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 در ارتباط با سلسله مقاالت ھمچنان و ، گذشته ھاینامه ھای زيادی که در ھفته
، از يکسو مرا به محبت بسیار  است به دستم رسیده،»يران با جبل عامل تاريخی اءرابطه«

 که اغلب از میان نم ـ نويسندگانی آنھا تشکر کنويسندگاناز  نواخته اند که ھمینجا الزم است
 نه به آسانگیری تن می دھند و نه خدمتی را از وقشر باالی فرھنگی و با سواد جامعه می آيند 

 حاوی پرسش ھای خاص بوده اند که به تک ، برخی از نامه ھا سوی ديگراز. نظر دور می دارند
 . تک آنھا مستقیمًا جواب داده ام

،  جبل عاملی ھادفترکامل قبل از بستن  تا، ه استوفور اين نامه ھا مرا بر آن داشتاما 
سته ، بی آنکه بسته شدن دفتر جبل عامل به معنای بچند کلمه ای درباره دو مورد خاص بنويسم

 به ،ن رشته سر دراز دارد وچرا که اي.  باشد ھمشدن بحث درباره مذھب سیاست زدهء کنونی ما
 . ما را با ھويت فرھنگی خودمان آشناتر می کنده، گشودن ھر دريچه ای بر اين منظر،نظر من

 که مقاالت استنخستین نکته ای که می خواھم توضیح دھم در مورد منابع مراجعه ای 
 بخش دوم مقاالتم فھرست البته در من. اله ديگری در اين رديف بايد داشته باشند و ھر مقمن

 پیش پستچی پاکتی را برايم آورده که از ءھفتهاما .  را عرضه کرده بودماين منابعمختصری از 
مھاجرت علمای شیعه از جبل عامل به «تھران پست شده بود و در جوف آن کتابی بود به نام 

ء انتشارات امیرکبیر به قلم آقای مھدی فرھانی منفرد، چاپ مؤسسه» فویايران، در عصر ص
فالنی، چگونه اين کتاب را از قلم « يادداشتی از دوستی در داخل کتاب که ؛ ھمراه با1377تھران، 

 » انداخته ای؟

 را آغاز کردم شبالفاصله خواندنبا وصول آن متأسفانه قبًال از وجود اين کتاب مطلع نبودم و 
نويسنده . فرو نگذاشتمش تا ھفت ھشت ساعت بعد که باالخره به صفحه آخرش رسیدمو 

ه دارد که در خود سحن بگويد، به اين نکته اشارمدارج کتاب، بی آنکه چندان از خود و سوابق و 
ديده و در مشھد، با تشويق و تحت نظر زنده ياد دکتر » بکر« زمینه اين مطالعه را 1367سال 

 پس از فقدان اين استاد، با کمک دکتر مسعود فرنود آن را به ،ری، آن را آغاز کرده وعبدالھادی حائ
 .پايان رسانده است

نخستین برجستگی کتاب وفور منابعی است که نويسنده به آنھا رجوع کرده و از آنھا 
ن در واقع، اگر کسی عالقمند آ. اطالعات الزم را برای مستند کردن کار خود به دست آورده است

 روابط ايران و جبل العامل لبنان کدام ھستند، رجوع ءباشد که بداند منابع اصلی مطالعه تاريخچه
اين منابع به چند دسته تقسیم شده .  ـ تقريبًا کافی است1377 سال مرزبه اين کتاب ـ الاقل تا 

که در کتابخانه ھای شحص و عمومی مختلفی (مآخذ دست نوشتهء فارسی و عربی : اند
، مآخذ چاپی فارسی و عربی، و ) و تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته اندداری می شوندنگاھ

 که جای منابع می شود آشکار  ين نکته ھمبالفاصلهالبته . باالخره مآخد موجود به زبان انگلیسی
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ھمانگونه که . موجود به زبان فرانسه و بخصوص زبان ايتالیائی در اين مجموعه سخت خالی است
 ايتالیائی ھا در پیدايش سلسلهء صفويه  مھم و اساسیًا کتاب ھیچگونه عنايتی به نقشاساس

جامعه شناسی سیاسی «برايم جالب بود که در دو جای کتاب به در اين میان، . نکرده است
در تھران به زير ) چند ماھی مانده به انقالب (1357، کتابی که آن رادر سال »تشیع اثنی عشری
اين .  از انقالب آن را از بساط کتابفروش ھا جمع آوری کردند نیز اشاره شده استچاپ بردم و پس

اشاره ھا به يک کتاب خمیر شده نشانه کوشش وافر نويسنده برای گردآوری ھرچه بیشتر منابع 
 . متن آن کتاب را می توانید در سايت من مطالعه کنید.مراجعه بشمار می آيند

  من از آنھا اطالع نداشتم اما است کهی ھای دست اولبرخی آگاھارای ھمچنین کتاب د
 که در طی که ھمه آنھا شاھدانی ھستند که گوئی برای تقويت و تحکیم آنچه ھائیديدم 

اين غیب در واقع به معنی غفلت و .  رسیده باشند»از غیب« مقاالت پنج قسمتی اخیر نوشته ام
سنده کتاب و ھم از  بايد ھم از نويايش آن به خاطر زدکه است  منناشی از دورافتادگی از وطن
 .ارسال کننده آن تشکر کنم

: دنمستند شوگفتم  که  ھاکتاب را نقل کنم تا اين نکته» ديباچه«بگذاريد يک پاراگراف از 
با به قدرت رسیدن شاه اسماعیل، بسیاری از علمای ايران توسط او کشته و يا از کشور رانده «

کشاکش عناصر ترک و نیون ايرانی موجود و قدرت بخشیدن به آنان، در شده بودند و تکیه بر روحا
، چندان به سود صفويان نبود؛ از اين رو، دولت صفوی تصمیم گرفت ھمان شیوه تاجیک در حکومت

ای را در پیش بگیرد که حکومت سربداران برای دعوت از شھید اول به ايران و ترويج و توسعه 
 نتیجه، تربیت يافتگان مکتب علمی شھید اول را از جبل عامل به ايران  و، در بودتشیع، به کاربرده

تردگی  کوچ کردند، ولی، ھم از نظر گسالبته علمای شیعه از عراق و بحرين نیز به ايران. فراخواند
 مھاجرت علمای جبل عامل و ھم از نظر نقش و جايگاھی که در حکومت صفوی يافتند، ءدامنه

مکتب فقھی ...  عامل را طیف و جريان اصلی مھاجرت به ايران دانستمی توان مھاجرت از جبل
که شھید اول، با توجه به شرايط سیاسی، فرھنگی، و اقتصادی سرزمین خود بنیاد نھاد، به 

جنبه ھای سیاسی و حکومتی توجه داشت و به فقیھان شیعه در امور سیاسی اختیارات ويژه 
کی از عاملیان به ايران آمدند و در مرحله دوم مھاجرت اوج و در مرحله اول تعداد اند... ای می داد

 مھاجرانی که با حکومت صفوی سازگاری و ھمگامی نشان دادند، ...گستردگی چشمگیر يافت
 از عھده دار شدن مقام خاتم المجتھدين و رسیدن به مقام ھای شیخ االسالمی، گذشته

د به طور نظری و به شیوه ھای گوناگون، صدارت، قضاوت و حتی وزارت در اين حکومت، کوشیدن
تن خراج و برپائی نماز آنان، غیر از مشروع دانس. وه دھندحکومت را در چشم رعايايش مشروع جل

جمعه و نگارش رساله ھائی در اين زمینه ھا، چنین نمودند که حکومت صفوی با دولت امام عصر 
 »! دولت صفوی را پیش بینی کرده اندآنان حتی گفتند که ائمه شیعه. پیوند خواھد خورد) ع(

 با تفرجی در ،باری، حال که سخن از اين کتاب رفته است، بی مناسبت نمی بینم که
 ھم شما را بیشتر با اين کار پايه ای آشنا سازم و ھم نکته ھائی را ،کوچه پسکوچه ھای آن

و، با اغتنام فرصت از درباره تاريخ نويسی از يکسو و تحقیق تاريخی، از سوی ديگر، مطرح کنم 
مان اشاره ی خودبررسی کتاب، به برخی کمبودھای عمومی و نارسائی ھای تحقیقی در کارھا

 . ای داشته باشم

، به »نظری به درونمايه ھا و روند پیدايش نھضت صفوی«فصل اول کتاب، با عنوان 
ارای اطالعات با اھمیتی  د، از اين نظر، تفصیلی سیر تحوالت تشیع در ايران می پردازد وءتاريخچه
 و ديده،اما، از آنجا که نويسنده تکلیف خويش را با اينکه جريانات تاريخی را از چه منظری . است

 روشن نکرده است، اين فصل نه در درازا و نه در ، علمی تحلیل می کندءدر چارچوب کدام نظريه
 . پھنای خود دارای روندی تحلیلی و جامع نیست

نويسنده بین نقش راوی و تحلیل . ز نقايص اغلب تحقیقات تاريخی ما استاين البته يکی ا
وايت کامل را می گر سرگردان می ماند، گاھی آن و گھی اين می شود و در نتیجه خواننده نه ر
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قدر و زحمتکش اين کتاب  شايد اگر نويسنده گران. می شودروبرولیلی يکپارچه خواند و نه با تح
 آنانی که در گوشه و کنار ايران زحمت می کشند اما صدايشان ءمهمشکل ھ( شناخته شده کم

در ابتدای کتاب خود چند پرسش را مطرح کرده ) در محافل علمی و دانشگاھی دنیا پژواکی ندارد
و جستجو و کند و کاو خود در تاريخ را در راستای جستن پاسخ ھائی در خورد آن پرسش ھا 

بنظر من، .  نظری و ساختار منطقی بھتری برخوردار بودانجام می داد حاصل کار از استحکام
صاحب تاريخنگاری ) جز در دو مورد آثار فريدون آدمیت و ھما ناطق(اساسًا ما در ايران ھنوز 

سنت تاريخ نويسی ما گردآوری شرح وقايع است تا معنادار کردن . روشمند و تحلیلی نشده ايم
 مان که فرصتی دست داد، ھمان سنتدر ھر زو پراکنده ختن به تحلیل ھای آنھا و در نتیجه، پردا
 . را نیز ناکارآمد می کندگردآوری شرح وقايع

نويسنده در ھمین فصل نخست . در اين مورد شايد آوردن مثالی منظورم را روشن تر کند
پس از ) جد شاه اسماعیل صفوی(ماجرای ديدار تیمور با خواجه علی «: می نويسد) 43صفحه (

و بخشیدن اسیران آناتولی به )  قمری804(یمور بر سلطان بايزيد عثمانی در جنگ انقره پیروزی ت
خواجه علی، اگر از نظر تاريخی ھم مورد ترديد قرار گیرد، می تواند اشاره ای به افزايش جدی 

در اينجا نويسنده توضیح نمی دھد که چگونه امری که مورد ترديد » .نفوذ صفويان در آناتولی باشد
ماجرای «اگر نويسنده گفته بود که اما . باط تاريخی قرار گیردنت می تواند موضوع يک استاس

اگر از نظر تاريخی ھم مورد ترديد قرار گیرد، می تواند اشاره ای به ... ديدار تیمور با خواجه علی
، آنگاه می » نشان دادن نفوذ صفويان در آناتولی باشدش نويسندگان بعدی تاريخ صفويه برایتال

 .  تاريخ شناختی نام بردقابل فھمشد از اين سخن به عنوان يک استباط 

 اوی اطالعات دست اولح» نھضت علمی تشیع در جبل عامل«فصل دوم کتاب، با عنوان 
 و اغلب به هنداشت اين اطالعات برخورد تحلیلی خاصی و مھمی است، ھرچند که نويسنده به

مطالبی  ءگاه لحن نويسنده تأيید کنندهدر عین حال، .  استکرده بسنده ی ديگرانتکرار گفته ھا
از ياران علی (مثل مورد حضور اباذر غفاری . می شود که ھیچگونه معنای درست تاريخی ندارند

ع از آن بنظر می رسد که تشی«: در جبل عامل که نويسنده در مورد آن می گويد) بن ابیطالب
اما من خواننده نمی دانم که نويسنده اين . »رشد کرده و به جاھای ديگر راه يافته است... زمان
که سال ھا پس از دوران (را از کجا آورده و چگونه موضوع گسترش تشیع را » بنظر می رسد«

  و اساسًا اين تشیع؟در جبل عامل توضیح می دھد) ابوذر غفاری شکل و شمايلی بخود گرفت
 نويسنده از اينجای  ديگر مشکل؟اولیه چه ربطی به تشیع فقھی و تشريعی عھد شھید اول دارد

 از واژگان آخوندی که، به لحاظ سرشار بودن از بارھای اعتقادی و  وافر او استفاده بهبعده کتاب ب
» علم«استفاده از واژه . مربوط می شود فرقه ای، مسیر يک بررسی علمی را منحرف می کنند

در اين «جمله ای اينگونه که .  از اين دست اند،در مورد تشیع» نھضت شگرف« و ،در مورد تفقه
اگر در يک متن آخوندی بکار رود می ) 65ص (» زمان در جبل عامل افق علمی روشنی پديد آمد

 .توان از آن گذشت اما جای آن در يک روايت تاريخی علمی نمی تواند باشد

 و ريشه ھای پیدايش بسیار جالب و خواندنی اند د شھید اولاطالعات اين فصل در مور
. خوبی نشان می دھنده بدر فقه جعفری جبل عاملی را » واليت فقیه«و » نیابت مھدی«مفھوم 

، آوردهدر واقع ھرکجا که نويسنده دست به ارائه استنباط شخصی نزده و وقايع را در کنار ھم 
 .ستکتاب روانی و عمق بیشتری پیدا کرده ا

» مسائل عمومی و علل مھاجرت علمای شیعهء جبل عامل به ايران«فصل سوم کتاب به 
 جبل عاملی ھا، دارای اطالعات و ايرانی نشدنیمی پردازد که، بخصوص در زمینه ھويت خارجی 

انقالبیون صفوی و شور ھمچنین تشريح نقش جبل عاملی ھا در فرونشاندن . مھمی است
 و مرادی خانقاه صفويه از قسمت ھای برجسته کتاب محسوب می برانداختن تشکیالت مريد

 .شود
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ھسته اصلی و بخش مھم کتاب را » مھاجران و حکومت صفوی« با عنوان چھارم،فصل 
صورتی تفصیلی اقدامات آخوندھای جبل عاملی را ه نويسنده در اين فصل ابتدا ب. بوجود می آورد

تشريح می به سلطنت صفوی ) انیت بخشیدنحق:  بگويميا درست تر(در مشروعیت بخشیدن 
کند و عمق فسادی را که در تفقه آنان برای پايدار کردن دستگاھی که زالو وار به آن وابسته بودند 

که، در پی (خراج و نماز جمعه برقراری مجدد نیز با بررسی مسائلی ھمچون . آشکار می سازد
رداختن به آن نوعی اشاره به نامشروع بودن آغاز دوران غیبت امام، بین شیعیان منسوخ شده و نپ

حکومت صفوی با » مشروع سازی« نشان می دھد که چگونه بحث ) است بودهحکومت عصر
 . آگاھی و عمد مورد توجه حاکمیت و آخوندھای جبل عاملی بوده است

 آخوندھای  فقھی و شريعتیمی توانم بگويم که تا کنون شرح مشبعی در مورد اقدامات
البته اين .  مزبور را به خوبی برطرف کرده استءی در دست نبود و اين کتاب نقیصهجبل عامل

: الت توجه کنیدبه اين جممثًال . فصل نیز از کاربرد واژگان محبوب متون آخوندی مصون نیست
 احاديث شیعه بر ھیچ کس بدون ترديد خدمات غیر قابل انکار عالمه مجلسی در گردآوری«

ھای علمی و فرھنگی وی در راه گسترش علوم اسالمی و نشر معارف ست و تکاپوپوشیده نی
 نويسنده کتابی که در اثر  که تصور کرد چنینمی توانالبته . »ائمه اطھار فراموش شدنی نیست

مجلسی چگونه رطب و يابس و حديث قوی و ضعیف را در عالمهء خود نشان می دھد که ھمین 
 تقويت فاسدترين دوران ھای حکومت صفوی بهخود ھم آمیخته و در راستای جاه طلبی ھای 

خود از دست سانسور در جای جای کتاب اثر است، البد اين نوع جمالت را برای نجات اقدام کرده
حل نمی کند و بشدت از ارزش علمی کتاب در اصل مسئله اما اين توجیه چیزی را . کاشته است
، تنھا مأموران سانسور را ان انتخاب شده آن است که زب اين نوع کارھاضرر مھم تر. می کاھد

 در کنار ، عادی يا رھگذر را ھم می فريبد و به او اجازه نمی دھد کهء خوانندهمنحرف نمی کند و
 .نیز توجه کندکتاب  به تندی و تیزی مطالب ديگر ،اينگونه جمالت ارزشی ستايش آمیز

اختصاص دارد »  به ايرانپیآمدھای مھاجرت علمای شیعه جبل عامل«فصل پنجم کتاب به 
علمی و ادبی کار جبل عاملی ھا دست و نويسنده در آن به بررسی اثرات سیاسی، مذھبی، 

سنده سطه ناتوانی نوياين فصل با اينکه می توانست بخش مھمی از کتاب باشد اما بوا. می زند
خته از آب در نیآمده  اين و آن، چندان پو بسنده کردن به گفتآوردھای فتواوار  ھا تحلیلءاز ارائه
 .با اين ھمه در اين فصل نیز مواد خام بسیاری که به کار تحقیقات آينده بیايند وجود دارند. است

در فقه جبل عاملی مھاجر به » اخباری«و » اصولی«بحث نويسنده در مورد دو مکتب 
رين تحلیل ھا و  و ، از سوی ديگر، ناقص تاست کتاب ء حوصلهخارج از از يکسو ، به نظر من،ايران

 . صرفنظر می کنم آن مورد را در بر می گیرد که از تفصیل دراستنباط ھای نويسنده

 مبھم ترين و در عین حال با يکی از  تفصیلی به زير و بمپرداختنننکتهء مغفول ديگر 
 اسماعیل دوم و اقدامات  کوتاه مدت و ناموفقمعناترين حوادث عھد صفوی است که به پادشاھی

امیدوارم که محقق . بر می گرددای بازگرداندن تسنن و کوتاه کردن دست جبل عاملی ھا براو 
 .ديگر ھم توجه کرده و کتابی روشنگر اين ماجرا فراھم آورد» بکر«ديگری به اين زمینه 

کار دانشجويان تاريخ و جامعه ه  اين کتاب اثر جالبی است که ب،در مجموعبھر حال، و 
 .ی آيد و بايد از بابت اين خدمت مھم از نويسنده آن تشکر کردشناسی دينی و سیاسی م

*** 

 شامل ، ايران با جبل عاملء رابطهء درباره،اما پنجمین و آخرين قسمت مقاالت من
با فقه مذاھب ) که گسترش خاصی از فقه جعفری است(مقايسه ای بین فقه جبل عاملی 

ناشی از بیشتر اين اعتراضات ، به گمان من، تهالب . بود که اعتراضاتی را برانگیختچھارگانه سنی
ء مقايسه به وجهھیچ  من در آن مقاله به چرا که. ھستندعدم توجه معترضین به موضوع سخنم 
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فقه شان مورد  تشیع دست نزده و اين دو را تنھا از نظر شرايط پیدايش و گسترش وتسنن 
 .مبررسی قرار داده ا

، »حقانیت حکومت«ر مورد مفھوم  د، خودخیرھفته ھای ا ءمقالهدو بخصوص که در 
کوشیده ام تا نشان دھم که بین تشیع بعنوان يک ايدئولوژی و تشیع به عنوان يک دستگاه 

در واقع، ھمه کوشش من . قرار استتشريعی فقھی تفاوتی تاريخی، ساختاری و کارکردی بر
 و ،د با تفقه وابسته به آنن بوده که نشان دھم تشیع در ھويت ايدئولوژيک خود در تضابرای آ

 .جای ديگری گرفته  است و نمی توان يکی را ب،برآمده از آن

فقه «من خواسته ام نشان دھم که چرا در . ھمین امر در مورد تسنن ھم صدق می کند
اينکه . نه بوجود آمده و نه می توانسته بوجود آيد» واليت فقیه«چیزی مشابه نظريه » سنی

.  ھیچگونه ربطی به اين بحث ندارد و ھست سیاسی خشونت آمیزی بودهتسنن ھم دارای ابعاد
سقف فقه و شريعت شیعی جريان زير نه تنھا ھمانگونه که مثًال افکار دکتر علی شريعتی 

 .دبلکه اغلب در تخالف با آن حرکت می کر نداشت

ه و در يک را در طول تاريخ بھم نبافت» واليت فقیه«اگر قشر آخوند شیعه در ايران نظريه 
ه بود شايد بحث کنونی ما ھم ـ فرصت مغتنم تاريخی آن را به يک سیستم حکومتی تبديل نکرد

فقه جبل عاملی، بخاطر سیاست . نمی يافتاقل در خارج از محافل آکادمیک ـ اھمیت چندانی ال
 زدگی مندرج در آن، به پیدايش فاندامنتالیسم شیعی حکومتی، در زير سقف فقاھت اين مذھب،

 فقھای اين مذھب رھبری نکرده اند و اداره آن  سنی رابنیادگرائیانجامیده است حال آنکه 
 .ھمچنان در دست بن الدن ھا باقی مانده است

يا در اصطالح (» بنیادگرائی «اگر در آينده فرصتی دست داد و توانستم به تاريخ تحوالت
دازم، خواھم کوشید تا نشان دھم که  در اسالم بپر)fundamentalismرايج روز، فاندامنتالیسم 

 بن الدن و  گروهچگونه آنچه امروزه مھمترين مباحث سیاسی ـ فرھنگی را بوجود آورده و از دل
 بیرون از حوزه فقاھت تسنن  آفريده شده دريازدھم سپتامبرش تنوره کشیده است امری است

 بودن جريانی دارد و نه عقالئی يا اين امر نه ربطی به ارتجاعی. گرفته در تفقه جبل عاملی اما جا
 .ضد عقل بودن آن

بنیادگرائی   بايد به تفاوت ھای،در واقع، اگر در جستجوی پرسشی اساسی باشیم
 از يکسو و جريان  شان تسنن و تشیع توجه کرده و رابطه ھريک از آنان را با فقاھتافراطی

ن دو که جريان مزبور در ساحت ايم تا ببینیم ، از سوی ديگر، مطالعه کنی شاننوانديشی دينی
 کامًال  شان،مذھب، ھم از لحاظ مواضع ايدئولوژيک و ھم از لحاظ ماھیت بازيگران و صحنه گردانان

 .عکس ھم عمل کرده اند
 »پويشگران«برگرفته از سايت 
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