قلدر

شدي نگاه آيت همين زاويه :اهللا بروجردي، در عصر نهضت ملي نيز تكرار

گفـت من شنيده بـودم كـه مـي. اهللا بروجردي رفته بود كه دولت آقاي دكتر مصدق، نسبت به مذهب البشرط است ظاهراً در ذهن آيت

و بال گرفته بودنداي خصوص اين كه در آن زمان تودهبه. باشد) تفاوتبي(حكومت نسبت به مذهب نبايد البشرط  ايشان دلـش. ها پر

ص(. مروج مذهب باشد... خواست حكومتمي )161همان،

:اهللا بروجردي در برابر نهضت ملي چنين بود موضع مختار آيت

و نتوانم پيش و پايان آن را ندانم و آغاز دانـمي ملي شـدن نفـت را نمـي قضيه. شوم بيني كنم، وارد نمي من در قضايايي كه وارد نباشم

و آينده در دست چه كسي خواهد بود .چيست، چه خواهد شد

در هيچ البته روحانيت به و ايـن حركـت ناكـام بمانـد، وجه نبايد با اين حركت مخالفت كند، كه اگر با اين حركت مردمي مخالفت كند

شد تاريخ ايران ضبط مي  و علماي تهران نوشتم كه مخالفـت نكننـدل. شود كه روحانيت سبب اين كار و چـراغ(. ذا، به آقاي بهبهاني چـشم

ص مرجعيت، به نقل از آيت )42اهللا سلطاني طباطبايي،

و سكوت پيشه كند آيت به تقيه روي آورد گرايان، كـه در مقابـل ورزي ملي تنها در برابر سياستنه. اهللا بروجردي در اين هنگام كوشيد

هممسياستمداران اسال  و در برخورد با راديكال گرا نيز از خود واكنشي روابـط سياسـي. گرايان ترديد نكرد ترين جناح اسالم دالنه انجام نداد

مي آيت سه جناح : بندي كرد توان صورت اهللا بروجردي را در اين دوره، حول

و رابطه با ملي: اول كه رابطه در رأس آنان با دكتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملي گرايان و مـصدق، هرگـز. اي سرد بـود، بروجـردي

و تالشي براي مالقات با هم انجام ندادند  اهللا بروجردي از آزادي حزب توده در عـصر مـصدق، بـا نگرانـي نگراني آيت. يكديگر را نديدند

: اهللا خزعلي معتقد است آيت. هاي قبل قابل مقايسه بودي بهاييت در سال ايشان از فعاليت فرقه

مياير واقع شاه مثل مترسكي بود كه با وجودش تودهد العظمي بروجردي اين بود كه شاه كمـي تقويـتاهللا نظر آيت. شدند ها شكسته

مي. شود تا حزب توده از صحنه محو گردد  مي اگر حزب توده قدرت و نه خدا گرفت، نه دين و اسـالم. ماند اما شاه به دروغ نام خـدا

و شعارهاي حزب توده بهتر بود ها از حرفآن اين دروغ. راند را بر زبان مي  اهللا العظمـي بروجـردي تلگـراف بعـد از كودتـا آيـت ... ها

)61ص(. تبريكي به شاه فرستاد

به حدي بود كه اردشير زاهدي، فرزند فرمانده كودتـاي مخالفت آيت ، ادعـا كـرده 1332 مـرداد28اهللا بروجردي با سرنگوني حكومت

كه در آس ص(اهللا بروجردي از شاه درخواست عزل مصدق را كرده بودي اين كودتا آيت تانهاست ي چنـين روزنامـههم.)82خـاطرات اردشـير زاهـدي،

ش مجله(اهللا، تصميم به عزل مصدق را به وي اطالع داده است اي به آيت لوموند مدعي شده است كه شاه در نامه ص26ي تاريخ معاصر ايران، سند.)53،

ن  كه نشان مي ديگري به فضل اهللا بروجردي ده روز بعد از كودتا با ارسال نامه دهد آيت يز در دست است به تبريك عيد غـدير اي اهللا زاهدي،

و براي زاهدي  به عهده گرفتـه«از سوي او پاسخ گفته كه در اين موقع خطير اسـت، از خداونـد عـزّ شـأنه اعانـت» در انجام وظايف دينيه

صهمان(طلبيده است  ،52(.

و در رأس آنان، آيت گرايان ميانه رابطه با اسالم: دوم مي رو، به حمايت پنهان تعبير كـرد اهللا كاشاني، كه اهللا هـاي آيـت كمـك.توان از آن

به آيت مي گفته. تر مالي بوده است اهللا كاشاني البته بيش بروجردي به آقاي كاشاني وجوهات و به هنگام اند آقاي بروجردي ضعف مـالي داده

مي  ص خاطرات آيت(شتافته استبه ياري او و اطرافيان آيت با وجود اين، وقتي كه آيت.)150اهللا منتظري، اهللا بروجـردي اهللا كاشاني چند تن از طالب

و آيت از جمله آيت( م را براي شـركت در انتخابـات مجلـس تهيـيج مـي) اهللا مطهري اهللا منتظري خالفـت كنـد، آقـاي بروجـردي بـا آن بـه

.خيزد برمي
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و در رأس آنان سيد مجتبي نواب صفوي، كه رابطه رابطه با اسالم: سوم و تار بود گرايان تندرو كه هرگز گرد آيت. اي تيره اهللا بروجردي

و حكومت نمي به فداييان اسالم بدگمان بود بام سياست به شدت :چرخيد،

و آقاي ) اسـالم فـداييان( حاج شيخ اسماعيل ماليري مبعوث شدند كه به ايـن غائلـه كساني مثل مرحوم رباني شيرازي، آشيخ علي لر،

و باألخره به اين جريان در حوزه ص خاطرات آيت(.ي قم خاتمه دادندي علميه خاتمه بدهند )140اهللا منتظري،

و عشا كه طرفداران مرحوم نواب آمدنـد در مدرسـه ضيه شـعار بدهنـد، آقايـاني فيـ كار به جايي رسيد، يك شب بعد از نماز مغرب

و  )همان(. ها رفتند تهرانآن تعقيبشان كردند

به هنگام بازداشت فداييان اهللا بروجردي آيت دوي ايـن تـالش دربـاره. هايي كرد تا از اعدام رهبران آنان جلوگيري كند اسالم تالش اما هـا

مي آيت. روايت وجود دارد :نويسد اهللا خلخالي

و ميانه اهللا بروجردي، با فداييان مرجع تقليد، آيت بود كه دستگاه شاه فهميده و لذا اسالم رابطه و اعـدامآني خوبي ندارد هـا را گرفـت

و از اين حيث نگران نبود  ....كرد

و ساير علما در آن زمان در درجه و به شاه گوشـزد كردنـد امام آ ...ي دوم قرار داشتند، لذا هر چند نامه نوشتند قايـان شـاه بـه حـرف

ص خاطرات آيت(. دانست كه آقاي بروجردي اقدام جدي نخواهد كرد گوش نكرد، زيرا مي )48اهللا خلخالي،

مي اما آيت :نويسد اهللا منتظري

و حاجي احمد را همراه با نامهآن گفتند آقاي بروجردي براي آزادي آن. اي براي مالقات با شاه فرسـتاد ها اقدام كرد وقـت گفتـه ولـي

و ايشان را معطل كرده بودند تا وقتي كه فداييان را اعدام كرده بودنـد بودند ي آقـاي بعـد نامـه. كه شاه رفته است آبعلي يا جاي ديگر

ص(. بروجردي را قبول كرده بودند )146خاطرات،

كه پس از فوت ورزي آيتي اين نوع سياست زير پوسته و اهللا بروجردي اما شكل ديگري از مرجعيت خفته بود ايـشان شـكل گرفـت

شد، از آيت1357اهللا خميني بود؛ فقيهي كه در سال گونه مرجعيت آيت آن به امام تبديل .اهللا

و فقيه  امام

كه در تشويق آيت آيت  ايـشان بـا وجـود مقـام.اهللا بروجردي براي حضور در قم، نقـش مهمـي داشـت اهللا خميني از جمله كساني بود

ميا هاي آيت تدريس خود، در درس ميهللا بروجردي حاضر به ترويج مرجعيت آقاي بروجردي و در مقـام آيـت. پرداختند شدند اهللا خمينـي

كه برخي وي را وزير خارجه بيت آيت  و پارهي آقاي بروجردي خوانده اهللا بروجردي چنان بود اهللا بروجـردي بـا اي منابع از مالقات آيت اند

:اند اهللا بروجردي خبر داده محمدرضا پهلوي، به نمايندگي از سوي آيت

و با صالح ديد مرحوم آقـاي بروجـردي ايـن مالقـات معـروف صـورت حضرت امام ابراز آمادگي كرده بودند كه با شاه مالقات كنند

و حضرت امام، شاه را در مقابل يك عمل انجام ص خاطرات آيت(. شده قرار دادند پذيرفت )144اهللا يزدي،

خ با وجود اين، آيت و اعدام فداييان اهللا بروجردي را نمي ميني مشي سياسي آيتاهللا شد اسالم، نقطه پسنديد :ي جدايي ايشان

و ديگر رفت آن همين كارها نيز موجب شد كه امام از بيت آقاي بروجردي فاصله گرفت خـاطرات(. جا عمـالً قطـع كـرد وآمد خود را به

ص آيت )48اهللا خلخالي،

مي اسالم را نمي اهللا خميني از فداييان جردي نيز حمايت آيتاهللا برو از سوي ديگر، آيت و : گفت پسنديد

مي دانم پرا بعضي از عقالي قم از اين من نمي ص خاطرات آيت(. كردند ها حمايت )142اهللا منتظري،
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همي مناسبات دو آيت دامنه ات آيت. فكران آنان را نيز در بر گرفت اهللا، كه خود در معرض اسـالم بـود، هام حمايت از فدايياناهللا مطهري

به آيت نامه. سرانجام ناپار شد از قم به تهران رود شد اي و راهي تهران :اهللا بروجردي نوشت

و خداحافظي هم كردند و گفتم آقاي مطهري اين نامه را دادند خدمت شما . آقاي بروجـردي نامـه را نگرفـت. من رفتم خدمت ايشان

ص خاطرات آيت(. با ناراحتي نامه را كنار زدند...گفتم باألخره ايشان گفته )143اهللا منتظري،

به زودي مكتب جديدي ايجاد شد وي خـود را بـه آيـت گروهي ديگر از روحانيان سياسي نيز به تدريج عالقـه. در تهران اهللا خمينـي

ميي خويش را از آيت فاصله مياالسالم هاشمي رفسنجان حجت. كردند اهللا بروجردي آشكار :نويسندي در اين باره

هر حركتي در قم بـدون جلـب رضـايت آقـاي بروجـردي توفيـق. اهللا العظمي بروجردي حفظ حريم ايشان ضروري بود در زمان آيت

شـدند، بـه دليـل ناهمـاهنگي بـا ايـشان شكـست اگر امام در زمان آقاي بروجردي وارد ماجراهاي سياسي مي ... پيروزي كامل نداشت 

و مي ميهاي آينده زمينهخوردند  ...شد هم خراب

هـا هرچنـد كـه بعـضي ... ها تـابع ايـشان بودنـد در زمان آقاي بروجردي اكثريت قاطع طلبه. چنين حركتي نياز به نيروهاي هوادار دارد

صخاطرات هاشمي رفسنجاني،(. معتقدند در زمان آقاي بروجردي با توجه به نفوذ عميق مرجعيت، فرصت بزرگي از دست رفت )105دوران مبارزه،

: اهللا خزعلي معتقد است از همين نسل، آيت

ص(. ولي واقعيت اين است كه درك امام از ايشان بهتر بود. مرحوم آقاي بروجردي در مسائل سياسي دقيق بود )59خاطرات،

و بروجردي را شامل شيوه نظر ميان دو آيت خزعلي موارد اختالف اي از جمله نامه(ي مبارزه با بهاييتي تنظيم حوزه، شيوه اهللا، خميني

به قلم آقاي بروجردي توسط آقاي فلسفي در راديو خوانده شد و شيوه)كه مي، دل بـدين. داندي مواجهه با حكومت ترتيـب بـه تـدريج از

كه آيت حوزه مي اي و مراجع جوان اهللا بروجردي آن را رهبري پد كرد، جنبشي از طالب جوان كه گفتمان حـوزه را تر از مراجع قبلي يد آمد

به جاي فقيهان در پي امامان بودند؛ اماماني همچون امام خميني كه .دگرگون كرد؛ طالبي

 پايان رئيس مذهب

و پرنفوذ، درگذشت، آيت1340در دهم فرورداين ماه .اهللا بروجردي پس از نود سال زندگي آرام

و هيأت دولت راهـي قـم. در پانزده سال حضور مستقيم او در قم تشييع پيكر او نيز سندي بود براي رياستش بر مذهب، شريف امامي

و كليه  سه روز را عزاي ملي خواند. ها را تعطيل اعالم كردندي وزارتخانه شدند هاي كافه شهرباني كل كشور همه. حسين عالء، وزير دربار،

شد. را بست و لبنـاند. در مسجد سلطاني از سوي دربار شاهي مجلس ختم اعالم و در سـوري سه روز عزاي عمـومي، و پاكستان ر عراق

ي روزنامـه. دردي كـرد سفير آمريكا ابـراز هـم. راديو مسكو از جانب مسلمانان شوروي تسليت گفت. پاپ پيام فرستاد. عزاداري اعالم شد

و محمدرضا پهلوي در مجلس ختم آيت سخن. تايمز مقاله نوشت ي تهران جاده.هللا بروجردي شركت كردا گوي دولت فرانسه تسليت گفت

و بازار تهران تعطيل شد نه رهبر حزب.ـ قم بسته، و نه رئيس دولت بود به كشوري ديگـر سـفر نكـرده. بروجردي اما و حجاز، جز عراق

و دولتي نداشت  و هيچ مقام رسمي و مصدق محبوب. بود مي.تر شاه از او قدرتمندتر بود به دليـل پارهشود در اداي نماز گفته اي عبارات را

:كرد اش درست تلفظ نمي وضع جسمي

و از ايشان پرسيدم مي: جلو رفتم ي كلـي توانـد بـه او اقتـدا كنـد؟ مـن مـسأله آقا اگر كسي در صحت قرائت امام جماعت شك كند،

و نظري نداشتم مي و گفتند. پرسيدم در: آقاي بروجردي يك نگاهي به من كردند ... قرائتش شـك داريـد اقتـدا نكنيـد شما به امامي كه

مي: بعد آقاي خميني به من گفتند  اند آقاي بروجردي قرائتش ها شايع كرده دانيد بعضي پرسي؟ مگر نمي آخه اين مسأله را چرا از ايشان

مي درست نيست، چون ايشان در نماز دندان ص خاطرات آيت(. آورد هايش را در )168اهللا منتظري،
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مي اما هزاران نفر و راز قدرت بروجردي در همين نهفته بود پشت سر او نماز به همـان انـدازه كـه آيت. خواندند اهللا بروجردي درست

مي(كار بود محافظه مي با دخالت در سياست مخالفت و كرد، تدريس فلسفه را نهي ...) كـرد، بـا حـضور طـالب در دانـشگاه مخـالف بـود،

س(طلب هم بود اصالح و آلمان مي به مصر هم فير ي قم بـه كـاري علميه زيستي با اهل سنت بود، روش امتحان را در حوزه فرستاد، طرفدار

و مي مي.كردي مذهب را هرگز واگذار نمي اهللا بروجردي اداره آيت...) گرفت و بـا محاكمـه دخالت دولت در رؤيت ماه شرعي را رد ي كرد

اي روحاني ايجـاد كـرده بـود كـه بـه جـرائم صـنفي هاي صنفي، هيأت حاكمه ند سازمانهمان. كرد روحانيان در خارج از حوزه مخالفت مي

مي  خواهي در عـزاداري امـام سـوم نوانديشي را تنها در درون نظام رسيمي ديني حوزه قبول داشت؛ از جمله، شبيه. كرد روحانيت رسيدگي

:كرد شيعيان را نهي مي

ن...ي شما در عزاداري سيدالشهدا شيوه ص خاطرات آيت(...و به يك معنا معصيت است... يستصحيح )138اهللا يزدي،

مي اهللا بروجردي البته در همين مقام بيش آيت و اجتماعي را اعمال توانـست در واقع اگر نهضت ملي ايـران مـي. كرد ترين نفوذ سياسي

مي حمايت آيت  به دشواري سرنگون به دست آورد، احتماالً و جـذب آيـت اما نهضت.شد اهللا را به جلب و فـداييان ملي اسـالم اهللا كاشـاني

و پس از مدتي از آنان هم صرف  نه اسالم تهران بسنده، كه اسالم واقعاً موجود، اسالم قم است را آيت. نظر كرد؛ غافل از آن اهللا حفـظ ديـن

مي وظيفه به دقت جايي خود و مي دانست و موقعيت طبقاتي خود را ميا.شناخت گاه اجتماعي و گر با بهاييت مبارزه كرد، از حمايت بازار

به مثابه  از.ي دو جزء اصلي حيات روحانيت شيعه برخوردار بود حوزه، و حـرام با اصالحات ارضي مخالف بود، چون به تشخيص حـالل

را داران قائل بود؛ همان زمين سوي برخي زمين  و سهم امام اموال خـود و زكات تـا زمـان. كردنـد مـشروع مـي داراني كه با پرداخت خمس

سـنت در ايـران چيـزي جـز. در واقع سلطنت بدون حمايت سنت معنا نـدارد. اهللا بروجردي، شاه نيز متوجه موقعيت طبقاتي خود بود آيت

به غير از آيت  و رئيس مذهب مي. اهللا بروجردي نبود مذهب نيست و بر خالف پدرش، همچنان نيا شاه هنوز خود را شاه شيعه زمنـد دانست

.ي تداوم حيات مذهب در دولتي عرفي است اهللا بروجردي تجربهي آيت تجربه. حمايت ايدئولوژيك روحانيت بود

و تاريخي اسالمي محسوب مي به صورت فرهنگي كه نه به لحاظ ايدئولوژيك، كه اهللاي آيـت پانزده سـال مرجعيـت عامـه. شود دولتي

ع بروجردي مصداق عيني آن جمله به پاپ بسپار؛ تجربه: صر ما استي مشهور در و كار پاپ را به قيصر اي كـه پـس از فـوت كار قيصر را

كه تنها مقام رياست مذهب بدون دولت را بر عهده داشت. اهللا بروجردي هرگز تكرار نشد آيت پـس از آن صـبح. چه، او آخرين فقيهي بود

دا1341نوروزي سال  به قدرت رسيد، هر دو مقام را كه و چه فقيه:شت، هر كس و رئيس مذهب؛ چه شاه .رئيس دولت،

:منابع

 1380، مركز اسناد انقالب اسالمي، اهللا يزدي خاطرات آيت.1

به قلم حجت اهللا العظمي بروجردي خاطرات زندگاني حضرت آيت.2 االسالم سيد محمدحسين علوي طباطبايي، داماد ايـشان،،

 1341مؤسسه اطالعات، 
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1376، دفتر نشر معارف انقالب،)دوران مبارزه(رات هاشمي رفسنجاني خاط.4

و چراغ مرجعيت.5  1379ي قم،ي علميه، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي، حوزهچشم

32،1380ي شمارهوگو،ي گفت نامه بخش، فصلي رحيم روح، نوشته)مقاله(اهللا بروجردي ميراث آيت.6

 1379، اهللا منتظري خاطرات آيت.7

و مبارزات حجت.8  1376، مركز اسناد انقالب اسالمي، االسالم فلسفي خاطرات
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 1380، نشر سايه، اهللا خلخالي خاطرات آيت.9

و نهضت ملي آيت.10 ش بخش، فصل، نوشته رحيم روح)مقاله(اهللا بروجردي 26،1382نامه تاريخ معاصر،

1382ي معاصر،، رسول جعفريان، مؤسسه انديشههاي مذهبي سياسي ايرانانهاي سازم جريان.11

.اهللا بروجرديي آيت وگو با نوه؛ گفت1380، اسفند12ي، شمارهي همشهري ماه مجله.12
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 كار؟ طلب يا محافظهـ مرتضي مطهري؛ اصالح1

1كاري مدرن محافظه

كه پيش پا افتاد شايد اين پرسش به نظر آيد و عـصر مـا زنـده مـي«:ه شـد يـا طلـب مـي مانـد، اصـالح اگر مرتضي مطهـري در عهـد

مي» كار؟ محافظه و مطهري را روشن به اين پرسش، در واقع نسبت ميان ما بي اما پاسخ دادن و به پيچيده سازد انديـشاني كـه معتقدنـد توجه

مي هايي گوياي گذشتگان ما نيست يا اغراق چنين گزينه  كه گمان مي گراياني را توانـستند يـك كنند افرادي چونان مطهري تنـه مـسير تـاريخ

و گزينه  آن هايي فراخ عوض كنند نه مطهري راهي متفاوت از مي تر را در اختيار ما قرار دهند، بايد اذعان كرد طي وچه امروز ما كنيم داشت

به پرسشي پاسخنه ما هنوز از عهده د گويي كه او .ايم ها نقش داشت، برآمدهآنر طرح هايي

كه شكاف نقش مرتضي مطهري در شكل از سوي ديگر، و چـالش گيري مباني جمهوري اسالمي چندان زياد است در(هـاي كنـوني ها

و ديانت حوزه و عـصر مـا، امـري بنـابراين جـست. تـوان شـناخت را بدون رجوع به او نمي)ي سياست وجـوي نـسبت مرتـضي مطهـري

و تالشي بيهوده نيست سرگرم به مباحثه. كننده به يك معنا، كليد ورود و تابلوي فكـر در دسـت. هاي معاصر است بلكه از مطهري دو چهره

عكس يك تابلو در دست اصالح. است و . هاي يادگـاري گرفتنـد طلبان ديني است؛ كساني كه روزگاري طوالني زير عكس مطهري نشستند

كه مطهري در ميان مي كه بيش از حوزويان با دانشگاهيان رابطه داشت روحانيان معاصر از زمره دانيم اي آخـرين خانـه.ي افراد متفاوتي بود

و بـيش از آن كـه بـه عنـوان مـدرس 1358 تا سال 1331از سال.كه او از آن خارج شد، منزل دكتر يداهللا سحابي بود به سر برد  در تهران

ي مطهري پيش از دانشگاهي شدن، مدت زمـان كوتـاهي را در حـوزه. وقت دانشگاه تهران بودد تمامي قم شناخته شود، استاي علميه حوزه

آن)16ـ 1310(ي مشهد علميه و قمي علميه تري را در حوزه گاه مدت بيش سپري كرد ي علـوم دينـي به عنوان يك طلبه)31ـ1316(ي

و عالمه طباطبايي تحصيل كرد اهللا خمين اهللا بروجردي، آيت نزد استاداني مانند آيت ي درخشان حيات فكـري مطهـري در دوران اما دوره. ي،

به تهران، روايت درباره. نشيني او بوده است پايتخت هـاآن يكـي از مـشهورترين. هاي مختلفـي در دسـت اسـتي علل مهاجرت وي از قم

و استاد، آيت  كه ميان شاكرد و آيت حكايت از آن دارد و گاليه رخ داده بوداهللا اهللا مطهري مرحـوم بروجـردي بـا وجـود. بروجردي، فاصله

مخالفت ايشان با تحصيل دانـشگاهي، تـدريس.ي قم بدگمان بودي علميه اي اصالحات در حوزه هاي خويش، به پاره انديشيي روشن همه

و فعاليت سياسي طالب، در مجموع تصادم  و آموزگار فلسفه، و عالمه طباطبـايي يعني آيت(ان مطهري هايي را با دو استاد حوزه ) اهللا خميني

به آيت و مبنايي داشـت. اهللا مطهري هم رسيد فراهم آورد كه عواقب آن مرحوم بروجردي البته در مخالفت با هر يك از اين موارد، استدالل

كه از منظر استقالل حوزه كه گذر زان زاويه  نه از منظر جمود، ثي نگاه ايشان را ي كـار دور شـدن اما در آن زمان، نتيجـه. ابت كردي علميه

و هجرت آيت عالمه طباطبايي از نهاد مرجعيت، سكوت اختيار كردن آيت مطهـري، هـم ماننـد عالمـه. اهللا مطهـري از قـم بـود اهللا خميني،

و هم مانند آيت  و حكمت بود و سياست طباطبايي اهل فلسفه و آن ورود بـه محـيطو بر آن دو، چيز. اهللا خميني اهل مبارزه ي هـم افـزود

و. دانشگاه بود كه رضاخان پهلوي براي مقابله با نهاد سنتي آمـوزش، يعنـي حـوزه سـاخته بـود، اكنـون پـذيراي مـردي معمـم دانشگاهي

و همچون يك دانشگا مرحوم مطهري همچنين پاره. آموخته در همان نهاد سنتي بود دانش هي زنـدگي اي آداب مرسوم حوزويان را كنار نهاد

و بـا افـراد) وهواآب اي خوش منطقه(اي در قلهك تهران خانه. كرد و مـرور اسـتفاده، و از اتومبيل براي عبـور » فكـل كراواتـي«اختيار كرد

و علي شريعتي، از مشهورترين دوستان مدرن مطهري بودنـد. وآمد كرد رفت در. مهدي بازرگان، يداهللا سحابي، مطهـري طـي اقامـت خـود

 
 1384، ارديبهشت1يي شرق، شماره يادنامه1
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مي بيش از پيش چهره تهران، به خود و ماننـد انجمـن(به نهادهاي مدني مـدرن. گرفتي يك استاد دانشگاه را هـاي دانـشجويي، پزشـكي،

مي. رفتمي) مهندسي كه براي او تدارك و خطابه بر باالي منابري و مدحيه، خطبه و مرثيه به جاي روضه ميديدند، . كردو سخنراني علمي

ط در حوزه مي هاي علميه، به درجه. شوند يا مدرس يا مرجع تقليدالب دين يا مبلغ منـديي هـوشي مرجعيـت، آرزوي هـر طلبـه رسيدن

مي  كف آمال يك طلبه را تشكيل و مبلغ دين شدن پـيش از او هـم عالمـه. اما مطهري هرگز در رؤيـاي مرجعيـت فـرو نرفـت. دهد است

م  و توان خود را اهللا خمينـي اگـر بـا محـدوديت در تـدريس صروف فلسفه كند تا فقه؛ همچنان كه آيـت طباطبايي ترجيح داده بود استعداد

مي فلسفه مواجه نمي  وي توان اما مطهري با همه. رفت شود، شايد به راهي ديگر كه محقـق نه فقط مدرس فلسفه، و فقهي خويش  اجتهادي

و سعي كرد پرسشبه ساده كردن پرسش. مبلغ دين شد بهه هاي ديني پرداخت و صحيح ي هـا دربـاره اولين پرسـش. ها بدهدآن ايي صريح

و شايد آخرين حوزوي همه. هاي علميه بود نظام آموزشي حوزه مي مطهري اولين كه از در نقد حوزه آيد تا جـايي كـهي تاريخ حوزه است

ص1361، پيرامون انقالب اسـالمي(» زده يك درخت آفت«آن را  و خواسـتار مـي)146، و حـل مـشكل اصـلي سـازمان خوانـد شناسـايي

مي  اهللا بروجردي درگذشت، مطهري به همراه عالمه طباطبايي، مهندس بازرگان،ي قم، آيتي علميه هنگامي كه رئيس حوزه.شود روحانيت

و گروهي ديگر از دين اهللا بهشتي، آيت آيت و تـدوين كتـاب داران روشن اهللا طالقاني، رو«انديش با نگارش و ، خواسـتار»حانيـت مرجعيـت

و نقد را از درون خويش آغاز كردند آن. اصالح نهاد حوزه شدند كه مارتين لوتري براي اسالم پيـدا شـود، بدون شك اگر قرار بر آن باشد

ي زدگـي روحانيـت، عـدم تعبيـه هاي علميه، ارتزاق آنان از راه ديـن، عـوام ترين نقدهاي مرحوم مطهري بر حوزه عمده. لوتر، مطهري است 

به حوزه كه ورود طالب را و اصول است نهادهايي و تورم علم فقه مـسائلي كـه تـاكنون چنـين بـه صـراحت توسـط هـيچ. ها كنترل كنند،

و بيان ناتمام برخي از  گيـري ممكـنبه بـدترين نتيجـه) عبدالكريم سروش(طلبان ديني ها از سوي يكي از اصالحآن روشنفكري بيان نشده

شدم) بستن باب بحث( هـاي هاي بعد، به اجتهاداتي كامل در مفاهيمي مانند حجاب، عدالت، كـار، ريـا، آيـين اهللا مطهري در سال آيت. نتهي

و  بي... عزاداري، مليت، و كه هنوز در نوع خود بكر كه عدالت معيار ديانـت اسـت نـه بـرعكس. نظير است دست زد . او به صراحت گفت

نه عد و درابرهي ربـا بـه. الت ديني يعني دين بايد عادالنه باشد، به كار منتقل كرد همچنين مطهري محور نگاه اقتصادي اسالم را از مالكيت

به بانك اي همت گمارد كه نگاه بدبينانه گشودن باب تازه  را. كـرد داري مدرن را منتفي اعالم مـيي سنتي مطهـري همچنـين ايـن شـجاعت

غ  و نسبت دادن امور كه افراط در عزاداري به امامان شيعه را نقد كند داشت ). اهللا بروجـردي در آن نـاموفق بـود امري كه حتّي آيـت(لوآميز

و در مقابل كساني كه اهل كتاب را بـه اهـل سـنت تـرجيح اهل سنت را نه به رسميت بشناسد، بلكه خواستار پيوند برادري با آنان شود تنها

ند. دادند، از اهميت امر فلسطين سخن بگويد مي و بگويد سنتاو ابا كه خواستار شناسايي شمر امروز شود ي شـيعه سـتيزانه هاي ظلـم اشت

مي در زمان متوقف نمي مرحوم مطهري همچنـين اولـين روحـاني شـيعه بـود كـه. توان موشه دايان را امروز بدل از يزيد گرفت شود، بلكه

و ملت كفرت در گذشته دو ملت بيش. مفهوم مدرن ملت را از مفهوم سنتي آن جدا كرد  ا مطهـري دربـاره.ر وجود نداشتند؛ ملت اسالم ي امـ

كه مفهومي اخص از ملت اسالم بود؛ همچنان كه مطهري باب فلسفه و فلـسفه ملت ايران سخن گفت ي سياسـي را در حـوزه بـازي تاريخ

و اولين كتاب .ها را در اين باره نوشت كرد

هاي باروري حيات فكري خود را در قالـب ايـن نقـش ايفـا مطهري تقريباً تمام سال. طلب است اي اصالح اين چهره از مطهري، چهره

به عمومي كار او بدان. كرده است  شد ترين حوزه جا رسيد كه و داسـتان تجربه. هاي زندگي شهري مدرن وارد در هايي از ژورناليسم نويـسي

كه در قالبي داستان يا مجموعهي حجاب نوشت، درباره زن روزيي مقاالتي كه او براي مجله مجموعه  بـه نگـارش داستان راسـتان هايي

. هـا ديـده بـودي متوسط جديدي بـود كـه او نماينـدگانش را در دانـشگاهي فهم عميق او براي تحت تأثير قرار دادن طبقه درآورد، از زمره

و اصـولي،) بـودكه در آن شمار واژگان فارسي انـدك(ها مطهري درك كرده بود كه با زبان غامض حوزه و در قالـب مباحـث شـاذ فقهـي

مطهـري.ي او براي تداوم اين ارتباط، تا زمان انقالب اسالمي ايران پابرجا بود دغدغه.ي متوسط ارتباط برقرار كرد توان با جوانان طبقه نمي

و حكومت روحاني ممكن است  پيروزي انقالب اسالمي را در معرضيكي از اولين كساني بود كه فهميد ادغام دو مفهوم حكومت اسالمي

به شبهه. ترديدهاي جديد قرار دهد  ي آزادي، بـا وقـوع تالش مطهري بـراي طـرح مـسأله. زدايي از مفهوم حكومت ديني پرداخت بنابراين

مط اگر در گذشته مسأله. انقالب شدت گرفت و گفتارهاي او بـود، بـه تـدريج آزادي در آثـار هـري چنـيني عدالت موضوع مكرر مقاالت
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و دين محتوا«طرح قاعدهي. مقامي يافت كه هنوز روشنفكري ديني گـامي از آن فراتـر نرفتـه»دموكراسي شكل است ، ميراث مطهري است

مي» فقيه واليت«به عنوان معناي اصلي» نظارت فقيه«طرح تئوري. است در واقـع بـازخواني اي جديـد اسـت، رسد نظريـه نيز گرچه به نظر

ازي سياسي در سال هاي نافرجام براي طراحي يك فلسفه مطهري در كنار تالش. هاي مرحوم مطهري است آخرين دغدغه  هاي بعـد، نـسلي

كه اكنون در عصر ما، هسته فعاالن سياسي را با همين آموزه  ميي مركزي اصالح ها پرورش داد تـرين ايـن افـراد، مهم. دهند طلبان را تشكيل

مي تا مدت سروش. عبدالكريم سروش بود  كه؛شد ها وارث مطهري شمرده و چـه را تدوين مـي»ي استاد مطهري يادنامه«چه آن زمان كـرد

كه  مي زماني به دليـل پـاره. كرد در سالگرد شهادت او سخنراني اي رفتارهـاي خـارج از نظـام، انقالبيان جوان هم در روزگاري كه شريعتي

به دامان مطهر پناه ببرندميهوادارنش مورد تأييد حاكميت نبودند، ترجيح  گرايـان ها البته چنـدان مطلـوب سـنت مطهري در اين سال. دادند

مي. نبود و عـاطفي مرحـوم. تر از حمايت از شريعتي باشد شد حمايت از او آسان اما روحاني بودنش سبب در عين حـال، روابـط اخالقـي

كه حتّي منتقدان روحانيت فضائل مطهري را انكار كنند مطهري با روشنفكراني مانند مرحوم بازرگان، مانع از آن مي  تا. شد اما مطهري نماند

به پايان رساند جان طلبي ناتمام خويش را در كوره اصالح هـا از اين زمان تابلوي ديگري از آن مرحوم در دست. هاي پس از انقالب اسالمي

و بر ديوارها نصب شد  ي كـساني اسـت كـه جا بـه معنـاي همـه كاري در اين محافظه. ديني است كاران اين تابلو در دست محافظه. چرخيد

و تجربه سنت ميي نسل ها را محصول عقالنيت در هاي گذشته و تجديـدنظرطلبي و هر گونه بـازنگري هـا را منـوط بـه مقـدماتآن دانند

مي گيرانه سخت كه از عهده اي ا مطهري البته از جمله. آيدي هر كسي برنمي دانند راي و بـازفهمي فرادي است كه شايـستگي چنـين اصـالح

و ضوابط سنت اسالمي بشناسند هاي او با نوگراييي مخالفت كاران سعي دارند مطهري را از زاويه اما محافظه. داشت .هاي خارج از اصول

هـا، نـهو حقانيت انديـشه ترين مقياس مطهري براي سنجش حقيقت مهم. دانش فلسفي مطهري قرار داشت در صدر اين اصول سنتي،

كه  در.بود» منطق«دين، مي آشنايي با علوم اسالمي مطهري به رسميت و آن پـذيرش بـديهياتي، يك مبناي ثابت براي جهاني متغير شناسـد

به  ي كـه است؛ فطرتر» فطرت«ترين اين بديهيات در دستگاه فلسفي مطهري، مهم. رسميت شناخته شده است است كه در دانش ازلي انسان

و آزادي مي مبناي عدالت، حقوق، طي سال. دهد ها را تشكيل از يافت كه انحراف هاي پاياني عمر خويش، درمي مطهري در عين حال، هـايي

و اصالح  و نفوذ چپ ها، ترين اين انحراف مهم. طلب ديني وجود دارد مسير نوگرايي مطهـري متوجـه شـد تفاسـير. گرايي اسالمي بود رشد

به ايدئولوژي جمع خواها عدالت و معنوي اسالم خبري نيست گرايانه نه از اسالم در حال تخفيف اين دين كه در آن از وجوه فردي . اي است

و عرفان را در هم مي مطهري متفكري كه فلسفه، دين، و اما در انديشه. آميخت صدرايي بود و عرفان خبري نبـود ي چپ اسالمي از فلسفه

و و سارتر وارد اسالم شده بود به جاي آن ماترياليسم ازبه همين جهت، مرحوم مطهري بـه دفـاعي همـه. اگزيستانسياليستم ماركس جانبـه

ـ اسالمي برخاست  كه آنان مرداني دهري. فرهنگ ايراني و اين تصور و حالج دفاع كرد و از اسالم همچون پوسته از حافظ اي مسلك بودند

و بـه مطهري در حالي كه خطيب مراسم ختم بنيان. كردند را رد كد كرد براي زيربناي الحادي خود استفاده مي گـذار مجاهـدين خلـق بـود

به نشانه و به آيت ها تا مدتآني احترام مي ها از خضاب كردن محاسنش خودداري كرده بود در اهللا خميني سفارش كرد از اينان دفاع كنـد،

ميي راه دريافت كه راه مجاهدين به ماركسيسم ادامه به نقد قرائت علـم. شود ختم مرحـوم) ساينتيـستي(گرايانـه درك جديد مطهري او را

و جامعه  و اگرچه حتّي بازرگان هـم او را در نقـد شـريعتي همراهـي مـي) سوسياليستي(گرايانه بازرگان كـرد، مرحوم شريعتي هدايت كرد

شر. مطهري از شريعتي سخت برآشفته بود  كه مطهري فكر مي ترديدي نيست ا نبايـد كتمـان كـرد كـه رويكـرد. دانست يعتي را انحرافي امـ

و عوام  مي گرايانه پوپوليستي و مطهري با همه. دادي شريعتي هم او را آزار اي كـه داشـت، بينانـهي زواياي روشن آن زمان عصر شريعتي بود

مي. در افكار عمومي مقهور شريعتي شد  به خيابانزده كند توانست جوانان را هيجان شريعتي و شـعار وا داردف و بـه شـور ا. هـا بريـزد، امـ

و به آرامش برساند  و خطابه. مطهري قصد داشت آنان را آرام سازد مي. هاي مطهري فلسفي سخنان شريعتي حماسي بود كـرد مطهري سؤال

مي آموخته شريعتي درس. دادو شريعتي جواب مي  و حتّي بر آن و مقلد نبود و. شوريدي نظام تقليد و مفتـي بـود اما بيش از مطهري مرجع

به فكر احياي نهاد روحانيت افتاد در اين. توانست راه را نشان دهد مي ي نظارت فقيه، جـوهري نظريه ارائه. جا بود كه مطهري بيش از پيش

به تدريج سعي داشتند اسالم خود را از نهادهايي غير از روحانيت كه در. بگيرندواكنش او در برابر كساني بود هاي اسـالمي نهضتمطهري
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و فكري در ايـران، بر اين نكته تأكيد ميي اخير صد ساله ي روحانيـت باشـد تـا دچـار بـر عهـده» بايـد«كند كه رهبري هر نهضت سياسي

مي مطهري در اين كتاب، رهبري را اتفاقاً بر عهده. انحراف نشود ميداند كه مورد طعن روشنفكران جديدي همان افرادي . گيرند قرار

و عالمه حلي ها، محقق حلي ها، شيخ بهايي سيناها، مالصدراها، شيخ انصاري ها، بوعلي امروز هم ما به خواجه نصيرالدين هـا احتيـاج ها،

)74ص(. داريم؛ اما خواجه نصيرالدين قرن چهاردهم، نه خواجه نصيرالدين قرن هفتم

و و ماترياليسم چپ هاي التقاطي ميان اسالم نيز انديشهنقدهاي مطهري بر ماركسيسم و مي گرايي .گيرد گرايي در همين دوره شكل

كه معتقد است چنين تفسيري از اسالم به قلب ماهيت آن منتهي مي مطهري ضـمن. شود او اولين منتقد مفهوم اسالم انقالبي است، چرا

مياعتقاد به مفهوم انقالب اسالمي، از الصاق هر پيوندي به اسالم  نقدهاي مطهري در اين زمان، در عين حـال،. كند اجتهادي ابراز نارضايتي

و بوي آزادي  و دموكراسـي. خواهانه هم دارد رنگ مطهري از معدود مجتهدان مسلمان است كـه مقـاالت بـسياري در اثبـات معنـاي آزادي

آز اگر از پاره. نوشته است  و مخالفت صريح. ادي انديشه بگذريم، مطهري حامي آزادي است اي ايرادات فلسفي به او در تمايز آزادي عقيده

كه» حكومت روحانيت«و علني او با  ي، از جملـه»)148(روحانيون نبايـد كـار دولـت بپذيرنـد، آنـان بايـد در كنـار دولـت بايـستند«و اين

.ي مطهري است ترين فصول انديشه درخشان

اهللا بروجـردي كـه بـا دولتـي شـدن، سياسـي شـدن، كـاري همچـون آيـت محافظهكار راستين است؛ مطهري در اين دوره يك محافظه

و انقالبي چپ و هنوز دانش از التقاط انديشه. گري روحانيون مخالف است گرايي، و غربي در هراس است هاي آموختگان حوزه هاي اسالمي

مي  و مفسران رسمي دين ك علميه را وارثان اصلي و بولفضولي ديگران را در كه فلسفه نخوانده باشـند، ار دين نميداند پذيرد؛ خاصه كساني

و درس اساتيد حوزه را نديده باشند؛ يعني همه آموخته دانش !ي چيزهايي كه شريعتي نماد آن بودي غرب باشند،

٭٭٭

ج. هاي علميه بود ظهور مرتضي مطهري در عصر ما محصول يك چالش دروني در حوزه به تهران مهاجرت مي مجتهدي كرد وان از قم

به دست آوردن كرسي استادي در دانشگاه تهران، منبر مرجعيت در حوزه  مطهري اگر در قم مانده بود، فقيهـي همچـون.ي قم را وانهادو با

هم هم و مي بحث خويش، آيت درس هم اهللا منتظري و مي شد ت. رفت اكنون در رديف مراجع تقليد به شمار رجيح داد در تهران، همـراه اما او

و به نيازهاي عصر خويش پاسخ گويد با طبقه  و شـهري از مرتـضي مطهـري.ي متوسط جديد، تغيير كند همين موقعيت جديـد اجتمـاعي

كه او دريافت نظام سنتي توليد دانش در ايران، پاسخ اصالح. ديني ساخت طلبي اصالح ر گوي نيازهـاي عـص طلبي مطهري از زماني آغاز شد

بلكه مطهري معتقـد. مدرنيزه شدن اين نظام، البته به معناي افزايش سطح تكنولوژي مورد استفاده در نظام آموزشي حوزه نبود. جديد نيست

و دانش مطهري دريافت پاره. هاي تازه بر مبناي دستگاه سنتي بودبه طرح نظريه  و هاي علميه هاي مدرن اصوالً در حوزه اي علوم ي ما همتـا

مطهـري.ي آغازين حركت او رسـيد وار پس از مدتي به همان نقطه طلبي مطهري در يك حركت دايره با وجود اين، اصالح. نندي ندارد هما

و تـالش بـراي  به انحراف آن منجر شود، به اصالح حوزه به اصالح دين رسيد، وقتي دريافت اصالح دين ممكن است كه از اصالح حوزه

داد كـه روشـنفكران مطهري در برابر ارتجاع همان واكنشي را نـشان مـي. طلبي ديني از سوي حوزويان رسيد در دست گرفتن پرچم اصالح

مي  و در برابر نوگرايي به روشي پناه برد كه محافظه انجام مي دهند به كار او همچون محبوب تاريخي خـود، مالصـدرا، در پـي. گيرند كاران

و ايجاد عقل ديني بود؛ پر  و دين به يك ميزان در برابر نوگرايي، محافظه وژهجمع عقل و در برابر سنت اي كه . گرايي، نوگرايانه اسـت كارانه،

.كار مدرن بود مطهري يك محافظه
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ـ گذار از فقيهان كارگزار2

1اهللا بهشتي تأملي در ميراث سياسي آيت

و سنتي خود رشتهي شيعه در آموزش هاي علميه حوزه به نام هاي رسمي مي.آموزند ها نميبه طلبه» سياست«يا» يريتمد«اي تـوان اگر

به علم» فقه«علم  و كـالم جديـد نـسبتي» حقوق«را در علوم اسالمي و فلـسفه و كالم اسـالمي در علوم انساني ترجمه كرد، يا ميان فلسفه

مي  به دانش» حديث«و علم» رجال«توان علم جست، اگر هاي علميه هيچ نشاني شناسي ربط داد، در حوزه هاي مدرن، مانند تاريخ يا زبان را

.توان جست از علوم سياسي نمي

به غير قابل دسترس غيرسياسي بودن حوزه. اندي شيعه از آغاز به عنوان نهادي غيرسياسي تأسيس شده هاي علميه حوزه ها بيش از همه

حكو. گردد روايي از سوي علماي شيعه بازمي بودن حكم  مي مت اسالمي برخاسته از نظريه در آغاز تنها شكل شد كـه خـودي خالفت تلقي

مي) تئوري سياسي شيعه(ي امامت مانعي در راه اجراي نظريه  شد خالفت در گذر زمان، خود به نظريه.شد محسوب ي سلطنت ديني تبديل

و نظريه به قدرت رسيدند كه صفويان در ايران و حتّي هنگامي سكه در انحصار اهل سنت بود به زباني شيعي برگرداندنـد،ي لطنت ديني را

و امكان حكومت مستقيم را در ذهن نمي  و علماي شيعه احتمال ي توليد دانـش را بـر در اين زمان علماي شيعه وظيفه. پروراندند روحانيان

و شاهان شيعه مسؤوليت اعمال قدرت را بر دوش داشتند كه در حوزه. عهدهه، مي دانشي تـر از آن كـه از جـنس علـم شـد، بـيش ها توليد

مي. بود» حقوق«باشد، از جنس علم» سياست« نه شاهان و و اجتماعي را به مردم و در آن جامعه فقها قواعد زندگي فردي ي فاقـد آموختند

مي قانون مي اما حاكمان به همان شيوه. نوشتند اساسي، قواعد پايه را و روم باسـتا اي حكومت كه پادشاهان ايـران هـاين بـر سـرزمين كردند

مي خويش حكم  و فقيه، نصيحت در عالي. كردند روايي و آداب نامه ترين سطح تخاطب ميان شاه مي ها ي متـون شد كه در زمره الملوك منتشر

به شمار مي و مفقـود بـود. رفت اخالقي و اعصار قبـل از آن، مهجـور ي چـرا كـه موضـوع اصـلي همـه. اما متون سياسي در عصر صفوي

نه آن كه چگونه بايد حكومت كند تكاپ چه كسي بايد حكومت كند؛ كه هـاي مباحثه. وهاي سياسي در جهان سنتي، محدود به اين مسأله بود

مي اصلي آن عصر حول پرسش  كه هايي از اين دست دور و امـام اسـت، در عـصر: زد و رسـول حكومت از آن كيست؟ اگر تنها از آن خدا

و فقيه در حكومت عصر غيبت چگونه اسـت؟ ظـاهراً غيبت حكومت چگونه بايد مستق  و اگر نوابي بر آنان متصور است، نسبت شاه ر شود

و حكومت، نوعي هم كه شاه به عنوان نايب فقيه زيستي مسالمت از عصر صفويه با پيوند روحانيت به وجود آمد؛ بدين معنا آميز در اين باره

به عنوان نايب امام، دست در دست هم،  ميو فقيه و. كردند حكومت را اداره و امور قـضايي و خارجي بر عهدهي نهاد سلطنت امور نظامي

مي. آموزشي بر عهدهي نهاد روحانيت بود  و تفاهم ميان اين دو نهاد شكل و اجرايي نيز در نسبت بنـدي تـا اين صورت. گرفت امور ديواني

و تحوالتي كه رضاخان در امور ديواني بـه وجـود آورد، اداره اما با پيدايش نخبگان جدي. پايان عصر قاجار برقرار ماند  ود ي امـور قـضايي

و حوزه. آموزشي از روحانيان سلب شد و مكاتب درس و دانشگاه هاي علميه اگر را به دادگاه محاكم شرع و مدارس جديد هـاي هاي عرفي

و آيتي سلطنت به تجديدنظر پرد روحانيت ابتدا در نظريه. مدرن واگذار كردند  دار ايـن تجديـدنظرجويي، اهللا خميني به عنوان پـرچم اخت

[، زير سؤال برد)كه ديگر نشاني از اسالميت آن نمانده بود(مشروعيت سلطنت اسالمي را  ي تحول نظر امام خميني از سلطنت شيعه درباره.

.]ايمي چهارم از فصل سوم همين كتاب، سخن گفته فقيه، در مقاله به واليت

 1384، تير ماه3يي شرق، شماره يادنامه1
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آ و نظريه چه در نظريهناما امـام خمينـي گرچـه.ي سياسـي جديـد بـود پردازي شيعه مغفول ماند، تئوري مديريت سياسي در اين نظم

به عنوان مبناي مشروعيت حكومت اسالمي بود، جز در فلسفهي واليت مدافع نظريه  ي سياسي قائل به حضور نهاد روحانيت در قدرت فقيه

كه مكال به شـمار مـيمي حتّي در شكل واليت كارگزاران حكومت اسال. نبود و مديراني از معتمدان روحانيت بودند ا. رفتنـد فقيه، رجال امـ

و مرجعيـت سـازمان نظارت روحانيت به صورت نهـاد واليـت  و علنـي آيـت. پذيرفتنـد يافتـه را مـي فقيـه اهللا خمينـي بـا مخالفـت صـريح

و ابرام نزديك اهللا بهشتي، حتّي با وجود اصر جمهوري آيت رياست و هاشـمي آقايـان خامنـه(گذار جمهوري اسالمي ترين ياران بنيان ار ،)اي

به همين دليل بود و قانون در خاطره. درست مي ها البته آمده است كه امام خميني از حضور روحانيت در نهادهاي قضايي . كـرد گذاري دفاع

دري قضا، وي با بازگرداندن شريعت به عنوان منبع در حوزه و چنين تحولي، نـه قضاوت، اقدام رضاخان در ايجاد محاكم عرفي را لغو كرد

طي ربع قرن گذشته ميسر نشد كوتاه و اجتهاد رئيس دستگاه قضايي را براي اولين بار با منـصوب كـردن. مدت، بلكه اما اصل اجتهاد قاضي

به اجرا درآورد آيت به رياست ديوان عالي كشور و نفوذ كاريزماتيك آيـتي آيت عالقه. اهللا بهشتي به نهاد پارلمان در اهللا خميني اهللا مـدرس

بازرگـان،(اما رياست سه دولـت اول انقـالب را بـه سـه غيرروحـاني. ايشان نيز سبب شد تا با رياست روحانيت بر مجلس مخالفت نكند 

و رجايي بني به روان براي مقام رياست نمي، هنگامي كه دريافت60ي امام خميني حتّي در دهه. سپرد) صدر، از تواند جمهوري اعتماد كنـد،

كه گذر زمان ثابت كرده بود كارگزار اصـلي حكومـت نـه رئـيس. وزيري مهندس ميرحسين موسوي حمايت كرد نخست جمهـور، كـه چرا

ت وزيري موقت آيت بر اساس همين تحول بود كه نخست. است) وزير نخست(رئيس كابينه  از. داوم نيافـت اهللا مهدوي كني بـا وجـود ايـن،

مي اهللا بهشتي نماينده همان آغاز جمهوري اسالمي؛ آيت  كه معتقد به حـضور روحانيـتي گرايش ديگري به حساب . در مـديريت بـود آمد

س آموختگان حوزه اهللا بهشتي از معدود دانش آيت كه بدون آموختن علم سياست يا مديريت، اهميت تشكيالت را ازالهاي علميه بود ها قبل

به او آموخته بود كـه جنـبش. ايجاد حكومت جمهوري اسالمي درك كرده بود  هـاي سياسـي بـدون تـشكيالت مشاهداتش در نهضت ملي

بي سياسي قدرتمند، مانند جبهه  و حزب توده، به هنگام تأسيس نهضت آزادي، آيت. معنا هستندي ملي از بر همين اساس بود كه اهللا بهـشتي

ا  هـاي اما هنگامي كه دريافت تشكيالت مذكور مستقل از نهاد روحانيت قوام يافته است، ترجيح داد با هيـأت. براز خشنودي كرد تشكيل آن

كه از همان زمان بهشتي دريافته بـودي اسالمي، جالب اهللا بهشتي با مؤتلفه در پيوند آيت.ي اسالمي همكاري كند مؤتلفه ترين نكته آن است

به هنگـام ورود بـه عرصـه مرز باريكي ميان  و امر قدسي در سياست وجود دارد كه نهاد روحانيت بايد گـاهي سياسـي از جـاي امور عرفي

و ايـن گـروه سياسـي ترين سند در اين باره، روايتي يكي از سران مؤتلفه مهم. قدسي خود چشم بپوشد  ي اسـالمي از مناسـبات روحانيـت

آن زي خود يك شوراي فقهي پيش حزبي كه در كنار شوراي مرك. مذهبي است چـه بـه عنـوان عامـل انحـراف شـناخته بيني كرده بود تـا از

: گيري كند شد، پيش مي

شهيد مطهري، شهيد مواليي، شهيد بهشتي، شهيد محالتـي، شـهيد سـعيدي،[ي شوراي فقهاي رابطه ينا در زمينهب توكليآقاي ابوالفضل

و اهللا خامنه هاشمي رفسنجاني، آيت ـ اجتماعي نظر ديگري دارد با شوراي مركزي در زمينه] اهللا انواري آيتاي، وقتي:ي مسائل سياسي

شوراي مركزي معتقد بود كه در مـسائل.ي اسالمي مسلح شوند، شوراي مركزي نپيرفت هاي مؤتلفه آقاي مواليي پيشنهاد داد كه هيأت 

در) شوراي فقها(فقهي دربست در اختيار آقايان  ـ اجتماعي معلوم نيست اعضاي شوراي فقها، رجحـاني بـر است، ولي مسائل سياسي

ـ اجتماعي هر يك از اعضاي شورا، اعم از مركزي يا فقهـا، فقـط يـك. اعضاي شوراي مركزي داشته باشند بنابراين در مسائل سياسي

ك وقتي اين موضوع را به شهيد بهشتي گفتيم، لحظه. توانند داشته باشند رأي مي  و بعد فرموداي تأمل ما«: رده ) شوراي مركـزي(دوستان

شد».نظرشان صائب است .1و با اين فرمايش ايشان به بحث مزبور خاتمه داده

ميي سال اهللا بهشتي در همه آيت و اجتماعي بپردازد داد مستقل از چهره هاي عمر خويش ترجيح به فعاليت سياسي .ي روحاني خويش

آ به عنوان نه مي در مدارس قم او به عنوان آموزگار زبان انگليسي فعاليت كه ي خويش، از راه دين نـان كرد تا به گفته موزگار معارف ديني،

ا تـرجيح مـي. نخورد به صفت فقهي خود در اين حزب عضويت داشـت، امـ داد در احزاب سياسي مانند مؤتلفه نيز، بهشتي با وجود آن كه

 
، 1383دوست، چـاپ همـين مركـز، پـاييز، به نقل از خاطرات محسن رفيق 1972ي بازيابي مي، شماره بينا با مركز اسناد انقالب اسال مصاحبه با ابوالفضل توكلي1
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آل حزب جمهوري اسالمي از جهـاتي تـشكيالت سياسـي ايـده. ورزي كند اران حزبي سياست مانند يك سياستمدار عرفي با ديگر سياستمد

و همه به روحانيان محدود نبود كه گرچه پنج مؤسس روحاني داشت، اما ي طبقات اجتماعي، از بازاريان تا روشـنفكران، بهشتي بود؛ حزبي

مي» فقيه كارگزار«اهللا بهشتي از همين موضع، اولين آيت. در آن نماينده داشتند .رفتبه شمار

و مدرس فقيهان تا پيش از آيت و مجتهد بودند يا محقق به تدبير حوزه. اهللا بهشتي يا مرجع كه مديريت روحانيت محدود ها بود؛ چنان

ميي علميه اهللا بروجردي حوزه اهللا حائري يا آيت آيت هـايو ويژگـي) الميتأسـيس جمهـوري اسـ(اما شـرايط زمـان. كردندي قم را اداره

مي  به ما اجازه كننـد، گـزاري نمـي بـه ايـن معنـا، فقيهـان تنهـا سياسـت. دهد كه او را اولين فقيه مدير يا كـارگزار بخـوانيم شخصي بهشتي

مي  مي كنند، عمل پردازي نمي نظريه. كنند سياستمداري هم و حتّـ آيت. كنند گرايي هم پيشه ي تـأليف اهللا بهشتي در نگارش هم دستي داشـت

و عمل نوشـته بـود كتاب و يا سند مواضع حزب جمهوري اسالمي را به جهت اجرا . هاي ديني مدارس در حكومت سابق را به عهده گرفته

به معناي ميانه عمل اهللا بهشتي در فضاي راديكـال عـصر خـويش، مـردي راديكـال بـه حـساب آيت. روي وي نبود گرايي بهشتي البته الزاماً

مياهديدگ. آمد مي و عرفي بود. كند هاي اقتصادي وي نوعي اقتصاد سياسي چپ را تداعي به امر سياسي، نگاه زميني بهشتي. اما نگاه بهشتي

مي ترين روش يابي به قدرت، از عرفي براي دست .جست ها بهره

و سخنوري سياسي، از جمله و مبارزه كه دريافت بنيان هنگ. ها بودي اين روش ايجاد حزب، مشاركت در انتخابات، گذار جمهوري امي

مي  كه آن نامزدي) الدين فارسي جالل(جمهوري نباشد، از نامزدي فردي ديگر دهد وي نامزد رياست اسالمي ترجيح و هنگامي حمايت كرد

و هنگـامي كـه ابوالحـسن بنـي نيز ميسر نشد، در فاصله  و حكايت، عمـالً حـزب از حـسن حبيبـي حمايـت كـرد لـين صـدر اوي سكوت

به دست آوردي سياست جمهور اسالمي شد، حزب از ادامه رئيس و اكثريت پارلمان اول را بهشتي در تمام ايـن مـدت. ورزي منصرف نشد

و ماننـد هيـأت در حزب نهادي مانند شوراي فقها پيش. كرد حزب جمهوري اسالمي را بر اساس يك سنت عرفي اداره مي  بينـي شـده بـود

فق مؤتلفه و هر يك تنها يك رأي داشتندي اسالمي، گونه نظام حزب جمهوري اسالمي هيچ. هاي مؤسس با سياستمداران مكال مساوي بودند

و تقليدي در درون خود برقرار نكرده بود؛ بر خالف مؤتلفه كه در امور شرعي، اعضاي شوراي مركزي مقلد شـوراي فقهـي بودنـد  . فقاهتي

.كردند يا مرجعي به صورت سازماني پيروي نميچه، اعضاي حزب جمهوري اسالمي از فقيه

آن(برخورد بهشتي با مسائل سياسي مي حتّي به دانش فقهي خود رجوع كه او ي شـهيد بهـشتي دربـاره. از موضع شرعي نبـود) كرد جا

مي جاي :گويد گاه رهبري

مي خواهد رهبر باشد بايد بياييد جايي كه وظايف رهبري فردي كه مي كننـد؟ اگـر تخلـف كـرد بـا او چـه كـار مـي.ددهـ اش را انجام

و مرز ندارد. گويند كسي ديگر به جاي او بيايد مي ص مباني نظري قانون(. در مورد نظارت بايد بگويم شرط )28اساسي،

مي در مورد رياست : گويد جمهوري زنان، بهشتي

و نـه اثبـات ... نـداريم جمهوري يك زن را نفي كند، اي كه با صراحت امكان رياست در قرآن كريم آيه در قـرآن ايـن مـسأله نـه نفـي

آن اي در قرآن با صراحت بحث نميي مسأله وقتي درباره... شود مي بـراي خـود مـن ... رسـد گري سنت مـي وقت نوبت به روشن شود،

و رئيس تواند زمام شود كه زن نمي داليلي كه در روايات آورده مي  و هيچ دار از.ت هم كافي نبوده استوق جمهوري باشد، كافي نيست

آن قانون... ابتدا كه در اين مسأله به صورت بررسي اجتهادي تحقيق كردم، داليل برايم غيركافي بوده است را اساسي فعلـي قـدر مـسلم

و فعالً راجع به زنان مسأله را مسكوت گذاشته تـا وقتـي كـه زمينـه توانند زمام گفته است، يعني رجال مذهبي مي   فقـاهتيي دار باشند

ميدر.ي آن، به صورت روشن آماده شود گسترده و به تصويب رساند آن موقع ص(. توان اين را مطرح كرد )35ـ34همان،

و عرفي مستقل از نظام تقليد است رويكرد شهيد بهشتي در هر دو مسأله و زنان، يك رويكرد عقلي اهللا بهـشتي در واقع آيت.ي رهبري

هـاي عرفـيي عمومي اين مباني را به مـصاف انديـشه گفت، در عرصه، گرچه از خاستگاه فقه اسالمي سخن مي به عنوان يك مجتهد شيعه 

1383اهللا سيـستاني در عـراق ورزي آيـت هاي انكارناپذيري با سياست شباهت 1357اهللا بهشتي در ايران ورزي آيت سياست. كرد هدايت مي 

د توان هيچ به اين معنا كه نمي. دارد به دين دانست يك از به رويكردي غيرسياسي اما نگاه ديني آنان بـه سياسـت، بـه نحـو.و فقيه را معتقد
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و عراق، مبارزه هايي مانند اكثريت عددي شيعيان در جامعه استفاده از پتانسيل. آشكاري تابع قواعد مدرن بود و حزبـي،ي ايران ي پارلمـاني

به تفسيري عقل و آزادي اتكا و ائتالف با چهره خواهان گرايانه در عـين حـال، ميـان. ها اسـتي اين شباهت رو، از جمله هاي ميانهه از اسالم،

و آيت آيت مي. اهللا بهشتي تفاوتي وجود دارد اهللا سيستاني كه شأن خويش را نظارت بر دولت ا)فقيـه نـاظر(داند سيستاني مرجعي است امـ ،

كه امر اجرا را نيز بر عهده ).فقيه كارگزار(گرفتميبهشتي فقيهي بود

كه ديگران حق دارند جامعـه را اداره كننـد، روحانيـان هـم مـي به همان دليل تواننـد خـود را در معـرض فقيهان كارگزار معتقد بودند

و آيت جا تفاوتي روشن ميان آيت در اين. مديريت قرار دهند  مي اهللا مطهري به نظارت فقيه اعتقا. شود اهللا بهشتي ديده ا مطهري د داشـت، امـ

.بهشتي قائل به مديريت فقيه بود

: مديريت فقيه البته از نگاه بهشتي بدان دليل بر مديريت ديگران ترجيح داشت كه

و حتّي روان اساسي كساني كه در جامعه در قانون شناسي اجتمـاعي تخـصص داشـته باشـند، حـضورشان الزم شناسي، اقتصاد، حقوق،

اسان بايد اين شرط را دارا باشند كه كارشناساني باشـند كـه اسـالم را بـه عنـوان يـك ايـدئولوژي زنـدهي اين كارشن منتها همه. است

و علماي صاحب شناس، حقوق توانند جامعه اين عده مي ... پذيرفته باشند  و اقتصاددان باشند همـان،(. نظر در علوم اسالمي هم باشـند دان،
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به روشني نشان مي چ اين گفته و مدرن، يعني آل بهشتي براي ادارهي ايده هرهدهد كه در دو نهاد آموزشي سنتي ي جامعه، افرادي بودند

و دانشگاه، تحصيل كرده باشند كـسي كـه مـدتي در غـرب، آلمـان،(ديـدهبه عنوان يك روحاني غـرب. اهللا بهشتي چنين بودو آيت. حوزه

كه ترين مديران جامعه، تحصيل كه مناسبو دانشگاه ديده، بر اين باور بود) زندگي كرده بود  و مدرن هستند كردگان دو نهاد آموزشي سنتي

و دستي در تجدد دارند .پايي در سنت

پي روش آيت به اشكال ديگر شد اهللا بهشتي پس از شهادت وي، و فقيهان كارگزار رو بـه فزونـي نهـاد.گيري و تعداد مديران روحاني

ا و مديران بسياري از و سـيد اهللا سيد علي خامنه آيت(جمهور بعدسه رئيس. ين نهاد وارد قدرت شدند وزيران و اكبر هاشمي رفسنجاني اي

اكبـر هاشـمي(ي شـشم نيـز از ميـان روحانيـان برگزيـده شـدند رؤساي مجلس تـا دوره. از ميان روحانيون برگزيده شدند) محمد خاتمي 

و علي  اهللا اهللا بهـشتي، آيـت آيت(ي قضائيه نيز همچنان در اختيار فقيهان باقي ماندو رياست قوه) اكبر ناطق نوري رفسنجاني، مهدي كروبي،

و نهـاد روحانيـت وارد عرصـه ). اهللا هاشمي شاهرودي اهللا محمد يزدي، آيت موسوي اردبيلي، آيت به فزوني نهاد ي نسل فقيهان كارگزار رو

ب. مديريت شد كه كه هشت سال رياسـت دولـت را در ميان مديران پس از بهشتي، كسي به او شبيه بود، سيد محمد خاتمي بود يش از همه

و مدتي را در غرب كرده خاتمي هم مانند بهشتي، تحصيل. بر عهده گرفت  و دانشگاه بود كه شهيد بهـشتي)آلمان(ي حوزه ، در همان جايي

م گرايش.، گذرانده بود)مسجد هامبورگ(مسؤوليت داشت و تر در هاشمي رفسنجاني تكرار شد كـه ديريتي بهشتي اما بيش هاي تشكيالتي

مي. او نيز هشت سال رياست دولت را بر عهده گرفت  به پايان رسيده است اما اكنون به نظر بخشي از روحانيت. رسد عصر فقيهان كارگزار

د كه غيرروحانيون را نامزد امور اجرايـي كنـدبه اين نتيجه رسيدن1376جمهوري اكبر ناطق نوري در انتخابات رياست پس از شكست علي 

و رياستكه نامزدي علي الريجاني از سوي شوراي هماهنگي محافظه نـژاد بـا حمايـت ائـتالف آبـادگران، جمهوري محمود احمدي كاران،

كه حتّي رياست مجلس شورا پايان عصر فقيهان كارگزار تا بدان. مصداق عيني اين پايان است  به غير روحانيون جا امتداد يافته ي اسالمي نيز

مي بدين. واگذار شده است كه ايران در آستانه ترتيب و دولت قرار گرفتـه اسـت؛ عـصري عصر تازه توان ادعا كرد اي از مناسبات روحانيت

.گذار از فقيهان كارگزار

www.mamnoe.tk



66صفحه سه اسالم

و قدرت3 ـ دانش

1تأملي در كاركرد مجلس خبرگان رهبري

و آسوده از نظارت مطبوعات، در مجلسي ديگر گرد هـم آمـده روحانيت فارغ از رقابت خبرگان انـد تـا بـه آرامـي بـار ديگـر احزاب

به حمايت روحانيت نيازمند است  كه جمهوريت ايران در مجلسي از ريش. يادآوري كنند و سـفيد، كـه و رداهـاي سـياه سـفيدان بـا عباهـا

و بـه مـشروعيت آن شـرعيت بخـشند اند تا اسالميت اين جمهوريت را تضم آرامش كامل گرد هم آمده  و. ين كنند از ايـن پارلمـان قدسـي

و هياهويي برنمي مجلس روحاني البته هاي  و نيـزي پارلمانبه شيوه. خيزد وهو و اكثريتي وجود ندارد و مجالس جسماني اقليت هاي عرفي

و استعفايي برنمي  با. آيد استيضاح و و جان آرام چنـدان آرام، همچـون آرامـش:ي آن اسـت طمأنينهروح مجلس روحانيت، همچون جسم

و چندان ساكت، همچون تقواي اهل تقيه، كه گويي اين اجالسيه  مي سالكان راه و ميهماني بزرگان نسب به ديدار اعياد بـرد كـه هاي ساليانه

مي  كه همه روحانيت يك حزبند دهان را در آن شيرين و هم الغالب حزب: كنند، نه كام را تلخ، ا، بـا.وناهللا سيماي آرام اين حـزب واحـد امـ

و عبادت حرف يكديگر را مـي. سيماي ملتهب سياستمداران احزاب ديگر متفاوت است  و برخاستن، در سكوت از ايـن. خواننـد با نشستن

كه همه  تكي سوداي اصالح روست آن زمـان كـه. شـود معنـي مـي حزبي بـي طلبان مذهبي براي كشاندن پاي احاب سياسي به اين پارلمان

و خبرگان، سخن از حـضور مجتهـدان اصالح به رأي مفهوم خبرگي و با تفسير طلبان نداي برتري باطن اجتهاد بر ظاهر روحانيت سر دادند

بي  و و مكال ميبيعبا مي عمامه در مجلس خبرگان بر زبان كه اين راندند، خود نيز نيك همه جز بازي با زبـان نيـست، كـه شـوراي دانستند

و گهبان حتّي صالحيت حبيبن اهللا عسكراوالدي، اين يار غار روحانيت را، براي حضور در انتخابات روحانيت نـامزد خبرگـان تأييـد نكـرد

به دو بخش مي  و غيرروحاني: كند نشان داد كه در سنت روحانيت، اتفاقاً همين لباس زيباست نشان روحانيت؛ لباسي كه جامعه را . روحاني

در آن محفـل. بـرد ها به پـيش مـي با وجود اين، پارلمانتناريسم حتّي مرزهاي خبرگان را هم فرسخ.ته به ديگران واليت داردو روحانيت الب

و قاعده و رأس و اكثري مشاهده و يميني وجود دارد، اقل مي روحاني نيز يسار :شود اي ديده

كه هرگز. اندـ گروهي از اعماق سنت برآمده1 اما تمـايلي بـه حكومـت شـدن هـم. اند ميل حكومت كردن نيافتهمرداني در اوج ورع

و. حتّي اگر از جانب برادران خويش باشد. ندارند د پيـامبر خـدا، اين جماعت شريف، نسب از حواريـون عيـسي روح خـدا، انـصار محمـ

و واسطه هاله. برند شيعيان علي جانشين خدا مي  و خالقي حول شمع ديانتند به رباني در حكومت.ي خلق و در غيـاب ميل ساالري دارنـد

مي  و از اراده. دانند دولت مستقيم خداوند، بار امانت او را بر دوش نهاد روحانيت ميبه تصميم جمعي باور دارند حفظ. كنندي فردي پرهيز

مي  مي حوزه را برتر از هر چيز ديگر كف دانند؛ كه اگر حوزه باشدف هم اسالم حفظ و هم حكومت از ميشود معيار حكومت. آيد رفته باز

و مجسمه  كه اسالم مجسم است و معيار ديانت، روحانيت، ي ساالران، جمعـي كـه در آن همـه تدبير سياسي رباني.ي اسالم اما ديانت است

و حكومت دارند به يك ميزان اهليت سياست كه حتّي برخي بزرگان اين جمع بر اين باورن. جماعت روحانيت كه چون هر از اين روست د

و مهذب، نيابت امامت عصر خويش را بر دوش دارد، مي به شيوه مجتهد معمم به كرسي واليت رسيد توان همه، اكنون عـصر با اين.ي قرعه

و اعيانيـت. پارلمان است  كه شرافت خـويش را بـا لبـاس خـود و خبرگان رهبري، و نخبگان مذهبي و اعيان ديني پارلماني از اشراف الهي

ميخود  و محصالن خود و خبرگي خويش را با منبرهايشان به ياد مقلدان و نخبگي .آورند را با تحصيل خود،

 1383 شهريور31ي شرق، روزنامه1
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و واليت مردان جوان.ـ گروهي ديگر اما فرزندان حكومتند2 و آمـوزه تري كه در عصر حكومت اسالمي هـاي فقيه بـه لبـاس فقاهـت

و مجهز شده  نه. اند روحانيت ملبس نها از حكومت شدن روحانيت از سوي ديگـران ناخـشنودند، كـه در پـي حكومـتت اين فقيهان جوان،

كه نهاد نمـاد سـنت باشـد، نهـاد اقامـه. كردن روحانيت بر ايشان هستند  و روحانيت البته از نگاه فقيهان جوان بيش از آن ي عـدالت اسـت

و جوهر ديانت به. عدالت، معيار حكومت است كه اگر فقيهان پير و جلوگيري از دخالت حكومت در آن بـسنده از اين روست حفظ حوزه

و آيـت فقيهـان پيـر وارث ميـراث آيـت. داننـد كنند، فقيهان جوان حفظ حوزه را در گرو دخالت آن در حكومـت مـي مي اهللا اهللا بروجـردي

و بعد از انقالب اسـالمي كه حوزه را در هر دو حكومت قبل  فقيهـان جـوان وارث ميـراث.، مـستقل نگـه داشـتند 1357گلپايگاني هستند

مي آيت كه حوزه را در دو حكومت مذكور، حاكم بر حكومت مي اهللا خميني هستند و .خواهند خواستند

٭٭٭

و جوانان البته از نگاهي ديگر هم قابل نقل است قصه و قرآن قصه:ي پيران و جوانـان مجيد پيران حـوزه همچنـان قـمي تهران نـشينند

مي. حوزه راهي تهران شدند  كه در قم مي آن به تهران كه و آن و حـوزه. آيد تمايل با حكومت رفتن ماند ميل با حوزه ماندن دارد حكومـت

و هم حوزه، حكومتي) اسالمي(در جمهوري اسالمي البته از هم جدا نيستند؛ كه هم حكومت، حوزوي  ي حـوزه اما رابطـه). سياسي(است

و قدرت استو حكومت، رابطه دري قم همچون مهمي علميه حوزه.ي دانش ترين نهاد آموزشي روحانيت ايـران، بـراي حكومـت مـستقر

مي  مي تهران دانش توليد مي كند، كتاب و طلبه كه به نظامي پاپيـستي تبـديل شـود كـه. سازد نويسد، جمهوري اسالمي هرگز سر آن نداشت

و نخست  و صدراعظم، پاپ د اسقف و شـورايي از نگـاه.و در يك شهر زندگي كنند وزير، هر بانـان از اين رو مجلسي از خبرگان روحانيت

كه در تهران حـامي حـوزه باشـند  نه در قم، و پيشوايي از برگزيدگان روحانيت قرار داد تا و نماينـده. سنت ي ايـن مجلـس خبرگـان نمـاد

و قدرت در جمهوري اسالمي است رابطه كه دولت.ي دانش كه دانا بود: آفريندميدانشي در در واقع اگر دانشگاه. توانا بود هر هاي مـدرن

و اتحاديه  ميي اروپا دولت اياالت متحده مـدرنيزه. هاي علميه در جمهوري اسالمي همين كاركرد را دارنـد كنند، حوزه هاي ليبرال را تغذيه

و آموزش زبان افزايش رايانه. كردن حوزه اما جز پوشاندن لباس نو بر تن اين يار قديمي نيست  و سـفر طـالب بـه هاي حوزه هـاي جديـد

و دولـت سـاخته اسـت سرزمين به قدرت رسـيده كه اكنون ي رابطـه. هاي دور، همه در راه كارآمدي نظام سنتي توليد دانش در ايران است

و قاعده و رأس و اكثري ساخته است و يميني دارد؛ اقلي و دولت اما خود يسار : تدارك ديده استاي دانش

كه پيش1 به ربانيكسوتان حوزه،ـ در حالي كه مي آنان و نهاد روحانيت را نماد ديانت به آموزه ساالري معتقدند هاي سنتي خود دانند،

پي آموزه  و مجتهدان جديد سواي دانشگاه رفـتن ندارنـد. هاي جديدند سخت سرگرمند، جوانان حوزه در ا از آمـوزه. طالب جوان هـاي امـ

مي  مي. كنند دانشگاهي استفاده و فلسفه كالم جديد مي آموزند مي زبان. خوانندي غرب و فيلم هاي خارجي . بيننـد هـاي سـينمايي مـي آموزند

و اقتصادي را وارد آموزش مي علوم سياسي و تئوري هاي سنتي ايـن گـروه البتـه. كننـد هاي قـديمي اضـافه مـي هاي مدرن را بر نظريه كنند

و مردم، حوزه سـيراب نمـي براي اولين بار تنها با شهريه. هاي رسمي حكومت ديني تهران را پشت سر خويش دارند حمايت . شـودي بازار

و ثروت ملي مي) نفت(ماليات و اين نيز در راه دين به كار بديهي است چنين دانشي پيوندي اسـتوار بـا. فقيه است همه از بركت واليت رود

ميدا. يابد دولت مي و دانش ديني، دولت ديني نش، دولت .سازد

كه همچنان با شهريه2 ميـ اما اصحاب قديم حوزه و فلـسفه هاي عمومي سر به كالم قـديم زبـان عربـي.ي اسـالمي سـرگرمند كنند،

مي مي و بيهوده پرهيز و از كار لغو و سيما در منابر مساجد سخنراني مـي. كنند خوانند در به جاي صدا و و كننـد  محافـل مـذهبي بـه وعـظ

مي. روضه اشتغال دارند به ترتيب خطيب بسنده خطيبـان. كننـد تر حوزه مـدير تربيـت مـي هاي جوان اما بخش. كند اين بخش از نهاد حوزه

و معلـم اگر در گذشته، حوزه تنها فقيـه، خطيـب، امـام جماعـت، مـدرس،. اما مديران خطيباني خوبي هم هستند. توانند مديريت كنند نمي

و روزنامه تربيت مي و وزير و دانش كرد، اكنون قاضي و هنرمند مي نگار و انتظامي، دانـشگاه همه. كند مند هم تربيت وي نيروهاي نظامي هـا

و اداره ها، وزارتخانه آموزشگاه و احزاب، نقش مهم. ها، نيازمند حضور نمايندگاني روحاني هستند ها ي همچنين روحانيت در دولت، مجلس
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از مـشروطه(تري افتاده است تا بر يكصد سال جـدايي نهـاد دانـش از نهـاد دولـت ساز حوزه در كار عظيم ترتيب دستگاه دانش بدين. دارد

.پايان دهد) تاكنون

٭٭٭

در حـالي كـه. داده اسـت هاي ديگر صورتي ديگـر انطباق اين دو موقعيت بر يكديگر، جغرافياي مذهبي خبرگان روحانيت را در سال

مي گروهي گمان مي  ساالري روحاني را تجربه كننـد، بـا افـزايش قـدرت حكومـت مـذهبي، آيند تا جمع كردند خبرگان روحانيت گرد هم

چه بيش مجلس خبرگان مي به محور اصلي اين قدرت نزديك كند كوشد هر .تر خود را

و تعبيه در هدف اين محور در گذشته حفظ حوزه به عنوان نهادي مستقل بـود كـه اكنـون بـه رابطـهي آن اي انـضمامي كنار حكومت،

به نام حوزه. تبديل شده است  كه بر اساس حوزه بنا شده است، قابل پيش در واقع چيزي ي حـوزه رابطه. بيني نيستي مستقل، در حكومتي

و دو گروه متفاوت، منتو حكومت در چنين حكومتي رابطه و در مقابل هم نيستي دو حزب، دو نهاد، ي كننـدهي دو نهاد تغذيـه رابطه. قد

مي. يكديگر است و سرمايه، به حوزه اين امكان را به همـين. دهد كه دانشي توليد كند تا حكومت را اداره كند حكومت با تخصيص بودجه

و قم رفت كه مديران آن ميان تهران .وآمد دارند دليل است كه معتبرترين نهادهاي حوزوي مراكزي هستند

ي آموزش عالي امام خميني يا دانشگاه باقرالعلوم تبديل شـده اسـت كـه از ميـراث هاي جديدي از نوع مؤسسهي قم به مؤسسه فيضيه

و پيران روشن سنت، دانش دولت مي مي سازند و چابك تبديل به جوانان چست هـاي مجلـس چنين اسـت كـه كميـسيون اين. كنند ضمير را

به كارگا  ميهخبرگان و چهره هاي تحليل سياسي تبديل هاي دولتمردي چون علي الريجاني، در حالي كه فقهاي جـواني چـون صـادق شوند

مي الريجاني در آن جمع حضور دارند، درباره  به روحانيت تحليل و روحانياني چون حسن روحـاني نيـز دربـارهي اوضاع فرهنگي ي دهند

به تهـران،ي مجلس خبرگان كارگاه ساالنههاجالسي. كنند اوضاع امنيتي سخنراني مي ي حكومت براي بزرگان روحانيت است تا با سفر از قم

و براي آن چاره و رابطه در جريان نيازهاي حكومت قرار گيرند و دولت را مستحكم سازند انديشي كنند هاي سـاالنه اجالسيه.ي ميان دانش

حك همواره يادآور اين نكته  كه اين و روحاني اين سوي ميـز تفـاوتي بـا. ومت جداي از حوزه نيستي اساسي است روحاني آن سوي ميز

به گفته. هم ندارند  مي تنها يكي مي. كندي ديگري عمل مييكي دانش توليد و ديگري دولت را اداره بديهي است خبرگان رهبـري. كند كند

و روحاني را نيز دارند  بـسا چه، در آن صـورت چـه.ا اين تنها كاركرد مجلس خبرگان نيست ام. در شرايطي معين حق انتخاب رهبري ديني

به تشكيل اجالسيه نباشد مي. ساليان دراز نيازي .شود از آن پس رابطه دگرگون

و حضور مؤثرتر آنان در نهادهايي چون شوراي نگهبان اين دگرگوني را قوي مي افزايش تعداد خبرگان جوان ترتيـب هـر بـدين. كند تر

م مي رويم، نسل جديدتري از روحانيت وارد حلقهيچه پيش مي شوند؛ نسلي كه رابطهي خبرگان به خوبي درك و دولت را .كنندي دانش
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ـ عدالتخانه به جاي دارالشورا4

1مشروعيت بر مبناي عدالت

 در چنين روزي1287سال. بوداهللا نوري به جاي مجلس، از سوي مرحوم شيخ فضل» عدالتخانه« سالگرد پيشنهاد تأسيس آبان ماه، 22

و سقوط مشروطه و بررسـيي اول، مجمعـي در باغـشاه، همـان قربـان پس از به توپ بستن پارلمان گـاه شـهداي مـشروطه، تـشكيل شـد

اهللا نـوري، سـيد ابوالقـام اي بود بـا امـضاي شـيخ فـضل حاصل جلسه، عريضه. هاي جايگزين مشروطه در دستور كار قرار گرفت حكومت

و ظهيراالسالم، كه در آن انصارف از مشروطه طلب شده بود امام و علماي دينـي. جمعه، به خواست رجال سياسي شش روز بعد اعالم شد

براي رسـيدگي بـه شـكايات مـردم تأسـيس) عدالتخانه(، مجلس جديدي)دارالشورا(نظر شده، اما به جاي مجلس شورا از مشروطه صرف 

ش شود تا بدين مي را يخ بتواند بار ديگر نظريه ترتيب مرحوم به جاي مجلـس، عـدالت بـه: احيا كند) از نظر خود(ي سياسي شيعه عدالتخانه

و  ...جاي مشروطيت،

سه اصل ديانت محمدي، دو قاعده. اند شيعه را مذهب عدليه نيز خوانده كه افزون بر هـايي پايـهي ديانت علوي را در زمـره از آن رو

و عدالتا: خويش قرار داده است  مي امام علي را نيز امام عدل ناميده. مامت كه عدل را حتّي برتر از جود كه جـود، امـور اند؛ امامي دانست؛

مي را از جاي خويش جابه  مي جا .ي شـيعي اسـتي تـاريخي جامعـه عـدل علـي خـاطره. دهـد كند، اما عدل هر چيز را در جاي خود قرار

ميترين شرط بقاي دولت شيعياني كه مهم مي. دانند را عدالت نه حكومت با كفر و با ظلم نه به سبب سـلطنت،. ماند كه سالطين را شيعياني

و مصداق غصب حكومت ائمه مي به جهت ستمشان مستحق سقوط .دانندكه

مي گونه كه فقهايي چون شيخ فضلآن(اما عدل در معناي شيعي خود عـدالت شـيعي. دارد، معنايي متفاوت از مفاهيم غربي)گويند اهللا

كه بر توزيع عادالنـه. همان عدالت اجتماعي نيست  يي ثـروت ميـان همـه عدالت اجتماعي در معناي اخير خود مفهومي ماركسيستي است

به دست مي كه از راه اجتماعي كردن ابزار توليد پي نشاندن هر چيز بـه جـاي خـويش اسـت. آيد جامعه داللت دارد؛ توزيعي : شيعه اما در

و: اند چهار ارزش مادر اند، بلكه كوشيده داري نجنگيده قهاي شيعه هرگز با مفهوم مالكيت فردي يا نظام سرمايهف مـذهب، خـانواده، دولـت،

.مالكيت را توأمان پاس بدارند

مي مذهب را به حوزه: تازد عدالت اجتماعي درست برعكس، بر اين چهار ارزش مي  جامعه تحقير برد، خانواده را در برابري خصوصي

مي مي به كار مـي كند، دولت را در برابر شورا تضعيف و مالكيت را چون دشنامي پست عـدالت اجتمـاعي كمونيـسيتي در اتحـاد. بـرد كند،

مي  و مدرن عدل را از يكديگر تفكيك به روشني معناي سنتي را روس: كند جماهير شوروي ها با مذهب جنگيدند، به جاي دولـت شـوراها

و مالكيت خصوصي را لغو كردند برپا سا  ا گرچـه بـا مـذهب نجنگيـد،. ختند ي آن را بـه حـوزه عدالت اجتماعي سوسياليستي در سوئد امـ

و از همه مهم. خصوصي تبعيد كرد و تأمين اجتماعي را در كنار مالكيت خصوصي نشاند تـر، خـانواده در كنار دولت، شوراها را مقتدر كرد

ك  كه در مفهوم مدرن، كلمه اين.ردرا در برابر جامعه تضعيف جـا كـردن امـور،ي عدالت اجتماعي دخالت دولت است براي جابه گونه است

كه نقش دولت است براي بازگرداندن هر چيز به جاي خود  ترتيب يك مفهوم عدل به معناي تغيير بدين. درست برعكس مفهوم سنتي عدل

و معناي ديگر آن، منطقي براي حف  به معناي دوم توجه داشت مرحوم شيخ فضل.ظ وضع موجود وضع موجود است ايجـاد مجلـسي: اهللا اما

 
 1382 آبان24ي شرق، روزنامه1
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دل«معدلتي كه به كه و درباري و ديواني مي فقط براي كارهاي دولتي را خواه اداره و هيـأت سـلطنت شوند، قواعد قـرار بدهـد كـه پادشـاه

و تطاول را مسدود نمايد و تعدي و راه ظلم (محدود كند ش. صمكتوبات )267يخ،

به استفتايي، حدود اين مجلس معدلتي و امور سلطنتي مـي) عدالتخانه(مرحوم شيخ در پاسخ و تأكيـد را مشخصاً كارهاي دولتي دانـد

.بالكل از وظايف اين مجلس خارج است) دنيوي(و معاشيه) اخروي(كند دخالت در احكام اسالميه، اعم از معاديه مي

فق(دولت شيعه كه در آن مفهوم عدل، سبب مشروعيت است، نه انتخاب بدين)هااز نظر برخي حاكمان شيعه تنهـا. ترتيب دولتي است

نه بدان جهت كه منتخبندي فرمانبرداري بدان سبب كه عادلند، شايسته  و .ي شيعه معنـايي نـداردي ائمه كم دربارهي انتخاب دست قاعده. اند

خ چه، ائمه و لطـف الهـي را از ضـروريات ذات مبـاركشي هدي با واسطه، همه منصوبان به توحيد بـاور دارنـد و شيعيان چون دا هستند

مي مي مي. كنند شمارند، پس از امامان عادل پيروي به سبب عصمت. دهند در عصر غيبت نيز اين فقها هستند كه بر جاي ائمه تكيه اگر ائمه

درست بـه همـين دليـل اسـت كـه. كنند تا بتوانند صاحب مشروعيت شوندي عدالت را كسب اند، فقها بايد قوه خويش صاحب عدل ذاتي 

مي گذار جمهوري اسالمي بر اين نكته تأكيد كرده بنيان به او تعلق به شرط عدالت فقيه كه مقام واليت و در صـورت سـاقط شـدن اند گيـرد

به خود منعزل است  كه رهبري انتخاب نمي يد كردهفقيه تأك پردازان واليت پس گروهي از نظريه. اين شرط، او خود مي اند . شـود شود، كشف

و اين ستر با انعقاد مجلس فقها از او برچيده مي بنابراين رهبري مادام كه عادل است بـر مـدار. شود گوهر عدالت در وجود او مستور است

و زمان بر او محدود نمي  مي اين. گردد واليت باقي است كه پردازاني تنهـا بـر يـكه در نظر چنين نظريه توان دريافت دولت شيع گونه است

كه مقابل ستم قرار دارد  نه در برابر استبداد، و اين عدل و آن عدل است منـشأ مـشروعيت ايـن دولـت نـه نـصب اسـت. قائمه استوار شده

نه انتخاب) همچون سلطنت( و روش حكومت او را اين گروه از فقهاي شيعه به روش انتخاب حاكم كاري ندارند). همچون دموكراسي(و

چه انتخاب:ي دولت وي تأكيد دارند بلكه بر نتيجه. شمرند نيز مهم نمي .چه نصب،

و مرحـوم چنان.ها دفاع كنند توانند از هر دو نوع اين حكومت شيعيان اما مي كه عالمه محمدتقي مجلسي از سلطنت صـفوي حمايـت

مندان علوم سياسي، منابع مـشروعيت را يكـي از سـه دانش.ا معيار همان است كه بود ام. كرد امام خميني از جمهوري اسالمي جانبداري مي 

مي گزينه مي. دانندي قانون، سنت، يا كاريزما كه ظهـور يابـد فقيهان شيعه اما منشأ مشروعيت را عدالت بـديهي. شمارند؛ حال در هر نظامي

ميهاي اي نهادهاي سياسي در دولت است كه بر مبناي چنين پايه  اهللا نـوري معتقـد بـود كـه مرحوم شـيخ فـضل. يابند شيعي معناي متفاوت

از اين رو بـود كـه برخـي در زمـان تـدوين. مجلس حق ندارد بر اساس عرف قانون وضع كند، بلكه بايد قانون را بر اساس فقه كشف كند 

به جاي قوه قانون ا مرحـوم شـيخ از زمـان مـشروطها.ي كشفيه سخن گفتندي مقننه از قوه اساسي جمهوري اسالمي، ي دوم، صـراحتاً بـرمـ

و از عدالتخانه سخن گفت به نام دارالشورا خط بطالن كشيد كه در آن ريـش. توهمي سـفيدان جمعي از اصناف چون مجلس اول مشروطه،

به جاي منتخبان عوام به حكميت ميان مردم بپردازند  تـرين گمـان مهـم اهللا نـوري بـي طرح تئوري عدالتخانه از سوي شيخ فضل. هر صنف

و از عدل سـنتي، معنـايي در آن زمان البته فقيهان بزرگ ديگري بودند كه عدل را جز در آزادي نمي. ميراث سياسي آن مرحوم است  جستند

مي  به عنوان مدافع مشروطه. كردند مدرن استنباط كه.ي اسالمي در رأس علماي زمان بود عالمه نائيني دموكراسي غربـي شيخ در روزگاري

و علمـايي سلطنتي وارد ايران شده بود، به چاره در شكل مشروطه  و نظامي كرد كه مخالفت رجال سياسي و سخن از نظم جويي پرداخت

به يادگار ماند تا در روزگار ما تبديل به مدخلي تازه در تحليل فقه سياسي  و سر آن مرحوم را بر دار كرد، اما شيعه ديني وقت را برانگيخت

كه در آن دموكراسي مشروع. شود مي در روزگاري كه مـشروعيت خـويش را از عـدالت ترين نوع حكومتي تلقي شود، طرح نظامي متفاوت

آن گيرد، بديل تازه مي مي اي است در برابر .خواندچه جهان ما را بدان فرا

www.mamnoe.tk



71صفحه سه اسالم

 فصل پنجم

� ;ن د =>رو ا �">*  

www.mamnoe.tk



72صفحه سه اسالم

و بسط پراتيك سروشـ1 1قبض

ا هنوز و اصالح 1382سفند ماه اول و مـراد معرفـت ايـشان، طلبان راه رفته را تمام نرسيده بود كه شيخ طريقـت  شده فرض كرده بودند

و تئوري بازگشت صادر كرد .دكتر عبدالكريم سروش، حكم رجعت

جـا كـه ايـن تـا بـدان. گذراند را در ايران82ها، سالي اين سال كند، بيش از همه سروش كه ساليان اخير را در سفري مدام سپري مي

و مباحثـه در حـوزه زمزمه در گوش  به كرسي خطابه و ياران او اسباب رجعت، از هجرت كه او قصد بازگشت دارد و ها پيچيد ي حكمـت

و چه مي فلسفه نه فقط حق از كف رفته. آوردند بسا دانشكده را برايش فراهم كـ تا ه در ايـني بانفوذترين فيلسوف ايـران امـروز ادا شـود،

و مدرس اعلم اصالح زمانه و عمل روشنفكران ديني، دگربار استاد اعظم و راه بـرون طلبان، از گوشهي بحران تئوري را اي بـرون آيـد رفـت

از. نشان دهد  به خـود گرفـت كـه حـضور سـروش بـيش و با حضور احباب، پيشنهادات رنگ دعوت پس در ديدار ياران، در غياب اغيار

و حضر،  يكه. بيش از سفرش مفيد است غيبتش و چـون اينـك در ميـان نيـست، پـس چه، آن هنگام كه او در ايران بود، تاز ميدان هم بـود

و ميدان در ميان دو حريف  و از سـوي ديگـر سـكوالران: شمشير زبانش هم در نيام است گـوي سـخن را ديگـران. از سـويي بنيادگرايـان

نه تفنگ؛ ربوده و سخن راز قدرت است، .و سروش استاد سخن استاند

كه سروش بازگشت اين كم. گونه بود و نه براي هميشه، اندكي از تابستان يكي از مهم اما و ترين تر از آن زمستان را در ايران سپري كرد

كه چند سال پيش حتّي ورود بدان را از او دري دانشگاه اميركبير، همان(تكنيك تهران سخنان عصر هجرتش را در پلي  بـر)غ كرده بودنـد جا

كهآن. زبان آورد  و چند از حكمت يونانيـان: جا، اين شعر شيخ بهايي را خواند سـروش در برابـر. حكمـت ايمانيـان را هـم بخـوان/ چند

و شگفت  و نگران و) تـاكنون 1367از(ي دانشجويان براي اولين بار پس از پانزده سـال زده ديدگان منتظر  از حكمـت يونانيـان را واگـذارد

چه كرده«: حكمت ايمانيان گفت و چرا دوره يونانيان در مقام حكمت مي اند و شخصيت اي هايي در جهان اسـالم دعـوت رسد كه اشخاص

ميبه رو گرداندن از حكمت يوناني مي  به نوع ديگري از حكمت فرا و ما را و حكمـت كنند خوانند؟ آن نوع ديگر از حكمت كـدام اسـت

دا  چه نقصاني و بهايي از كلمه ... شته است؟ يوناني كه كلمـه. كردندي فلسفه هم چندان استفاده نمي كساني چون مولوي اي بيگانـه براي اين

مي كه كلمهبل. بود كه هم ريشهي حكمت را به كار و هم يك كلمه بردند، چرا هم اي قرآني داشت و مفهومش و محتوا ي اصيل عربي است

و كه ذاتاً محكم است مي چيزي است كه منطق ايمانيان در اين شما مي ... شود هم مانع از نفوذ خلل به توانيد حدس بزنيد جا چيست؟ مطلقاً

و نشان دادن افق. معناي دشمني با خردورزي نيست  به روي آدمي باز است اتفاقاً باز نمودن كه حداقل در تفسير من بـه معنـاي. هايي است

كه عقل را بايد تعطيل كرد  آن. هاي ديگري هم شايد بتوان كرد اما انتخاب. اين نيست عارفان ما آن انتخاب ديگر را عشق يا حسن يا امثـال

مي. اند گذاري كرده نام ».گويم كه اين افق خيلي بازتر از افق عقالني است من بر سر اسم آن حرفي ندارم، ولي فقط

 آيا او بازگشته است؟: سخن سروش كه پايان يافت، پرسش شروع شد

 1383ي نوروز نامهي شرق، ويژه روزنامه1
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 ايدئولوگ سنت/ 1367ـ 1341: سروش اول

مي40ي در آغاز دهه ميي ايران را پيش خواست جغرافياي سياسي آينده، اگر كسي به مدرسه بيني كند، ي علـوي تهـران توانست سري

كه هر يك پس از عضويت در انجمن، توانستند به زبده اي تحت نفوذ انجمن حجتيه، با دانش مدرسه. بزند و آموزاني تـرين رجـال سياسـي

و هفـتم رهبر محافظه(از حداد عادل:ي ايران تبديل شوند مذهبي آينده  نفـر دوم سـازمان(چـي تـا مهـدي ابريـشم) كـاران مجلـس شـشم

وزير تكنوكرات(زاده از محمدرضا نعمت). مشاور سياسي رهبري(اكبر واليتي، تا علي)ي خاتمي وزير خارجه(از كمال خرازي ). مجاهدين

و مبـارز در اين جمع اما دانش). وزير انقالبي محمدعلي رجايي(تا محمود قندي) اشمي رفسنجانيه و چريك و وكيل كه وزير آموزي بود

شد. نشد نه بر حكومت و به حكومت رسد به پيـروي از خـويش. نه و هم اپوزيسيون را گرچه هم حكومت را تحت نفوذ خويش قرار داد

كه در بيست او حسين حاج. فرا خواند  به عبدالكريم سروش بود 1945 شمسي، يـا شـانزده دسـامبر 1324وپنجم آذر ماه فرج دباغ، مشهور

به دنيا آمد و ايـن روز مطـابق بـا عاشـوراي سـال دقيقاً سال 1945شانزدهم دسامبر. ميالدي روز قمـري، سـال1365روز وفات موالناست

و در دانشكدهسروش در دبيرستا. شهادت امام حسين نيز هست  در لندن شيمي آناليتيـك.ي داروسازي دكترا گرفتن علوي، رياضي خواند

و در همان) تحليلي( و تاريخ علم را هم فرا گرفت را آموخت و فلسفه. جا فلسفه و اصول و فقه ي اسـالمي در ايران نيز چندي طلبگي كرد

و فلسفه هاي علميه را در حوزه .هاي مدرن انگلستان افزودي دانشگاهي غربي سنتي ايران، بر علم

به تهران مهاجرت كرده سروش بر خالف ديگر متفكران معاصر ايران، هـم.ي تهران، ميدان خراسان است اند، زاده كه هر يك از شهري

و مادر ايشان، تهراني بوده  و هم پدر و مادرش كه هر چند تحصيالتي اندك. اند پدر و باسواد بود  داشت، شـعر بـسيار پدرش كاسبي شريق

مي مي و شعر هم مي. گفت دانست و در كنار سيگار، دوا هم و براي درد، درمان داروهاي قديمي كـه: فروخت كاسب شعار ما البته عطار بود

و باليـي كـه پـس از كـشف قـاره دانست كه سيگار به مثابه سروش پدر شايد نمي.به دردهاي جديد كارساز باشند  يي افيون جهان جديد

و ريه به جان مي.ي بشر افتاده است، مصداق عيني معايب تجدد است آمريكا كوشيد با فـروش داروهـاي سـنتي انـدكي از رنـج انـسان اما

و همـه  و تجدد حيران افتاده است، بكاهد؛ رسـالتي كـه از پـدر بـه پـسر نيـز بـه ارث رسـيد كه در ميان سنت ي عمـر، سرگردان ايراني را

آن. راه گام برداشت كيمياگرانه در اين .ي انگليـسي بفرسـتدي علـوي بـه دانـشكده قدر مدرن بود كه فرزندش را از مدرسه پدر سروش اما

كه چون ره مي توشه فرزند نيز چندان سنتي بود ، دانـشجوي مـا بـا ايـن 1351در اسـفند مـاه. كرد، با خود چهار كتار همراه كردي سفر ساز

به انگلستان رفت الدين بلخـي، محسن فيض كاشاني، مثنوي موالنا جالل المحجةالبيضاء صدرالدين شيرازي، فار اربعه عقليه اس: چهار كتاب

كه بيست سال بعد نوشـت، از آن چهـار، اولـي خـوراك. الدين محمد حافظ شيرازيو ديوان خواجه شمس  اين همه اما در بر يك نفر بود

سه ديگر خوراك دل بود  و آن آش تا بدين. عقل اما در آغـاز هـر چـه زمـان. تر اهل دل است تا اهل عقل كار است كه سروش خود بيش جا

مي شد، از دهان او بوي عقل بيش سپري مي به مشام دل رسيد تا رايحه تر .ي

و فيلسوف جوان، شيفته او كتاب اول كار خودش را كرده بود ي سلف شريف خويش، مالصدراي شيرازي شده بود؛ همـان كـه چـون

و دين اهل و عرفان، فلسفه و عشق، ايمان و در كار جمع عقل .ي روشنفكري ديني اختراع نشده بـود در عهد مالصدرا البته واژه. كيميا بود

به اعصار ماقبل تجدد تسري داد اما اگر بتوان مفهوم روشن مي)توان كه نمي(گري را و ايـن دكتـر، هـر دو را از جـنس، پس تـوان آن مـال

و امرا را خريدند ني خواند كه جامع ابنروشنفكران دي و دشنام فقها و شيخ اشراق شدند مي. سينا :نويسد سروش در باب مالصدرا

بي هاي گونهي وي از آن روزگار تا كنون در چشم من چهره كاخ بلند فلسفه و در قياس با مولوي بي گون يافته است و وي نظير قياس،

و فهيم بس  و مدعيان فحل و باصره يار پديد شدهرا رقيبان و رنگ به ميهماني سامعه و چندان بانگ وي من درآمـده اند و طاووسـان انـد

و يكه عندليبان معنا چندان با هم درآميخته ت اند كه بر شهسواري .اند أمل افشاندهتازي طائر فكرت وي رنگ

جا اين و به كه سروش نخستين عشق فلسفي زندگي خويش را فروگذارد سـر پـوپر جانـشين. هـاي ديگـر رفـت نـب عـشق گونه بود

و طرح نظريه» نهاد ناآرام جهان«با وجود اين،. مالصدرا شد  . هـاي سـروش اسـتي حركت جوهري مالصـدرا، از اولـين رسـاله در شرح

مي سروش در اين كتاب نظريه و تئوري نسبيت اينشتين مقايسه و براهيني حركت جوهري صدرا را با كشق قانون جاذبه توسط نيوتن كند
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و تأييد مي به يك تشريح و مهـدي، در مقدمه»نهاد ناآرام جهان«مؤلف. كند مالصدرا را يك ي نشر دوم كتاب خويش، ياد مرتضي مطهري

و توصيه حائري را گرامي مي مي دارد كه تذكارها و از غالمعلي حداد عادل نيز ياد را ها به سروش داشتند اند مدد بـسيار رسـ«كند كه مؤلف

كه اينك هست نمي هاي مشفقانهو اگر همكاري  سروش در همين مقدمه، تعلق خاصر مطهـري بـه حكمـت».بودي او نبود، اين دفتر چنان

ـ ديني ساخته شده توسط مالصدرا(متعاليه  مي) مكتب فلسفي و ذره را مي ستايد به او را آن. نمايانـد اي از مهر خود و سـروش در مطهـري

ميهها با رشت سال و حكمت متعاليه به هم پيوند به آيت اي به نام مالصدرا كه كه مطهري را واداشت و همين رابطه بود اهللا خمينـي، خوردند

و تحسين وي سـروش را نهاد ناآرام جهان رهبر انقالب اسالمي ايران، توصيه كند  و سروش را تحسين كرده بود و او هم خوانده  را بخواند

و مفتخر كرده و تأمل در حكمت متعاليه، به آن بخـش سروش از زمره. بودمسرور و با گذار از انجمن حجتيه ي دانشجويان مؤمن لندن بود

كه حول اين محور مي كه در سال مند شده بود؛ چنان عالقه چرخيدند، عالقه از روحانيت اهللا هـا، همچنـان از آيـت، پـس از سـال1373مند

به مثابه و دكتر شريعتي دري خميني مي نام ميي ارباب معرفت قصهدو محبوب خويش و با زبان عاشقانه :نويسد برد

و هـواداران ... آموز دبيرستان بودم امام خميني را پيش از شريعتي شناختم، وقتي دانش پس از رهايي امـام از زنـدان در خيـل مـشتاقان

ر بسيار او به قم، به خانه  و اين نخستين بار بود كه او ميي او رفتم سـاليان بعـد در دوران دانـشجويي كتـاب مخفـي. ديدما از نزديك

و در سلك مقلدان او درآمدم حكومت اسالمي  و بيش. او را خواندم ي انقالب كـه امـام بـه در بحبوحه. تر شناختم در فرنگ او را بهتر

صي رخـصت فرمـود، از او در بـاب آزادي يك بار كه در پاريس به مالقات خـصو. تر ديدار وي دست داد پاريس آمد، مرا توفيق بيش

و پاسخ او همان بود كه بعدها از او شنيدم  نه«: پرسيدم و تـصريح كـرد».آزادي آري، توطئه و بيان تأكيـد ايـن«: گفـت.و بر آزاد فكر

مي ها نمي ماركسيست ف مع دانند فلسفه را با و خصوصاً در اقت نويسند يا با ضاد، ».صاد بايد خواندالوصف آثارشان را در فلسفه

: رهبر انقالب اسالمي به دست داده است)فقيه واليت(حكومت اسالميسروش البته اخيراً روايتي ديگر از قرائت كتاب

به. تري خوانده بودم آقاي خميني را با دقت بيش حكومت اسالمي زماني كه در انگلستان دانشجو بودم، كتاب هرچند قبالً در ايران نيز

و من آن صورت مخفيا  اما حقيقتاً در انگلستان اين كتـاب بـراي مـن. چنان كه بايد تعمقي در آن نكرده بودم نه به دست من رسيده بود

و بسيط يافتم. سردكننده بودكتابي دل و حكومت بسيار ساده .اين كتاب را در امر سياست

كه گويد نقطه سروش مي ، در ميـان»ي دوستي بين ما را سياست از هم نگسـسته بـودههنوز رشت«نظراتش در اين باره را با حداد عادل،

و او نيز و منتـشر نـشده بـود، دربـاره نامهي كم تا دو ماه گذشته اين خاطرات در مجله اما دست. ها را تأييد كرده استآن گذاشته ي رابطـه

و آيت عالقه به هنگام پيروزي انقالب اسالمي، سـعي بـسيار سروش پس از بازگشت به ايرا. اهللا خميني ترديدي وجود نداشتي سروش ن،

كه توصيه  و صـدرايي مدرس سابق فلسفه(اهللا در واقع از يك سو اين آيت.ي ماركسيسم جدي بگيرد اهللا را درباره هاي آيت كرد )ي اسالمي

به نقد ماركسيسم فرا مي كه او را و از سوي ديگر تأثيرپذيري آشكار سروش از فلسفه بود و فلـسفهي خواند از علم ي سياسـي كـارل پـوپر

به عنوان چيره انگلستان سبب مي كه او از دست شد در ايـن هنگـام رژيـم. گر شـود جلوه1357ترين مسلمان منتقد ماركسيسم در ايران پس

و ماركسيست  مي ها مهم پهلوي سقوط كرده بود به شمار به ترين رقيب مسلماناني كه پس از انقالب اسالمي به رهبري آيتآمدند اهللا خميني

و. گذراندنـد نيروهاي مذهبي اما مصافي سخت با ماركسيسم را از سـر مـي. حكومت رسيده بودند  در حـالي كـه هـر دو جريـان اسـالمي

و چپ مي  مي ماركسيستي خويش را راديكال، انقالبي، ر. كردند از التقاط با رقيـب جلـوگيري كننـد دانستند، اما مسلمانان تالش قيـب چـه،

به  هاي ماركسيستي از اسالم كه حتّـي ماركسيست شدن بخشي از سازمان مجاهدين خلق، رواج روايت. ها خيانت كرده بودآن تاكنون بارها

و پيدايش گروه متفكران مسلماني چون علي شريعتي را در معرض تهمت قرار مي ـ اسالمي، از مهم داد، ترين نقاط تمـاس هاي ماركسيستي

به شمار مي دو جناح اس  و ماركسيستي چپ. رفت المي را آموزه. گرا نشد سروش البته هرگز هاي انجمن حجتيه پس از بهاييـت، ماركسيـسم

مي  هم دشمن اسالم معرفي به مطهري، مانع از و نزديكي سروش مي كرد با وجـود ايـن، سـروش نيـز در آن عـصر.شد فكري او با شريعتي

پ گرايي، شيفهي شريعتي پرجذبه و حلم او شد؛ هرچند كه او را از راهي غير از عشق شناختي :ر حزم
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و از اخـتالف شريعتي را من ابتدا در آينه ي مخالفانش مشاهده كردم؛ مخالفاني كـه نـيم پـاره از هـزاران پـاره كمـاالت او را نداشـتند

و بيهوده سخن شديدي كه بر سر او مي سرنوشـت چنـان خواسـت .... بدين درازي نبودرفت، پي بردم كه بايد عظمتي در كار او باشد

و از شويندگان جسد او باشم .كه در فرهنگ شاهد مرگ او

و در شـست) ديگر روشنفكر ديني نامور ساليان اخير(سروش در لندن به همراه مجتهد شبستري وشـوي بر جسد شريعتي حاضر شـد

و بارها براي كساني كه شريعتي را شهيد جنازه ازي او شركت كرد كه كالبدشـكافي شـريعتي نـه نـشاني خواندند، اين روايت را تكرار كرد

نه نشانه  و با وجود اين، سروش ناخودآگاه وارث شريعتي شد؛ وارثي كه در مكال بودن، روشنفكر شدن، منتقد. اي از جنايت شهادت داشت

و  و در چپ نبودن، فلـسفه خوا ... روحانيت بودن، و نـدن، ماركسيـسم با سلف صالح خويش نسبت داشت . از او فاصـله داشـت ... سـتيزي،

و سـروش عمـالً عهـده سـروش بـا مطهـري. دار نقـش او نيـز شـد چندي بعد مرتضي مطهري، منتقد بزرگ علي شريعتي، هم درگذشـت

و شخصي نزديك نسبت و شيفتهي فلسفه آموخته همچون او دانش. تري داشت هاي فكري وي اسالمي  از التقـاطي مالصدراي شيرازي بود

مي. با ماركسيسم پرهيز داشت و به نقد آگاهانه بود ي كوشيد همانند مطهري، با نگارش آثاري ماننـد فلـسفه نسبت به غرب منتقد، اما ملتزم

پي اصالح فكر ديني بود، مطهـ.ي اسالمي را پر كند اي ابواب در فلسفه تاريخ، خأل وجود پاره كه در ري بـهبه يك معنا، بر خالف شريعتي

مي احياي انديشه  و سروش دستي اسالمي با وجـود ايـن، سـروش. تر محيي بود تا مصلحي خود، بيشي اول انديشه كم در دوره انديشيد

و»ي تـاريخي فلـسفهي ايشان درباره مانند همين نوشته ... گراي آقاي مطهري هاي نسبتاً مدرن از نوشته«وگويي، اخيرا در گفت  انتقـاد كـرده

و ساده يافته استگفت .ه حتّي در اوان انقالب اين آثار را بسيط

آن1358از سال و برآمـده از كه حتّي در قيافه نيز شـبيه نه در انديشه، كه و شريعتي، مردي بر جاي ايشان تكيه زد ، در فقدان مطهري

مي. معمم نبود، اما محاسن داشت. دو بود ب. خواند منبري نبود، اما خطابه . ماركسيست نبود، اما مترقي بـود. ود، اما روشنفكر هم بود مسلمان

ها به سـرعت مراحـل عـالي رسـيدن بـه مقـام ايـدئولوگ ارشـد سروش در اين سال. همه در وجود عبدالكريم سروش گرد آمده بودو اين

مي جمهوري تازه  ت در سال. كند تأسيس ديني در ايران را طي چگونه بايـد مبـارزه«نها چند رساله مانند هاي پيش از پيروزي انقالب اسالمي،

. از او منتشر شده بـود» علم چيست؟ فلسفه چيست؟«و نيز» نهاد ناآرام جهان«و در حوالي پيروزي انقالب برخي كتب فلسفي مانند» كنيم؟

و سروش در مقدمه1357كتاب اخير در حوالي سال آن را توضيح معناي راسـتيني تحرير دوم اين كتاب، هدف از انتشار مكرر منتشر شد

مي  و ثمين استنباطات آنان را بازشناسـي كننـد كند تا متفكران مسلمان فيلسوفانه در علوم مغرب در نگاه اسالم معرفي و غث . زمينيان بنگرند

به نام، مقاله 1368در چاپ سال و فانوس«اي از كارل پوپر كه صادق الريجاني» كشكول و عضو منتقد(به كتاب اضافه شده  بعدي سروش

علـم«.، نام مترجم را از پانوشت مقاله حـذف كـرده اسـت1371اما سروش در چاپ سال. آن را ترجمه كرده است) كنوني شوراي نگهبان

نه فقـط از آن رو مهم است كه سروش براي نخستين بار در ايران، فلسفه» چيست؟ فلسفه چيست؟  ي علم كارل پوپر را وارد متون آموزشي

مي شگاهدان كه بسياري از محافل علمي نيروهاي مذهبي مي» پذيري ابطال«ي در اين كتاب، قاعده. كند ها، اي علمـي گزاره: شود معيار معرفت

طي سال آموزه. است كه دليلي بر خالف آن اقامه نشده باشد  بي هاي پوپر و جـدايي هاي بعد نقش و نفوذ ليبراليسم در ايـران بديل در بسط

و در عين حال مؤثر شـود محافظهسروش از  كه كسي معترض آن كتاب پايه، بنيادي، در واقـع، ايـن اتفـاق كـه. كاران را ايفا كرد؛ بدون آن

ازي جديد غربي در سال سروش مجراي شناخت انقالبيان مسلمان از انديشه  تواند گوياي اهميت وي در تحـوالت شد، مي 1357هاي پس

نه استادان غيرمذهبي دانشگاه جوان. سياسي آتي ايران باشد  كه نه استادان كهن ها را برمي ان انقالبي، و هـاي علميـه را درك سال حـوزه تافتند

مي مي پي آموزگاري جوان را كردند، در و شـعور مطهـري باشـد، رهبـري انقـالب كه جامع هر دو نهاد باشد؛ وارث شـور شـريعتي گشتند

ن  و و دغدغهپذيرفته باشد، در برابر خطر ارتجاع و شريعت را با هـم داشـته باشـد فاق هر دو هوشيار باشد، سـروش در ايـن.ي ايدئولوژي

و دانـشوري او ايمـان آورد گذشته از سهم قابل توجه او در رسانه. ها خطيبي موفق بود سال و سـخنوري . هاي رسـمي، بايـد بـه هنرمنـدي

به سروشي آسماني مي آر صداي سروش ميمانست كه جان را در اوج به ارتعاش در زده كشيد، هيجان او مانند شريعتي فرياد نمي. آورد امش

پي خود نمي شد، شعار نمي نمي و با تطويل كالمش جوانان شنونده را در دل. كشيد داد، و كه نكته اما با صدايي آرام، يكنواخت، هـايي نشين،

به  و بديع را با اشاراتي مي ناديده، نو، و دقيق تكرار ميو با اين تكرار آن را مله كرد جا ساخت، نبوغ خـويش را در سـخنوريي ذهن جوان
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اما بـدون). همچنان كه ديگر اعضاي انجمن سخنوراني شايسته شدند(سروش سخنوري را در انجمن حجتيه آموخت. كشيدبه رخ همه مي

و شك حافظه  و شعر حـافظ به خاطر سپاري شعر مولوي و ذهن هوشمندش در و قـرآن نهـجي قوي او مجيـد، در هنـر سـخنوري البالغـه

بي  و» كوير«كار ادبي شريعتي اگر شاه. تر او از سنت بودي قوت سروش بر شريعتي، در شناخت بيش نقطه. نظير داشت سروش نقشي اسـت

به گونه تسلط او بر ادبيات جديد ايران كم  م نظير، سروش بر ادبيات كالسيك تسلطي شگرف دارد؛ كه او را بر توان گذشته از سلطهياي اش

بي فلسفه، اديبي تمام  كه نثري پالوده، مي عيار نيز خوانده و نيكو شعر و عالم نياز از ويرايش دارد و نيز مفسر و شارح مثنوي و مصحح گويد

به زبان انگليسي نيـز تـسلطي حرفـه از سوي ديگر،. البالغه نيز هستبه نهج  عل سروش و فلـسفي دارد اي در رديـف مترجمـان آثـار . مـي

و آگاهيي چند كتاب ارزنده در فلسفه ترجمه و تبحـرش بـر فلـسفهي علم و جديد در اين حـوزه، بـه همـراه عالقـه ي اش از متون معتبر

كه هست به نگارش آثاري انقالبي روي آورد. سالمي، سروش را نزد جوانان انقالبي همان ساخت را» ايدئولوژي شيطاني«. پس سروش نيز

كه بازنويسي چند سخنراني در دو دانشكده 1359 سال در و نيز چهـار سـخنراني در صـداي جمهـوري در نقد ماركسيسم نوشت، ي تهران

مي. اسالمي ايران بود دار، ارتجاع مترقي، ايـدئولوژي شـيطاني، دگماتيسم نقاب. بردندو مردان سياست آن را به كار مي ساخت سروش واژه

و آن جـداييي ليبراليستي را نيز آمـوزش مـي هاي ضد ماركسيستي، معنايي استراتزيك در انديشه افزون بر آموزه در اين كتاب او ...و دهـد

و يا حزبي افراد، انديشه. انگيزه از انگيخته است  به پايگاه طبقاتي، اجتماعي، به جاي توجه ها را نقد كنيم، بدون شـك از نقـاطآني اين كه

ازعهعطف فكر ليبرال در جام . است1357ي مذهبي ايران پس

و درآمدي بر تضاد ديالكتيكي«تحرير ديگر كتاب ضد ماركسيستي خويش،ها سروش همچنين در اين سال كـرد را نو به نو مـي» نقدي

بل ها را بر اساس فلسفه تا نه فقط پاسخ ماركسيست  بهي مالصدرا بدهد، صـدر پاسـخ افرادي چون ابوالحـسن بنـي» هاي فكري گرايش«كه

ي خلـق، حتّـي در دوره هاي او با سـران فـداييان مناظره.ي بازوان جناح مذهبي در ستيز با ماركسيسم بود صدر البته خود از جمله بني.گويد

ميي اسالمي، از او صالح اما سروش به دليل تسلط بر فلسفه.اش، پرسروصدا بود جمهوري رياست بـه كتاب سروش در اين هنگـام. نمود تر

مي  چه كسي را پر و خأل چه كسي تكيه كرده هـا سروش در اين سـال.كند مرتضي مطهري تقديم شده بود تا بار ديگر يادآور شود بر جاي

مينه فقط در راديوي رسمي به پرسش  بل هاي مكتبي پاسخ درس مثنـوي او البتـه بـا. گفـتكه در تلويزيـون هـم درس مثنـوي مـي گفت،

سه صنف اصلي فكر اسالمي. تعطيل شد اي فقها مخالفت پاره  مي) حكيم، فقيه، صوفي(چه، هنوز اتحاد و فقها هنوز تبليغ دور از ذهن نمود

هـاي در منـاظره. تري در سيماي جمهـوري اسـالمي بـه دسـت آورد هاي عالي سروش اما فرصت.تافتندي دولتي برنمي تصوف را از رسانه 

و 1360تلويزيوني سال  و مهم ماركسيست ميان مسلمانان هاي بعد، محمدتقي مـصباح يـزدي، در سـمت چـپ ترين منتقدش در سال ها، او

و فرخ نگهدار، نماينده مجري برنامه مي  و احسان طبري مي نشستند و فداييان اكثريت، در سمت راست حضور سروش. يافتندي حزب توده

و نگهدار در جناح راست نبودندداو مصباح اما در جهان واقع، جناح چپ مباحثه را تشكيل نمي  و. دند؛ همچنان كه طبري مهارت سـروش

به وجد آورد كه هاشمي رفسنجاني در اين مصباح در مناظره با چپ  اش نوشته باره در خاطرات روزانهها چنان رهبران جمهوري اسالمي را

: است

و فدايياي توده.ي ايدئولوژيك را تماشا كردم مقداري از مناظره بي ها مي ها خيلي و ضعيف حرف را. زنند منطق حتّي نتوانستند تـضاد

مي. تعريف كنند  كنند؟ وقتي كه تضاد را كه جوهر ديالكتيك است نتوانند تعريف كنند، چگونه اثبات

تادي كـه مؤثرترين دانشور مسلمان به عضويت در ستاد انقـالب فرهنگـي درآورد؛ سـ همين نگاه مثبت به سروش بود كه او را در مقام

و انقالبي شدن مراكز آموزش عالي نظـارت كنـد ها تأسيس شد تا از اين پس بر روندآن ها براي بازگشايي پس از تعطيلي دانشگاه  . اسالمي

كه متولي انقـالب فرهنگـي. سروش پيش از اين، پيشنهاد وزارات علوم را در دولت جمهوري اسالمي رد كرده بود اما عضويتش در ستادي

ك  به حكومتي بودن بنوازند شد، كه اپوزسيون جمهوري اسالمي، حتّي تا امروز هم او را هاي اخير سعي وافري سروش البته در سال. افي بود

و خطابه  و گاهي گاه قانع داشته تا با مصاحبه و اين اتهام را از دامان خويش پاك كندكننده ا دو نكتـه بـه. خشمگينانه، مخالفانش را براند امـ

مي هم صورت به نظر از: رسد زمان انكارناپذير و به او براي تدبير امور دانشگاهي ارزاني داشتند و نيز نظام سياسي اول، اعتمادي كه رهبري
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و حراست از علوم انساني پس از بازگشايي دانشگاه كه سروش در حفظ و ديگر، نقشي شـرح ايـن تـالش. ها ايفا كرد ديگران دريغ كردند

و علوم انساني،: آمده است» تفرج صنع«كتاب مهم سروش در  و صنعت و در آن سروش1366 كه در سال گفتارهايي در اخالق  منتشر شد

: هايش را در دفاع از علم جديد گرد آورده استي ديدگاه مجموعه

و ماه هفته مي هايي كه اين مصاحبه ها مي ها در آن انجام و تحرير و پرالته شد و نام علوم انساني در مخاطـب يافت، ايامي توفاني اب بود

و وحشت را با هم برمي .انگيخت ناآشنا نفرت

به اتكاي كارنامه آيد اما صريحاً از در مخالفت با كساني درمي. سروش در اين كتاب چندان سر ستيز ندارد دري انديـشهكه ي اسـالمي

و فلسفه و جامعه فقه و فلسفه بي شناسيي اسالمي، خود را از حقوق مي مدرن كتاب از فيلـسوفاني كـه سروش همچنين در اين. ديدند نياز

مي غرب را كليتي تجزيه  و ناسازگار با سنت معرفي مي ناپذير و بر امكان انتخاب مسلمانان از ميراث غربيان اصرار كنند، انتقاد . ورزد مـي كند

مي سروش در نقد اخير، جبهه و آن سوي جبهـه ها گشوده گشايد كه در همان سال اي را اي از اسـتادان فلـسفه چـون رضـا، حلقـه شده بود

را. داوري اردكاني حضور داشتند كه پس از ذبح شدن سر ماركس با چاقوي پوپر، دريافته بودند سر بعدي از آن ايشان است  چـاقوي پـوپر

مي  كه گويي دست اسالم از آستين سروش تيز و آرايه بسته بود و بر آن چنان پيرايه به ميدان آمـده. پوپر درآمده است كرد اينك اما هايدگر

و احمد فرديد شيفته. بود و هر دو راه سـروش را نادرسـت مـي رضا داوري و دشـنام فرديـد. دانـستندي هايدگر بودند  تـاب از كـف داده

به شهادت. گفت مي و قرآن را و يهودي خوانده كه فرديد او را فراماسون هـاي بخـشي از دشـنام. گرفته اسـت سروش از منابع متقن شنيده

مي. دارتر بود اما داوري خويشتن. اش، ضبط شده است معناي فرديد در تنها كتابش انتشاريافته بي رابه آرامي سخن از هگل و هايـدگر گفت

و توصيف مي  مي تاريخ سنت را پايان. كرد تفسير مي يافته و حمل تجدد غربي را بر سنت اسالمي انحراف اما او نيز با مذهب. نستدا خواند

و دشـمنان جامعـهي كتـاب عظـيم پـوپر در ايـران،به هنگام انتـشار اولـين ترجمـه. به جنگ مذهب رفت  ، نقـدي سـهمگين درآني بـاز

نه«: نوشتفرهنگي كيهان و آزادي آري، التقاط زد».علم :و فرياد

و هـم در داخـل جمهـوريي مخالفـت كـرده اثر او را وسـيله اين پوپر كيست كه هم دشمنان انقالب اسالمي در خارج از كشور انـد

و پا مي و دست مي اسالمي گروهي برايش سر و مخالفت با او را مخالفت با مقدسات .شمارند شكنند

بـي داوري بازتاب مقاله مقاله و او را و سروش مواجه شده كه با نقد حاميان پوپر ه واكـنشي قبلي او در همين مجله در نقد پوپر بود

كه. تر بود اما واكنش سروش جالب. واداشته بود مي را سخن فرهنگي كيهاناو دانست، از التقاطي خوانده شـدن گوي فرزندان فكري خويش

شد در چنين نشريه  به عنوان پس در نامه. چه، خود ساليان دراز با اين مفهوم ستيز كرده بود. اي برآشفته د«اي ر با مسؤوالن كيهـان فرهنگـي

:نوشت» فروشي باب گزافه

از دور نمي و ناسزاهاي ديگـر را بينم كه كيهان فرهنگي به نيت نيكوي تشديد مواجهات فرهنگي باز هم گام در صراط سنت سابق نهد

و انتشار دهد  و مقالي در ايـن مجـال، مـالل. ناسزاگويان رواج ب كمـال افـزاي اربـا اما حاشا كه ديگر از اين قلك، كالمي در اين مقام

و كدام خدمت را بـه كـدام قـشر مـي اين برادران از نشر اين ... گردد آيـا ... خواهنـد انجـام دهنـد؟ گونه نوشتارها چه مقصودي دارند؟

بي خواهند گوي سبقت را از همه مي و نشان دهند كه حاضرند هر سخن بيي جرايد بربايند و و فحش دليل  آلودي را طبع كنند؟ مايه

و داوري در اقليمي نمي. بودپيام سروش روشن در. گنجيدند او و اكبر گنجي فرهنگي كيهانپس داوري ديگر اين يـار وفـادار( ننوشت

و اي افشاگرانه، پرونده دو ماه بعد، در مقاله) دكتر سروش  و پيونـد هايـدگر به سوابق او در رژيم گذشـته اشـاره كـرد و ي داوري را گشود

.هگل را با فاشيسم نشان داد

به ناشر آراي سروش تبديل شد فرهنگي يهانك در. پس از اين واقعه، كه از شيفتگي آنان به سروش گفتـيم، اينـك  همان جوانان انقالبي

رخ: تر به گوش رسيد هاي بعد بيش ها در سال برخي از اين نام. گرد آمده بودند فرهنگي كيهان صفت، رضـا تهرانـي، ماشـاءاهللا سيد مصطفي

ا شمس و الواعظين، مي نام فرهنگي كيهاندر... كبر گنجي به چشم و ديگران نيز  فرزندان:خورد مرتضي مرديها، مجيد محمدي، حميد وحيد،
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به هنگام گفت كه در)پيرامون انقالب اسالمي در كتاب(وگوهاي سروش با مطهري انقالب اسالمي به هنگـام حمـايتش از حـسن حبيبـي ،

به هنگام خطابه)جمهوري ابات رياست در انتخ(صدر مقابل ابوالحسن بني و بـه هنگـام) هاي تهران در دانشگاه(هايش در تجليل از شريعتي،

و در همه تالشش در تدوين يادنامه و شـريعتي، او را ايـدئولوگ خـود مـيي سالي مرتضي مطهري، دانـستند، اكنـون هاي فقدان مطهـري

و تر آشنا فرصتي يافته بودند تا با افكار سروش دقيق . همين فرصت بودفرهنگي كيهان شوند

 تجديدنظرطلب/ 1376ـ 1367: سروش دوم

به رشته فرهنگي كيهانيي مقاالتي را در ماهنامه مجموعه 1367سروش از ارديبهشت ماه كه گرچـهبه صورت منظم ي تحرير درآورد

دگ نظريه و اجتماعي ايران را به زودي فضاي سياسي و كالمي بود، و. رگون كرداي فلسفي و بـه فراسـت تنظـيم به هم پيوسـته اين مقاالت

و بسط تئوريك شريعت«تحرير شده،  به چاپ رسـيد» قبض به همين نام نيز كه در كتابي سـروش در ايـن مقـاالت كوشـيد بـا. نام داشت

و بررسي انديشه  و تفسيق خاري ديني را از حوزه جداسازي مفهوم دين از معرفت ديني، بحث و بـا رابطـهي تكفير و رهـا سـازد و آزاد ج

و معرفت بشري و فلسفه(برقرار كردن ميان معرفت ديني گـاه كـهآن.، اثرات عقل در فهم وحي را مستقل از عقل ديني بررسـي كنـد)علم

و بسط سروش  مي قبض به ياد اثر مهم، اما مغفول افتاده را و ارزش«ي او در صدر انقالب افتادنـد كـه بـر جـدايي نوشت، بسياري » دانـش

و اخالق( مي) علم و آن تكيه بر عصري فهميدن دين بود سروش اينك سخن مهم. كرد تأكيد مي. تري داشت از سروش گفت جـدايي ديـن

كه هر تحول در معرفت بشري بـه تحـول در معرفـت  و قرار دادن معرفت ديني در ترازوي معرفت بشري، به معناي آن است معرفت ديني

مي  به معناي از بين رفتن هر گونـه اقتـدار مركـزي بـراي كـساني بـود كـه خـود را متـولي معرفـت دينـي ديني منتهي و اين در عمل، شود

به اعتراض پرداختند. دانستند مي و آن كسي جز شيخ صادق الريجاني نبود اولين منتقد، قوي. پس همين متوليان الريجاني. ترين آنان هم بود

و در پايان نوشته بودخص به تبعات كالم سروش، به و عالم ديني، پرداخته :وص تالش جدي وي در جداسازي مفهوم روشنفكري ديني

و نه در غرب، هيچ اين بي گونه طرز تفكر در ايران و لكن از فاضل بزرگواري كه برهه كدام در سابقه نيست اي از عمر خويش را سـعي

و طي طريقي استدال  و ديني نموده و برهاني را بر خود فرض دانسته، هيچ تحصيل مباحث فلسفي و مـرج گاه انتظار اين لي گونه هـرج

.رفت فكري نمي

و آيت آيت.به تدريج منتقدان ديگر از راه رسيدند سروش اما در پاسـخ،. ترين ايشان بودند اهللا مكارم شيرازي، از مهم اهللا جعفر سبحاني

به كار گرفت تا براي او. استاد بود  تـا آن روزگـار حريفـانش. لين بار در عمر خـويش، بـا روحانيـت از در محاربـه درآيـد نثري شگرف را

و او مظهر مسلماني  مي. ماركسيست بودند و نوشت. كرد اينك اما بايد از مسلماني خويش دفاع نقدها را بود آيـا«: پس قلم در دست گرفت

بي» كه عياري گيرند؟  م بند اول پاسخ او و از نظر صنايع ادبي در اوج قله قامي ارجشك در نثر معاصر پارسي و بالغـت مند دارد ي فصاحت

مي نشسته است؛ آن :نويسد جا كه

و نـيش بيند كه در پاسخ نوشتاري طعن اين قلم خود را ناتوان نمي و تمسخرآكند و اصـناف تعبيـرات آميز آلـود، مقابلـه بـه مثـل كنـد

و موهن را در اين پاسخ به كار گيرد  بيا در اين كار فضيلتي نمي ام. خصمانه و هنر را در اين و ها نمـي هنري بيند و روحـانيون جويـد

مي پيشگاني چون حجت فقه و در محـضر االسالم الريجاني را مشفقانه تذكار دهد كه دفتـر معرفـت را بـه آتـش مخاصـمت نـسوزانند

و جرعه  و رقم دانش، شرط ادب را فرو نگذارند و سر حق بر ورق شـعبدهي صحبت را به حرمت نوشند مغلطه بر دفتر دانش نكشند

و قـال  و حـال كـه از قيـل و مروت نيز گـامي بزننـد و مروه فراغت حاصل كنند، باري در وادي صفا و چون از فقه صفا ملحق نكنند

و حظي اندوخته و مدرسه طرفي بسته و مي كنند  ...اند يك چند نيز خدمت معشوق

و سحر سخن و گروهي را متوحش ساخت جنگ سروش شروع شد و نقـدها. او گروهي را مفتون و بسط ادامـه يافـت مقاالت قبض

و سخن از ظهور فرقـه)ي تكامل معرفت ديني ناميدكه آن را نظريه(اش سروش مقاالتي ديگر در باب موانع فهم نظريه. نيز اي تـازه نوشت

ص هايش درباره حرف.به نام روشنفكري ديني كرد  و ياد كوتاهش درباره ريحي شريعتي را  تفرج صـنعيي بازرگان در رساله تر بر زبان راند
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و آنـان را بـه وادي از روشن. را مفصل ساخت و اسـتثنا خوانـد و مرتـضي مطهـري در روحانيـت تجليـل كـرد انديشي عالمـه طباطبـايي

ده ده فرهنگي كيهاندر.ترين مدافعان او بودند جوانان انقالبي اما مهم. روشنفكري ديني منسوب كرد  و هـا مقالـه در تأييـد ها مقالـه در نقـد

و چون با فوت بنيان  و تحول در قدرت سياسي، سروش نوشته شد  از دسـت جوانـان انقالبـي خـارج فرهنگي كيهانگذار جمهوري اسالمي

به نام شد، آنان ماهنامه به. سياسي عظيمي در راه بود اما تحول. اندازي كردند تا ناشر آراي سروش شود راه كياناي ديگر آن جوانان انقالبي

و علـوم انـساني  به دانشگاه رفتند كه پس از خروج از قدرت، به روشنفكران ديني تيير دهند؛ روشنفكراني تدريج مايل بودند نام خويش را

و حامي(جديد  و سياسـ. آموختند) شان شده بود همان علومي كه سروش ناجي و تاريخ و حقوق و راهـي اقتصاد و فلـسفه يـاد گرفتنـد ت

و تناقض. اروپا شدند و مدير كـل شـده بودنـد،. ها را از نزديك درك كردند جهان مدرن را شناختند و معاون وزير كه در جواني وزير اينان

مي اينك در ميان  و تكنوكراسي را و بوروكراسي و دموكراسي و وكالت طي گفتـاري از در همين دوره، سرو. آموختند سالي آداب وزارت ش

و آتش تحول را تندتر كرد و مديريت فقهي سخن گفت .تفاوت مديريت علمي

مي از تربيت تكنوكراتنظام سياسي نيز پس از پايان جنگ نظامي با عراق، ي گويي با وجود همـه. كرد ها براي كارآمدي دولت حمايت

مي دشنام كه برخي روحانيون بر سروش نثار كه از تحول بـراي تـداوم نظـام دفـاع مـي كردند، باز اين هايي و بـراي آن تئـوري او بود كـرد

وبه هنگام فوت آيت. هاي انقالب اسالمي بود سروش در اين مقطع، همچنان حامي ارزش. ساخت مي اهللا خميني، در رثاي او سـخن گفـت

و كيمياي امروز خواند  ميي تهران در مسجد امام صادق، در اقدسيه. او را آفتاب ديروز به شـرح نهـج، خطابه و و بـا نـام بـه خواند البالغـه

مي  به روز روشن در كنار اين. پرداخت اوصاف پارسايان مي همه، اما مرز او با روحانيت روز ، تحـت كيـاني ابتـدا در اولـين شـماره. شـد تر

و تحقيق در سلوك دانشجويي«عنوان نه مقل»تقليد كه محقق باشند، كه نظـام روحانيـت شـيعه، از دانشجويان خواست د؛ درخواستي گران

و مقلد( و مجتهد به واكنش برمي) مرجع و دانـشگاه، در اصـفهان، تحـت عنـوان. انگيخت را انتظـارات«اندكي بعد، در روز وحدت حوزه

كه با واكنش شديد آيت اي از سنت پاره» دانشگاه از حوزه  به نقد گرفت شداهللا ناصر مكارم شيرازي هاي حوزوي را در بدين. مواجه ترتيـب

و لحن او درباره 1371آذر ماه  كه پاسخ سروش به صادق الريجاني ميي فقه، بدان، روشن شد شـود كـه سـروش پـا جـاي پـاي جا منتهي

و همين تالش پايـان حـضور او  به چالش بكشاند و بسط، قرائت رسمي را و با گشودن باب نقد ديني از پس تئوري قبض شريعتي بگذارد

زدر تريبوند به كنج خلوت. هاي رسمي قم را رقم حكومت دموكراتيـك«اي مشهور با نام، مقاله1372در آغاز سال. بازگشتكيانسروش

ي كيان با مهندس مهدي بازرگـان، كـه وگوي مديران مجله اين مقاله در كنار گفت.ي سياسي خويش را روشن سازد نوشت، تا فلسفه» ديني

و اينك پوزش اولين واضع تعبير ي خـواهي مـديران كيـان از بازرگـان در مقدمـه حكومت دموكراتيك ديني در صدر انقالب بود، چاپ شد

و چاپ گفتار سروش در كنار آن، معنايي روشن از تحول در نسل جوانان انقالب داشت گفت كه دولـت. وگو هـا سروش در آن مقاله گفت

و مردم  مي مؤمن، دولتبايد بر اساس رأي مردم تأسيس شوند چنين دولتـي اگـر دينـي اسـت، مردمـي هـم. آورند هاي مؤمن را بر سر كار

هم. هست و حقوق خدا حقوق. زمان دو حق را ادا كند پس بايد ا سـروش آن شماره). حدود الهي(بشر ي كيان مورد اعتراض واقع شـد، امـ

م چند ماه بعد سومين نظريه. بازگشت نهاده بود قدم در راهي بي و تازهي در.ي سروش جنجالي تازه آفريـد هم و بـسط تئوريـك«او قـبض

در»شريعت و 1371در. از دموكراتيك كردن حكومت ديني سـخن گفـت» حكومت دموكراتيك ديني« از عصري كردن فهم دين دفاع كرد

و انسان را فربه و دين تن سروش به نقد شريعتي پرداخت كه شريعتي بر و آن قبا، ايدئولوژي بـود؛ تر از آن قبايي دانست ايشان دوخته بود

و انعطاف  و انسان قرائتي ثابت 60ي بـا جنـاح چـپ اسـالمي كـه در دهـه: اينك سروش نبرد را در مرزي ديگر گشوده بود. ناپذير از دين

و نوگرا هاي جوان در اليه(اي از اين جناح بخش عمده. همواره حامي سروش بود بخ) تر و ش ديگـري از آن بـا وجـودبه سروش پيوستند

و مـديريت مؤمنـان«ي سال بعد سروش با نگـارش مقالـه. كاران متحد او باقي ماندندي محافظه انتقاد از سروش، در برابر حمله در» مـدارا

و روحانيت«ي اما جنجال جديد بر سر مقاله.ي دموكراسي ديني را تكميل كردي كيان، تئوري سياسي خود درباره مجله . پيش آمـد» حريت

و انتقاد او از اتكـاي روحانيـت بـه سـهم امـام در 1373در سال به آراي مرتضي مطهري طي دو جلسه در مسجد امام صادق، با استناد ، او

به نقدي ماليم از روحانيت دست زند و تأكيدش بر ضرورت خروج روحانيت از وضعيت سنتي، كوشش كرد . پاسـخ كوبنـده بـود. ارتزاق

مق عالي و آيت فرزند آيت. امات روحاني پاسخ دادند ترين اهللا جوادي آملي به سروش پاسـخ گفتنـد كـه اولـي تـاكنون بـه اهللا مطهري، علي،
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و بسط، در مقدمـه حرمت رابطه و ديگري، به هنگام نقد نوشتن بر قبض و سروش چيزي نگفته بود اش خـويش را چـون مـاليي پدرش

كه كتاب غزال  و تهذيب كرده است فيض كاشاني انگاشته بود اهللا جـوادي آملـي پاسـخ سـروش را در نمـاز با وجـود ايـن، آيـت.ي را احيا

مي سطح پاسخ.ي قم داد جمعه به سروش هر لحظه باالتر مي. رفت گويي :نويسد سروش

و مسؤوالنه ها مهم از اين ازي روحانيت فربه مسأله. تر، سخنان مقام محترم رهبري بود تر و لـذا، تر از آن بود كـه  نگـاه ايـشان بگريـزد

شد ايشان هم در اين باب عنايتي عتاب و شكايتي را موجب اظهار رأي در اين مقام، عين دعـوت مخاطـب بـه. آلود كردند كه شكري

و اذن ورود به عرصه  وي شيرازي آموخته بودم كه جور از حبيـب خـوش از خواجه.ي مخاطبه است توضيح تـر كـز مـدعي رعايـت،

حق بازبست همين تحمل  و بي هايي چون ظلم و كه كشي آن.آمده بود بهـر صـاحب ايـن قلـم آسـان كـرد ... انصافي را ا چـه دهـان امـ

و توطئه  و كژبينان را بدخواهان و دست اين قلم را در قلمي كردن اين گشود، آن اشارت مسؤوالنه... انديشان بود كـه] رهبري[ي بست

بد كساني چون صاحب اين قلم نيت  و جز خدمت بـه ...ي ندارند هاي و روحانيت جز شفقت بر دين بلي؛ به حقيقت در وراي حريت

و به خدمت به  و قصدي نبوده است و آن جمله به روحانيان غرضي و ابلهانه هيچ خلق اي چون جمع كردن بـساط روي اهداف خائنانه

و يا تخفيف عالمان ديني روحانيت يا مفت هم وجهه... خور شمردن آنان .ت مؤلف نبوده استي

مي سروش در پايان مقاله : كندي خويش بار ديگر اعالم

نه كوتاه كردن دسـت) باشند يا مردود... اعم از اين كه حق باشند يا باطل، مقبول(بر مقام محترم رهبري پوشيده نيست كه در اين آراء

و نه كوتاه كردن دست سياست از دا .من دينروحانيان از دامن سياست نهفته است

و نوشتو از ثمره و نامنتظر فتح باب ديالوگ با مقام محترم رهبري اظهار خرسندي كرد تـا/ باز باش اي باب بر جوياي باب«:ي نادر

»رسند از تو قشور اندر لباب

و مجله به احترام رهبري، از ادامـهي كيان در شماره با وجود اين، باب بحث روحانيت بسته شد بي بعد، حـث خـودداري كـردي ايـن

تري فرا رسـيد كـه در همـان مقالـه هاي عميق با وجود اين، نوبت بحث.ي روحانيت سخني به اين انسجام نگفت وسروش نيز ديگر درباره 

به انتقادات هم  حتّـي حكومـت دموكراتيـك(ي دوم حيات فكـري خـويشي مقاالت دوره سروش در همه.ي آن جوانه زده بود نطفه پاسخ

و از گزارهبا) ديني مي جامعه«ي سكوالريسم مخالفت، مي» خواهدي ديني، دموكراسي ديني اما به تـدريج بـا تعمـيم مفهـوم نقـد. كرد دفاع

و از مفهوم  يكي از اثرات آن را سكوالريزه كردن دين دانست كه در خدمت سياست باشد، انتقاد كرد»دين دنيوي«ايدئولوژي، .، يعني ديني

ميسروش از سوي ديگر مي معناي روشنفكري ديني را در حالي و ضـمن پرورانيد كه كوشيد حساب دموكراسي را از ليبراليـسم جـدا كنـد

مي. تأكيد بر مفهوم دموكراسي، اتهام ليبرال بودن را رد كند  بي چه، استدالل به معناي ي عقايـد طـرف بـودن در برابـر همـه كرد ليبرال بودن

اي. است به يك عقيده از با وجود ايـن، محافظـه.كه روشنفكران ديني به يك دين يقين دارند مان دارد؛ چنان اما مؤمن كـاران هـر روز بـيش

مي  و سكوالر كه به هنگام حضور او پس از سال ديروز، سروش را ليبرال و بنا به همين باور بود ها در دانشگاه تهران براي سخنراني ناميدند

بر)1374مهر ماه(ي مولوي درباره صـورت) انجمن اسالمي دانـشجويان(طلبانو اصالح)اهللا انصار حزب(خوردي سنگين ميان بنيادگرايان،

به بحراني سياسي بودي برخورد، تبديل مسأله نتيجه. گرفت از هـاي سياسـي موضـع جناح.ي سروش و روشـنفكران و دانـشجويان گيـري،

 نفر از نويسندگان نـسل انقـالب 107چند ماه پيش از اين حادثه،. يون شده بوداو بدون آن كه بخواهد، نماد اپوزيس. سروش حمايت كردند 

طي نامه به رئيس اسالمي ا.ي سخنراني سروش در اصـفهان انتقـاد كـرده بودنـد جمهور وقت، هامشي رفسنجاني، از آشوب در جلسه اي امـ

و سروش  و روشنفكران امروز سپري شده بود نيز ترجيح داد چندان در مقام اپوزيـسيون قـرار نگيـرد كـه عصر حاكميت اين انقالبان سابق

و تحقيق بپردازد  به تأليف و حتّي كرسـي. نتواند و سخنراني خطرناك بود و تدريس براي او ممنوع شده بود هـايش را در انجمـن حكمـت

و فرهنگستان علوم، از كفش خارج ساختند  به مدي همان كه سروش درباره(رضا داوري. فلسفه از«فرهنگي نوشته بـود ران كيهاني او يكـي

مي  مي عقل يكي طاهات به نزد داور اندازيم بافد، بيا كاين داوري الفد كـار. بر جاي سروش در شوراي عالي انقالب فرهنگي نشست)»ها را

به ستون تلفني روزنامه بدان كه همسر دكتر در پيامي :، گفت)ها تنها روزن گشوده به آسمان آن سال(ي سالم جا رسيد
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در ها خواندم كه گـروه انـصار حـزب چندي قبل در بعضي از روزنامه. باشم بنده همسر دكتر عبدالكريم سروش مي اهللا قـصد تحـصن

و اعتـصاب غـذا اگر چنين اتفاقي بيافتد، من به همراه فرزندانم به يكي از مـساجد شـهر مـي ...ي دكتر سروش دارند مقابل خانه  رويـم

.كنيممي

د مير اين سال سروش به سختي روزگار و روابطش حتّي بـا روحانيـان صـالحي چـون. گذراند ها حتّي نوشتن در كيان از او دريغ شد

مي انصار حزب. محمدتقي جعفري تيره گشت  به مناظره مي اهللا او را و او به سؤاالت مكتوب آنان پاسخ كـرد كـه تأكيـد مـي. گفت خواندند

ني  و ست، حامي آزادي هوادار جدايي دين از دولت هاي غيراخالقي نيست، ليبرال نيست، سكوالر نيست، مخالف شهدا نيست، مخالف امـام

و همه  و منتي بر سر كسي ندارد مي انقالب نيست، دو بار به جبهه رفته عليـه روشـنفكران سـخن. دانـدي كشور را مديون رزمندگان اسالم

و گفته است  و از آنان انتقاد كرده و سـست االغلب در ديار ما بر خالف اروپا، با بـي فكري عليروشن«: گفته و بـا دينـي عقيـدگي آغـاز شـد

و اغلب بـه ماركسيـسم منتهـي شـد بي و افـضل. بندوباري درآميخت و احمـد روحـي و فروغـي الملـك بـي ميـرزا آقـا خـان ديـن بودنـد

و دشتي هوس اي عمله عقيده سست و هدايت فرويديستي بورژوامنش في ظلم و رانه او همه اما هيچ اين»...رومايه و يك درمان سـروش نبـود

و حتّي يك بار نامه جمهور وقت، هاشمي هايش به رئيس نامه. اي نداشت جز سكوت چاره  اي از جانب هاشمي بـه رفسنجاني، فرحاني نيافت

كه كاري از وي ساخته نيست  و ويزايش مضبوط. او گفت سروش بار. فرا رسيد1376 خرداد تا دوم. سفرهاي خارجي سروش محدود شد

و هم  كه به قدرت بازگشته ديگر شاگردان و كيهان اند؛ با همان آموزه فكران خود را ديد كه او در كيهان بر ها آرمـان. ها دميده بودآن فرهنگي

به هنگام نامزدي براي رياست  كه و خاتمي و تأسيس دموكراسي ديني بود مهـوري بـه دليـل پـذيرشج سروش، حاكميت روشنفكري ديني

و محافظه  و تأكيد بر عصري شدن فهم دين مورد انتقاد بنيادگرايان مي جدايي دين از معرفت ديني ي اميـدي بـري گرفـت، نقطـه كاران قرار

و دوره. سروش شد .ي ايدئولوگ ما بار ديگر فرا رسيده بود عصر تجديدنظرطلبي پايان يافته بود

 ئولوگ متجددايد/ 1381ـ 1376: سروش سوم

كه نامي از سروش بـرده شـود، افكـار او مـورد توجـه قـرار گرفـت، 1376طلبان مذهبي در سال با به قدرت رسيدن اصالح . بدون آن

 به مـديريت اكبـر راه نوي نامه مدعي هفته. را تأسيس كردندصبح امروزو جامعههايي كيان در دو گروه جداگانه روزنامه نويسندگان مجله

م كه سياس گنجي ازينتشر شد پي كيان يا فرهنگي كيهانتر مي، آراي سروش را به عنوان يك نيروي سياسي گيري و از روشنفكري ديني كرد

مي  ، نقـش روشـنفكران صـبح امـروزي با تأسيس روزنامه اما. پيوند روشنفكري ديني البته با جناح چپ اسالمي همچنان پابرجا بود. برد نام

شدي سياسي بيش ديني در اين جبهه ي ايران، به موقعيت پوپر در انگلـستان تبار طي گفتاري موقعيت سروش را در جامعه عليرضا علوي. تر

كه هم ليبرال مي دموكرات تشبيه كرد و هم سوسيال ها به او استناد . سروش در اين مدت اما هيچ فعاليت سياسي انجام نـداد.ها دموكرات كنند

كه دانشگ كم ها در اختيار اصالحاهبا وجود اين و بـيش طلبان قرار گرفت، اما آن. تـر نوشـت تر سخنراني كرد و ايـدئولوژي او قـدر تئـوري

كه اصالح  و خطاي آن تئوري سياسي ساخته بود به آزمون و روشنفكران ديني بتوانند روزگار را به. ها بگذرانند طلبان دموكراسي ديني راه را

مي  و روشنفكر سختي آن.ي ديني در آماج حمالت قرار داشتپيمود فقيـه تئـوري واليـت:چه سروش الينحل گذارده بود، الينحل مانـد هر

مي چون منتقدي مقتدر، نظريه  به چالش ي انتخاب يا انتصاب؟ مشروعيت يا شرعيت؟ برابـري همـه: خواندي حكومت دموكراتيك ديني را

ميي مؤمنان؟ خودي يا غيرخودي مردم يا برابري همه و ليبرال نبود؟ پس چرا سروش گفته بود مسلمان نمـي؟ آيا توانـد توان دموكرات بود

مي  و دولت ديني داشت؟ چرا سروش گفته بود هـر جامعـه ليبرال باشد؟ آيا ي دينـي الجـرم توان سياست را حق انحصاري ديانت ندانست

و پرسش سروش پرسشدارترين مردم غرب نيستند؟ ها دين دولت ديني دارد؟ مگر آمريكايي در. شـد هاي تازه متولد مـي ها را رها كرده بود

و اگـر همـه. چاپ شد، در باب پلوراليسم ديني» هاي مستقيم صراط«، كتاب1377سال ي اين كه سرانجام حقيقـت نـزد كـدام ديـن اسـت

به آن بخوانيم؟ سروش باز هـم كتـابش بـا نقـدهاي. يـك گـام جلـوتر بـود حقيقت نزد ماست، پس چرا نبايد حق داشته باشيم ديگران را

را چـاپ كـرد؛»ي نبـوي بـسط تجربـه«پس سال بعد. تر از فلسفه بود چه، بازار سياست داغ. اما جنجالي برنيانگيخت. هميشگي مواجه شد 

و بسط، مهم كه از نظر اهميت فلسفي، يازده سال بعد از قبض مي كتابي به شمار : شگرف بودمدعاي سروش. رود ترين كتاب سروش
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و بسط تئوريك شريعت در و زميني بودن معرفتي ديني مي قبض و تاريخي بودن در سخن از بشري بودن و اينك ي بسط تجربـه رفت

و تجربه نبوي و تاريخيت خود دين مي سخن از بشريت و زمينـي رويـه به عبارت ديگر، اين كتاب. رودي ديني و تـاريخي ي بـشري

تع و ديانت را بدون مي رض به رويهوحي و تصديق آن، و فراطبيعي آن، بل با قبول ميي فراتاريخي و باز .نمايد كاود

مي بدين ميگذارد ترتيب سروش گامي بلند به پيش و عرضيات، از فربهي آن به ذاتيات و بـا رجعـت بـه مفـاهيمو با تقسيم دين كاهد

مي  سـروش نيـز در ايـن.ي اهميتش، در هيـاهوي سياسـت گـم شـد نيز با همهي نبوي بسط تجربه.گويد عرفاني، از نو كردن ايمان سخن

مي  ، گاهي در نشاطو جامعههاي گاهي در مصاحبه با روزنامه.شد هياهوي سياسي، هر از گاهي در مقام مفتي اعظم روشنفكران ديني ظاهر

با گفت هم.خردادو صبح امروز وگو به نـا چندي جمعي از تأسـيس كننـد كـه بـا» ائـتالف روشـنفكران دينـي«م فكران او كوشيدند حزبي

و اندكي بعد، در انتخابات مجلس ششم، فهرستي با همين نام از نامزدها تهيـه مخالفت نمايندگان محافظه  كاران در كميسيون احزاب رد شد

مي  كه نام سروش نيز در آن ديده در شد كه و او و دين«شد و روشنفكري راي گفـت با اكبر گنج» داري رازداني و روشـنفكران وگـو كـرده

و در اطالعيه قدرتمندان بي : اي نوشت مسند خوانده بود، آشفته شد

و احباب مي و فلـسفه ائـتالف روشـنفكران رساند كه صاحب اين قلم، به اطالع اخوان و نيـت و ماهيـت عبدالكريم سروش، از وجود

.بضاعت ننويسيدبيخدمات آن قوم را به پاي اين خادم. خبر است ديني پاك بي

مي بدين كه هر از گاهي با نامه. دهد ترتيب آشكار شد همچنان فيلسوفي را بر سياستمداري ترجيح مي نگاري سياست هرچند .كند ورزي

مي) ناشر آثار خود(ي صراطي جامعه يا توقيف دفتر مؤسسه بر بازداشت مديران روزنامه جمهـورسزند يا حتّي با يادآوري رفتار رئي نهيب

مي  هـا عمـدتاً از نثرهـاي نگـاري آثار سروش در اين نوع نامه. گذارد سابق در برابر اعمال فشار بر خويش، بر رأي او در مجلس ششم تأثير

مي  به شمار و نيـز انتخابـات مجلـس هفـتم،آنكه آخرين چنان. روند درخشان زبان فارسي معاصر ها در باب مهر خاتميـت بـر اصـالحات

مفتـي محبـوب مـا.ي اصـالحات ناتمـام در ايـران نگـشودي سروش گره از كار فروبـسته با وجود اين، حتّي نامه.ي برانگيخت سروصداي

و كسي را به رأي دادن ترغيـب كنـد  از. نتوانست كسي را از رأي دادن وادارد سـروش سـوم از سـويي در جهـان انديـشه چنـدان شـتابان

مي هم كه فكران خويش فاصله كه نقد محسن كديور را برميي نبوي بسط تجربهو هاي مستقيمطصراگيرد انگيزدنه انتقاد صادق الريجاني،

كه بدو نسبت داده  كه بر او رفته يا دفاع در برابر اتهاماتي و مصيبتي و ذكر ستم به گذشته انـدو از سوي ديگر، در جهان سياست، جز ارجاع

و ناخوانده دارد سروش البته حرف.يدگو، سخني نو نمي)همانند انقالب فرهنگي( سـروش دوم، بـه هنگـام مـرگ. هاي مهمي هنوز ناگفته

و آخرت، تنها هدف بعثت انبياء«مهدي بازرگان خطيب مجلس ختم او شد تا آخرين نظر بازرگان،  كه حتّي بـر» خدا را تشريح كند؛ نظري

س  كه چهل و آن را ناديده گرفت تا مردي و سياست بـود، بـه نقـض غـرض مـتهم نـشود نهضت آزادي گران آمد ا. ال در پي جمع دين امـ

و رفت  و حلقه. سروش سر خويش را در حديث بازرگان گفت ي روشـنفكري دينـي بـراي سـروش با وجود اين تئوري، دموكراسي ديني

كه او نخواهد با تجديدنظر در تجديدنظرطلبي چنان هويت آن و تالش هاي خويش، همه ساز هست اش را بـر كم پانزده ساله دستي هويت

شد. باد سوار كند  و راهي آمريكا جز. پس خود سوار هواپيما و سكوالريـسم منتـشركه در قالب مجموعـه(» داري اصناف دين«به ي سـنت

كه در سال» قمار عاشقانه«، آخرين اثر مستقل سروش در اين دوره،)شده است و، قصه1379است و تجدد را كنار نهاد به داسـتاني سنت

و موالنا پرداخت كه در اياالت متحده سروش سال. شمس مي هاست و مولوي كه درس شمس و دموكراسي، نه درس دين .دهدي آمريكا

:طلب رجعت/ 1382ـ 1381: سروش چهارم

و جانش را تهدي فني دانشگاه تهران رفت؛ همان گذشته سروش به دانشكده سال كه روزي عينكش را شكستند ايـن بـار. يد كردند جا

و ستيز نبود  كه دموكراسي افزون. اما خبري از جنگ و يـاران سـروش حتّـي از آزادي تر شده بود، كـه برخـي از هـمنه بدان جهت فكـران

مي  به سر و در زندان بدان جهت كه سطح مناقشات چنان فراتر رفته بود كه سخنراني سـروش بـا. بردند حضور در آن جلسه محروم بودند

. سروش در اين دانشكده از لزوم تأسيس عقالنيتي بـومي سـخن گفتـه بـود. انگيخت نگراني چنداني برنمي»ي اعتزال تجديد تجربه«نوانع
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و تجديد آن تجربه فرا خوانده بود به بازخواني و دانشجويان را به ياد آورده بود و براي اولـين بـار. سنت عقلي معتزله را امسال او صراحتاً

و در پلي) در پانزده سال اخير پس از آغاز عصر سروش دومكم دست( را، بر عقل، نقدزده تكنيك تهران افراط در توجه به حكمت يونانيان

مي. نقد كرده است مي سروش در همين سخنراني، بيعتي دوباره با مفهوم روشنفكري ديني را سامان و : گويد دهد

و يوناني[ در كشاكش ميان اين دو فكر بريم كه شايد امروز ما در وضعيتي به سر مي از يك سو كساني ما را بـه. ايم قرار گرفته] ايماني

مي ايمان مي  و از سوي ديگر كساني ما را به خردورزي دعوت براي كساني چنين فكري پيش آمده كـه شـايد ايـن دو بـا. كنند خوانند

.يكديگر تعارض يا تناقض دارند

مي بدين كه ترتيب مي سروش پاسخ كدام پرسش را در اين دوره توان دريافت از نظـر او روشـنفكري دينـي در خطـر. جويـدي جديد

شد. است كه سنگ زيرين آسياي دموكراسي و از سـوي ديگـر. جرياني كه از يك سو سرخوردگي سياسي در آن بيـداد در فضاي جديدي

مي  ج كند، ممكن است ثمره آشفتگي فكري غوغا كه روشنفكران ديني پيـام. نبش بر باد رودي پانزده سال تالش اين آور بسياري از مفاهيمي

و(آن بودند  و(اي مفـاهيم حتّـي مفهـوم ظـاهري پـاره. در دستان اغيار افتاده است...) دموكراسي، ليبراليسم، سكوالريسم دموكراسـي دينـي

جـواد طباطبـايي،(ظهور روشـنفكران عرفـي. شده است هوا تازه. كاران از اين لشكر تاراج شده است غنيمت محافظه) روشنفكري اسالمي 

و هـواي تـازه اسـتي مهم از جمله) حسين نصر(كاران مدرنو احياي محافظه) داريوش شايگان  و. ترين نتايج اين فضا گذشـته از ايـشان

و تحول در آراي پاره مهم اي است كه پيـشواي روشـنفكري مسألهنيز) مصطفي ملكيان، اكبر گنجي(اي از روشنفكران ديني تر از آنان، تغيير

و منحصر در سروش نبوده است روشنفكري ديني هيچ. آزرد ديني را مي  اما به هر دليل، سرنوشـت آن بـه سرنوشـت سـروش. گاه محصور

مي. پيوند خورده است  و بنيادگرايي از دگر سو جوالن كه سكوالريسم از يك سو  تـا از دهد، سروش بازگشته اسـت در اين فضاي مشوش

و حيثيت روشنفكري ديني دفاع كند در سال گذشته در گفت. حرمت وگو با خبرگزاري جمهـوري اسـالمي خـدمات روشـنفكري دينـي را

و امسال در مصاحبه با همان رسانه، روشنفكري ديني را حذف  شـود همه سبب نمي اما اين. ناشدني ناميد تأسيس دموكراسي ديني يادآور شد

به پرسش ن او .ي خويش جواب ندهد اگزير جامعههاي

و دولت خود را مردم در حالي كه بخشي از محافظه انـد، گروهـي ساالري ديني نام نهاده كاران سنتي رندانه خويش را روشنفكران ديني

مي از اصالح  و دموكراسي غيرديني به سوي روشنفكري عرفي گان در اين آتش سروش البته خود روزي از دمند. شتابند طلبان ديني مشتاقانه

به آيتآن. بود به جاي اجتهاد در فروع مـي گاه كه در نامه گفـت، بـديهي بـود كـه بايـد در انتظـار اهللا منتظري از ضرورت اجتهاد در اصول

مي اجتهادات عظيم و آن مجتهدان در انتظار مفتي خويش نمي.شد تري .مانند چه، آن اجتهادات

كه دين اي جز برآي دموكراسي نتيجه پروژه و با حربـه مدن روشنفكران عرفي ندارد؛ روشنفكراني تـواني ماترياليـسم نمـي ستيز نيستند

و اتفاقاً در سكوالريسم، حتّي از ديگـران روشـنفكران. آنان را از در راند  گروهي از اين روشنفكران عرفي فرزندان روشنفكري ديني هستند

كه پيكاري. تر هستند عرفي جازم  و ايـن راديكـال) هاي اوليـه ماركسيست(ها از فدايي) جاهدين ماركسيستم(هاي همچنان همـه تـر بودنـد

به وقوع پيوسته است  كه در خود سروش و بسط تئوريكي است و. محصول قبض طي پانزده سال از عصري شدن معرفت ديني آغـاز كـرد

و در بسط تجربه.به عصري شدن خاتمه يافت  و بسط شروع  گـرايي عقـل سروش البته همواره در پس فلـسفه.شدي نبوي تمام از قبض

كه با سروش اين راه را آمده. خويش انباني از عرفان پنهان داشت تا در روزگار عسرت عقل بدان پناه اورد اند، تنهـا چـشم بـه پيـر اما آنان

و اينك در پايان راه، آن  بن طريقت دوخته بودند اص جا كه اصالحات سياسي به و به نقـض غـرض منتهـي شـده، بست رسيده الحات ديني

و از خستگي زبان در كام ماسيده است .دهان اين خستاگان از تشنگي خشكيده

بي سروش اما همچنان مي به تجربه. بديل باشد خواهد ميي غرب، از تجديد تجربه پس در اوج توجه و در اوجي اعتزال سخن گويـد

به حكمت يونانيان،  اي توجه و هژموني اين نيـروي سياسـي را زنـده نگـه مانيان سخن مي از احياي حكمت گويد تا چراغ روشنفكري ديني

و دولـت،. دارد كه با جدا ساختن دو نهـاد ديـن روشنفكري ديني در انتهاي راه تاريخي خويش اما اكنون بيش از يك حزب سياسي نيست

به دست خود حذف كرده است آخرين كار ويژه  ا.ي خود را نيز به ياري دين بـه قـدرت جدايي ين دو نهاد، از اين پس هيچ حزبي را حتّي
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و مقتداي آن باشد حتّي اگر فرزانه. نخواهد رساند و پويش جنبش عصر هژموني. اي چون سروش رهبر هاي فراگيـر پايـان يافتـه هاي بزرگ

به سياستمداراني حرفه. است و.اي يساني حرفهنو اند يا به روزنامه اي تبديل شده روشنفكران ديني يا گروهي بايد اقتصادداناني كامـل شـوند

و فيلسوفان مقيم در خانه گروهي استاد تمام. گروهي مديران اليق و گروهي نويسندگان .وقت دانشگاه شوند

كه هم او، آخرين آنان نيز هست از. از اين جمع، تنها يك روشنفكر ديني مانده است ك25عبدالكريم سروش، پس سي است سال، تنها

مي  بيي پرسش تواند پاسخ همهكه و انتقادات مانده در نيام را بدهد پاسخ، پاسخ هاي در. هاي ناتمام، عبـدالكريم سـروش ماركسيـسم را از

به خانه آورد، آن  و ليبراليسم را از پنجره مي راند كه با سالح پوپر، ماركس را نشانه پا. رفت گاه و با به با دست سكوالريسم را پس زد آن را

مي پستو آورد، آن  كه معرفت ديني را از دين جدا آني سرمايه با چشم بر سفره. كرد گاه و با دهـان آن را تـف كـرد، گـاه كـه داري خيره شد

و قناعت را در  انـد، هـم هم روشـنفكراني دينـي كـه سـكوالر شـده: اندي او بسيار نشسته اينك بر سر سفره. نوشتمي تفرج صنع صناعت

كه روشنفكر ديني شدههمحافظ كه ميهمان ناخوانده كاراني سنتي و هم روشنفكراني عرفي و تقبـيح بـر.ي ميزبانند اند، به تأييد گفتار سروش

به عنوان آخرين روشنفكر بزرگ ديني، گره از اين كار فروبسته بگـشايد؛. چرخد زبان همه مي  و پس او بايد بازگردد تا مرزها را روشن كند

.ي روشنفكري دينيتهگره فروبس

كه از حكمت يونانيـان نه آمريكا، ايـن بـار ايـدئولوگ مـا نـه. نـه بـه ايـران، كـه بـه حكمـت ايمانيـان. سروش بازگشته است، اما از

كه رجعت .طلب بازگشته است تجديدنظرطلب،
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ـ شش نسل فرزندان شريعتي2

1شريعتي عليه شريعتي

چه تاريخ را مي نه فقط پدرانشان بنيانرهتوان دوباره خواند در كه و شريعتي، گذار دو گـرايش متفـاوت در جنـبشي فرزندان مطهري

مي  كه خود نيز امتداد آن دو راه محسوب ي آموختـه علي مطهري، فرزند ارشد مرتضي مطهـري، دانـش: شوند روشنفكري ديني ايران بودند،

د فلسفه كه سهمي از قدرت سياسي ندارد، اما و علي الريجاني، بـاستي اسالمي است كم دو تن از كارگزاران دولت، غالمعلي حداد عادل

و ديگري خانوادگي(او نسبت  به يكـي از دو روزنامـه علي مطهري هر گاه بخواهد مقاله.دارند)يكي فكري و اي سياسي بنويسد، ي كيهـان

مي جام و با يادآوري سنت آيت جم رجوع مي كند دو روزي از رابطـه. وري اسالمي را با وي يـادآوري كنـد كوشد نسبت جمه اهللا مطهري ي

هم آيت مي اهللا و منتظري، هم حجره، مطهري و به نمايندگي از پدر خويش بر روش مي نويسد و روزي ديگر با پاسخ بـه درس او خرده گيرد

مي  كن گويي آيتي پاسخ كوشد خاطره سيد هاشم آقاجري به دكتر شريعتي را زنده در. علي مطهري البته فرزند وفاداري اسـت.داهللا مطهري

و از مخالفت آيت معرفي آراي پدرش پر بيراه نمي مي رود را اهللا مطهري با حضور روحانيت در مقام مديريت سخن و حـضور ايـشان گويد

مي  به همين آموزه. داند در مناصب ايدئولوژيك كافي كه غالمعلي حداد عادل، اولين رئيس غيررو بنا حاني مجلـس شـوراي اسـالمي هاست

چه مي و علي مطهري اكنـون نـه فقـط. وچهار سال علي الريجاني نيز اولين رئيس غيرروحاني جمهوري اسالمي شود بسا پس از بيست شود

كه شاهد آراي وي نيز به حساب مي .آيد ناشر آثار پدر خويش است،

كه پدرش در وصيتنامه به اوست اش نوشته بود همه شاهد شريعتي نيز فرزند اوست؛ احسان، داشـتم كـه احـسان دوست مـي«:ي اميدم

و مستقل بار آيد  ي آموختـه دانـش: خواسـت احسان شريعتي نيز همان شده است كه پـدر مـي».متفكر، معنوي، پراحساس، متواضع، مغرور،

و حتّـي و از آرمان مستضعفين سخن گفـت كه روزگاري را در سياست سپري كرد در كرسـي شـوراي اپوزيـسيون مقـيم فلسفه در غرب،

و راهي حوزه. پاريس از او ياد شد  به سرعت از سياست فاصله گرفت شد اما آن.ي انديشه بـرد اهـل چه پدر گمان مـي احسان البته بيش از

مي  به فلسفه نثار چه دكتر شريعتي طعنه و هر و خطابـ. كرد، به جان خريده است فلسفه شده است و بـه همچون پدر اهـل خطبـه ه نيـست

مي جاي جمالت آسان شورانگيز، كلمات دشوار بحث به كار اهللا مطهـري فرزنـدش راه بـه سـوي گرايـي آيـت اگر در افـق سـنت. برد انگيز

و با زبان پست محافظه  اگـر جمهـوري.گويـد مدرنيسم سخن مـي كاري گشوده است، احسان در دورنماي راديكاليسم دكتر شريعتي ايستاده

به واليت اشاره اسالمي مورد به مفهوم شده فقيه تعبير شده است، دموكراسي هدايتي مرتضي مطهري ي علي شريعتي نيز از سوي فرزندش

كه علي مطهري تعلق خاطري به ائتالف آبادگران ايران اسالمي يافتـه اسـت، احـسان شـريعتي نيـز. يابد جمهوري ارتقاء مي به همان نسبت

و دكتر شريعتي در ايران فراتر از گروه با وجود اين، اثر آيت.ي مذهبي دارد تناسبي با ائتالف نيروهاي مل آيـا. هاي سياسي اسـت اهللا مطهري

و احسان شريعتي، تنها نتايج منطقي انديشه مي مي توان گفت علي مطهري توان فرزندان ديگري براي دو متفكـري پدران خويشند؟ يا آن كه

 وجو كرد؟ خراساني عصر ما جست

 1383 خرداد28ي شرق، روزنامه1
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و محبوبه افسانه: اولنسل ي حسن

كه مي و آراي علـي شـريعتي يافـت توان مـشابهت مجاهدين خلق اولين گروهي هستند دفـاع از اسـالم انقالبـي،. هـايي ميـان ايـشان

و حتّي دموكراسي نمايندگي، از ويژگي سوسياليسم اسالمي، اسالم مستقل از روحانيت، انتقاد از سرمايه  م داري، ليبراليسم شترك ايـن دو هاي

ـ مذهبي است  مي گران سياسي از اين دو، به مثابه در واقع عموم تحليل. جريان سياسي كه در تهيـيج جوانـان بـهي خطوطي موازي ياد كنند

و هم  به اوج همكاري و براي اثبات خويشاوندي آنان، و مجاهدين اشـاره مـي انقالب اسالمي نقش داشتند آن فكري شريعتي جـا كـه كننـد،

و محبوبه قصه«يعتي شر كه دكتر شريعتي خطبه. را خواند»ي حسن و محبوبه متحدين، زوج مجاهدي بودند ي عقد ايـشان حسن آالدپوش

و بـه سـازمان پيكـار در راه. را خواند به ماركسيسم، هر دو ماركسيست شـدند اما پس از تغيير ايدئولوژي سازمان مجاهدين خلق از اسالم

كه سبب شد مجاهدين با وجود اين، شريعتي از آن دو ستايش اديبانه. پيوستند) مرتدين مجاهدين خلق(ي كارگر آزادي طبقه  اي كرده است

و مجاهدين را بپذيريم، نمـي اما حتّي اگر همه. ها ترديد كنندآن مسلمان در ماركسيست شدن  راي مناسبات شريعتي تـوانيم هماننـدي آنـان

با. تأييد كنيم  كه در عطش قيام مـي هاي شديد ايدئولوژيك، گروهي به شدت عمل وجود گرايش مجاهدين خلق عـصر. سـوختند گرا بودند

به زبان ساده، واردي مخفيانه ورزي را با شمردن ساعات مطالعه انديشه و انساني و با نوشتن انواع كتب علوم طبيعي ي خويش سپري كردند

و هر از گاهي يكـي را بـه اتهـام روشـنفكري بـدون عمـل نزد مجاهدين خلق، مقام روش.ي عمل شدند حوزه نفكري فروتر از چريكي بود

مي. نواختند مي و عاشـق گفـت گاه نمي باب انديشه را هيچ. دانست شريعتي اما انقالب پيش از آگاهي را فاجعه وگوهـاي روشـنفكري بست

مي. بود عا كرد، عاشق نقش زينت در تعزيه گرچه امام حسين را ستايش . شريعتي نماد روشنفكري سياسـي عـصر خـويش بـود. شورا بودي

به كسب كرسي دولت يا دانشگاه هم فكر نمي اهل مبارزه هـاي كالس.شد چريك نبود، اما استاد هم محسوب نمي. كردي مسلحانه نبود، اما

مي درس او در خيابان  كه با دانشجويانش در محوطه.شد ها برگزار ي ساعاتي را ميا سالني دانشگاه تر از زمـاني گذراند، بيش هاي سخنراني

مي بود كه مقابل تخته  كه درخشش شريعتي در حـسينيه. ايستاد سياه د.ي ارشـاد شـروع شـد درست به همين دليل است شـريعتي نـه محمـ

و نه سيد حسين نصر حنيف مي. نژاد بود مي تا مرز انقالب به ميان مردم و و ترديـدهاي اي بلنـد دغدغـه شتافت؛ اما ناگـاه بـا صـد رفت هـا

مي روشنفكرانه و همه را در آن دغدغه اش را بر زبان مي راند و ترديدها شريك مي. داد شريعتي جواب نمي. كرد ها يقـين ايجـاد. كـرد سؤال

مي. كرد نمي و دم در حسينيه شك مي كرد كه به اين سؤاالت جواب شكي ارشاد ديگراني ايستاده بودند و اين ها را بـه يقـين تبـديل دادند

هايي كه به سان شريعتي بر گردن روشنفكران جوان آويخته شـده بـود را بـاز كراوات. آنان اعضاي سازمان مجاهدين خلق بودند. كردند مي

ميبه جاي آن سيگار از دست فرو نيفتاده. كردند مي آني شريعتي، اسلحه و مي دادند اس گاه در گوش او كه آري همين ت، شريعتي خواندند

مي.ي مسلحانه سخن گفت توان از مبارزهي ارشاد نمي در حسينيه. بايد محذورات دكتر را درك كرد. گويد همين را مي  گويـد اما وقتي دكتر

و  كه حسيني نيست يزيدي است، ما خود بايد منظور او را بفهميم ا. مجاهدين خلق البته در درون خود منتقد شـريعتي بودنـد .... هر ز يكـي

ا گذشـته از همـه. مسعود رجوي بارها از شريعتي به عنوان ساواكي يا فراتر از ساواك نام بـرده اسـت: گويد مؤسسان سازمان مي ي ايـن امـ

آن مرزبندي به حسينيه ها، به مثابهچه مسلم است آن كه مجاهدين خلق ميي دانشكدهي ارشاد .نگريستندي كادرسازي خويش

و امامتي امت اسطوره: نسل دوم

از.ي مجاهدين خلق قرار گرفتنـدي ارشاد در ردهي شاگردان شريعتي در حسينيه با وجود اين، نبايد گمان برد همه مجـذوبان گروهـي

و محبوبه عبرت گرفتند  مي خطابه. شريعتي نيز بودند كه از سرنوشت حسن اما در همان حسينيه گوش بـه. كرد هاي شريعتي ايشان را تهييج

مي. سپردند مطهري نيز مي سخنان  و به سوي پيوندي دوباره با روحانيت سوق . داد تغيير ايدئولوژي مجاهدين خلق آنان را نگران ساخته بود

و زهرا رهنورد، از معروف گـراي اندكي بعـد، بخـش چـپ.ي ارشاد بودند ترين اين گروه از فرزندان شريعتي در حسينه ميرحسين موسوي

كه پس از انقال  و نـام بهـزاد نبـوي، مرتـضي گروهي به جمع اين فرزندان افـزوده شـدند ب اسالمي خود را مجاهدين انقالب خواندند نيز

به چشم خورد و محمد سالمتي در ميان آنان مي. الويري، به اينان به نقش انقالبي بخشي از روحانيت شيعه، اهللا ويـژه آيـت كوشيدند با اشاره
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گونه كه در آثار شريعتي مـصالح الزم در واقع همان. متعهدي نشان دهند كه شريعتي از ايشان نام برده بود خميني، آنان را همان روشنفكران

و امامت نيز از از آثار او ميسر بود  و محبوبه وجود داشت، امكان برساختن تئوري امت به طراحي انديشه. براي برآمدن حسن كه ي شريعتي

مي(هايي از روحانيت متعهد زمان چنان ستايش اسالم منهاي روحانيت مشهور بود، هم كرده بود كه تقريباً در ميـان) ناميدكه آن را عالم آگاه

مي روشنفكران، كم  به حساب كه هيچ روحاني. آمد نظير به اين نكته اي را امـضا نكـرده، در حـالي اي پاي هيچ قرارداد استعماري اشارهي او

ق  شـگفت آن كـه. آيـد پيشگان به شـريعتي بـه حـساب مـي اند، كليد رويكرد اخير سياست رار داشتهكه روشنفكران بسياري در اين موقعيت

به مثلث شريعتي با همه  و تزوير«ي انتقاد و زور يا»زر مال«، و و مالك و نظريـه، پس از آيت»ملك پـرداز تئـوري اهللا خميني دومين مؤلـف

كه آيت. حكومت ديني در عصر جديد ايران است  مي اهللا خميني با تدريس واليت در حالي كوشيد حكومت اسالمي را در عـصر غيبـت فقيه

و امامت را منتشر كرد كه در آن براي روشنفكران مفهومي آرماني از حكومـت دينـي توصـيف  براي روحانيت احيا كند، دكتر شريعتي امت

به امام خواندن رهب. شده بود  و امت ناميـدن مـردم ايـران ترغيـب كـرد همين اثر بود كه نسل دوم فرزندان شريعتي را نـسل دوم.ر انقالب

به سرعت به قدرت نزديك شدند  به نخست. فرزندان شريعتي همچنين و وزيري ايران، مهم انتخاب ميرحسين موسوي ترين كرسي سياسـي

به سرعت زبان شريعتي در كام انقالب قرار گرفت  و پس از آن رهبـر انقـالب، بـا وجـود آن كـه. حكومتي در اختيار فرزندان شريعتي بود

و اجتمـاعي بـا ترجيح مي  و با ياد شريعتي مخالفان او را هم زنده نكند، در ادبيـات سياسـي داد در مواردي از اين دست سكوت اختيار كند

و حكومتي يافت تا چندي آيين. زباني داشت شريعتي هم  و بوي رسمي مـ. هاي بزرگداشت شريعتي رنگ وياو را معلـم انقـالب خواندنـد

مي آثارش را در كتابخانه  شريعتي در كنار مطهري يكي از دو ايـدئولوگ جمهـوري اسـالمي شـد كـه بـا وجـود. كردند ها به جوانان توصيه

به سود جمهوري اسالمي، از آن شكاف اختالف مي ها صرف نظرهاي جدي و.شد نظر يكي از رهبـران جمهـوري اسـالمي نـسبت مطهـري

و از جوانان خواست مهارت شريعتي در معماري را با بتون آرمه شريعتي را به نسب و شور تشبيه كرد ) يكي از مـصالح سـاختماني(ت شعور

مي. آراي مطهري آميزش دهند كه اين سخن را دگرگونه .فهميد اما نسل جديدي در راه بود

و تشيع صفوي گمانه: نسل سوم ي تشيع علوي

و امامت شري كه تئوري امت مي هاي عيني خود را جست عتي مصدق در حالي هايي ديگـر از فرزنـدان شـريعتي وجـود گروه كرد، وجو

و قدرت داشتند؛ گروه  و موحدين انقالبـي بـا وجـود همـه داشتند كه تصوري ديگر از مناسبات روحانيت ي هاي فرقان، آرمان مستضعفان،

در آنان مقصود شريعتي از روشنفك.هاي خود از اين نسل بودند تفاوت نه در ميان طالب حوزه يا روحانيت قم، كـه ر متعهد يا عالم آگاه را

به رهبري اكبر گودرزي، طلبه. جستند ميان جامعه مي اي راديكال بود كه ترور روحانيت را در دستور كـار خـويش قـرار داده فرقان گروهي

كه از نظر آنان مصداق شيعه  و مخالف عدالت اي مدافع؛ شيعهي صفوي بودند بود؛ روحانيتي اهللا مطهري مـشهورترين شـهيد آيت. حكومت

به وسيله  و در كنار وي نام آيت ترور شده و نيز سپهبد محمدولي اهللا قاضي طباطبايي، آيت اهللا مفتح، آيتي اين گروه بود اهللا رباني شيرازي،

مي  به چشم و مهدي عراقي نيز به مخال. خورد قرني كه مجاهدين، شريعتي را مي شگفتا و فرقـان از آن مخـالف فت با انقالب متهم كردنـدد

مي مبارزه . اما همانند فرقان به حذف روحانيت اعتقاد داشتند. گروه آرمان مستضعفين تروريست نبودند. كردي مسلحانه، تروريسم استخراج

رش. حذف مورد نظر آنان البته فيزيكي نبود، فرهنگي بود د آراي شريعتي نـسل جديـدي از نخبگـان دينـي از نظر آرمان مستضعفان، بايد با

نه روحاني سنتي و نه روشنفكر المذهب باشند به اسالم اوليه پايه در توده. پرورش داده شوند كه و نگاه گروه سـوم. هاي مردم داشته باشند

س موحدين انقالبي با چهره. از اين نسل اما بيش از همه اهل فرهنگ بود  كه بعدها در تحوالت و(ياسي ايران نامي يافتند هايي رضا عليجاني

مي)تقي رحماني  به اصالح فكر ديني به نام روحانيت باشند، از نظر آنان روحانيـت نيـز. انديشيدند، بيش از آن كه درگير موجوديت نهادي

بي چهره مو. اهللا طالقاني داشت كه مصدق عيني تشيع علوي بودند بديل چون آيت هايي ي حـدين انقالبـي نيـز در زمـره با وجود اين، حتّـي

هاي اين گروه در خارج از كشور، سرنوشـت آن را بـهو نيز فعاليت خورشيد موحدي مخفي انتظار مجله. مخالفان نظام سياسي قرار داشتند

و با حذف آنان از عرصه گروه . جنـگ، داخلـي بـود.ي سياست، نسل سـوم شـريعتي نيـز منكـوب شـد هايي چون مجاهدين خلق گره زد

و گروه فرقان شدند مجاهدين انقالب اصلي و بازجويان مجاهدين خلق هـر كـس. كردنـد ها با هم رقابت مـي گويي شريعتي. ترين مخالفان
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به شيعه مي ديگري را مي گروهي شيعه. كردي صفوي بودن متهم و شيعهي علوي را همواره در اعتراض .ي صـفوي را در حكومـت دانستند

ميي حكومت علي عليهي پنج سالههگروه ديگر اما دور به ياد و عصر خود را دوام آن عهد نقض شـده السالم را و. آوردند زبـان حكومـت

مي. اپوزيسيون، هر دو از يك الفبا ساخته شده بود  و حزب مجاهدين، منافقين خوانده به حزب رستاخيز تشبيه مـي شدند بـا جنـگ. شـد اهللا

د مسلحانه و سپس گروهي مجاهدين طومار آنان و موحدين حذف شدندر هم پيچيده شد و آرمان به ظـاهر يكپارچـه. هاي فرقان حاكميت

مي. شده بود  به تدريج از تكيه. شدند اما در واقع، در درون همان جمع نيز ياران شريعتي ديده ي حكومـت بـر آراي شـريعتي با وجود اين،

و كتاب و مراسم رسمي پاسداشت او اندك شده كاسته شد و شـريعتي» تشيع صفوي، تشيع علوي«. اي او از كتابخانه كم تجديد چاپ نشد

.هم معلم انقالب خوانده نشد

 تمناي بازگشت به خويش: نسل چهارم

و دوم فرزندان شريعتي از او تـأثيري اين نسل در كنار همه به لحاظ زماني زودتر از حتّي نسل اول كه گرچه ها اما نسلي وجود داشت

و حكومـت حاميـان ميانـه.ي شريعتي را نيافته بود رفته بود، هرگز مجال چيرگي بر خانواده پذي روي او، با حذف حاميان راديكـال شـريعتي

به شمار مي  و هم فرزند آن كه شريعتي هم از مؤسسان آن بود آن. رفت نوبت به گروه ديگري رسيد اولين گـروه سياسـي كـه شـريعتي بـه

به صـورت.ت خداپرستان سوسياليست بود تعلق خاطر داشت، نهض  به تدريج به رهبري محمد نخشب هـاي ديگـري از جملـه اين نهضت

در. تـوان فرزنـد شـريعتي دانـست پيمان را نمي. اهللا پيمان رهبري آن را بر عهده داشت جنبش مسلمانان مبارز تغيير شكل داد كه حبيب  ا امـ

شكي نيست  ج. برادري او اين گروه سياسي خـود.ي فرزندان شريعتي حساب كرد نبش مسلمانان مبارز را بايد در رده با وجود اين، اعضاي

مي  به معناي متعارف كار حزبي نمي را جنبشي فكري ا. هايي با شريعتي داشـت پيمان به عنوان رهبر اين جنبش، مرزبندي. كند دانست كه امـ

و تنها كوشيد پر  ي شـريعتي همچنـين در دسـتور كـار تكميـل پـروژه.ي شريعتي را تكميل كند وژههرگز در مقام رقابت با شريعتي برنيامد

كه حسن يوسفي اشكوري برجسته مي گروهي از عناصر منفرد مشتاق او قرار داشت را رود؛ روحاني ترين آنان به شمار اي كـه نـه شـريعتي

نه روحانيت را تنها طبقه ضدروحانيت مي  و بخ.ي حاكم دانست و هـاي آيـتشي از آراي شـريعتي بـا انديـشه از نظر اشكوري اهللا خمينـي

و آن، تالش هر سه براي احياي انديشه آيت به خويش بود اهللا مطهري نسبت داشت و بازگشت .ي اسالمي

و عميق هاي اين جريان فكري، نسبت شريعتي با مطهري حتّي بيش شايد بتوان گفت بر اساس انديشه زي تر از نسبت او با اكبر گودر تر

نه فقط نسبتي با تروريسم نداشت، بلكه مخالف هر گونه خشونت. اهللا آشوري بود يا حبيب  هاي اين جريان بعـدها تالش. طلبي بود شريعتي

به تأسيس مراكزي براي مطالعه در پيوند با خانواده شدي شريعتي .ي آثار وي منجر

و رضـا عليجـاني(هاي عضو گروه موحـدين، با آزادي چهره70ي هاي دهه در سال و نيـز حـضور افـرادي از ديگـر)تقـي رحمـاني ،

و جدا شده(هاي تأثير پذيرفته از شريعتي گروه ، مبـاحثي در شـناخت شـريعتي در دفتـر)ي مجاهدين خلق مانند مجيد شريف، عضو اسبق

به ارائ پروژهش كه مي هاي آراي وي درگرفت د مدرنيته اما مخالف ارتجاع، شريعتي شريعتي منتق:شدي تصويري روشن از شريعتي منتهي

و شريعتي منتقد روحانيت اما مخالف حذف آن سيد هاشـم آقـاجري نيـز بـا وجـود آن كـه عـضو. منتقد ليبراليسم اما مخالف ماركسيسم،

به اين مباحث پيوست مجاهدين سـتار اصـالح از نظـر او شـريعتي متفكـري مـدرن بـود كـه خوا. انقالب از درون حاكميت بود، به تدريج

مي بازسازي شريعتي حول ايده.ي ديني بود انديشه به سطح جديدي ارتقاء به خويش او، به تدريج و آن پيوند شريعتي بـاي بازگشت يافت

كه تاكنون كسي آن را در انبان شريعتي نجسته بود پست .مدرنيسم بود؛ جنس غريبي

 شورش عليه پدر ايدئولوژيك: نسل پنجم

ب كه ه نسل جديد هوادارن شريعتي بپردازيم، الزم است گروهي از فرزندان ناخلف او را نيز معرفي كنيم كـه نـسبت عكـس بيش از آن

و فروپاشي اسطوره با رشد انديشه. اند با او يافته هاي چپ، گروهـي از فرزنـدان شـريعتي نيـز عليـه او سـر بـه شـورشي ليبرالي در ايران
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كه ايدئولوژي اسال. برداشتند به سـبب صـورت اينان و بنـدي دولـت ايـدئولوژيك از سـوي شـريعتيم انقالبي را از شريعتي آموخته بودند

ي تأسيس ايـدئولوژي اسـامي را تعـرض بـه انديـشه.ي او شده بودند، با سقوط شوروي تيغ تيز انتقاد خود را متوجه شريعتي كردند شيفته

و دموكراسي هدايت دم اسالمي دانستند هـاي انقالبـي نقـش شـريعتي را در ايجـاد انـسان. وكراسي راستين فرض كردنـد شده را انحراف از

و چون اسطوره  مي برجسته كردند دار اين شورش، عبدالكريم سروش بـود پرچم. پروراندند، به مخالفت با آنان پرداختندي اصالح را در سر

مي  به حساب و راه تحليل را گـشود آمد، اما هم او اولين بار در مراكه به نوعي وارث شريعتي . سم بزرگداشت شريعتي باب تجليل را بست

و با سخنراني در مراسم بزرگداشت شريعتي در شيراز، از پيوند انديشه و راست افراطـي اندكي بعد، اكبر گنجي نيز به سروش پيوست ي او

كه حاكميت راست. ايران سخن گفت ن جالب آن به و بـار ديگـر گراي وقت فرصت را براي احياي شريعتي فع دولـت دينـي مغتـنم شـمرد

و مهـدي نـصيري بـه گروهي از بنيادگرايان، همانند حسن رحـيم. شريعتي به صداوسيماي رسمي جمهوري اسالمي بازگشت  پـور ازغـدي

و بخشي از جبهه  در ها در نشريهي راست، مانند جمعيت دفاع از ارزش شريعتي رجوع كردند  مقابـلي ارگـان خـود بـه دفـاع از شـريعتي

مي ها در شرايطي دفاعيهي ارزش مقاالت علي شكوهي در نشريه. سروش پرداختند نه فقـط اي مهم براي هواداران شريعتي محسوب كه شد

مي  به باد انتقاد كه سيد حميد روحاني، از روحانيان مورخ جمهوري اسالمي، شريعتي را بخشي از حكومت، شريعتي را بـه. گرفتند سروش،

ميهمكاري با  .ترين منتقدان شريعتي بودند روشنفكران جديد اما جدي. كرد ساواك متهم

 وجوي شريعتي فرامدرن در جست: نسل ششم

مي با اوج به نظر او رسيد عصر شريعتي پايان يافته است؛ همان گيري اقبال دكتر عبدالكريم سروش در جمع روشنفكران ديني، گونه كـه

قب پايان عصر بازرگان را مدت  در بـا وجـود ايـن، همـان.ل از درگشت آن پدر روشنفكري ديني ايران اعالم كرده بودها گونـه كـه بازرگـان

و آخرن، تنها هـدف بعثـت انبيـاء«ي واپسين ساليان عمر با طرح انديشه  نـشان داد هنـوز زنـده اسـت، شـريعتي نيـز در اوج انتقـاد» خدا

به وي، در صورتي تازه زنده شد .روشنفكران

به معناي پست. اين بار فرامدرن بود شريعتي نه دل فرامدرن به معنايي نامعلوم اما كه باز شريعتي حرف تـازه زده اسـت مدرن، كه . انگيز

و سنت بود مي اما در نظر گروه تازه. او منتقد تجدد به نام پستي فرزندانش، او را در. مدرن مـشهورند توان نياي متفكراني دانست كه اگـر

بي شد در چهرهمي: چه بايد كرد«نگارش گذشته با  مو، سيماي لنين ايران را ديـد، اكنـون فرزنـدان شـريعتي در همـاني شريعتي با آن سر

مي اي، سيماي مهذب انسان اسطوره  و نيز احسان شريعتي، نسل تـازه. بينند تر از ميشل فوكو را اي از فرزنـدان رضا عليجاني، هاشم آقاجري،

مي اند كه روا شريعتي به دست مدرنيسم در ايران اوج گرفتهو پست) ماركسيسم فلسفي( در حالي كه موج نئوماركسيسم.دهند يتي تازه از او

مي  و گروهـي هاي اگزيستانسياليستي شريعتي، مشابهت مايه كوشند با تكيه بر درون است، گروهي و ماركوزه نشان دهنـد هاي او را با آدورنو

مي ديگر وي را مانند دريدا  خواهي نخواهد محصول سياسي چنين تصوري از شريعتي، البته فراتر از الگوي جمهوري. كنندو بودريار تحليل

اما اكنون بايد در انتظار تأويل آراي شـريعتي بـر. ها نيز تصويري از جهان سياست جز در قالب دموكراسي ندارند مدرن چه، حتّي پست. بود

. منـدي اسـت كـه پـيش از غربيـان زوال آنـان را فهميـده اسـت بـان هـوش شريعتي جديد ديده. باشيممبناي اين دو مكتب فكري مد روز 

و پست هاي پست تئوري مي ماركسيسم نشان مدرنيسم ا نتيجـه. شود كه غـرب رو بـه زوال اسـت گر اين داوري درست شريعتي فرض ي امـ

و جدايي آن از ايـدئولوژي شريعتي در عالم عمل. مدرن نخواهد بود زوال، احياي انحطاط پيش و دولت، استقرار دموكراسي از جدايي دين

مي  به آسيب. كند دفاع و شناسي هـر دو رسـيده اما در عالم نظر منتقد مفاهيم مدرن است؛ منتقدي كه از سنت گذشته، مدرنيته را درنورديده

.است
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٭٭٭

مي اي وسيع نامهي آثار شريعتي دانش مجموعه مي. دهد از آراي متفاوت را در اختيار ما قرار بينـيم گاه او را در نسل اول، مدافع انقالب

مي  مي. يابيمو گاه در نسل چهارم، پيرو اصالح به حكومت ديني و نسل پـنجم از آثـار او ميـل بـه دولـت نسل دوم شريعتي را معتقد دانند

ا. كنند سكوالر را استخراج مي  ميز رساله گروهي در نسل سوم را هاي شريعتي راه ترور استخراج و نسل آخر مخالفت او بـا خـشونت كنند

و ترور نبود. دهند محور قرار مي  در هاي عارفانه لحظه. شريعتي خود البته اهل خشونت درو گفتارهـاي مهربانانـه هبوط در كويري او ي او

و انسان، انكارناپذير است م. باب ايمان به ترين منتقد ليبـرال دموكراسـي، هرگـز رؤيـاي ديكتـاتوري در سـري بزرگ ثابهشريعتي همچنين

كه اين. پروراند نمي مي. اند همه رأي متضاد در پنج نسل پس از او سر برآورده اما شگفتا و اكنون هم نهضت آزادي او را از رهبران خود داند

ه انصار حزب. دارند هم مجاهدين انقالب يادش را گرامي مي  كه در بنيادگرايي نسبتي بـا شـريعتي ندارنـد، عـدالت اهللا طلبـي او را تأييـدم

و ملي مي مي مذهبي كنند به او اقتدا و: شريعتي چهار فرزند داشـت. كنند ها كه سنت نوگرايي را از شريعتي دارند، احـساس، سوسـن، سـارا،

به اين چهار نفر محدود نمي. مونا ف. شوند اما فرزندان شريعتي ي خـويش رزندان بسياري داشـته اسـت كـه هـر يـك او را در آينـه شريعتي

نسل شـريعتي بـسيار اسـت؛. خواه ستيز، گاهي جمهوري گرا، گاهي دموكراسي گرا، گاهي ملي گاهي مبارز، گاهي معلم، گاهي اسالم. بينند مي

مي. شريعتي هم  به جاي يك شريعتي، با چند شريعتي زندگي مي چند شريعتي. كنيم در واقع ما ميكه با هم رقابت كننـد، كنند، از هم سؤال

مي  مي. دهند به هم جواب مي شورش و همان بازجويي كنند، بازجويي مي كنند، مي. كنند ها را افشا و زنـداني مـي زنداني يكـي. كننـد شـوند

مي  به قدرت مي روحانيت را و ديگري آنان را ترور كه با هم مـي شريعتي. داريمها شريعتي. ما يك شريعتي نداريم. كند رساند . جنگنـد هايي

اكنون ايـن. چنين موقعيتي قرار گرفته استي آثارش قرار داده بود، اينك خود در چنبره شريعتي كه مذهب عليه مذهب را چون جوهر همه

.شريعتي است كه عليه شريعتي به پا خاسته است
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ـ روشنفكري ديني در عمل3

و ترك 1ها ما

و تركيه درست در زمانه. اسي ايران گويي پايان نداردديپلمهاي تناقض مي روابط ايران شود كه بهترين دوستان مـا در آنكـارا اي بحراني

مي  مي: كنندو استانبول حكومت به نام روشنفكران ديني شناخته و توسعه، هماناني كه در ايران و البتـه دولـت حزب اسالمي عدالت شوند،

ي حتّي اگر در تحليل نهايي، اميد جمهـوري اسـالمي بـه الگوهـايي از گونـه. جمهوري الئيك تركيه مغتنم است يافتن روشنفكران ديني در 

مي اما حتّي حزب. اهللا تركيه باشد حزب كه در ايران اصـالح اهللا ايران طلبـان مـذهبي داند كه در تركيه روشنفكري ديني غنيمت است، ولو آن

م نزد محافظه  و بنيادگرايان و سلف اسالم. حبوب نباشند كاران به هنگام پيروزي رجب طيب اردوغان كه الدين گراتر او، نجم از همين رو بود

كه در صحراي سكوالريسم هم گل اسالم  و كوشيد يادآوري كند ايرانيـان كـه. رويـد گرايي مـي اربكان، جمهوري اسالمي ايران هورا كشيد

مي  گويي اين بار از شرق بـه غـرب وزيـدن گرفتـه. شمردند د، خويش را معلم موفق اردوغان مي دانستن آتاتورك را آموزگار نابكار رضاشاه

هم كار بدان. است كه ائتالف آبادگران پس از تصرف شهرداري تهران، كوس و توسـعه زد كـه در پنـاه جا رسيد سرشتي بـا جـزب عـدالت

به نخست پيروزي اينك نيز گرچه حكومت ايران پارلماني نيست كه حزب حاكم. رسيدوزيري تركيه هاي آن اردوغان از شهرداري استانبول

با وجود اين، گـردش چـرخ زمـان. بينند كه در خرداد ماه سال آينده چنين كنند بر مجلس هفتم دولت را در دست گيرد، آبادگران دور نمي 

و توسعه  نه فقـط در تهـران ميانـه حافظهم.ي تركيه قرار داده است ائتالف آبادگران ايران را رو در روي حزب عدالت و بنيادگرايان ي كاران

و اصالح ي، آينـده روشـنفكران دينـي تركيـه. انـد طلبان مذهبي ندارند، بلكه ايدئولوژي خود را تا تركيـه نيـز امتـداد داده خوبي با نوگرايان

و اين پاياني بر تصور حاكميت اسالم هـاي در دهـه چه امروز بر آنكارا حاكم اسـت،آن. گرايي بر تركيه است روشنفكران ديني ايران هستند

به شكل كنوني درآمده است  و به نحو آشكاري از ايران تأثير پذيرفته و نيز سران حزب عدالت. گذشته و چه حزب فضيلت چه حزب رفاه

و عبدالكريم سروش در تركيـه هاي علي شريعتي، مهدي باز كتاب. اند هاي همتايان ايراني خود را از سر گذراندهو توسعه، همه آموزه  رگان،

و به هنگام درگذشت مهدي بازرگان، رهبر نهضت آزادي ايـران، از سـوي نجـم. اند خوانده شده  الـدين اربكـان پيـام تـسليتي ارسـال شـد

به هنگام رونق مباحثـه)شناس همچون نيلوفر گوله، جامعه(روشنفكران ترك  و دموكراسـي در محافـل روشـنفكري، دينـيي نـسبت ديـن

اگـر روشـنفكران. با وجود اين، روشنفكري ديني تركيه اكنون جنبشي بر سـرير قـدرت اسـت.، از ايران ديدار كردند)ي كيان همانند حلقه(

به فلسفه  و تعريف مدل حكومتي سرگرمند، روشنفكران ديني تركيه در رأس دولتي مـستقر قـرار گرفتـه ديني ايران هنوز در. انـدي سياسي

و تا چندي پيش قوهه قوه ايران البت و حـزب.ي مقننه تحت تأثير روشنفكري ديني قرار داشتي مجريه د خـاتمي، رئيس دولت، سيد محمـ

و. اندي سياسي روشنفكران ديني جلوه دادهي مشاركت، خويش را نماينده حاكم بر مجلس ششم، جبهه  اما هـر دو نظـام سياسـي در ايـران

د  و كمال و در تركيـه.ر اختيار روشنفكران ديني قرار ندارند تركيه، همچنان تمام در ايران نهاد روحانيت، به عنوان نهاد رسمي تفسير ديـن،

و نظام سياسي هستند  به عنوان نهاد رسمي تفسير جمهوري، حافظ كليت نظام اگر در ايران روشنفكران ديني بايد هر از گـاهي. نهاد ارتش،

م كنند تا با مخالفان حكومت يكي انگاشته نشوند، در تركيه همتايان ايشان بايد هر از چندي التـزام عملـي التزام عملي خود را به اسالم اعال 

به الئيسيته اعالم كنند تا توسط ژنرال گراتـر محـسوب هـا عمـل هـا نـسبت بـه ايرانـي با وجود اين، ترك. ها از قدرت حذف نشوند خود را

تربه دليل. شوند مي و حكومت ماهيت پارلماني نظام كه اكثريت حاكم بر پارلمان، دولت و اين را عمـالً در اختيـار دارد،)به جز ارتش(كيه
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و وارد جامعـه شـده ها از كتاب طلبي مذهبي ترك اصالح. هاي آنان بيش از ديگران در معرض آزمون قرار گرفته است تئوري به در آمـده ها

: است

اما تا چندي مجبـور. آنان در مقام دولت، البته قصد اجبار حجاب را نكردند.ي حجاب بود اولين بحران روشنفكران ديني تركيه، مسأله

كه اردوغـان اعـالم كـرد كار بدان. هاي تندرو حفظ كنندي خويش را در مقابل هياهوي الئيك شدند حتّي حجاب همسران محجبه  جا رسيد

آن تحصيل او را در اياالت متحـدهي براي حفظ حجاب دختر دانشجوي خود، مجبور شده فرصت ادامه  جـاي آمريكـا فـراهم كنـد كـه در

و بي و فروتر محجبه .حجاب برابرند، نه فراتر

آتاتورك براي جلوگيري از تأسيس دولت ديني در تركيه، با استيال.ي سازمان اوقاف تركيه بر مساجد اين كشور بود بحران ديگر سلطه

به آزادي ديني تضاد اشت بر مراكز مذهبي اين كشور، ديني دولت  و توسعه كه اين با تمايل حزب عدالت رهبر حزب عدالت.ي را سامان داد

به همين دليل، چندي از پست رياست دولت در عين رهبري حـزب حـاكم، محـروم شـده  و درست و توسعه مساجد را سنگر خوانده بود

.بود

ميهي دولتو سرانجام، بحراني كه گويي در نهايت دامان همه كه در خاورميانه هرگز: گيرد اي مسلمان را در بر بحران اسرائيل؛ دولتي

اردوغان كوشيد راه ميانه را در پيش بگيرد؛ مبتكـر طـرح صـلح.ي الئيك حساب خود را از اعراب جدا ساخته بود اما تركيه. محبوب نبوده 

و دستي در دست فلسطيني  و دستي در دست اسرائيلي شود با ها ا بـه راسـتي. هر دو طرف نزاع البته اين دست را پس زدند.شدها داشته امـ

چه مي  و دلي در مهر دموكراسي دارد، جز اين و نيـز يك روشنفكر ديني كه دلي در گرو دين توانـد بكنـد؟ انفجـار مركـز يهوديـان تركيـه

و تركيه را حساسي ماسون حمله و اردوغان هاي اين كشور نيز روابط اسرائيل . تيـغ بنيـادگرايي را بـر گلـوي خـود حـس كـرد تر ساخت

به پيوند با اسرائيل متهم مي ي روابـط تركيـه بـا اسـرائيل، رياسـت شود كه در بدترين دوره اردوغان اكنون در حالي از سوي برخي ايرانيان

.دولت را بر عهده دارد

و اروپا عصر سختي را سپري مي كران ديني تركيه براي اثبات كارآمدي دولت خـود در روشنف. كند تركيه همچنين در برخورد با آمريكا

به اتحاديه تالشند تا كوشش ناكام الئيك  ها فقط از تركيه اما اروپايي. خواهي خويش به فرجام برسانندي اروپا را با دموكراسي ها براي الحاق

هم. پا شودي ارو خواهند كه تسهيل فعاليت سياسي كردها، كليد عضويت در اتحاديه دموكراسي نمي  به رهبري فرانسه، خواهان الئيسيته آنان

و تغيير مجازات جرايم اجتماعي  كه لغو حكم اعدام جاسـت كـه بـار ديگـر ايـن.ي ايـن مـوارد اسـت نيـز در زمـره) از جمله زنـا(هستند

مي  و عملي قرار كه عامل آن نه فقط ژنرال روشنفكري ديني در چالشي تئوريك دموكراسـي، كـه افكـار عمـوميي هـاي محدودكننـده گيرد

و حسرت گفت.مسلمانان است  به طنز كه يك بار اردوغان ي اروپا ما را نپذيرد، از اياالت متحـده خـواهيم خواسـت اگر اتحاديه: چاره آن

به نفع دموكراسي عقب. كند)ي آمريكاي شمالي اتحاديه(تركيه را وارد نفتا ا اين رؤيايي بـيش ام. كند نشيني نمي چه، در آن سرزمين مذهب

به مدد خاك اندك خود در اروپا بتواند خود را اروپايي بخواند، هرگز هيچ بهانه. نيست به قاره تركيه اگر ي آمريكـا نخواهـد اي براي انتقال

 بـه رهبـري تركيـه، ايـن عـضو مـؤثر نـاتو،.و اين هرگز به معناي بندگي تركيه در مقابـل آمريكـا نيـست. يافت؛ حتّي اگر عضو ناتو باشد

و ژنرال اسالم(روشنفكران ديني توانست افكار عمومي و) هـاي مخـالف كردهـا گرايان عضو پارلمان را بـه دخالـت در عـراق راضـي كنـد

يكي از آمريكايي مرزهاي شمالي عراق را بگشايد؛ حتّي اگر هم .ترين اعصار حيات سياسي تركيه باشد كانون

و برادر، ايران، نيز دچار بحران شده روشنفكران ديني تركيه در برخورد با و تاو از سوي مجلس قراردادهاي ترك. اند كشور دوست سل

به تعويق افتاده است  و سفر سيد محمد خاتمي و اولين سـفر خـود را بـه تهـران اردوغان تجربه. ايران لغو شده ي اربكان را نيز تكرار نكرد

را. به جايي نرسيده است اما گويي سفر ديرهنگام او نيز. اختصاص نداد كه در عـصر اربكـان، همـراه او گـروه هـشت حاكميت ديني ايران

به اين روشنفكر دينيي ديدار سران دولت دهد، اكنون حتّي به اندازه تأسيس كرد تا قطبي اسالمي را در برابر قطب غربي تشكيل  هاي غربي

.دهد بها نمي
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مي گران ها البته تجربه ترك و اسالم. كننديقدري را سپري و سپس بـه سـكوالرهاي مـؤمن گرايان ترك كه چندي به روشنفكران ديني

هم مسلم تبديل شده  و عنوان، در معرض آزمون آموزه اند، پـردازي هـا از تئـوريآن كـار. انـد هاي نوگرايي ديني قرار گرفته زمان با تغيير نام

به عمل درباره و و دموكراسي گذشته ي مجازات زنـا،ي اعدام، مسألهي حجاب، مسألهي موضوعاتي چون مسأله درباره گراييي نسبت دين

و حقوق اقليت و جمعي، موضوع تروريسم و دولت، نسبت اخالق فردي رسيده است؛ ... ها، رابطه با اسرائيل، رابطه با آمريكا، نسبت مسجد

كم بدين. گرفت هايي كه دير يا زود پيش روي روشنفكري ديني ايران قرار خواهد پرسش در ترتيب تر از يك سده پس از ايجـاد جمهـوري

و تنگه  و غرب تكريه، بار ديگر استانبول به مجراي تعيين نسبت شرق و داردانل، و غرب دست(ي بسفر با. تبديل شده است) كم خاورميانه

د به جاي كمال آتاتورك، ژنرال الئيك، مردي از تبار روشنفكران كه اكنون سو نيز در اين. يني، رجب طيب اردوغان نشسته است اين تفاوت

چه باشد، مهم. اندبه جاي سكوالرهاي عصر پهلوي، مؤمنان جمهوري اسالمي قرار گرفته  هـايي چـون تر از لغو يا انعقـاد عهدنامـه نتيجه هر

مي. سل است ترك مي عقايدي مبادله كه عقدهاي جديدي را شكل و اين همـان نكتـه شوند شـناست كـه آلـن تـورن، جامعـه اي اسـ دهند

گـاه اسـت؛ تركيـه بـراي مـا آزمـايش. كنـد راه تجدد از مرزهاي تركيـه عبـور مـي: فرانسوي، در سفر دو سال قبل خود به ايران مطرح كرد 

و بدي گاه خوبي آزمايش و برون هاي تجدد، چالش ها آن رفت ها ي سفر خـود جمهور خاتم ترتيب اگرچه رئيس بدين. ها روشنفكران ديني از

نه براي عقد قرارداد ترك به تعويق انداخته است، بهتر است پيشنهاد كنيم اين بار به تركيه كه براي درك چالش را هـاي همتايـان تـرك سل،

ا. خود رهسپار سفر شود  و داستان روشنفكري ديني از نظر تا عمـل، به شنيدن دل سپرد كه اين بار به جاي سخن گفتن بايد ز با اين تفاوت

و ديد و خواند .حرف تا واقعيت را شنيد
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ـ مرداد  1387تهيه شده در سايت گرداب

.اگر مايل به خطايابي اماليي از اين كتاب هستيد، ما را مطلع فرماييد
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