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 »با جنوب لبنانايران ارتباط تاريخی «
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 اصول عقايد، حکمت الھی، و وعه مجمدر مقاالت پیشین گفته ام که در ھر مذھب بین 

 در هاحتجاجات فلسفی از يکسو و شريعت و فقاھت ـ از سوی ديگر ـ تفاوتی عمده وجود دارد ک
که به چند و چون آن  (ددين با ايجاد پیون. شناخته می شوند» مذھب«و » دين«زير دو عنوان 
 و پذيرش اين پیوند از می شودخوانده » عالم غیب«بین يک تن از آدمیان با آنچه که ) نمی پردازم

شما در سراسر قرآن به . ، آغاز شده و با مرگ او پايان می گیردجانب مجموعه ای از آدم ھا
حتی در آيات آخرين قرآن به اين ادعا بر می خوريم . بر نمی خوريد» مذھب اسالم«چیزی به نام 

به کالم ديگر، . کامل کرديمبر تو ا امروز دين را تو ر«معنا که  ينبد ،»الیوم اکملت لکم دينکم«که 
مذھب اما در پی مرگ شخص متصل به عالم غیب پديد می .  اسالم يک دين است،از ديد قرآنی

 را )شاغالن شغل استخراج احکام از درون میراث پیامبر (آيد و با خود آخوند و دستگاه دينکاران
 سنیان چھار مذھب دارند و .می شود» مذھب« سازنده يک قدرتمندیآخوند ھر . يدک می کشد

 اين امر مختص به .شیعه دوازده امامی ھم پنجمین مذھب را به عالم اسالم تقديم داشته است
اسالم ھم نیست اما من در اينجا وارد بحث جامعه شناختی اين موضوع در مورد ديگر اديان نمی 

 .شوم
تصال به عالم غیب  شرط پیدايش مذھب تنھا مرگ مدعی اکه توجه کنیم.مھم اين است  

نیست بلکه نیاز به احکام مربوط به زندگی روزمره ـ و سپس زندگی پس از مرگ ـ ھم بايد وجود 
اين نیاز . بزند دينکاری  اينگونه نیازھای مومنین دست بهداشته باشد تا آخوند برای پاسخگوئی به

ين شان روابط يکی نیاز حکومت ھاست که می خواھند بر اساس د. خود دو سو و وجه دارد
را تنظیم کنند و يکی ھم نیاز اعضاء جامعه است بر اينکه بدانند حرام و » خود«و » رعیت«مابین 

مجازات يا تشويق می آنان را  بابت چه کاری  در سرای آخرتحالل دينشان چیست و خداوندشان
 .کند

در پی پست ،  مرگ پیامبر ظھور کرد وپس از )»سنت گرائی«به معنای  (تسنندر اسالم،  
 به چھار ، در حوصله اين مقاله نمی گنجند شرحشانو بلندھای سیاسی ـ اجتماعی بسیاری که

فقھای اين مذاھب چھارگانه مورد . حنبلی محدود شدنفی، مالکی، شافعی و مذھب اصلی ح
قوقدان و شريعت مدار و و شاھان مسلمان بودند و در مقام ححمايت خلفا و سپس سالطین 

ع اسالمی را شکل قوه قضائیه حاکمیت ھای جوام ،در کنار ديوانساالری و لشگراقع در وقاضی، 
 پاسخ هنیاز دولت و ملت ھر دو وجود داشت و آنان برای اين نیازھای ھر دم افزايند. می دادند

 .ھای الزم و مطابق با شرايط فراھم می کردند
عتقاد داشت که اين ارتباط از  معتقد به قطع ارتباط با عالم غیب نبود و ااما ـ کهتشیع 

 تا زمان برقرار بوده است ـھمچنان قبه حسین بن علی طريق علی بن ابیطالب و دو پسرش و ع
تفسیر سیاسی از خود  بر سر  با ديگرانامام جعفر صادق دارای مذھب خاصی نبود و دعوايش

تا و چنین بود .  پذيرفتدين بود و نه مذھب؛ امامت را پايه ای از دين می دانست و خالفت را نمی
 به غائله شیعه پايان تاکردند جزم اينکه خالفت از امويان به عباسیان منتقل شد و آنان عزم 

تحت فشار آنان بود که امام جعفر صادق منکر امامت خود و اتصالش با عالم غیب شد و . دھند
. اربعه اھل تسنن بنیان گزار مذاھب فقیهمدعی گشت که او ھم فقیھی است ھمچون آن چھار 
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مذھب «بدينسان، ظاھرًا و تحت ضرورت تقیه، يک مذھب پنجم ھم در اسالم پديدار شد که 
 148(امام صادق به فاصله دو سال قبل از ابوحنیفه در گذشت . شده استخوانده » جعفری
زی  دو جريان موا، که غیبت کبرای دوازدھمین امام آغاز شد، سال بعد180تا  و از آن سال )ھجری

او به غیب  معصومیت امام و اتصال  اعتقاد به مبتنی برند، يکی جريان باطنیه ابا ھم در کار بود
 جمع زمینهکی ھم جريان ظاھری تفقه جعفری که جز در و ي) طبعًا جلوگیر ظھور آخوند استکه (

  . نبود خاصی حقوقآوری احاديت و داستان ھا دارای چندان نمود
ھای  شهريمذھب پنجم بیھوده می کوشند برای پیدايش اين تاريخ نويسان فقه شیعه 

به ھمین دلیل است که ياران علی بن ابیطالب ـ و از جمله ابوذر غفاری ـ را . کھن تری پیدا کنند
آغازگاھان فقه شیعه و پیدايش آخوند شیعه را بايد . فقیه ھم می دانند که حرف بی ربطی است

ھیچکدام از بزرگان شیعه دوازده امامی حتی . تجو کرد غیبت کبری جسشروعدر دوران پس از 
آنان محدث . بعدی را ھم ـ با توجه به تعريف فقه و فقیه و آخوند متشرع ـ نمی توان فقیه دانست

 . و حکیم و متأله اند تا فقیه
در واقع دلیلی ھم برای پیدايش فقیه دوازده امامی وجود نداشت، چرا که حکومت ھای 

زندگی شھريان نیز چندان با افکار  بودند و فقھای خودشان را داشتند و اسالمی ھمه سنی
، باز ند شیعه ای پديدار می شد ھایوقتی ھم که حکومت. افراطی شیعه میانه ای نداشت

 ـ وجود ه اشتھار يافت»فقه امامی« به  کبری غیبت شروعجائی برای فقه جعفری ـ که پس از
بودند و امام پنجم ) زيد بن علی، پسر امام پنجم امامیه(نجم  امام پمثًال آل بويه پیرو. نداشت

مواقع و مواردی صاحب در اسماعیلیه ھم، که . امامیه ـ امام محمد باقر ـ را اصًال قبول نداشتند
 پسر بزرگ امام جعفر  اسماعیل،حیان الموت، پیرواقدرت می شدند، ھمچون فاطمیان مصر و صب

 پدر بر او شوريده بود و امام موسای کاظم امامیه را قبول صادق بودند که بخاطر سازشکاری
 .نداشتند چه رسد به ائمه ھشتم تا دوازدھم آنان را

گانه سنی چھارصد سال وقت داشتند تا روش تحقیق و تفقه را در رفقھای مذاھب چھا
کارشان سرزمین ھای مرکزی اسالم، و بخصوص در ايران، بوجود آورده و تثبیت کنند و در اين راه 

 نورسته چاره ای جز دنباله روی از آنان را  ديگربود که مذاھبشده چندان گسترده و عقل پذير 
کاری که (ند  و پا کن و اغلب پیش از آنکه بتوانند ھويت مستقلی برای خود دست و ندارندنداشتند

 و می درفتنن می يا از بی) خوانده می شود ،»دوری گزينی« به معنی ،»ابتعاد«در اصطالح فقھا 
رساله دكتري ديواين نگاه کنید به ( . و می شوندگانه حل می شدندرچھامذاھب  و يا در آن روند

به زبان انگلیسي، ، دانشگاه " فقه شیعه اثني عشري و تعارضش با اجماع سني"استوارت، 
 ).199 – 198، ص1991، پنسیلوانیا

و شاھان سنی جھان درست است که در عصر تساھل مذھبی، و در سايه سالطین 
داشته » حوزه علمیه«اسالم، آخوندھای امامیه اجازه داشتند تا در نجف و کربال و حله و ری و قم 

باشند، اما ھیچکدام از اين حوزه ھا قادر به تولید فقه واقعی نبودند چرا که فقه کارکردی در ارتباط 
. به آن بوجود می آيد و می بالد متمايل  ھایبا جامعه پذيرای آن و تحت حمايت ابتدائی حکومت
 .آخوندھا و فقھای شیعه از اين ھر دو محروم بودند

 از سرزمین  شیعیان ـ در گروه ھای مختلف و مذاھب گوناگون خود ـ ھموارهعین حال،در 
 به سوی غرب عالم اسالم رانده شده و ھای ايران و افغانستان و شمال اين منطقه دور بوده و

به مازندران و گیالن و ) زيدی( می شود آمدن بخشی از شیعیان پنج امامی حرکت کرده بودند و
شیعیان در . محلی بوسیله آنان را نوعی استثناء دانستکوچک تأسیس برخی از دولت ھای 

ود را از اوالد امام خ) مغرب(ندان سلطنتی کنونی مراکش مصر دولت فاطمی را بنیان نھادند و خا
یان در نقاط ديگر شمال آفريقا، مثل تونس و لیبی ھم پراکنده بوده شیع. دوم شیعیان می دانند

) محسوب می شدکه در گذشته جزئی از سرزمین شام ( از آنان نیز در لبنان کنونی یاند و بخش
  .مستقر بودند

در مقاله  ،»فكر و نظر«  فصلنامه مسوول مدیر  وصاحب امتیاز(دکتر فاطمه سماواتی 
 مرداد 8مورخ ،  چاپ تھرانروزنامه کیھاننقل شده در ، »گ اھل بیتجبل عامل وگسترش فرھن«
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از قرن سوم ھجري، جوامع شیعه در منطقه بین رود علوي در شمال و «: می نويسد) 1385
شیعیان ديگري نیز در بخش . ناحیه جلیله در جنوب، معروف به جبل عامل، سكونت داشته اند

كسروان واقع در لبنان شمالي سكونت اختیار كردند، شمالي دره بقاع و ھم چنین در طرابلس و 
 و فرمانروايي } ھـ560ـ  میالدی 1150{ فتح سوريه به دست صالح الدين ايوبياما به دنبال 

 و بعد از ايشان سلطه ممالیك، شیعیان از منطقه شمالي لبنان بیرون ،نخستین حكام ايوبي
 مناطقي كه امروزه نیز ھم چنان در آن ساكن اند،  از اين ايام به بعد شیعیان در ھمان.رانده شدند

به ھر حال شیعیان به عنوان يك اقلیت مذھبي در مناطق امن و در  .تمركز و اسكان يافته اند
 ».ن مركزي به دور بوده سكني گزيدندمناطق اطراف كه از دسترس حكمرانا

متولد » منطقه امن«ين  ـ آنگونه که امروز آن را می شناسیم ـ در ا»فقه امامی«در واقع  
درباره علما و مدارس شیعي جبل عامل پیش از قرن ششم «: سماواتی می نويسد. ه استشد

بل  فعالیت و حیات علمي در ج،به طور كلي. دان اطالعات متمركزي در دست نیستھجري چن
 توسط شھید اول "مدرسه جزين" دوره اول آن از تأسیس  کهعامل به سه دوره تقسیم مي شود

 ». ادامه دارد)ـ ق1194 ( م1780آغاز مي شود و تا سال 
 734 سال و متولدجبل عامل دھکده جزين در محمد بن مکي، معروف به شھید اول، اھل  

مبانى  «در کتاب (عزيزي،  حسین .فقیه واقعی امامی دانسترا می توان نخستین  ھجری قمری
جدا (» دوره ابتعاد«اول از فقھاى  شھیده  ک می دھدتوضیح ،)327-326، ص »تاريخ تحول اجتھاد و

شھید اول، نخستین کسى بود  .آيد  اجتھاد شیعه از فقه سنى به شمار مى)شدن، دوری گزينی
ھايى در مقام استدالل، تفصیل و تبويب مسايل روز و فروعات   میدان دار ابتکارات و نوآورىکه

 از ديگر مکاتب فقھى ممتاز گردد و اوھا باعث شد تا مکتب فقھى  ويژگىوجود اين . فقھى شد
در اين مدت، . ترين عالم شیعى شناخته شود و فقه او تابیش از يک قرن تداوم يابد وى فقیه
کار و روش ند اما اساس کار و ھمت آنان از شرح وبیان اف ديگر فقھا نیز ابتکاراتى داشتھرچند

ر تفقه و تدريس مشغول بود و جبل عامل به کا» حوزه جزين« او در .فقھى شھید فراتر نرفت
 اما او از رفتن ايشان سفر کند به قلمرو کردند تا  از او  دعوتھمانی است که سربداران خراسان

 .امتناع کرد
به نظر «:  در کالم روال جوردیمی خوانند که ـ» شھید اول«ز آن رو اين فقیه امامی را ا

 كه احتماًال ،ادي از گروه ھاي رقیبتعداي اجتماعي در يك سطح محلي میان مي رسد مبارزه 
. وجود داشته استبودند اجتماعي متنوع شیعي متفاوت و برخاسته از منافع گرايش ھاي دارای 

مي بايست امل با شماري رقیب مواجه بوده و  شھید اول براي رھبري ديني میان مردم جبل عو
قاضی (" سیدونقاضي "اما از نظر . خود تالش كندبراي حفظ موقعیت اجتماعي و تخصصي 
 او گزارش ھاي رسیده علیه شھید اول به دخالت آشكار) اسیدگی کننده به شکايات در مورد او

شھید فھرست اتھام ھا علیه . با تسّنن راستین اشاره داشتدر گسترش تعالیم شیعي مغاير 
فه اول، ھتك حرمت به عايشه و دو خلی، )ترک کردن دين راستین ("رفض"درنظر سّني ھا شامل 

به دنبال .  بود!)؟ (شراب خواري و اعالم جواز )از غلو کنندگان شیعه ("ُنصیري"پیروي از عقیده 
شمشیر به قتل رسید، سپس به دار آويخته، سنگ باران شد و آن گاه شھید اول با  ،محاكمه

ه  آمد183، ص1، ج»... فیأمل اآلمل« ، با نامامليعحر شرح کامل در کتاب (» .سوزانده شد
  ).است

دانست که بوسیله » فقه جبل عاملی« بنیانگزار در واقع شھید اول را می توان 
شاگردانش به ايران آمد و سنت حوزه و مدرسه و درس فقه امامی را بوجود آورد و از دل آن 

 بیرون آمدند، و عاقبت امکانات خود را در حکومت اسالمی يهمجتھدان عصر صفوی و سپس قاجار
 می توان گفت که در روزگار کنونی بجای اينکه در بدينسان .ینی متجلی ساختآيت اهللا خم

ھرچند که اين پیوندھا وجود (جستجوی پیوندھای خونی آخوندھای ايران با جبل عامل باشیم 
ل سید محمد یدارند و ھنوز ھم در ساختار قدرت در ايران نقش بازی می کنند و به ھمین دل

از » نگرانی ھای داماد جبل عامل« ـ نگاه کنید به مقاله  می خوانند»داماد جبل عامل«خاتمی را 
بايد به آن روحیه ای توجه کنیم که ) )85 مرداد 5 در روزنامه شرق مورخ رضا خجسته رحیمى
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، روحیه ای بوسیله شھید اول در فقه امامی دمیده شد و به آن رنگ پايدار جبل عاملی بخشید
برای اين کار الزم می دانم که . و سیاست ما برنداشته استتا امروز دست از سر فرھنگ که 

 :سخن را بصورت مقايسه ای بین فقه سنی و فقه شیعه جبل عاملی به پیش ببرم
فقه سنی در کنار قدرت سیاسی رشد کرد و پاسخگوی نیازھای ھر دم متغیر ھر زمانه . 1 
 با واقعیات و نیازھای اجتماعی بر تعامل) در ھر چھار مذھب آن(يعنی، پايه فقه سنی . ای شد

 . گذاشته شده است
حال آنکه فقه جبل عاملی در دوری از قدرت سیاسی و نیازھای جوامع شھری بزرگ 

ت اهللا ھای شیعی را می خوانید در سطر سطر آن به ھای آي» رساله«ی که ھنگام. بالیده است
ی روستائی و ئ پاسخ ھا، بھمانگونه،مسائل يک جامعه روستائی و کوچک بر می خوريد که

اينگونه است که امروز، در زمانه ای که فقه جبل عاملی در کشورمان .  دريافت می دارندککوچ
بیش از ھمیشه و بصورتی عملی به اندراس تاريخی اين فقه و ما بقدرت سیاسی رسیده است، 

 .ن پی می بريمناھماھنگی اش با نیازھای زمانه و نابھنگامی اش در ارتباط با رشد جوامع مدر
در نتیجه . فقه سنی در دستگاه مذھبی وابسته به حکومت ھا رشد کرد و کارا شد. 2

فقیه سنی ھرگز نه . ه استبصورتی طبیعی نوعی سکوالريسم ماقبل مدرن در آن مفروض گشت
بقول . به سودای حکومت افتاد و نه نظريه ای دال بر اينکه حکومت شرعًا از آن اوست ارائه داد

که در نشريه ايرانیان و ، »بغرنج قومی و ملی در ایران «در مقاله بسیار رزشمند ( امینید محم
اين گفته سیفی ھروی در تاريخنامه ھرات « ):، آمده است از جمله گويا نیوزسايت ھای مختلف،

 به کارمسلمانان آنچه معاملتی باشد به مشورت ديوان معامله و آنچه شرعی باشد"که فرمانروا 
، بیان فشرده ای از پذيرش جدايی حوزه عرف از حوزه شرع "فتوی ائمه و حکم قضاء بگذارد

  ».است
فقیه جبل عاملی اما، که ھمواره از قدرت به دور افتاده بود و مابه ازای خاصی نیز برای 

: هھمان مقال باز به قول محمد امینی، در .قدرت حاکم نداشت، ناگزير خود را نامزد حکومت ديد
ھمچنین برخى .  مطرح ساختشھید اولبار نظريه واليت فقیه را  شود اولین گفته مى«

فقیه ".  در فقه شیعه از ابتكارات او است"الشرايط فقیه جامع"اند كه تعبیر  نوشته
 ضرورى رھبرى در قانون اساسى فعلى ايران است كه پیش از اين در ھمان  شرط"الشرايط جامع

نكته . آيد كار رفته و اكنون مقامى رسمى در دولت ايران به حساب مى كتاب مشھور لمعه به
اى  اكنون در ايران نظريه جالب توجه ديگر پیوند انديشه شھید اول با تئورى مھدويت است كه ھم

دولتى در جنوب لبنان ايجاد كرده  شھید اول بر مبناى اين نظريه شبه. آيد غالب به حساب مى
اولین دولت براساس نظريه واليت فقیه كه با بديل . بر سر آن از دست دادبود كه جان خود را نیز 

 ».سنى خود يعنى تئورى خالفت مرزبندى جدى داشت
» انسداد باب اجتھاد«فقه سنی، الاقل از زمانی که حکومت سلجوقی و نظام الملکی . 3 

ری قرار گرفت و از را اعالم داشت بصورتی متمرکز عمل کرد و در کنار ديگر بنیادھای مدنی شھ
 . اجتناب کرد) که در حوزه زندگی مدنی سم مھلک است(پیدايش ھرج و مرج فقھی 

اجتھادی «اگر، از منظرھای ديگر بررسی، . نھاد» اجتھاد«حال آنکه فقه جبل عاملی رو به 
 بعنوان» عقل«ـ بخاطر تولید پلورالیسم فقھی، و تعداد مراکز تصمیم گیری و آزادی پذيرش » گری

بدرد تأسیس نظام قضائی در حوزه سیاست و مملکتداری يک رکن تفقه ـ دارای مزايائی باشد اما 
ھمین امر متحد المآل و کارآمد نمی خورد و ھمواره موجب پیدايش تنش و ھرج و مرج است؛ 

 در ساختن قوه قضائیه و شراکتبه ايران در پی آمدن  فقھای جبل عاملی ھم موجب شد تا
اما اين دوری از . رفته رفته دست از اجتھاد برداشتند و رو به اخباريگری نھادند، حکومت صفوی

اجتھاد ھرگز در فقه جبل عامل نھادينه نشپد و به ھمین دلیل ـ بخصوص با شکل گرفتن دولت 
 .مدرن و حدوث انقالب مشروطه ـ توانست بر ضد فرگشت مدرن شدن ايران عمل کند

 حاکمیت، ناگزير به مطابعت از نیازھای زمانه بود و اين امر فقه سنی، بخاطر ارتباط با. 4 
نوعی از تساھل مذھبی را در آن تزريق کرد، بطوريکه در موارد عادی فقیه سنی کار به کار پیروان 

 . ديگر مذاھب نداشت
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را بر » غیر خودی«فقه جبل عاملی اما، بخاطر دوری از واقعیت،  اھل تساھل نبود و وجود 
 جواز کشتار پیروان ديگر مذاھب از جانب آخوند جبل عاملی بسیار آسان تر از آخوند .نمی تابید

 .سنی صادر می شد
آنان علی بن ابیطالب را . بنیاد فقه سنی بر نفی افراد خاندان پیامبر گذاشته نشده بود. 5 

 . جزء خلفای راشدين می دانستند و به فرزندان او نیز احترام می گذاشتند
ملی اما بر بنیاد دشمنی با خلفای سه گانه اول گذاشته شده بود، دوری فقه جبل عا

 را از واجبات شیعه بودن می دانست و، به اين ترتیب، شان کردنتن و لع)یتبر (جستن از آنھا
کافی است در مورد تفاوت احکام اين . آتش نفاق و تفرقه را در میان مسلمانان شعله ور می کرد

 تا عمق احتالفی که از جانب آخوندھای جبل عاملی تبلیغ می شد دو فقه توجھی سطحی شود
 در زير ، بدون اينکه رد کنند،بسیاری از اين موارد نفاق انگیز راامروزه آخوندھای ايران . روشن گردد

 .فرش پنھان کرده اند
به ھمین دلیل ھمه ادبا و . فقه سنی در مورد امور عادی زندگی نیز اھل تساھل بود. 6
 اصلی ايران سنی بودند، در آفرينش ھای خود آزادی داشتند، شادی می آفريدند و حتی علمای
 . بپردازند ـ در حد عبید زاکانی ـ به انتقاد  می توانستندگاه

از شعر عاشقانه و .  آسان گیری ھا مخالف بودمه اينھبا فقه جبل عاملی اما 
قی روضه خوانی و تعزيه سرائی و سینه شادخوارانه متنفر بود، و بجای ادبیات و نمايش و موسی

 .  آن را تبلیغ می کردثالو امی زن
اغلب آخوندھای اصلی پس از .  ھايش پديده ای ايرانی بوددر ريشهفقه سنی . 6

اسالم که بنیادھای مذاھب چھارگانه اھل تسنن را آفريدند ايرانی و از خاندان ھای دينکاران 
 .  را در پوششی اسالمی باز سازی کنندزرتشتی بودند و توانستند گذشته خود

بود و اگرچه ـ ) آن ھم نوع روستائی آن(حال آنکه فقه جبل عاملی فقھی يکسره عربی 
ن صورت گرفت اما اين کردن آ» ايرانیزه«کوشش ھائی برای الاقل از شاه عباس صفوی ببعد ـ 

 .شکلی تکمیلی بخود نگرفت رگزھو کار به سختی پیش رفت 
 در سرزمین خود صاحب تا حکومت به فقیه اھل تسنن امکان می داد شراکت در. 7

نوعی » دولت ھای ملی«منافع  و وابستگی ھائی شود که در دوران قبل از پیدايش 
» حب وطن فرموده پیغمبر است«گفته . را در تفکر ايشان القاء می کرد» وابستگی سرزمینی«

 .را آخوندھای سنی ايرانی رايج کرده اند
الاقل ل عاملی اما ـ بخصوص وقتی به ايران آمد ـ يکسره از اين ويژگی خالی بود و فقه جب

مھاجران جبل عاملی ھرگز خود را ايرانی نمی دانستند و به مصالح . پیوندی با ايران نداشت
که خود (در واقع ھمین خاصیت آنان را برای قزلباشان صفوی . خاص اين ملت فکر نمی کردند

 چرا که اين قزلباشان خود نیروئی تحمیلی بر مردم .جذاب می کرد) می آمدنداغلب از آناتولی 
 بر دينکاران و ثروتمندان محلی ـ که  بصورتی طبیعی نمی توانستندور فالت ايران بودند ساکن د

به ھمین دلیل ھم بود که فقھای جبل العاملی ھیچگاه خود را . ھمه سنی بودند ـ تکیه کنند
تبار علماي برجسته عاملي، به ويژه «: روال جوردی در اين مورد می نويسد. ايرانی نمی دانستند

. آنان كه به دربار صفوي نزديك بودند، مي تواند به اندكي بیش از ده يا يازده دودمان عاملي برسد
 عالم عاملي را مي يابیم كه 95طبق منابع تاريخي موجود، نزديك به پايان عصر صفوي، حدود 

 با مرور وقايع گذشته روشن .اول، دوم، سوم، چھارم و فراتر مھاجران ھستندشامل نسل ھاي 
نحوه درك و تلقي علما از خود و شیوه  نتیجه ضروري" عاملي"مي شود كه پیدايش و كاربرد واژه 

اين واژه حتي وقتي آن توجیه فرھنگي خود را از . درك و تلقي جامعه ايراني از آنان بوده است
واقعیتي قابل تشخیص گرديد، ھم چنان عنواني ذاتًا با معنا براي سلسله اي از دست داد و فاقد 

به طوري كه فرھنگ ھاي َاعالم و   ...ويژگي ھاي فرھنگي و گرايش ھاي علمي مشخص بود
 عالمان جبل عامل نه خود را عرب معرفي كرده اند و ،اسناد تاريخي صفويه به ما خبر مي دھند

نزديك ترين معناي ھويت براي آنان ھمان . يراني شناخته شده اندنه آن چنان جزء جامعه ا
 .بود" عاملي"
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 سرزمین  از ديگر ايرانفقه سنی در ايران متوطن بود و نیازی به جداسازی ايدئولوژيک. 8
مذاھب سنی ھرگز نه تسھیل گر انحالل بخش ھای مختلف اين سرزمین در يک . نداشتھا 

يعنی، ھمچنان، . جزيه و جداسازی اين اجزاء می شدندتشکل مذھبی بودند و نه موجب ت
 . مذھب را کاری با سیاست نبود
 فعال بود و در بوجود آمده و برای ايجاد نیروئی ضد عثمانی  امافقه جبل عاملی در ايران

نويسندگان عھد صفوی برای دشمنی . نتیجه بشدت بر عداوت بین شیعه و سنی تکیه می کرد
باز سنی بودند تاريخ پس از اسالم ايران را با مضمون جعلی جنگ شیعه و با عثمانی ھا ناچار 

شاه اسماعیل صفوی در انتخاب » ابتکار آگاھانه«شبه دانشمندانی که امروزه از . سی کنندنوي
نتايج  و يا مغرضانه ، يا کورکورانه،جاھالنهيا تشیع برای ايجاد ايران مستقل نو سخن می گويند، 

ھمانگونه که .  می بینند آنت را به پای نیات از قبل تعیین شده بازيگرانناخواسته يک فرگش
ش دولت ملی نداشته و شیع انتخابی صفويان نقشی در پیداي ت،داده استنشان محمد امینی 

 .ای بسا که علیه آن نیز عمل کرده است
فقه سنی، بخاطر پیوندھای محلی اش، کمتر توانسته است به دنبال ايجاد امت . 9

 اتحادی  سرزمین ھای غرب ايرانمذھب اگر ھم بین مسلمانان سنی. باشد» فراملیتی«احد و
 دانست تا سنی؛ ھرچند که اکثريت اعراب »تصور عربی«شته اين اتحاد را بايد نوعی وجود دا

 . سنی باشد
اما فقه جبل عاملی اساسًا با ھر نوع ملی گرائی مخالف است و بخاطر دوری بلند مدت 

ع ملت می انديشد که می توان مناف» امت« عمل اجتماعی، به امری انتزاعی ھمچون از میدان
 اين امر را می توان در قانون اساسی جمھوری  و عملی نھائیجلوه. ھا به پای آن قربانی کرد

گذاريد مقاله ب. اسالمی ايران ديد که مستقیمًا بر اساس فقه جبل عاملی نوشته شده است
 که در متون واقعیت، با توجه به اين فصیلی ھمین نکته به پايان رسانمح تیاين ھفته را با توض

تشیع «سخن گفته می شود منظور » اسالم«فقه جبل عاملی و جمھوری اسالمی ھرکجا از 
 .است» دوازده امامی جبل عاملی

و » ملت«، »وطن«ببینیم قانون اساسی جمھوری اسالمی با مفاھیمی ھمچون 
نگاھى به مفھوم «در مقاله ای به نام (محمد ولی محمدی . و می شودچگونه روبر» تابعیت«

 معتقد است که )85 ارديبھشت 7 روزنامه ايران، ،»تابعیت و جھانشمولى در انديشه اسالمى
ھاى اساسى نظام سیاسى اسالم با مكاتب سیاسى و حقوقى معاصر در  يكى از تفاوت«

جاودانى و  سالم از آن جھت كه دينى ا... است"امت" و "ملت"ود میان مرزبندى موج
داند، بدون   است و جامعه بشرى را مخاطب خويش مى )سیاسی: و اضافه کنید(جھانشمول

ھا  انسانھاى نژادى، زبانى، ملى و فرھنگى از میان ھمه  تفاوت توجه به مرزھاى سرزمینى و
 مفھوم به كلى با اين. نھد  را بر پیروان خويش مى" واحدهامت"كند و نام  سربازگیرى مى

سازد متفاوت  مفھوم شھروندى كه افراد را به دولت حاكم در يك سرزمین معین مرتبط مى
ھدف نھايى آن است ھمانا رسیدن به امت واحد اسالمى   و"اسالم آل ايده"آنچه كه .. .است

دارد  "گرايى واقع"  و آنچه كه مفھوم كامًال؛ خواھند بوداسالماست كه ھمه بشريت تحت لواى 
، خواه ناخواه محدود به قلمرو  در شرايط امروزىکهضر است  در حال حادولت اسالمى

 ». است)شده (جغرافیايى خاصى
 در از شارحان قانون اساسی حکومت اسالمی، ،حسین جوان آراستهحجه االسالم 

ی سايت اينترنتی مجلس خبرگان رھبری نظام جمھوردر  (»اّمت و مّلت، نگاھي دوباره«مقاله 
المیزان في در  (عالمه طباطبايي ، از)قابل دسترسی است» نظام«اسالمی که با نام مخفف 

ه بر اساس ھايي ك انشعابات و ملیت«:  نقل می کند که )125 – 126، ص4تفسیر القرآن، جلد 
حدت و يگانگي حركت مي دھند و در ت و مجموعه خود را به سوي وملتشكیل مي گردند " وطن"

ھاي ديگر قرار دارند روحًا و جسمًا جدا مي گردد و  ھاي ديگر كه در وطن ت از ملتنتیجه اين مل
 اين اسالم ... مي گردد...با اين ترتیب، انسانیت از وحدت و تجمع دوري گزيده و مبتال به تفرق

زات را ملغي ساخته و اجتماع انساني را بر اساس عقیده و نه نژاد و وطن و مايتقبیل انشعابات و 
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و ارث، اشتراك ) ازدواج(ھاي جنسي  حتي مالك در بھره برداري. ير آن پايه ريزي نموده استنظا
 ».در منزل و وطندر عقیده و توحید است نه 

ھم از سرچشمه تکامل يافته ھمان » ملت«و » امت«بدينسان تضاد و تقابل بین منافع 
ینی ھای قانون اساسی  در تفسیر پیش ب،حسین جوان آراسته. فقه جبل عاملی آب می خورد

موارد ھمسويي منافع در «: جمھوری اسالمی ـ در سايت رسمی مجلس خبرگان ـ  می نويسد
مشكل در جايي بروز مي كند  . ھیچ گونه مشكل و اختالفي وجود نخواھد داشت...امت و ملت

با  ،)حالتدر اين ( ...كه میان منافع ملت و امت نوعي تقابل در مورد پديده اي وجود داشته باشد
عده ترديدي در  علي القا..،مقابل عنصر ملت در فرھنگ ديني در  امت)اولويت (ه اصالتتوجه ب

 وجود نخواھد داشت و اساسًا تفاوت نظام اسالمي با غیر اسالمي در ھمین تقديم جانب امت
 ايجاب کند دولت واليت» امت«معنای اين سخن آن است که ھرگاه منافع  ».امر ظاھر مي گردد

 . را به پای آن قربانی کند» ملت«فقیه موظف است منافع 
می » امت«بر منافع » ملت«اما طرفه اينکه اين قاعده يک استناء ھم دارد که در آن منافع 

سايت رسمی . چربد و در اين کار يکی از چربدستی ھای آخوندھای امامی ظھور می کند
م منافع اّمت اسالم و ر مواردي كه تقدد«: مجلس خبرگان اين استثناء را چنین شرح می دھد

چشم پوشي از منافع ملي، موجبات تزلزل در اركان حاكمیت و اساس نظام اسالمي را فراھم 
 مقّدم بر ھمه ،)هس سرقد( حضرت امام و به تعبیر ،نظام از واجب واجبات آنجا كه حفظ آورد، از

تشخیص . ترجیح داد" مّلت" بر منافع را" اّمت" توان منافع احكام فرعّیه اولیه است، ديگر نمي
نظام صورت پذيرد و مجمع با  توسط مجمع تشخیص مصلحت ،اع رھبري با ارج،موارد آن مي تواند
 مطابق قواعد علم ،بر مھم منافع امت و ملت، منفعت اھم را ھا و ارزيابي توأمان بررسي مالك

 ». مقدم داشته و بر ھمین اساس تصمیم گیري نمايد،اصول
وطن بی از طريق فقه بی ريشه و  ، ھای مھاجر و مھاجم به ايراننسان جبل عاملیبدي
، پاداش تاريخی خود را می گیرد  سر باز کرده است قانون اساسی جمھوری اسالمیدر خود که

ديده ايم، منافع ملت ايران بپای منافع حزب اهللا لبنان اخیر به چشم و، ھمانطور که در ھفته ھای 
قاعده استثناء که اين با توجه به . ريخته می شود) ح فقه جبل عاملی استکه بازوی مسل(

گفتم، تنھا اگر جمھوری اسالمی تشخیص دھد که پرداختن به منافع حزب اهللا موجب به خطر 
برادران حزب اهللا  می افتد و »منافع ملت ايران« يکباره به ياد خود رژيم می شود است کهافتادن 

 .مل سرگردان رھا می کندرا در دره ھای جبا عا
به از نظر من، فقه جبل عاملی بمب ساعت شماری است که پنج قرن است باری، 

 و . چیزی به ھمراه نداشته استاين مردمجز ضرر و زيان برای پھلوی مردم ايران بسته شده و 
 به مزبله تاريخ افکنده یفقھ  مجموعهاينروز سعادت اين ملت ھنگامی فرا خواھد رسید که 

قرار  ـ که اجتماعی خويش/ از جايگاه سیاسی خود به جايگاه تاريخی » دين اسالم«شده و 
 .ـ برگردد  و خلوت خانه ھای آنان است مومنقلوب مردماناست 
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ن، چاپ واشنگت»ايرانیان«برگرفته از نشريه   
 :»دی ھاجمعه گر«آرشیو 
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