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اﺷﺎره
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ از ﭼﻨﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﻮاره آن را ﻣﺤﻞ رﺟﻮع و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽ داده
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ رﺟﻮع ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر دﯾﻨﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻧﺤﻮه
ارﺗﺒﺎط ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ،ﺑﺘﺪرﯾﺞ آن را ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻣﺒﺪل ﮐﺮد .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺄن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﻪ ﺷﺄن ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﺨﺼﻮص دوران اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ۵٧ﺣﻮل ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﻘﺎم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ و ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻬﺒﺎزی؛ ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎر
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان داﺷﺘﯿﻢ .از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻬﺒﺎزی ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺑﺎب
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻢ وی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪی »زرﺳﺎﻻران ﯾﻬﻮد« ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:
* ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﻬﺒﺎزی! ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎب ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی ﻣﺪﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺤﻮﻻت
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻧﻬﺎد ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ رود ،ﻣﻘﺼﻮد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ و ﺣﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ دوﻟﺖ و ﻣﺮدم اﺳﺖ .هﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺑﻪ هﺮ روی ﮐﺎرﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدی
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ و دوﻟﺖ هﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﻗﺘﺪار ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺪﻧﯽ از ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد و از اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت رﺳﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺗﺸﯿﻊ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم هﻤﻮاره
ﻣﺤﻞ رﺟﻮع ﻣﺮدم در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن آﻧﺎن ﺑﻮده و ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﯿﺸﺒﺮد
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ -ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ آن را در اﻧﻘﻼبﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ -آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی
ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟
ً
 ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﭘﺪﻳﺪهاي ﻣﺨﺘﺺ ﺟﻬﺎن ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ .در ﺟﻬﺎن ﺗﺴﻨﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ازاﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺧﺎص )ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ( ﺳﺨﻦ ﻣﯽ رود ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮآﺋﯿﻢ .ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ
ﻋﻨﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد ،رهﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﯾﺎ ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ واژه روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻣﺢ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮم؛ زﯾﺮا در دﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﯾﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺖ ﯾﺎ در ﺑﯿﻦ اهﻞ ﺗﺴﻨﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ در
ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﻦ ﻏﻠﺒﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺟﻨﺒﺶهﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻣﯽ
ً
ﺗﻮان از ﻧﻘﺶ رهﺒﺮان دﯾﻨﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﻓﺮﺿﺎ از ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎپ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮران روم و ...از اﯾﻦ
١

ﺟﻬﺖ ﭘﺎپ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻤﺘﺎزی ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از رﻓﻮرﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ.
* آﯾﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻤﺘﺎز را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﺑﻪ هﻤﺎن ﻗﺪرت و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﻪ ﺟﺎی آن
ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ؟
 دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻘﺒﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری رﺳﻤﯽ ﻏﺮب ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺰاﺳﯿﻮن در واﻗﻊﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺬف ﮐﻠﯿﺴﺎ و دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺪﻧﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺬف ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺧﻼق ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺑﻮد و هﻤﻮار ﮐﺮدن راه ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﭘﺎدﺷﺎهﺎن و ﺣﮑﺎم ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ در اروﭘﺎ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻗﺮنﻫﺎي هﻔﺪه و
هﯿﺠﺪه دوراﻧﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﺳﺘﺒﺪاد روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﻳﻨﺮو  -اﮔﺮ ﭼﻪ از ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻌﺒﯿﺮهﺎی
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮﯾﺰان هﺴﺘﻢ -ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اروﭘﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻬﺎدهﺎی دﯾﻨﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﻈﻢ و ﺳﺎﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،از دﺳﺖ داد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻗﺮن ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ
اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻧﻘﺶ ﺟﺪﯾﺪی را ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ از ﺳﺎل هﺎی ﭼﻬﻞ و دو ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد  ،در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺗﮑﻮ ﯾﻦ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻀﺞﮔﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﯽ
اﻣﺎم )ره( در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﺪﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎﺷﺪ.
* ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺗﺸﯿﻊ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدهﺎی دﯾﻨﯽ ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد از ﭼﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 در دﻧﯿﺎی ﺗﺸﯿﻊ ،ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ از اواﺧﺮ ﻗﺮن دوم هﺠﺮی؛ ﯾﻌﻨﯽ از زﻣﺎن اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( آﻏﺎز ﺷﺪ .اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﯾﺐ ﺧﻮ ﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دارای دو ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻋﻤﺪه ﺑﻮدﻧﺪ :اول ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻣﺎم ﺑﻮدﻧﺪ و دوم از ﻗﺪرت ﻓﻘﺎهﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ُزرارة ﺑﻦ اﻋ َﯿﻦ .اﻣﺎ از ﻗﺮن ﺳﻮم و دوره ﻏﯿﺒﺖ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺟﺪی ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان از ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺟﻬﺎن ﺗﺸﯿﻊ ﯾﺎد ﮐﺮد.
در واﻗﻊ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺷﮑﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ ﻣﯿﻼدی در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻮزه ﻧﺠﻒ و ﺑﺎ
ﻣﺮﺣﻮم ﻛﺎﺷﻒاﻟﻐﻄﺎء ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط آلﺑﻮﻳﻪ و ﺣﻤﻠﻪ ﻃﻐﺮل ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ و دوران ﺗﺴﻠﻂ
ﺳﻼﺟﻘﻪ ﺑﺮ اﯾﺮان) ،زﯾﺮا ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺪرﻓﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺎرس ﺷﯿﻌﻪ ﺳﺘﯿﺰی وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ را
داﻣﻦ زد (.از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ رهﺒﺮان دﻧﯿﺎی ﺗﺸﯿﻊ ،رهﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻧﯿﺎی ﺗﺸﯿﻊ هﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
* اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﺮ ﺧﻼف آرای ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ
ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ رهﺒﺮان ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﻪ دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ.
 اﯾﻦ ﻣﻮﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦﻧﮕﺎري ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﻣﻮج ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ وﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ 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 ﺗﺤﻮﻻت 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.
* آﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﯿﻌﻪﺳﺘﯿﺰی ﺳﻼﺟﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﮑﺎم هﻢ آن را ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ اداﻣﻪ دادﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎهﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد؟
٢

 ﺑﻠﻪ! ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ )ﺷﯿﻌﻪﺳﺘﯿﺰی( ،ﺑﺎورهﺎی ﺧﻮد ﺗﺸﯿﻊ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮﺧﻼف اهﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮردﺗﺄﯾﯿﺪ اﻣﺎم ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻮر ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ رﯾﺸﻪداری اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن هﻤﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ
ﭼﻮب ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻼﻛﻮ ﺧﺎن ﻣﻐﻮل و ﯾﺎ ﺣﻀﻮر
ً
ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ در دﺳﺘﮕﺎه اﻟﺠﺎﯾﺘﻮ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺖ .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن ﻣﻐﻮل ﺑﺮ اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،از ﻧﻈﺮ دﯾﻨﯽ ﻓﺎﻗﺪ
ﺗﻌﺼﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش هﺮ دﯾﻨﯽ را داﺷﺘﻨﺪ .از اﻳﻨﺮو در ﯾﮏ دوران ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن ﻣﻐﻮل دﯾﻦهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﻣﻐﻮل ،اﻟﺠﺎﯾﺘﻮ در آﻏﺎز ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ او ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن و ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪن وی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .اﻟﺠﺎﯾﺘﻮ ﭘﺲ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪهﺎ
اﻟﺠﺎﯾﺘﻮ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪن ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ از هﻤﺎن آﻏﺎز در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ
ً
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻻزم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮ ﯾﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
* در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻪ ﺳﺎزوﮐﺎری از ﻟﺤﺎظ رواﺑﻂ ﻗﺪرت وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﭼﻮﻧﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﻮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ هﺎ ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ و ﺑﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ؟
 ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ در اﻗﻠﯿﺖ و ﻣﺤﺎق ﻗﺮار داﺷﺖ و در واﻗﻊ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﻮد؛ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ از آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﯿﻌﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﺗﻘﯿﻪ« ﻣﯽ
ﮐﺮد ،ﺧﺎرج ﺷﺪ .از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ دارای اﻗﺘﺪار در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد.
* ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ اﻗﺘﺪار ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮهﻤﻨﺪی )ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎ( اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ؟
ً
 ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ اﻗﺘﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﻣﺎ اﺳﯿﺮ رواﯾﺖهﺎی ﻗﺎﻟﺒﯽ و ﮐﻠﯿﺸﻪای اﺳﺖ .ﻓﺮﺿﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻣﮕﻨﺎ 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 اﺳﻼم 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 ﻻﺋﯿﮏ ﻓﻌﻠﯽ اروﭘﺎ دﻗﯿﻘﺎ اداﻣﻪ
هﻤﺎن ﻓﻘﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم 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
اﺧﻼﻗﯽ 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 ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻘﻪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن .ﻗﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ
ً
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻮهﻢ ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻼ 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 اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﻌﻀﺎ از ﺑﻌﺪ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ )ﭼﻮن ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ هﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ( هﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
ً
ﻣﺜﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی ﺣﮑﻤﯽ ﻣﯽدهﺪ و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای وی ﯾﮏ
ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ هﻮادار ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺆﻣﻦ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﺎ
در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ  -ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ -ﺑﯿﺶ از هﻤﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ هﻤﻮاره اﻗﺘﺪار ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ از ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎی ﻧﺎﺷﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
* ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ اﻗﺘﺪار ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ را ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎرع و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟
 ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻔﺴﺮ و ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن .در دﻧﯿﺎی ﺗﺸﯿﻊ هﻢ ﻗﺎﻧﻮن را وﺿﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و هﻢ آن را ﺗﺄو ﯾﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ٣

ﺣﮑﺎم ﺷﺮع داﺷﺘﯿﻢ.
در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ،ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ :ﯾﮑﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮی ﺷﺮﻋﯽ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﻣﺠﺮی و ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﮑﺎم ﻋﺮﻓﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ دو ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﻣﻮازات هﻢ در ﮐﺎر اداره
ً
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻮرد اهﻞ ﺗﺴﻨﻦ هﻢ ﺻﺎدق ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ در دوره ﻏﺰﻧﻮی .در ﻣﺘﻮن ﮐﻼﺳﯿﮏ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد
ﻏﺰﻧﻮی ﺑﻪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻرش ﮔﻔﺖ :ﺷﺐ هﺴﺖ ﺑﯿﺮون ﻧﺮو زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺗﺮا در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺗﻌﺰ ﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺑﻪ اﯾﻦ
ً
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ رود و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺤﺘﺴﺐ او را در وﺳﻂ ﺑﺎزار ﺷﻬﺮ ﺣﺪ ﻣﯽزﻧﺪ .ﻓﺮدا ﺷﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺤﻤﻮد
ﻏﺰﻧﻮی ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ زﺧﻢ هﺎی ﭘﺸﺖ او ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ او ﻣﯽ ﺧﻨﺪد .ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺷﺮع و اﺳﺘﻘﻼل آن از ﺣﮑﻮﻣﺖ
)ﻋﺮﻓﯽ( در ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﻣﺤﻤﻮد را ﺗﻌﺰ ﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در دوران اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻨﻮع وﺳﯿﻌﯽ از
ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ از اﻗﺘﺪار ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮآن و ﻣﺘﻮن ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنهﺎ ﻗﺪﻣﺖ و ﺗﻔﺼﯿﻞﺷﺎن از ﻣﺘﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری داﺷﺘﻪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎبهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺷﺮاﯾﻊ« ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺟﺰ ﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪون ﻧﺪارﯾﻢ.
* ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺳﻨﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ و ﺑﺨﺼﻮص در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان هﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدهﺎ را در اﺷﮑﺎل ﺟﺪﯾﺪﺗﺮش ﭘﺬﯾﺮا ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﮔﺮه ﺧﻮرده و ﺑﻪ و ﯾﮋه اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﺪرن اﺳﺖ ،ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ
هﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺖ ﯾﺎزد؟
 اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرن را از زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر اروﭘﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ دﯾﺮﺗﺮ از ﻋﻠﻤﺎی اهﻞ ﺗﺴﻨﻦ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ زﯾﺮا اهﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و وﺟﻮد
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺮ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ در هﻨﺪ در ﻗﺮن هﯿﺠﺪهﻢ ﺑﺎ ﻏﺮب ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺖ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﻘﻪ اهﻞ ﺗﺴﻨﻦ زودﺗﺮ ﺗﮑﻮ ﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
اوﻟﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻏﺮب در ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ و ﺑﺎ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .هﻨﺮی ﻣﺎرﺗﯿﻦ ،ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮ ﻣﻌﺮوف ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﺨﺪم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
هﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در زﻣﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه از هﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺷﻬﺮت ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﺘﺎب »ﻣﯿﺰان اﻟﺤﻖ« را در رد ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ هﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ در ﮐﻠﮑﺘﻪ ﺗﺪو ﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در
اﯾﺮان ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺮاﻗﯽ رﺳﺎﻟﻪهﺎﯾﯽ در ﻧﻘﺪ »ﭘﺎدری« ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ» .ﭘﺎدری« ﯾﻌﻨﯽ
»ﻓﺎدر« ﯾﺎ »ﭘﺪر« ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎم ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮهﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ردﯾﻪهﺎ از زﻣﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺮهﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﮐﺘﺎب »ﻣﯿﺰان
ً
اﻟﺤﻖ« ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ،ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و روس ﺑﻮد .در هﻤﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺣﮑﺎم
ﺟﻬﺎدﯾﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ هﻤﯿﻦ ﻣﻮج ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺎج ﻣﻼ ﻋﻠﯽ ﮐﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺮارداد روﯾﺘﺮ و اﻋﺘﺮاض ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزای اول ﻋﻠﯿﻪ
ً
اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻤﺎ در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺶ روز ﺑﻪ روز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﯾﺰدی »ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮوه« ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد زﯾﺮا در ﻣﺎﺟﺮای اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺮاﺟﻊ ﺛﻼث ،ﯾﻌﻨﯽ
آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ و ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ را دﺷﺖ ،ﮐﻪ هﺮ ﺳﻪ هﻮادار ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری و دﯾﮕﺮان را .ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﯾﺰدی ﭼﻮن در ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان
ﺑﯽﻃﺮف ﺑﻮد ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،وﻟﯽ هﻤﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ دﯾﻨﯽ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻟﯿﺒﯽ ﺣﮑﻢ ﺟﻬﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از اﺣﮑﺎم ﺟﻬﺎدی درﺧﺸﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﺮﺟﻊ دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻮن
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی ﺑﺪان ﻣﯽ دهﻨﺪ ،اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
* درﺑﺎره آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب او را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮐﻨﺎر ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ دﯾﻨﯽ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ هﻢ
داﻧﺴﺖ؟
 درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی زﯾﺎد ﮐﺎر ﮐﺮدهام .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﻔﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﺣﻖ وی ﺷﺪه .ﺑﺨﺼﻮص در ﯾﮑﯽ دو دهﻪ ﭘﺲ از۴

اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﻣﺎ ﺧﺎم ﺑﻮد اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻮ ﯾﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( راهﯽ را رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ راه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﮐﻪ ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦﺑﯿﻦ ﺑﻮد و اﮔﺮ در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﻣﻮاﺿﻌﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺧﺎص ﺑﺎب ﻃﺒﻊ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدن اﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺴﺖ .راﺑﻄﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺑﻮد از ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ در درون ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی دوم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻇﻮاهﺮ اﺳﻼﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و رو ﯾﻪاش در ﻗﺒﺎل اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﻮد ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی
ﻧﺮم ﺑﻮد ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رو ﯾﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ و ﯾﮋه ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ٢٨
ﻣﺮداد در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺷﺎه را ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺧﻮد از اﯾﺮان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻪ ﺷﺎه اﺧﻄﺎر داد ﮐﻪ اﮔﺮ دﺳﺖ از رو ﯾﻪات ﺑﺮ ﻧﺪاری
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﯿﻊ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮم .ﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﺪت دﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﺷﺪ و در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ ،ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ اﯾﺎدی ﮐﻪ از ﺳﺮان ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد ،دﺳﺘﻮر داد از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی در ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺣﮑﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺰرﮔﯽ را ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﺘﺎر
ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺻﺎدر ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﺘﺒﺎر و وﺟﺎهﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ را در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺮای وی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.
* ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺎم )ره( ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و ﻣﻮاﺿﻊ و ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،هﯿﭻ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟
 ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﮐﻪ اﻣﺎم )ره( آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ اداﻣﻪ ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﺮ اﻋﺘﻼﯾﯽ درﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی دوم دارد .اﮔﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ در ﺳﺎل هﺎی  ۴٢و  ۴٣در ﺗﻌﺎرض ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﭘﻬﻠﻮی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺧﻠﻖوﺧﻮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﺸﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ
ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺗﻌﺎرض ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اداﻣﻪ دهﻨﺪه راه آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﻮدﻧﺪ.
* ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺗﺸﯿﻊ در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و از ﺗﺤﻘﻖ اهﺪاﻓﺶ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ .ﺳﺌﻮاﻟﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﭼﻪ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ
از اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ داﺷﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﻬﺘﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد؟
 اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ« را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﯾﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ .ﻧﻤﺎد ﺣﺮﮐﺖ دﯾﻨﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﻔﻬﻮم »روﺣﺎﻧﯿﺖ«ً
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزﺗﺮی اﺳﺖ .روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﻒهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ در ﻣﺠﻠﺲ اول )ﻣﺸﺮوﻃﻪ( دو ﺻﻨﻒ وﻋﺎظ و ﻃﻼب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن را داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺧﻮد را .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﻃﻠﺒﻪ را از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺶ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ داﻧﺴﺖ.
ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻮج ﺷﺪﯾﺪی ﻋﻠﯿﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺑﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان »ﺑﺸﺪت ﻏﺮبﮔﺮای« ﻣﺎ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان
ﻏﺮبﮔﺮاﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽﺳﺘﯿﺰ و اﺳﻼمﺳﺘﯿﺰ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان »ﺑﺸﺪت ﻏﺮبﮔﺮا« ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﯿﻮه هﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ
ﻣﺮاﺟﻊ و ﻋﻠﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻦ و ﺷﻬﺎدت ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ﻧﻮری و آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم ّ
هﻢ و ﻏﻢ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ در ﻋﺘﺒﺎت در اﻧﺰوا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺎص ﻏﺮبﮔﺮای ﺿﺪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ
ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺪ راه ﻧﻔﻮذ ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاریﺷﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﺑﺪون هﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻬﯽ در زﻣﺎن ﻓﺘﺢ
ﺗﻬﺮان ،ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری را ﺑﻪ دار آو ﯾﺨﺘﻨﺪ .در زﻣﺎن ﺳﻘﻮط ﺗﻬﺮان و ﭘﯿﺮوزی ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاهﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه ،آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻃﻼب ﺧﻮد از ﻋﺘﺒﺎت ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻗﺪام رخ ﻣﯽداد ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در ﺗﻬﺮان
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻗﺪرتﮔﯿﺮی و ﺟﻮﻻن ﮐﺎﻧﻮنهﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﻏﺮبﮔﺮا ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری را ﺑﻪ دار آو ﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ً
آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ را از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮج در زﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ﺗﺎ ﻣﺪت هﺎ
در ﺻﻔﺤﻪ اول روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﮑﺲ ﻃﻠﺒﻪ ای را ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﯽ را در ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺮح
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ هﺎ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ را در ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺴﺘﻪ و
در ﻻک دﻓﺎﻋﯽ ﻗﺮار داد .در اﯾﻦ دوره ﺣﺰم و اﺣﺘﯿﺎط ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﺪ.
۵

* ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻨﺰوی ﺷﺪن ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟
 ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﮐﺖ هﺎی اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنهﺎ ﺣﻤﻼت ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻣﺎم )ره( اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .در زﻣﺎن اﻣﺎم )ره( ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻻک دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪ و در
ﻧﻬﻀﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم )ره( ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ آن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
* اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺪه ای از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺳﻨﺘﯽ را ﺳﺪ راه ﻣﺪرن ﺷﺪن
اﯾﺮان ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺑﺎ اﻧﺰوای ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل هﺎی ﭼﻬﻞ و دو اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻬﻀﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم )ره( ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ از ﺳﺎل هﺎی  ١٣۴٠ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻧﻬﺎد روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮان و ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺟﺪﯾﺪی از ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه ﺑﻮد؟
 ﻧﻘﺶ ﺟﺪﯾﺪی را ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ از ﺳﺎل  ١٣۴٢ -١٣۴١ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد ،در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺗﮑﻮ ﯾﻦ ﭘﯿﺪاﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻀﺞﮔﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﯽ اﻣﺎم )ره( در
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎم )ره( ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺪی ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ هﻢ در رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺼﻠﺤﺖ هﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﺳﺎزی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪرن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖهﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای
اﺳﺖ ﮐﻪ هﻢ اﮐﻨﻮن دارد ﻃﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
* آﯾﺎ از اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻘﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﺨﺼﻮص از ﺳﺎل هﺎی ﭼﻬﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺣﺰﺑﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ آﯾﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﺣﺰب را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
 ﻣﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﺰب را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪم .ﺣﺰب ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ؟ ﺣﺰب ،ﺗﺮﺟﻤﻪ هﻤﺎن واژه »ﭘﺎرﺗﯽ« اﺳﺖ .ﭘﺎرﺗﯽ ﻣﻌﻨﺎی دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی دارد.ً
ﺗﻌﺒﯿﺮهﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺰب در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ رواج دارد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﻓﺮضهﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮوههﺎی
ﺑﺸﺪت ﻣﻨﺴﺠﻢ ،هﻤﺎهﻨﮓ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ .اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ را ﻧﻤﯽﺗﻮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه هﻢ ﻓﺮاﺟﻨﺎﺣﯽ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ دوم

ﻧﻬﺎد دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻬﺒﺎزی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ _ واﭘﺴﯿﻦ ﺑﺨﺶ
هﻤﺸﻬﺮی ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ٢١ ،ﺑﻬﻤﻦ .١٣٨٣
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در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی ﻣﺪﻧﯽ اﺷﺎره ﺷﺪ و آﻧﮕﺎه
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻔﺴﺮ و ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن هﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻨﺮو ،اﻗﺘﺪار آن
ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎرع و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در ﺗﺤﻮﻻت
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .واﭘﺴﯿﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺎ هﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ارﺷﺎد
۶

* ﭼﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎری در ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن را از ﺳﺎﻧﺘﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺣﺰﺑﯽ دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد و ﺑﺪان وﺟﻬﻪای ﻓﺮاﺣﺰﺑﯽ ﻣﯽ
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 ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﻟﻮد ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی و ﻓﺮهﻨﮕﯽ دهﻪ  ١٩۶٠م و اواﯾﻞ دهﻪ  ١٩٧٠م اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و اﺣﺰاب ﭼﭗ ﺑﻮد .آﻧﭽﻪ در اﺣﺰاب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻧﻀﺒﺎط و اﻧﺴﺠﺎم و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .اﺣﺰاب ﺑﺰرگ
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ اﺣﺰاب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺑﺎز ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ هﺴﺘﻨﺪ و
ً
ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺮوه هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﯿﻦ .ﻣﺜﻼ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد ﮐﻪ آن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ .هﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ و ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﺻﺎدق اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ هﯿﭽﮕﺎه دارای
ﯾﮏ ﭘﻼﺗﻔﻮرم واﺣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ آرﻣﺎن و ﺷﻌﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﯿﻦ و در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ
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
و ﻇﺎﻟﻢ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی )ﻋﺞ( و ﻏﻠﺒﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﺷﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ آن ﺣﻀﺮت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آرﻣﺎن
واﺣﺪی ،ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ؟
 اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻔﺎهﯿﻢ اﻋﺘﻘﺎدی ﺗﺸﯿﻊ هﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد را ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ ﻏﯿﺮروﺣﺎﻧﯽ هﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ درﺑﺎره ﻣﺮﺟﻌﯿﺖﺷﯿﻌﻪ ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ آرﻣﺎن هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ داﺷﺘﻪ
ً
اﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدهﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ هﺮ دو در دو ﻓﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،دو ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﻪ هﺮ دو در دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ
ً
ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ و هﺮ دو ﻣﺮﺟﻊ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎی دﯾﮕﺮی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺜﺎل زد .ﻓﺮﺿﺎ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ در ﻗﻔﻘﺎز
ً
در زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ دارد .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﺎ در ﻓﻀﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﮕﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻧﻮع آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎه ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺣﻮل ﯾﮏ ﺧﻂ
ﻣﺸﯽ ﯾﺎ ﭘﻼﺗﻔﻮرم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﺒﻠﻮر ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺰب ﯾﺎد ﮐﺮد .از اﯾﻨﺮو ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎم دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ
و رﺟﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﺺ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻗﺒﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ او در درﺟﻪ اول در اﻣﻮر
دﯾﻨﯽ دارﻧﺪ ﻧﻪ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ .اﻣﺎ هﻤﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی،
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ،ﯾﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﯾﺰدی و ...ﮐﻪ در دورهای ﺧﺎص از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
* درواﻗﻊ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻊ دﯾﺪﮔﺎه هﺎ و ﻧﮕﺮش هﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﮑﺜﺮ را در
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؟
ً
 ﺑﻠﻪ! دﻗﯿﻘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ هﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ وﻓﻖ دهﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺪل ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدهﻢ ﻣﯿﻼدی در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮد .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺎ دوره ای
ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﺳﻼم ﺗﺎ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدهﻢ و ﺣﺘﯽ هﻔﺪهﻢ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﺎ اﻧﺪوﻧﺰی و از دﯾﮕﺮ
ً
ﺳﻮ ﺗﺎ ﺳﻮدان و ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮد و هﻨﻮز هﻢ ﮐﻪ هﻨﻮز اﺳﺖ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ
آرﻣﺎن و ﺷﻌﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ ﮐﺎرآﻣﺪی و ﮔﺴﺘﺮشﯾﺎﺑﻨﺪﮔﯽ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دهﺪ.
ﺳﺎزوﮐﺎر ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ آن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻠﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ
ﻧﻬﺎد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .در ﺗﺸﯿﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ در اﺻﻮل ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻓﺮوﻋﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ ،هﯿﭻ ﺳﺎزوﮐﺎری ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ وﺟﻮد
ﻧﺪارد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﮐﻪ ﺷﻮراﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﺳﻘﻒهﺎ ،ﭘﺎپ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﯿﻊ ،ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ -ﺑﻪ
ً
ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻣﺮوزی -ﻧﻬﺎدی ﮐﺎﻣﻼ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از او ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و
٧

اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻮن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺎورهﺎی ﻋﻤﯿﻖ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ از هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻪ دور اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم درواﻗﻊ
ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ از ﻣﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدﺷﺎن وﺟﻮهﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺪهﻨﺪ ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺟﺒﺎری در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ در اﻣﻮر
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺨﺼﯽﺷﺎن از ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ »ﺗﻘﻠﯿﺪ« ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ رهﺒﺮی اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنهﺎ وﺟﻮد دارد ،در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ .او ﻣﻘﻠﺪان ﻓﺮاواﻧﯽ
در دﻧﯿﺎی ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی از آﻏﺎز ﻣﻘﻠﺪ اﯾﺸﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﭘﻼﺗﻔﻮرم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .درﺑﺎره
ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ هﻤﯿﻦ ﺻﺎدق اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﻣﻘﻠﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ داده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آنهﺎ در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد.
* ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺑﺎ اﺣﺰاب دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
 ﺑﺮﺧﻼف اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺣﺮﮐﺖ هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دهﻪ ﭼﻬﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮیً
ﻧﺪارم .ﻓﺮﺿﺎ ﮔﺮوههﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎهﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﯾﺎ ﭼﺮﯾﮏهﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺮﮐﺖهﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪای ﺑﻮد
ﮐﻪ آنهﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺖهﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ دهﻪ  ١٩۶٠ﻣﯿﻼدی در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از اﯾﺮان ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ در آﻟﻤﺎن ﮔﺮوه ﺑﺎدر
ﻣﺎﯾﻨﻬﻮف ،در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮﯾﮕﺎد ﺳﺮخ ،در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ...ﮔﺮوه هﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .هﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦهﺎ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﻨﺠﺎﻣﯿﺪ .اﺣﺰاب دﯾﮕﺮ هﻢ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در اﻧﻘﻼب ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .از اﯾﻨﺮو ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .اﺣﺰاﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻬﻀﺖ آزادی ،ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ و اﻧﻮاع اﺣﺰاب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺰب
ﺗﻮده اﺣﺰاب ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی در دوران اﻧﻘﻼب ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺑﻪ ُﯾﻤﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮان ﻋﺮض اﻧﺪام ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﯾﮏ
ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮ اﻧﻘﻼب ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و آن هﻢ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺎدرﺳﺎزی ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺎدر در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮم اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ هﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ هﻢ ﻣﻨﻔﯽ .ﺟﻨﺒﻪهﺎی ﻣﻨﻔﯽ آن ﮐﻢ ﻧﺒﻮد؛ اﻓﺮاط هﺎ و ﺗﻨﺪرویهﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ آنهﺎ را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
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