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  اشاره
داده  یه همواره آن را محل رجوع و اعتماد مردم قرار مکبرخوردار بوده است  یتیخ از چنان موقعیعه در طول تاریت شیمرجع

ن رو نحوه یز داشته است. از این یو اجتماع یاسیس یه بعدکبلمنحصر نبوده  یو معنو ینین رجوع تنها به امور دیاست. البته ا
ت نه یمرجع یتوان برا یل مین دلیرد. به همکخ اسالم مبدل یدر تار یرگذاریتأث یج آن را به نهاد مدنیت، بتدریارتباط مردم با مرجع
ران بخصوص دوران انقالب یتحوالت معاصر ان مسأله در یز قائل شد. ایقانون را ن یر و اجرایه شأن تفسک یتنها شأن قانونگذار

 یت عالیحول مرجع ۵٧ یه انقالب اسالمکن اساس بود یبر ا رد.یگ یبه خود م یشتریران شدت بیا یمشروطه و انقالب اسالم
   شد. یانقالب اسالم یروزیت منجر به پیل گرفت و در نهاک(ره) شینیمقام امام خم

نگار تاريخو  شناسيمردم؛ پژوهشگر یبا عبدالله شهباز ییوگوگفت یانقالب اسالم یروزیزه سالگرد پین خاطر و به انگیبه هم
معاصر پیرامون نقش مرجعیت در تاریخ تشیع و تحوالت معاصر ایران داشتیم. از عبدالله شهبازی کتابها و مقاالت فراوانی در باب 
تاریخ معاصر ایران به چاپ رسیده است. کتاب مهم وی مجموعه چند جلدی «زرساالران یهود» بوده که توسط انتشارات اطالعات 

  به چاپ رسیده است. این گفتوگو را میخوانید:
  

ع و بخصوص تحوالت یخ تشیدر تار یمدن یت به عنوان نهادیحاضر در باب نقش مرجع یوگو!  گفتیشهباز ی* جناب آقا
ن یو حائل ب یانجیم ییرود، مقصود فضا یسخن م یاد مدنه از نهک یانقالب مشروطه و انقالب است. هنگام یعنیران؛ یمعاصر ا

 ین نهادیرد چنکارک یگره خورده است. به هر رو یعموم ین مفهوم امروزه با فضایا دولت و مردم است. هر چند ایومت کح
 یاز مردم گرفته م یمدن ین رو اقتدار نهادهایومت و دولت ها بوده است. از اکاز خواست مردم در برابر ح یبانیمحافظت و پشت

خ اسالم همواره یع در طول تاریت تشیه مرجعکن یبرخوردار است. حال با توجه به ا یدر برابر قدرت رسم یافکشود و از استقالل 
شبرد یت و پکدر حر ینان آنان بوده و بخصوص نقش مهمیو مورد اطم یاسیمحل رجوع مردم در مسائل مختلف و از جمله س

 یت به عنوان نهادیتوان از مرجع یا میآ -افتیتوان یگر نمید هايانقالبر آن را در یه نظک ینقش -است داشته یانقالب اسالم
  سخن گفت؟ یمدن

  
ه از ک ین هنگامیشود. بنابر ایافت نمیده ین پدیر چنیع است. در جهان تسنن نظیمختص جهان تش ايپديدهت یمرجع طبعاً  -
ن یتریکم. نزدیئعه برآیخ شیآن در تار یاسیو س یگاه اجتماعید به دنبال نقش و جایرود، با یت) سخن مین نهاد خاص (مرجعیا

ون را با تسامح یاست. البته واژه روحان ینید یا علمایون یروحان یاسیس یبرشمرد، رهبر یعیت شیمرجع یتوان برا یه مکرا  یعنوان
خ در ین در طول تاریز وجود دارد؛ بنابرایان نیروان ادیر پین اهل تسنن و سایبا در یت یهودیا یت یحیمس یایدر دن زیرابرم؛  یار مکبه 

ون برجسته بوده یه در آنها نقش روحانکدا شده یپ ییهان غلبه داشته و به تبع آن جنبشید یاسیو س یه نقش اجتماعک یجوامع
 ین تشابهات میعه است. براساس ایت شیبه نهاد مرجع یاجتماع -یاسیس ین جنبش هایتر یکتها نزدکن حرین رو ایاست. از ا

ن یامپراتوران روم و... از ا یامگکننده پاپ در برابر خودکننده و محدودکن ییسخن گفت، فرضًا  از نقش تع ینیتوان از نقش رهبران د
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   ون برعهده داشتند.یرماسوش از رفیتا پ ینقش ممتاز یاجتماع یسا به عنوان نهادیلکجهت پاپ و 
  
آن  یبه جا یرگذاریبه همان قدرت و تأث یلیه راند، توانست بدیممتاز را به حاش ین نهاد اجتماعیه اکون یزاسیوالرکند سیا فرآیآ* 
   ند؟یبب کتدار
  
ون در واقع یزاسیوالرکند موسوم به سیه فرآکن است یغرب نباشد، ا یرسم یخ نگاریمقبول تار یلید خیه شاکدگاه من ید -
 یحیه مشتمل بر اخالق مسک ینیت حذف قانون دیو در نها ینهاد مؤثر مدن یکن به عنوان یدسا و یلکبود به سمت حذف  یندیافر

هفده و  هايقرنت در یه در نهاکاست  یندین فرآیدر اروپا. ا ینیردیام غکپادشاهان و ح یامگکخود یردن راه براکبود و هموار 
 یرهایاربرد تعبکاگر چه از  - از اينروشود.  یشناخته م» استبداد روشنگرانه«ه به عنوان کد آورد یاروپا پدخ یرا در تار یجده دورانیه

به  یو قانون شرع ینید یه در قالب نهادهاکرا  ینهاد مهم ارزشمند مدن یکند ین فرآیبه نظرم اروپا با ا -زان هستمیگر یمثبت و منف
بر سراسر  یقانون یه به مدت دو قرن بکن شد یجه ایشدند، از دست داد. نت یلوه گر مج ینظم و سامان اجتماع یعنوان گونه ا

  ند.که افیسا یغرب یاروپا
دا ین پیوک(ره) تینیشه و عمل امام خمیرد ، در اندکفا یچهل و دو به بعد ا یت از سال هایه نهاد مرجعکرا  یدیه نظرم نقش جدب
 ینکشد منجر شد. در واقع ساختاریجد یایط دنیو انطباق آن با شرا یومت اسالمکشه حیاند یریگت به نضجیه در نهاکند کیم

د منطبق یجد یایط دنیتواند با شرایه مکشود یم ینیومت دکح یه او مدعکن است ی، ادیجد یاسیشه سینه اندیامام (ره) در زم
  .باشد
  
  برخوردار بوده است؟ یخ خود از چه مختصاتیان در طول تاریر ادیسا ینید یسه با نهادهایع در مقایت تشینهاد مرجع *
  
را به  یسانک امام صادق (ع)آغاز شد.  امام صادق (ع)از زمان  یعنی؛ یت از اواخر قرن دوم هجریع، نهاد مرجعیتش یایدر دن -

 ییاز قدرت فقاهت باال دوم د امام بودند وییمورد تأ صه عمده بودند: اولیدو خص یه داراکردند کن ییش تعیب خویعنوان نا
د و سپس یخ مفید بتوان از شیشد. شا یت جدیبت، مسأله مرجعیاما از قرن سوم و دوره غ. نیَ بن اع ةرارُز  مانند برخوردار بودند

  رد.کاد یع ین مراجع جهان تشیبه عنوان اول یخ طوسیش
رامون حوزه نجف و با یدر پ یالدیه در قرن نوزدهم مکن یند تا اک یدا میپ یخیل تارکن پس شیعه از ایت شیدر واقع مرجع

   ند.کیدا میپ یدتریساختار جد ءالغطاكاشفمرحوم 
و دوران تسلط  یو حمله طغرل سلجوق بويهآلنباشد. به هر حال پس از سقوط  یارید بسییمورد تأ یم بندین تقسید ایالبته شا

را  کیوحشتنا یزیعه ستیاست آنها بخصوص در فارس شیان بدرفتار بودند و سیعیان نسبت به شیسلجوق زیراران، (یسالجقه بر ا
  ع هم شدند.یتش یایدن یاسیع، رهبران سیتش یایرهبران دن یعنیت؛ ین پس نهاد مرجعیدامن زد.) از ا

  
از آنها  یاریه بسکن معنا ینگاران معاصر است. بدخ یاز تار یاریبس یه باز بر خالف آراکد یردکاشاره  یگریته دکنجا شما به نی* ا

  گردانند.یش از آن برمیپ یمکا یعه را به دوران مشروطه و یرهبران ش یاسینقش س
  
نگاري معاصر توسط برخی از تاریخ نگاران آغاز شده است. به نظرم این موج خیلی عالمانه و تاريخه در کاست  ین موجیا -

محققانه نیست و بیشتر به مسائل سیاسی آلوده است. در واقع در این نگرش این گونه عنوان می شود که گویا حرکتی که امام خمینی 
(ره) آغاز کردند نوعی بدعت بود، یا این که نهاد مرجعیت تابع تحوالت دوره قاجاریه بوده است. منسجم ترین کاری که در این 
زمینه شده، کتاب «مشروطه ایرانی» اثر ماشاءالله آجودانی است. به نظرم سیاسی بودن نهاد مرجعیت از قرن سوم؛ یعنی بعد از 
دوران آلبويه به طور جدی مطرح شد. از این پس جامعه تشیع انسجام یافت. البته در جاهایی که شیعه در اقلیت بود، به یک 

  سازمان نیمه پنهان تبدیل شده بود.
  
 یبرا یگرید یاسیت سیتوان ماهیش ادامه دادند، میمابکام هم آن را کاز ح یبرخه کسالجقه  یزیستعهیاست شیر از سیا به غی* آ
  عه برشمرد؟یت شیمرجع
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ه مورد کرا  ییهاومتکان برخالف اهل تسنن حیعیع وجود داشت. شیخود تش ی)، باورهایزیستعهین مسأله (شیر از ایبله! غ -
 یکومتها را به کان همه حیعیه شکتوان گفت ین رو نمیاست. از ا یدارشهین بحث ریدانستند. ایومت جور مکد امام نبودند، حییتأ

ا حضور یمغول و  هالكو خاندر دستگاه  ین طوسیالدریمثل خواجه نص ییهاتیل حضور شخصین دلیراندند. به همیچوب م
فاقد  ینیم شدند، از نظر دکن حارایلخانان مغول بر ایه اک یداشت. در زمان یاسیس ییقًا  معنایتو دقیدر دستگاه الجا یعالمه حل

 یرند. برایپذیرا م یمختلف یهانیلخانان مغول دیوتاه اکدوران  یکدر  از اينرورا داشتند.  ینیرش هر دیپذ یتعصب بودند و آمادگ
ت یه در نهاکرد کبا او برقرار مانه یرابطه دوستانه و صم یعالمه حل یبود ول یحیمستو در آغاز یان پادشاهان مغول، الجاینمونه در م

ر داد. البته بعدها ییبنده تغتو پس از مسلمان شدن نامش را به سلطان محمد خدایمنجر شد. الجا یعه شدن ویبه مسلمان شدن و ش
ت یاز همان آغاز در ساختار مرجع یاسیت سیمرجع یاسینقش س ،نیشتند. بنابر اکردند و کمسموم  عه شدنیتو را به سبب شیالجا
  ند.کدا یومت پکه حیانه علیجوزهیحتمًا حالت ست یاسین نقش سیه اکه شده بود و الزم نبود یتعب

    
توانستند  یه مردم به راحتکاز لحاظ روابط قدرت وجود داشت  یارکچه سازو ینهاد مدن یکت به عنوان یدر ساختار مرجع *

  نند؟ که و بدان اعتماد کیومت ها بر آن تکدر برابر ح یقو یبانیچونان پشت
  
ت یثرکعه ایه شک یر فشار بود؛ اما زمانیت و محاق قرار داشت و در واقع زیعه در اقلیه شکل گرفت کش یت زمانینهاد مرجع -

 یم» هیتق«ه ک یمه پنهانیعه از جامعه نیش یین فضایعمل برخوردار شدند، در چن یه علما از آزادک یل داد، به طورکیجامعه را تش
  اقتدار در جامعه بود. یه داراکل شد یتبد یبه نهاد ینهاد مدن یکت به عنوان ین پس نهاد مرجعیخارج شد. از ا رد،ک

  
  گر؟ ید یزیا چی یا سلطه شخصیزما) است یارک( یاز فرهمند یا ناشین اقتدار چه بوده است؟ آی* منشأ ا

  
نگاری ما اسیر روایتهای قالبی و کلیشهای است. فرضًا عنوان می شود که قانون جدید با تاریخن اقتدار قانون است. یمنشأ ا -

مگنا کارتا شروع شد. کسانی که این موضوع را به شکل کلیشهای مطرح می کنند، نه متن مگنا کارتا را خواندهاند و نه آشنایی با 
تاریخ اسالم دارند. هنگامی که از قانونمند بودن جامعه سخن میگوئیم، برخی تصور می کنند مقصود از آن باید قانون غیردینی 
باشد. توجه نمیشود که حتی در قرن نوزدهم در غرب قانون به شدت ریشه و رنگ دینی داشت. قوانین الئیک فعلی اروپا دقیقًا ادامه 
همان فقه مسیحی است. هنگامی که در دنیای اسالم از قانونمند بودن جامعه سخن گفته می شود، به این نکته توجه نمیشود که 
خود قرآن کتاب قانون است. در قرآن بایدها و نبایدهایی برای ساماندهی نظم اجتماعی مطرح شده است. این باید و نبایدها هم 
اخالقی هستند و هم مدنی، از طرف دیگر در جهان تشیع ما با فقه مدونی روبرو هستیم. ما «مگنا کارتا» را مطرح میکنیم اما چشم 
بر کتاب حجیم «شرایع» میبندیم. تصور می کنیم که فرمان دو سه صفحهای مبهمی به نام مگنا کارتا متن بسیار مهمی است اما 
کتاب چند جلدی «شرایع» اهمیتی ندارد. لذا میپنداریم که قانون باید حتمًا قانون غیردینی باشد. فقه؛ یعنی قانون. قانون غیر دینی 
چیزی جز توهم نیست و اصًال وجود خارجی ندارد. مبنای قانون دین است، چه قانون مدرن چه قانون سنتی. بنابر این، نهادی به نام 
مرجعیت در جهان تشیع در کنار بعد اخالقی، بعضًا از بعد کاریزماتیک (چون علما و مراجع شیعه همیشه کاریزما نداشتند و تنها 

  در برخی مواقع کاریزما پیدا میکردند) هم برخوردار بود.
 یک یو یبرا یانکو م یط خاص زمانیم به خاطر شراکن حیدهد و ایم یمکح یرازیش یرزایبه نام م یمرجع یمثًال زمان

 یاسیس یزمایارکاز  ه هوادار مشروطه بودندک یان مردمیدر م یبه نام آخوند خراسان یا مرجعیند ک یجاد میا یاسیس یزمایارک
ا یند. کیدا میپ یمعنو یزمایارکان مردم مؤمن یدر م ه داشتک یت خاصیبه خاطر شخص یبروجرد اللهآیتا ی .شودمیبرخوردار 

ان یدر م یاسیس یزمایارکعه یخ شیش از همه مراجع تاریب -د بتوان گفتیشا -ه کند کی(ره) ظهور م ینیدر دوران معاصر امام خم
  شده است.ینم یناش یزمایارک ت ازیه همواره اقتدار مرجعکد دانست ید؛ اما بانکیدا میمردم پ

  
  د؟ یدانیآن به عنوان شارع و قانونگذار م یاسیو س یاز نقش اجتماع یعه را ناشیت شین شما اقتدار نهاد مرجعی* بنابر ا

  
ردند. ما کیر میل و تفسیردند و هم آن را تأوکیع هم قانون را وضع میتش یایقانون. در دن یو مجر ه مفسرکبل گذارقانوننه تنها  -
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  م. یام شرع داشتکح
ه فقها به عنوان کن معنا یبد. یشرع یگرید یومت عرفکح یکیم: یومت مواجهکران، با دو نوع حیاز جمله ا یدر جوامع اسالم

ار اداره کومت را به موازات هم در کن دو حیف خاص خود را داشتند. ما ایوظاعرفی ام کح و مفسر قانون بودند و یام شرع مجرکح
سلطان محمود  یه شبکآمده  یکالسکدر متون در دوره غزنوی.  مثالً هم صادق بود. اهل تسنن ن مسئله در مورد یام. ینیب یجامعه م

ن یند. سپهساالر به اک یر میند، تعزین حالت ببیرا اگر محتسب ترا در ایز رون نرویبه سپهساالرش گفت: شب هست ب یغزنو
ه به نزد محمود کزند. فردا شب یرود و اتفاقًا محتسب او را در وسط بازار شهر حد م یرون میند و مست به بکینم یمسئله توجه

ومت کاز ح شرع و استقالل آنه قدرت کم ینیب یمخندد.  یشود و به او م یپشت او م ید، محمود متوجه زخم هایآ یم یغزنو
از  یعیش از اسالم با تنوع وسیپ یو حت یند. ما در دوران اسالمک یر میسپهساالر محمود را تعز یه حتکبود  ی) در حدی(عرف
  برخوردار بودند. ییه از اقتدار باالکم یمواجه یمدن ینهادها

شتر است، نقش یب یغرب یاروپا یشان از متون قانونلیقدمت و تفص هاآناز  یاریبسه کما  یقرآن و متون مفصل فقهن یبنابر ا
ان یت را بکیام معامله و مالکن احیتر ییجز یه حتک ،»عیشرا«مانند  هاییکتابمقایسه با . در داشته گذاریقانوندر  یار مهمیبس
  م.یندارمدون  قانون یغرب یند، در اروپاک یم

  
از مشروطه به  یعنیچگونه توانسته در دوران معاصر؛  ینهاد سنت یکت به عنوان یمرجع یه نهاد مدنکن است یا یپرسش بعد *

خ یه تارک یینجاگر، از آیان دیرا گردد. به بیدترش پذیال جدکردها را در اشکارکن یران همه ایا یدر انقالب اسالم خصوصبعد و ب
 ینیعه چگونه توانسته به نقش آفریت شیمدرن است، مرجع یده ایه پدکژه انقالب یته گره خورده و به ویده مدرنین با پدرایمعاصر ا

  ازد؟ید دست یجد یها
  
 یقرار م ییدر مواجهه با استعمار اروپا یعیه جامعه شکند ک یدا میعه پیت شیمرجع یمدرن را از زمان ر شمایبه تعب ن نقشیا -
و وجود  ییایت جغرافیاهل تسنن به خاطر موقعزیرا  اهل تسنن در مواجهه با غرب قرار گرفت یرتر از علماید عهیت شیرد. مرجعیگ

ل مباحث ین دلیبه هممستقیم داشت. جدهم با غرب برخورد یهند در قرن هحکومت گورکانی در در مصر و  یعثمان یامپراتور
  رد.کدا ین پیوکدر فقه اهل تسنن زودتر تد یجد یاسیس

مستخدم کمپانی پروتستان ونر معروف یسین،  میمارت یهنرشود.  یه آغاز مین مواجهه ما با غرب در قرن نوزدهم و با قاجاریاول
شهرت پیدا  دولتمردانبرخی ومت قاجار بخصوص کح کمکد و با یآ یمایران از هند به  فتحعلی شاهدر زمان هند شرقی بریتانیا 

رده بودند، در کن یته تدوکلکدر  یهند شرق یمپانکارشناسان که کدر رد قرآن کریم، را » زان الحقیم«تاب کدر این زمان  .کندمی
یعنی » پادری«نوشتند. » یادرپ«در نقد  هاییرساله یمرحوم نراق لیعه از قبیش ین علماین بیردند. در اکر و پخش یثکران تیا

زان یم«تاب کو  یحیمس یونرهایسیه میبه بعد عل فتحعلی شاهاز زمان ها هین ردیاکه عنوان عام میسیونرها بود. » پدر«یا » فادر«
ام کاحشود و  یم یاسیامًال سکعه یت شیا مرجعین قضایران و روس بود. در همه ایگر، جنگ ایشدت گرفت. حادثه مهم د» الحق
ه یاول عل یرزایو اعتراض مرحوم مرویتر د ه قراردایعل ینک یعل ت حاج مالکحر ن موج بهیت همیند و در نهاک یصادر م هیجهاد

ه کشد. مثًال معروف است  یتر م یاسین نقش روز به روز سیو و سپس به نقش علما در انقالب مشروطه منجر شد. اکانحصار تنبا
 یعنیثالث، انقالب مشروطه نه موضع مراجع  یدر ماجرا زیرابود  یاسیسریغ یعالم» عروهصاحب « یزدیاظم کد یمرحوم حاج س
شاه  یه هر سه هوادار مشروطه و ضد محمدعلکدشت، را  یتهران یلیخلحسین رزا یو م یخ عبدالله مازندرانیشو  یآخوند خراسان

ایران ماجرای مشروطه  درچون  یزدیاظم کد یگران را. مرحوم حاج سیو د یخ فضل الله نوریشچون  یینه موضع علمابودند، 
ه کصادر کرد  یمکار محیم جهاد بسکحپس از حمله ایتالیا به لیبی  ینین مرجع دیهم یمعروف شد، ول یاسیرسیبه غبود  طرفبی

چون  یاسیو س ینیمرجع د عه تا ظهوریت شیمرجع یاسیسن نقش یا .رودمیع به شمار یخ تشیدرخشان تار یام جهادکاز اح یکی
  افت.یدهند، ادامه  یبدان م یق تریل گسترده و عمکه شک(ره)  ینیامام خم

  
هم  یاسی،  مرجع سینیت دینار مرجعکتوان در  ین حساب او را میا با اید؟ آینک یر مکچه ف یت الله بروجردی* درباره آ

  دانست؟
  
دو دهه پس از  یکیبخصوص در  .شده یدر حق و یبزرگ یتأسفانه جفاام. مردهکار کاد یز یبروجرد اللهآیت یزندگدرباره  -
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ت الله یه با راه آک را رفت یراه(ره)  ینیا امام خمیه گوکشت ن تصور نادرست وجود دایا ما خام بود ینگارخیه تارکانقالب 
ن بود و اگر در یبار روشنیبس یتیشخص یاسیاز نظر سبروجردی  اللهآیتاست. ، متفاوت ومت بودکه مماشات با حک ،یبروجرد
شان یبودن ا یاسیرسیغ ین به معنایست، ایما نامروز خاص باب طبع  یه در مقطعکرد کرا اتخاذ  یروز مواضع یاسیمسائل س

 یعنیدوم در رابطه با اسالم اتفاق افتاد،  یومت پهلوکه در درون حک یر تحولیاز س بود یومت وقت تابعکشان با حیرابطه است. ین
 یت الله بروجردیتوأم با مماشات بود، آ ینیام دکاحدر قبال اش هیند و روکت یرا رعا یرد ظواهر اسالمکیم یه شاه سعک یتا زمان

 ٢٨ یودتاکژه پس از یومت قرار گرفت. به وکدر برابر ح یبروجرد اللهآیتج دگرگون شد یتدره بین رویه اک ینرم بود، اما زمان
 یندار ات برهیه اگر دست از روکبه شاه اخطار داد  یت الله بروجردیرد. آکد یران تهدیاز اخود در چند مورد شاه را به خروج  مرداد

ر کسرلشش، مخصوص کبه پزش یمقطعدر شوم. شاه به شدت دستپاچه شد و  یشور خارج مکاز ع یمن به عنوان مرجع عالم تش
در مسئله  یت الله بروجردیه آک یمواضعداد از ایران خارج شود. دستور  ،بوددر ایران  بهائیکه از سران فرقه  یادیم ایرکتر عبدالکد

شتار کل یل به دلیه اسرائیرا عل یم بزرگیم تحرکح یبروجردت الله یبود. آ یاسیار سیبس ل گرفتیس دولت اسرائین و تأسیفلسط
  به ارمغان آورد. یو یبرارا در جهان اسالم  یمین مسئله اعتبار و وجاهت عظیرد. اکن صادر یمردم فلسط

  
چ ی، هیبروجردت الله یآ یاسیت سکمنجر شد و مواضع و حر یشبرد انقالب اسالمیه به پکت امام (ره) کن حرین شما بی* بنابرا

  د؟ینیبینم یتفاوت
  
در  ییر اعتالیس یکن خط یردند. اکشروع  یت الله بروجردیه آکاست  یادامه خطکردند ه امام (ره) آغاز کرا  یتکحر بنظر من، -
ومت کد با حیدر تعارض شد ۴٣و  ۴٢ یدر سال ها ماندند یزنده م یت الله بروجردیاگر آدوم دارد.  یومت پهلوکت با حیضد
 یشان تفاوت میوه برخورد ایش یت الله بروجردیآ وخویخلقو  یتیات شخصیل خصوصید به دلیمنتها شا گرفتند. یقرار م یپهلو
   ند.بود یبروجرد اللهآیتادامه دهنده راه خمینی امام بنظر من، ر بود. یاجتناب ناپذ یومت پهلوکت با حیرد، اما تعارض مرجعک

  
 یخورد. م یبه چشم م یع در انقالب مشروطه و انقالب اسالمیت تشیسه نقش نهاد مرجعیگر در رابطه با مقایته مهم دکن یک* 
 ینییت چه تبیه مرجعکن است یق اهدافش باز ماند. سئوالم است خورد و از تحقکش یشمار یل بیه انقالب مشروطه به دالکم یدان
  رد؟یبهره گ یشبرد بهتر انقالب اسالمیپ یست مشروطه براکست داشت و چگونه توانست از شکن شیاز ا

  
 »تیروحان«مفهوم م. یریت بگید نهاد مرجعیرا با ینیت دکنماد حراست.  یقیر دقیتعببردید ار که به کرا  »تیمرجع«ر ین تعبیا -

و طالب وعاظ دو صنف . مثًال در مجلس اول (مشروطه) دوشیم میمختلف تقس یهات به صنفیاست. روحان یمفهوم بازتر
طلبه را از نظر نقش و  یکت کحر ه بتوانکست ین گونه نیا .ندگان منصوب خود راینمامراجع و  ندگان خاص خودشان را داشتندینما
  مرجع دانست. یکبه مانند نقش  یرد اجتماعکعمل

ران کالبته روشنف .دافتیما به راه م» گرایغرببشدت «ران کن روشنفیت در بیه روحانیعل یدیپس از مشروطه موج شد
ضد  بر یستیترور یوه هایبه اعمال ش» گراغرببشدت «ران کن روشنفیز نبودند. ایستز و اسالمیستیه روحانکم یداشت گراییغرب

ن اقدامات یا ترینمهماز  ید عبدالله بهبهانیسآقا نوری و  اللهفضلبه دار آویختن و شهادت حاج شیخ پرداختند، علما مراجع و 
ه ک یبه طور ودو تحت فشار قرار دادن مراجع بمرجعیت و علمای دینی ب نهاد یران تخرکن دسته روشنفیو غم ا بود. تمام هّم 

ت یضد مرجع گرایغربان خاص ین جریاشیخ عبدالله مازندرانی در عتبات در انزوا قرار گرفتند. و  یمانند آخوند خراسان یمراجع
در زمان فتح  یل موجهیچ دلیل و بدون هین دلیشان در جامعه شود. به همیرگذاریعه و تأثید تا سد راه نفوذ مراجع شیوشکعه یش

 یشاه، آخوند خراسان یخواهان بر محمدعلمشروطه یروزیدر زمان سقوط تهران و پختند. یرا به دار آو یخ فضل الله  نوریشتهران، 
 در تهران یآخوند خراساناستقرار ، با دادمیرخ  اقدامن یند. اگر اکان و طالب خود از عتبات به تهران مهاجرت یقصد داشت با اطراف

ختند تا یرا به دار آو یخ فضل الله نوریشل ین دلیماند. به همینم یباق گراغرب یافراط هایکانونو جوالن  گیریقدرت یبرا ییجا
تا مدت ها مثًال رسید. دن رضا شاه به اوج خود یقدرت رسن موج در زمان به یاکنند. تهران منصرف ت به کرا از حر یآخوند خراسان

با شرح انجام داده بود مدرسه سپهساالر را در  یستیناشااخالقی ت که حرکرا  یس طلبه اکدر صفحه اول روزنامه اطالعات ع
ت را در موضع بسته و ی، نهاد مرجعیت الله بروجردیانقالب مشروطه تا زمان آت ها از کن حریا مجموع .کردندمیچاپ ات یجزئ
  شد.ت ینهاد مرجع یاسیت سکاط شاخص حریحزم و احتدر این دوره قرار داد.  یدفاع کالدر 
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  د؟یدان یت میشدن مرجع یست مشروطه را حاصل منزوک* شما ش

  
 یعه صورت میه مراجع شیه علکبود  یدیحمالت شد هاآناز  یکیه کت اس یافراط یت هاکاز حر یست مشروطه ناشکش -

خود خارج شد و در  یدفاع کاز ال یاسیت از نظر سیافت. در زمان امام (ره) نهاد مرجعین مسئله تا زمان امام (ره) ادامه یگرفت. ا
  است. یآن انقالب اسالمامد یه پکرد کدا یپ یامام (ره) حالت تهاجم یاسینهضت س

  
را سد راه مدرن شدن  ین نهاد سنتیداشتند. در واقع آنها ا یدیت مخالفت شدیران با نهاد مرجعکاز روشنف یه عده اک* اشاره شد 

ت ه در نهضکنیافت، تا ایچهل و دو ادامه  ید مراجع تا آستانه سال هایشد ین امر، با انزوایه اکز اشاره شد یدانستند. ن یران میا
ف یت با توان و تعریبه بعد، نهاد روحان ١٣۴٠ یا از سال هایه آکن است یبه خود گرفت. پرسش ا یگریل دکامام (ره) ش یاسیس
  ؟دان آمده بودیاز نقش خود به م یدیجد

  
دا ین پیوک(ره) ت ینیشه و عمل امام خمی، در اندردکفا یبه بعد ا ١٣۴٢ -١٣۴١ت از سال یه نهاد مرجعکرا  یدینقش جد -
امام (ره) در  ینکشساختار .شودمید منجر یجد یایدنو انطباق آن با  یومت اسالمکشه حیاند یریگت به نضجیه در نهاکند کیم
ن مسئله به یه) بر اد منطبق باشد. امام (ریجد یایدنتواند با  یه مکشود  یم ینیومت دکح یمدعه کن است یاد یجد یاسیشه سیاند

ه نظام کن معنا یدهد. بد یپس از انقالب خود را نشان م یاسالم یت هم در رفتار جمهوریند و در نهاک یم یپافشار یطور جد
 ید عرضه میتجربه جد یکج به صورت یتدرروز ب یاسیس یبا توجه به نقش فقها و مصلحت ها و تجربه ها یاسالم یجمهور

 ین تجربه ایبه دست  آورد. ا ییهاتیاست مدرن موفقیو س یسازومتکه در عرصه حکند ک یم یت سعیشود. در واقع نهاد مرجع
  شود.  یم ینون دارد طکه هم اکاست 

  
رد؟ به عبارت کر یتعب یرفتار حزب یکتوان به  یچهل به بعد م یت بخصوص از سال هاید مرجعیرش نقش جدین پذیا از ای* آ

  افته است؟یحزب را  یکت یت قابلیا مرجعیآ گرید
  
دارد.  یبنددسته یمعنا یاست. پارت »یپارت«حزب به چه معنا؟ حزب،  ترجمه همان واژه  .پسندمیر حزب را نمیمن تعب -
 یهاگروه یعنیاست،  یستیسکمارهای فرضپیشه بعضًا منطبق با کاز مفهوم حزب در جامعه ما رواج دارد  یخاص یرهایتعب

 یامروزه هم فراجناح یت حتیار برد. نهاد مرجعکت به یتوان در رابطه با مرجعیر را نمین تعبیا .زکبشدت منسجم، هماهنگ و متمر
  ند.کیعمل م

  بخش دوم 
  نهاد دمکراتیک

  مرجعیت و نقش آن در تاریخ انقالب اسالمی
  تاریخ نگار معاصر _ واپسین بخشوگو با عبدالله شهبازی در گفت

  .١٣٨٣بهمن  ٢١همشهری، چهارشنبه، 
  http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1383/831121/world/idea.htm  

   
کل گیری مرجعیت در عالم تشیع به عنوان نهادی مدنی اشاره شد و آنگاه وگوی حاضر به چگونگی شدر نخستین بخش گفت   

کید شد که این نهاد در طول تاریخ شیعه نه تنها  اقتدار آن ، رواین بلکه مفسر و مجری قانون هم بوده است. از گذارقانونبر این نکته تأ
وگو به کارکرد مرجعیت در تحوالت در بخش دیگر گفت ناشی از نقش اجتماعی و سیاسی آن به عنوان شارع و قانونگذار بوده است.

  معاصر ایران؛ یعنی انقالب مشروطه و انقالب اسالمی پرداخته شد. واپسین بخش را با هم می خوانیم.
  محمدرضا ارشاد
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فراحزبی می  ای* چه ساز و کاری در نهاد مرجعیت وجود دارد که آن را از سانترالیسم حزبی دور نگه می دارد و بدان وجهه
  بخشد؟

  
مفاهیمی از این دست که مرجعیت شیعه را به حزب تعبیر و یا تشبیه می کند، یا حتی فراتر از آن دین را برابر با ایدئولوژی می  -

تأثیر ایدئولوژی تحت بیشتر م است. این فضا  ١٩٧٠م و اوایل دهه  ١٩۶٠داند، بیشتر مولود فضای فکری و فرهنگی دهه 
بزرگ احزاب  .سیاسی بودو تمرکز انسجام و  در احزاب مارکسیستی مهم تلقی می شد، انضباط و احزاب چپ بود. آنچهمارکسیستی 

محافل سیاسی هستند و به بیشتر شبیه و  کنندمیعمل  های بازمانند سازماناین احزاب ب .متفاوتنداحزاب مارکسیستی با غربی 
آمریکا پایگاه اجتماعی مشخصی دارد که آن پایگاه بیشتر طبقه متوسط حزب دمکرات  مثالً  .گروه های اجتماعی معینبازتاب 
صادق است؛ اما نهاد مرجعیت هیچگاه دارای  کارمحافظهاند. همین مسئله در انگلیس در تفاوت میان حزب کارگر و حزب جامعه

م واحد سیاسی نبوده است؛ یعنی مرجعیت نهادی نیست که پیرامون یک آرمان و شعار سیاسی معین و در جهت منافع یک پالتفور
  طبقه اجتماعی خاصی شکل گرفته باشد.

  
* گفتید که مرجعیت شیعه حول هیچ آرمان سیاسی شکل نگرفته است اما آیا اعتقاد به ضرورت مبارزه با همه حکومت های جائر 

گیرد، می تواند به عنوان آرمان (عج) و غلبه خیر بر شر که با حکومت آن حضرت صورت می هور حضرت مهدیو ظالم تا ظ
  واحدی، حرکت سیاسی این نهاد را توجیه کند؟

  
تواند داشته باشد. مسئله مهم درباره مرجعیت اینها مفاهیم اعتقادی تشیع هستند. این اعتقاد را یک شیعه غیرروحانی هم می -

وابسته بودن آن به پایگاه طبقاتی و عدم تعلق به آرمان های مختلف سیاسی است. مراجع مختلفی در طول تاریخ داشته  شیعه غیر
(ره) با یکدیگر مقایسه شود،  الله سیستانی و حضرت اماموقتی نحوه عملکرد آیت مثالً اند. ایم که عملکردهای متفاوتی داشته

کنند؛ اما در این که هر دو در دیدگاه فقهی و مبانی فقهی ف، دو نقش متفاوت ایفا میشویم که هر دو در دو فضای مختلمتوجه می
مرجعی که در آسیای میانه یا در قفقاز  نیست. یا نمونه های دیگری را می توان مثال زد. فرضاً  و هر دو مرجع هستند، شک مشترکند

در فضای حکومت پهلوی  فرضاً به اقتصاد دولتی دارد. درحالی که مرجعی که نگاهی بدبینانه  در زیر سلطه حکومت کمونیستی بود
دارد. بنابراین مرجعیت حول یک خط داری و به خصوص از نوع آمریکایی نگاه بدبینانه به اقتصاد الگوی سرمایه زندگی می کرد

شخصیت دینی با  مرجع به عنوان مقام از اینروتا بتوان از آن به عنوان حزب یاد کرد. سی معین تبلور پیدا نکرده مشی یا پالتفورم سیا
اقبالی است که مردم به او در درجه اول در امور رجل سیاسی تفاوت پیدا می کند. آنچه که تشخص یک مرجع را معین می کند، و 

بروجردی،  اللهآیتمانند مرحوم  سیاسی داشته باشد تواند نقشخاصی میفضای ا همین مرجع در ام .یامور سیاسدر دینی دارند نه 
  ای خاص از زندگی شان به امور سیاسی پرداختند.کاظم یزدی و... که در دوره (ره)، یا مرحوم حاج سید حضرت امام

  
ها و نگرش های متفاوت مراجع باشد؛ یعنی گونه ای تکثر را در * درواقع نکته مهم این است که این نهاد می تواند جامع دیدگاه 

خود جای داده است. به همین دلیل از توانایی انطباق با شرایط مختلف برخوردار است. آیا این مسئله به خصیصه ساختارشکن این 
  نهاد بازمی گردد؟

  
به این کنند اسالم را به یک ایدئولوژی ساکن بدل  می کردنددهد. افرادی که تالش وفق فضایی می تواند خود را با هر  دقیقاً بله!  -

نکته توجه نداشتند که اسالم تنها دینی بود که تا قرن شانزدهم میالدی در حال گسترش بود. درحالی که ادیان دیگر تا دوره ای 
یک سو تا اندونزی و از دیگر  مشخص در محدوده جغرافیایی خاصی گسترش یافتند؛ اما اسالم تا قرن شانزدهم و حتی هفدهم از
اگر چنین دینی خود را به یک  سو تا سودان و قلب اروپا در حال پیشرفت بود و هنوز هم که هنوز است در حال گسترش است. طبعاً 

  را از دست می دهد.یابندگی کارآمدی و گسترشکند آرمان و شعار سیاسی محدود 
شکل گرفته که مردم به  راحتی با آن پیوند برقرار می کنند. این مسئله به خصلت دمکراتیک این  ایگونهکار نهاد مرجعیت بوساز

تقلید در اصول باطل است اما در فروعی که قابل تقلید است، هیچ سازوکاری برای تعیین مرجع وجود در تشیع گردد. نهاد برمی
به  -گزینند، در عالم تشیع، نهاد مرجعیتها، پاپ را برمیمتشکل از اسقف ندارد؛ یعنی برخالف کلیسای کاتولیک که شورایی

توانند از او تقلید کنند و دهند که میدمکراتیک است؛ یعنی مرجع کسی است که مردم تشخیص می نهادی کامالً  -تعبیر امروزی
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دور است. بدین معنا که مردم درواقع  از هرگونه سودجویی و تقلب به این تشخیص چون بر مبنای باورهای عمیق دینی است
خواهند در امور بدون آن که کمترین اجباری در کار باشد و یا می خواهند از مال شخصی خودشان وجوهاتی را به یک فرد بدهندمی

ب سیاسی و کنند. بنابراین آنچه که در سازوکار تعیین رهبری احزا »تقلید« کنندشان از فردی که خود انتخاب میشخصی  کامالً 
سیستانی از این حیث نمونه جالبی است. او مقلدان فراوانی   اللهآیتها وجود دارد، در تعیین نهاد مرجعیت وجود ندارد. فعالیت آن

مبنای تشخیص ایشان عملکردشان  بر النهرین پیدا کرده است؛ اما در مقطع زمانی خاصی و خصوص در بیندر دنیای تشیع ب
درباره . اندپذیرفتهبه این خاطر که پالتفورم سیاسی ایشان را اند شدهنه نیست که افرادی از آغاز مقلد ایشان گوسیاسی می شود. این

که خودشان تشخیص داده  شدند(ره) و دیگران نیز همین صادق است. افرادی مقلد این مراجع می مراجع دیگر مانند امام خمینی
  تشخیص دینی بود.، مور دینی تقلید کنند. این تشخیصدر ا هاآنتوانند از میباشند 

       
  خصوص در پیشبرد و پیروزی انقالب اسالمی چگونه بود؟* نحوه تعامل نهاد مرجعیت با احزاب دیگر ب

  
پیامد حرکت های سیاسی دهه چهل به بعد است، من چنین نظری ایران انقالب اسالمی  کنندمیبرخالف افرادی که مطرح  -

 بود ایهای مسلحانهکه انقالب حاصل حرکتبودند خلق مدعی  های فداییهایی مانند مجاهدین خلق یا چریکگروه ندارم. فرضاً 
بادر ها در آلمان گروه در این سال .ان بودتر از ایرگستردهدر ترکیه  یالدیم ١٩۶٠های مسلحانه دهه حرکت .ندایجاد کرد هاآنکه 

در آمریکای التین و... گروه های مسلحانه و چریکی به مراتب گسترده تر از ایران فعالیت می  د سرخ،در ایتالیا بریگاماینهوف، 
انقالب اسالمی حرکتی  ،اینرو از .ر انقالب نداشتندنقش اساسی د ها به انقالب نینجامید. احزاب دیگر همهیچکدام از اینکردند. 

احزابی مانند نهضت آزادی، جبهه ملی و انواع احزاب مارکسیستی مانند حزب بود که ارتباط مستقیم با احزاب سیاسی نداشت. 
احزاب سیاسی از یک . ندفتمن انقالب بود که توان عرض اندام یابه یُ این احزاب توده احزاب توانمندی در دوران انقالب نبودند. 

نظرم این برخاسته از انقالب که بسیاسی  کانال بر انقالب تأثیر گذاشتند و آن هم کانال کادرسازی بود؛ یعنی تزریق کادر در نظام
 را ترمیم کنیم. هاآن یمهایی که امروزه مجبورافراط ها و تندروی ؛های منفی آن کم نبودجنبه .هم منفیمسئله هم جنبه مثبت داشت 


