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چكيده
یکي از قدرتمندترین نهادهایي که در تاریخ سیاسي ایران همواره فعالیت داشته ،نهاد روحانیت است .بیشتر
مطالعاتي که درباره روحانیت صورت گرفته است محدود به ارتباط آن با حکومت و ساختار قدرت سیاسي بوده
است و در موارد محدودی به بررسي قدرت مراجع عظام ،علمای اسالم و ساختار حوزههای علمیه و ساختار
اقتصادی آنها پرداخته شده است .این در حالي است که به نظر ميآید در مطالعه قدرت روحانیت آنچه از
اهمیت ویژهای برخوردار است نقشي است که روحانیت در طول سالهای طوالني در بستر جامعه و در سطح
زبان و جامعه مدني در جهت حاکمیت ارزشها و هنجارهای اسالمي (شیعي) و بهصورت دقیقتر ساخت
«وجدان دیني و اسالمي» ایفا کرده است .آنچه در این جا مهم بهنظر ميرسد استفاده از الگوها ،تمثیلها و
شعائر مذهبي جهت عمومیت بخشیدن به آن و فراهم نمودن امکان دسترسي همگان به محتوا و مضمون
اصیل اسالمي از طریق تئوریزه کردن آن در قالبي عمومي است .قالبي که بتواند با ایفای نقشي ارتباطي و
مؤثر خالق «روح جمعي» و «ارادهای واحد» در راستای کنش انقالبي باشد.
سؤال اصلي :روحانیت چگونه و از چه کانالهایي توانست به کسب هژموني در جامعه مدني و در نهایت جامعه
سیاسي و طرحاندازی گفتمان هویتي انقالب اسالمي نائل آید؟ در پژوهش حاضر تالش براین است که این
سطح از قدرت روحانیت مورد مطالعه قرار گیرد و سپس به چگونگي تبدیل شدن آن به گفتمان هژمون و به
دست گرفتن قدرت سیاسي در انقالب اسالمي پرداخته شود.
كليد واژهها :روحانیت ،قدرت ،گفتمان ،جامعه مدني ،فرهنگ ،هژموني.
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مقدمه
جامعه ایراني همواره عرصه بروز و ظهور تفکرات ،گروهها و نهادهای فکری مختلفي بوده است .در این
میان روحانیت در راستای تبلیغ و ترویج دین مبین اسالم و ارزشها و هنجارهای آن نقش بهسزایي در
جامعهپذیری ،آموزش مذهبي و مهمتر از همه فعالیتهای سیاسي داشته است .از آنجایي که دین اسالم
دیني آمیخته با سیاست بوده و حتي آموزه های عبادی و معنوی آن در بسیاری از موارد جنبه سیاسي داشته
و دارد ،لذا روحانیت در طول تاریخ همواره نقش سیاسي پررنگي به نسبت دیگر گروهها داشته است .نهاد
مذهب و به تبع آن ،علما از گذشتههای دور در ایران ،نقش ویژهای را ایفا ميکرده ،تا جایيکه به اعتقاد
عده زیادی آنچه انسجام جامعه را حفظ ميکند روحانیت (و بهطور دقیقتر اسالم) است (شیرخاني و
رضایي7931 ،؛  .)62از این رو روحانیت را ميتوان قدرتمندترین نهاد سنتي دانست که در تحوالت سیاسي
و اجتماعي ایفای نقش کرده است.
در مطالعاتي که تا به امروز درباره روحانیت صورت گرفته است؛ بیشتر به ارتباط آن با حکومت ،نقش
علمای برجسته ،مراجع تقلید و نقش حوزههای علمیه پرداخته شده است .این در حالي است که مبارزه
برای قدرت در عرصه فرهنگي و در واقع در بستر جامعه مدني نقش تعیین کنندهای داشته است و
تحوالت جامعه ما به شدت از این عرصه تأثیر پذیرفتهاند و سایر عرصههای معلول مبارزاتي است که در
این حوزه به وقوع ميپیوندد .روحانیت در طول تاریخ کشور ما همواره بهعنوان یکي از قدرتمندترین
نهادهایي است که فعالیت داشته است .بیشتر مطالعات صورت گرفته درباره روحانیت محدود به ارتباط آن
با حکومت و ساختار قدرت سیاسي بوده است و در موارد محدودی به بررسي قدرت و جایگاه روحانیت و
نقش مؤثر آنها در فرایندهای فرهنگي ،سیاسي ،اجتماعي و اقتصادی پرداخته شده است .به نظر ميآید که
در مطالعه قدرت روحانیت آنچه که از اهمیت ویژه برخوردار است نقشي است که روحانیت در طول
سالهای طوالني در بستر جامعه و در سطح زبان و جامعه مدني در جهت حاکمیت ارزشها و هنجارهای
اسالمي (شیعي) و بهصورت دقیقتر ساخت «وجدان دیني و اسالمي» ایفا کرده است .در مقاله حاضر
تالش بر این است که این سطح از قدرت روحانیت مورد مطالعه قرار گیرد و سپس چگونگي موفقیت
روحانیت در مرکزیت یافتن گفتمان هویتي انقالب اسالمي پرداخته شود.
سؤاالت پژوهش
الف -سؤال اصلي:
روحانیت چگونه و از چه کانالهایي توانست به کسب هژموني در جامعه مدني و در نهایت جامعه
سیاسي و طرحاندازی گفتمان هویتي انقالب اسالمي نائل آید؟
ب -سواالت فرعي:
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روحانیت در طول این مدت زمان طوالني از طریق چه سازوکارها و با استناد به کدام منابع و
ظرفیتهای فرهنگي -اعتقادی ،اجتماعي و سیاسي توانسته است به این جایگاه دست پیدا کند؟
تثبیت هژموني گفتمان اسالمي -شیعي از طریق اتکاء به کدام ذخایر و منابع کنش جمعي به وقوع
پیوسته است؟
چارچوب نظری
گرامشي با تأکید بر جامعه مدني به نحوه شکلگیری هژموني ميپردازد .جامعه مدني از نظر گرامشي،
قلمروی است که در آن همه پویشهای تشکیل هویت ،مبارزه ایدئولوژیک ،فعالیتهای روشنفکرانه و
ساختار ایدئولوژیک (چه اخالقي و چه فریبکارانه) شکل ميگیرد ،جامعه مدني بستری است که در آن فرد
آگاهي ميیابد و وارد عمل سیاسي ميشود .در جامعه مدني تراکم منافع شکل ميگیرد ،منافع محدود به
دیدگاههایي جهانشمولتر تبدیل ميشود ،ایدئولوژیها پذیرفته و اصالح ميشود و ائتالفها صورت
ميگیرد (غرایاق زندی .)2 :7912 ،باید توجه داشت عدم شناخت دقیق مباني فکری جامعه مدني باعث
شده است که در بسیاری از موارد طرفداران جامعه مدني در کانونهای غیردیني عمدتاً جنبه لیبرالیستي
قضیه را وجهه همت خود قرار دهند .در بحث جامعه مدني در این معنا عمدتاً بحث بر سر یک طبقه واسط
است .طبقهای که واسط بین دولت و مردم است و ميتواند از حقوق مردم در مقابل دولت دفاع کند .ولي
در اشکال جدید کل جامعه به جامعه مدني تبدیل ميشود و جامعه مدني دیگر آن طبقه واسط نیست بلکه
کلیت جامعه به یک جامعه مدني تبدیل ميشود (تاجیک .)21 :7916 ،اگر این معنا از جامعه مدني را
بپذیریم نیازمند بازتفسیر مفهوم جامعه مدني و نحوه ارتباط نیروها و گروههای اجتماعي و ارتباط آنها با
دولت در عرصه اجتماع و بهعنوان مهمترین موضوع جامعهشناسي سیاسي ميباشیم.
گرامشي در مقابل زور و خشونت از مفهوم رضایت 7سخن ميگوید .به نظر او ،فارغ از نوع دولت،
فقدان رضایت خودجوش در جامعه مدني ،دولت را وادار ميکند تا به قوه قهریه متوسل شود .وی جوامع
زورمدار را فاقد سازوکارهای الزم برای تولید اجماع و توافق بر سر چگونگي ساماندهي جامعه ميداند
(بایتس .)643 :6116 ،رضایت خودجوش 6بر وضعیتي روانشناختي داللت دارد که مستلزم پذیرش نظم
سیاسي -اجتماعي یا جنبههای حیاتي این نظم است .این پذیرش از این جهت خودجوش تلقي ميشود که
نتیجه فعالیت آموزش نظاممند گروهي از قبل آگاه و پیشرو محسوب نميشود ،بلکه حاصل تجربیات
روزانه و از رهگذر «معرفت عامیانه» شکل ميگیرد .به عقیده گرامشي نهادهای فرهنگي مثل مدرسه،
جامعه را به پذیرش نظم موجود ترغیب ميکنند .به این ترتیب این نهادها سلطه خویش را مشروع
ميسازند و رضایت نه با تحمیل اغواگونه و موذیانه همه منافع و خواسته گروهای مسلط ،بلکه به مدد
توجه به منافع گروههای فرودست اعمال ميکنند .در واقع ،گروه پیشرو باید دست به نوعي از
1. Consent
2. Spontaneous
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خودگذشتگي بزند .اما این مصالحه و مسامحه نميتواند مسائل ضروری و بنیادی را در برگیرد (گرامشي،
736-733 :7317؛ آزادارمکي و رضایي.)792-791 :7969 ،
گرامشي به نقش انسان و اراده و اختیار او و رفتار عقالني و هدفمند احترام ميگذارد و به انسان و
ساختار احساس و روان وی اهمیت بسیار زیادی ميدهد .به عقیده او هر سنخ دولتي از جمله دولت
بورژوازی درصدد ایجاد و حفظ تمدن و شهروند خاص مطابق الگوهای فرهنگي خویش است .از این نظر،
تودهها دارای انگیزهها ،هدفها و نیازها و ساختارهای رواني کامالً متفاوت و متنوعي هستند .یکي دیگر از
مباحث بنیادین گرامشي در خصوص مفهوم هژموني ،این است که تسلط هژموني بر گروههای تابع هرگز
در عمل کامالً تضمین نميشود .در واقع ساختار مستحکم جامعه مدني که زادگاه و محل اعمال هژموني
است ،عرصهای است که در یک طرف آن ،گروههای مسلط سعي در نهادینهکردن معاني تولیدیشان
دا رند و در طرف دیگر ،طبقه تحت سلطه در عین اینکه در مقابل این معاني مقاومت ميکنند ،درصدد
تولید معاني و هویت خاص خودشان بر ميآیند؛ هویتي که مبتني بر ابژههای مخصوص خودشان است
(معیدفر و شهليبر761 :7962 ،؛ غرایاقزندی .)3 :7912 ،در نظریه گرامشي توجه خاصي به
ایدئولوژیهای ضدهژمون و چگونگي شکلگیری آنها شده است .بهعالوه ،گرامشي متون ایدئولوژیک را
حاوی پیامهایي ميداند که فقط یک معنای مشخص و از پیش تعیین شده ندارد؛ لذا امکان خوانشهای
مختلف وجود دارد (آزادارمکي و رضایي.)796 :7969 ،
از این منظر ،مبارزه سیاسي در برگیرنده ویژگيهای اخالقي و ایدئولوژیک جامعه نیز ميباشد .هژموني،
زمینه ایدئولوژیک و فرهنگي حفظ سلطه طبقه مسلط بر طبقات پایین از طریق کسب رضایت آنها و
ترغیب آنها به پذیرش ارزشهای اخالقي ،سیاسي و فرهنگي مسلط ،به منظور دستیابي به اجماع و وفاق
عمومي است .گرامشي برای اعمال هژموني دو سطح عمده جامعه سیاسي و جامعه مدني را شناسایي
مي کند .جامعه سیاسي(دولت) ،سرچشمه استیال از طریق نهادهای دولتي مانند ارتش ،پلیس و دستگاههای
دیوانساالر بوده که نقششان در روابط سیاسي و اجتماعي ،سلطه مستقیم است .در حاليکه جامعه مدني
(خصوصي) ،سرچشمه هژموني محسوب ميشود .از آنجا که هژموني جهانشمول نیست و به حکومت
همیشگي و مداوم یک طبقه خاص تفویض نشده است؛ لذا باید تأمین شود ،بازتولید گردد و حفظ شود
(صالحيامیری776-773 :7962 ،؛ مارش و استوکر .)931 :7916 ،جامعه مدني ميتواند به بازتولید قدرت
هژموني و یا در خدمت جبهه مخالف هژموني قرار گیرد .به عقیده گرامشي اگر جامعه سیاسي (ارتش ،قوه
قضاییه و مقننه) توان منضبط کردن جسم را داراست ،جامعه مدني یعني نهادهای مدني ،سازمانهای
دیني ،نظام آموزشي و خانواده در امور روزمره در درجه اول «ذهن» را منضبط ميکند (هالوب:7914 ،
 .) 971رابطه دولت و جامعه مدني اگر عمیق باشد و جامعه مدني به بازتولید قدرت آن کمک کند ،دولت
دیگر اهمیت چنداني نخواهد داشت و آنچه اهمیت ميیابد جامعه مدني است ،چون دولت بیشتر شبیه به
یک سنگر بیروني است که در پس آن شبکه گسترده و نیرومندی از دژها و استحکامات (اجزای جامعه
مدني) قرار خواهد داشت (گرامشي.)99-93 :7969 ،
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در تحلیل گرامشي جامعه مدني مرکب است از نهادهای داوطلبانه مانند مدارس ،مساجد و ...اتحادیهها
که نقش مستقیمي در اعمال سلطه ندارند .فرهنگ را ميتوان در جامعه مدني در حال عمل یافت؛ یعني
در چارچوبي که در آنها نفوذ اندیشه ها ،نهادها و افراد نه از رهگذر سلطه بلکه از طریقي صورت ميگیرد
که گرامشي آن را رضایت یا تراضي مينامد .بنابراین در هر جامعهای برخي از اشکال فرهنگي بر برخي
دیگر برتری ميیابند ،همانگونه که نفوذ بعضي اندیشهها ،بیش از نفوذ اندیشههای دیگر است .شکل این
رهبری فرهنگي همان چیزی است که گرامشي آن را هژموني نامیده است (سعید .)62-61 :7962 ،از این
منظر هنر روحانیت در بستر تاریخي تصرف جامعه مدني است و تشکیل نظام سیاسي و دولت در سایه این
هژموني به وقوع ميپیوندد.
روحانيت از حضور تا هژموني در جامعه مدني
در فقه شیعه در قرون چهارم تا دهم هجری یعني قبل از تشکیل حکومت صفویه در ایران ،آرای سیاسي
کمتری دیده ميشود .حاکمیت طاغوت ،جو سیاسي ارعاب و خفقان ،تقیه و در نظر گرفتن برخي مصالح
درازمدت شیعه باعث گردید (جعفریهرندی)63 :7939 ،؛ که مباحث فقه حکومتي در ضمن ابواب مختلف
فقه نظیر بیع ،خمس ،قضا ،جهاد و حدود ارائه شود .در این دوره بسیاری از فقها به دلیل مساعد نبودن
شرایط ،اجرای بسیاری از احکام نظیر قضاء شرعي ،اقامه حدود ،برگزاری عبادات سیاسي نظیر نمازهای
جمعه و عیدین و جهاد غیردفاعي را موقوف به حضور امام معصوم(ع) ميدانستند (مطلبي و همکاران،
772 :7937؛ دواني 4 :7924 ،و .)719
آنچه مسلم است اینکه به هر میزاني که فشار جامعه سیاسي بر روحانیون و علما شیعه افزایش یافته
اینان بیشتر به سمت حضور حداقلي در جامعه مدني (بسیاری از علما به استناد تقیه حتي با حاکمان جور
نیز همکاری داشته و در ظاهر مانند آنها بودهاند) سوق پیدا کردهاند و در مقابل با ایجاد گشایشهای
صورت گرفته روحانیت و علما به حضور حداکثری گرایش پیدا کرده است .با بهبود فضای سیاسي و
افزایش قدرت روحانیت در جامعه مدني مبارزه و حذف سایر گروهها در جامعه مدني (چه آزادانه و چه
فریبکارانه) برای تصرف و کسب هژموني شدت بیشتری به خود ميگرفت .نمود این وضعیت را ميتوان
در دوران صفویه مشاهده نمود.
پادشاهان صفوی در راستای افزایش قدرت و مشروعیتبخشي به حکومت خود تالشهای مذهبي
فراواني را آغاز کردند که تثبیتسازی عقیدتي در ابتدا و گسترش مناسک و شعایر دیني در گام بعدی ،از
جمله مهمترین این تالشها بود .پس از اعالم تشیع بهعنوان مذهب رسمي کشور توسط شاه اسماعیل،
با تالش حکومت ،یکسانسازی عقیدتي در سرتاسر امپراطوری صفوی صورت پذیرفت .در ابتدا جامعه با
کمبود آثار مدون اصول و عقاید و دستورات شرعي و قضایي شیعه در سطح جامعه روبهرو بود و در کنار
آن ،شارحاني که بتوانند اینگونه آثار را جمعآوری ،تألیف و ترویج دهند ،به اندازه کافي در جامعه حضور
نداشتند .برای رفع این نقیصه ،حکومت صفوی روحانیون و عالمان شیعه را از نقاط مختلف به ایران دعوت
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کرد .در این دوره ،روحانیون و عالمان شیعه از مناطقي چون جبل العامل لبنان ،جبل علي کوفه به ایران
مهاجرت کردند .مهاجرت روحانیون و عالمان شیعه و تالش برای گسترش تشیع ،نفوذ اجتماعي علما و
روحانیت را در سطح جامعه مدني به دنبال داشت (سیوری62-91 :7916 ،؛ اطهری و دستغیب:7939 ،
64؛ مصطفيالشیبي .)631-639 :7934 ،این روند با فراز و نشیبهایي در سلسلههای بعدی نیز تداوم پیدا
کرده (هرچند در دوره افشاریه به دالیلي از آن کاسته شد) و با روی کار آمدن زندیه و قاجار به شکل
جدی روحانیت و علما بهعنوان مهمترین نیروی اجتماعي (بهشتيسرشت و پرویش )99-92 :7963 ،در
جامعه مدني تثبیت شدند .به جرأت ميتوان گفت که تداوم این روند در اواخر دوران قاجار سبب شد تا
روحانیت و علما به هژموني در جامعه مدني دست یابند.
در دوران قاجار ،در کنار مراسم عزاداری شیعیان ،تعزیه و برپایي تکایا مورد توجه حکومت قرار گرفت و
رونق یافت .در میان شاهان قاجار ،ناصرالدین شاه در زمینه پرداختن به شعایر مذهبي و شیعهگری ،گوی
سبقت را از دیگران ربود .عالوه بر عالقه وی به شمایل مذهبي ،ویژگي و مشخصه اصلي این دوره ،رونق
بيسابقه مجالس عزاداری ،به ویژه تعزیه است .پوالک  -پزشک اتریشي -که در این دوره به ایران سفر
کرده است ،درباره عاشورا چنین بیان ميدارد« :در ایام عاشورا ،یعني ده روز اول محرم را ميتوان جزو ایام
رسمي محسوب کرد .در این روزها که عزای عمومي و سراسری در مملکت است ،همه کس جامه سیاه در
بر ميکنند؛ دستهها در شهرها به راه ميافتند و با آهنگهای غمانگیز که ترجیع «آی حسین ،آی حسین»
در آن به گوش ميرسد ،بر رنجهای این سلطان شهیدان اشک ميریزند» .شواهد تاریخي نشان ميدهند
که حضور مردم در این مراسم در دوره قاجار ،چشمگیر بوده است و از همه طبقات در آن شرکت داشتهاند.
فوروکاوا در اینباره مينویسد« :شاه و اعیان و اشراف و زنان حرم ،همه ميآیند و موعظه روحانیون را
ميشنوند» .برگزاری مراسم تعزیه مختص تهران نبوده و دیگر شهرهای ایران نیز برپا ميشده است .در
این زمینه مادام دیوالفوا چنین گزارش کرده است «در قزوین  -مانند تهران -محل مخصوصي برای
نمایش نیست .تماشاچیان روی پاشنه پا ،دایرهوار بر روی زمین مينشستند» .بدین ترتیب گسترش
مناسک مذهبي ،بهویژه در مراسم عاشورا باعث شد که آحاد جامعه ،اعم از تودههای مردم ،طبقات اعیان و
اشراف و حتي شاه و وابستگان وی ،در ارتباطي مستقیم با روحانیت قرار گیرند (اطهری و دستغیب:7939 ،
.)69-62
درست همینجاست که ميتوان سخن از هژموني روحانیت در جامعه سخن به میان آورد .به این معنا
که توده مردم ،درباریان ،شاه و اکثریت جامعه ایران نظام معنایي و ارزشي تشیع را پذیرفته ،مناسک و
شعائر آن را به پا داشته ،نمادها و ارزشهای آن را پاس داشته و زندگي افراد در جامعه مدني را سامان داده
است .دادگاههای شرع ،مکتبخانهها ،مدارس علوم دیني و ارائه قوانین مدني و اجتماعي بر عهده روحانیت
بوده و در کنار آن بازار گوش به فرمان ایشان بوده و مشروعیت اعمال خود را از تأیید آنان به دست
ميآورد (بهشتيسرشت و پرویش .)91 :7963 ،در نتیجه برنامهریزی و تالشهای روحانیت در طول
سال های متمادی و مبارزه و مواجهه با سایر نیروهای اجتماعي رقیب مانند تصوف ،نظام ایلي و ...روحانیت
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توانست به وضعیت هژموني دست یافته و از این طریق هویت و معنا مورد نظر خود را تثبیت کنند؛ در
نتیجه این مبارزه جامعه مدني ایراني به دلیل هویت شیعي و اسالمي خود با فتوای علما و روحانیون
تحریم توتون و تنباکو کرده و با حکم جهاد (رجبيدواني ،7931 ،ج )44-17 :7به جنگ رفته و شهادت را
راه حسین(ع) ميدانست .در ادامه بهصورت مجزا به کانالهایي که این هژموني از طریق آنها شکل
گرفت ،خواهیم پرداخت.
جایگاه و نقش خطابه و وعظ

یکي از مهمترین ابزارهایي که به واسطه آن روحانیت و علما معنای و ارزشهای مورد نظر خود را در آن
تثبیت ميکردند ،وعظ و خطابه است .وعظ و خطابه در دورههای مختلف کاربردهای متفاوتي داشته و به
هر میزاني که سختگیریها بر روحانیت کمتر ميشد ،این ابزار کاربرد بیشتری داشت .اما در این میان،
سهم واعظان و روضهخوانان که در سلسله مراتب روحانیون شیعه در رتبه فروتری قرار دارند و همواره با
تودههای مردم ارتباط عیني و پیوسته داشتهاند با دقت مورد بررسي قرار نگرفته است (احمدی:7961 ،
 .)711در تعریف خطابه آمده است که سخن گفتن و مخاطب قرار دادن تودههای مردم و اقناع و تصرف
در عواطف و احساسات آنان ميباشد .همچنین در تعریف وعظ آمده است که :عبارت است از پند و اندرز و
تصرف در عقول و اندیشهها در زمینه مسائل معنوی و روحي و ارشادی است ...با توجه به این تعاریف
کاربرد خطابه و منطقه نفوذ و گسترش آن وسیعتر و دامنهدارتر ميباشد به حدی که موازات گسترش آن
شامل :انواع خطابههای سیاسي ،قضایي ،اجتماعي ،دیني و نظامي و ...ميگردد .در صورتيکه وعظ بیشتر
در مسائل معنوی و اعتقادی محدود و مشخص ميگردد (بخشایشي.)296 ،7921 ،
وعاظ و خطبای اسالمي نقش بسزایي در برانگیختن عواطف و احساسات مردم و در توجیه فکری و
ارشادی و در مسیر مبارزات فکری و عملي ،نقش سازنده و روشنگری داشتهاند (بخشایشي.)614 :7921 ،
تبلیغات مذهبي از طریق خطابه و سخنراني و گفتگوی چهرهبه چهره با مردم ،از راههای مؤثر در پیشرفت
دین ،ارشاد و راهنمایي مردم به راه راست و سعادت ،ارتقای سطح آگاهي دیني مردم است .این نوع از
تبلیغ ریشه در عصر نبّوت و امامت دارد و مردم از قدیم با آن آشنا هستند .خطابه قرین نبوت است و هر
پیامبری از پیامبران الهي به هنر خطابه نیز آراسته بوده است .معموالً در کالم بلیغ و بیان شیوا ،جاذبه و
اثری وجود دارد که در سایر زیبایيها ،کمتر دیده مي شود و بيجهت نیست که پیامبر اکرم(ص) فرمود:
«برخي سخنها سحر آمیزند» (پیشوایي7962 ،؛ 91-96؛ تقوی.)61 :7964 ،
در اعتبار خطابه کافي است توجه داشته باشیم که حکمای قدیم ،برهان خطابي را در کنار برهان
منطقي ،جزء برهانها و حجتها شمرده و آن را «برهان صناعي» نامیدهاند که بیشتر بر قیاس و تمثیل و
استقراء استوار است ،در برابر برهان منطقي که «برهان غیرصناعي» نامیده ميشود .در حجت و برهان
منطقي ،از دالیل موجود در خارج (مانند :نصوص قوانین عرفي یا شرعي و شهود و قسم و اقرار و اسناد)
استفاده ميکنند و نیز در این برهان از صغری و کبری و نتیجه استفاده ميشود و بر مقدمات یقیني (از
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قبیل امور بدیهي یا مشهود و محسوس و یا تجربه شده) استوار است .اما در برهان صناعي ،دالیلي بهکار
ميرود که سخنور آنها را با ذوق و نیروی تفکر خود ایجاد و انشاء ميکند و به آن وسیله ،مدعای خویش
را اثبات ميکند .قیاس خطابي ،غالباً مقدماتش امور گماني و اعتقادی است؛ یعني سخني است که آن را
همه مردم یا بیشتر آنها یا خواص مي دانند یا کالم خدا و یا پیامبر یا امام یا شاعر و یا حکیم است و یا بنا
بر شهرتي که دارد ،جملگي آن را باور دارند ،مانند اینکه «عدل» نیکو و «ظلم» بد است .در خطابه تمثیل
بیش از استقراء بهکار ميرود؛ یعني به جای آنکه احوال جزییات را در نظر گرفته ،از آن حکم کلي درآورند،
امری را با امری دیگر مقایسه کرده ،برحسب شباهت حکم ميکنند (پیشوایي7962 ،؛ .)99-92
موعظه بهعنوان یکي دیگر از مهمترین و تأثیرگذارترین روشها تربیت دیني است که در دین اسالم
به آن تأکید شده است .ابن فارس «وعظ» را «ترساندن» و خلیل آن را «یادآوری و آنچه قلب را نرم
ميکند» معنا کردهاند (عبدی .)776 :7962 ،در واقع احادیث بسیاری از معصومین(ع) در مورد اینکه
موضوع موعظه چه کس یا کساني باشد نقل شده است .که در پاسخ به آن آمده که اولین کسي که باید
موضوع موعظه باشد خود ما هستیم .یعني موعظه از خود ما شروع ميشود و سپس دیگران در درجه دوم
اهمیت قرار دارند .این مسئله به خوبي اهمیت «خود کنترلي» و اولویت آن در بحث موعظه را به ما نشان
ميدهد (قائمي.)66 ،7919 ،
از جمله ابزارهای مورد استفاده در موعظه ميتوان به :داستانهایي عمدتاً از زندگي پیامبران با هدف
عبرت و تذکر ،صحنههای عبرتآموز از گردش روزگار ،از مرگ و میرها ،از سقوط ظالم ،از فالکت
منحرفان ،جریانات تاریخي از تاریخ سلف و تجارب امتها و فراز و نشیبهای تاریخي آنها و اینکه چه
سرفرازان و گردنکشاني که به خاک نشستند و چه افتادگاني که سربرآوردند (قائمي .)64 ،7919 ،از این رو
برای آنکه یک موعظه بتواند تأثیر عمیقي داشته باشد باید ویژگيهای؛ جلي اعتماد مخاطبان (گیرندگان
پیام) ،تنظیم و طراحي سخن ،تنوع صدا ،هماهنگي حرکات و اشارات با محتوای سخن و ...را داشته باشد.
فیگوئروآ یکي از سیاحاني است که در دوره صفوی به سال  7166ق .در ایام سلطنت شاه عباس اول
به ایران مسافرت کرده بود و از نزدیک با مجالس وعظ و خطابه و عزاداری آشنا شده بود ،در اینباره
مينویسد« :موعظهگران این مجالس ،علمای شرعاند و غالباً مال یا قاضي نامیده ميشوند .اینان در هر
جایي که مردم گرد آمده باشند ،بر منبرهای بلند مينشینند و با حرارات تمام و سخنان گیرا ،خصوصیات
مرگ یا شهادت امام حسین(ع) امام بزرگ خویش را بیان ميکنند» (فیگوئورآ .)916 :7929 ،این روند در
دورههای بعد نیز توسعه و تداوم یافته است .نقش وعظ و خطابه و به تعبیر دیگر منبر بهعنوان قویترین
رسانه عمومي و وسیله ارتباط جمعي 7در جوامع اسالمي و تأثیر و تأثر طبقه وعاظ و خطبا در محیط
فرهنگي ،اجتماعي و سیاسي از مقولههایي است که کمتر به نقش آن در جریان قدرت پرداخته شده است.
از این رو باید گفت که در دوره قاجار این نهاد توانسته بود به هژمونیک شدن فرهنگ دیني در عرصه
1. mass media
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جامعه مدني کمک فراواني بکند .البته باید توجه داشت که در این دوره نهاد 7وعظ و خطابه به سنت
دیرین شامل وعظ اخالقي و تبلیغ اوامر و نواحي دیني بود (امین7916 ،؛  .)796-793این هژموني تا اواخر
دوران قاجار تنها محدود به جامعه مدني ميشد و وعاظ و خطیبان کمتر به مسائل سیاسي جامعه
ميپرداختند .همچنین اگر در جایي از وعظ و خطابه در مورد جامعه سیاسي سخن به میان آمده بیشتر
تأیید نظام سیاسي بوده (و در محدود موارد نقد جامعه سیاسي و مخالفت با آنان بوده) مانند آنچه در دوره
صفوی به وقوع پیوست.
مسجد و منبر

مسجد یکي از مهمترین و فعالترین کانونهای ارتباطات سنتي در ایران بعد از اسالم بوده است .در
صحبت از مسجد ،نقش منبر بهعنوان یک رسانه عمومي ،به موضوع مهمي برای بررسي و مطالعه تبدیل
ميشود .در واقع اهمیت و اعتبار مسجد بهعنوان یک کانون ارتباطي در منبر تجسم ميیابد .منبر یک
رسانه عمومي است که تأثیرات مهم و معتبر بر جریان وقایع گذاشته و نقشهای کامالً مشابه با آنچه
امروزه به رسانههای همگاني نسبت ميدهند ،بر عهده گرفته است (مدنيمبارکه7963 ،؛ .)76
نقش و جایگاه سیاسي و اجتماعي مساجد در نقشههای جنگ و جهاد ،نمازهای جماعت و جایگاه
عبادی مسجد و منبر در تاریخ اسالم بر کسي پوشیده نیست .در دوران قاجار مساجد و منابر قدرت فراواني
پیدا ميکند ،زیرا که در دوره صفویه حکومت عموماً تالش ميکرد که مساجد را به دست کساني بدهد که
بیشترین همراهي با حکومت را دارا بودند .اما در دوره قاجار درآمد روحانیت نه در دست حکومت بلکه
توسط مردم تأمین ميشد و مرکزیت روحانیت و علما هم به کربال و نجف و سامرا و بیرون از ایران انتقال
یافت و منبر در دست علمای شیعه قرار گرفت و از این رو قدرت علما با روضهها و نقل حادثه عاشورا
فزوني گرفت (فتحي7916 ،؛  .)979بهطور کلي در عصر قاجار مهمترین «مجالس» و «مقاالت» اهل
منبر را از جهت مضمون ميتوان به چند دسته تقسیم کرد:
دسته اول ،که بیشتر جنبه تاریخي -روائي دارد مانند انیس العهد مالصدرا قزویني .نمونه مطالب این
اثر ميتوان به رفتن عبدالمطلب به یمن برای دیدن سیفذییزین (مجلس  )796و سبز شدن درخت از
برای ابراهیم خلیل در آتش (مجلس  )94و  ...اشاره کرد.
دسته دوم ،که بیشتر جنبه اخالقي (تهذیب اخالق) و موعظه (امر به معروف و نهي از منکر) دارد.
دسته سوم ،بیشتر جنبه نقالي ،قصهگزاری ،قوّالي و قاصّي دارد و از این جهت مرز بین اقوال مستند
مبتني بر تاریخ ،حدیث و روایات با داستانهای عامیانه و تخیالت افسانهپردازی از بین ميرود و با تعزیه،
شبیهخواني با روضهخواني از جهت مضمون ومحتوا ادغام ميشود.
دسته چهارم ،بیشتتر جنبته حکمتي و معقتولي دارد؛ از بیتل وستیله تتألیف سیدابوالقاستم دهکتردی و
منابعالحکم تألیف محمدعلي صفوت تبریزی نیز از همین دستهانتد .عتالوه بتر ایتن آثتار منظتومي چتون
1 .Institution

 ............................................................... 811فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال هشتم ،شماره  ،69بهار 51

زبدهاالسرار اثر حاج میرزاحسنصفي علیشاه یا گنجینهاالسرار عمان ساماني که سعي دارد وقتایع کتربال را
حماسهای عرفاني ارائه دهد (امین7916 ،؛ .)741-793
در واقع در دوران قاجار روحانیت و منابر و مساجد توانستهاند ،بیش از هر زمان دیگر قدرت و تأثیرگذار
باشند و در راستای هژمونیک شدن گفتمان اسالم و تشیع در عرصه جامعه مدني اقدامات وسیعي را انجام
دهند .اما این وضع تا اواخر قاجار و انقالب مشروطه عرصه جامعه مدني محدود ميشود و از این رسانهها
کمتر برای مبارزه سیاسي و تالش برای بهدست گرفتن ساختار سیاسي صورت ميگیرد.
عاشورا و قيام امام حسين(ع) و روضهخواني برای معصومين(ع)

قیام امام حسین(ع) و حادثه عاشورا بدون شک مهمترین رخداد تاریخ تشیع محسوب ميشود .عظمت این
قیام دارای ابعاد مختلفي احساسي -عاطفي ،سیاسي ،اجتماعي و فرهنگي بوده است .روحانیت و علما در
دورههای مختلف تاریخ ایران این حادثه را ارج نهادهاند .این حادثه بیش از هر عامل دیگری توانست در
تثبیت نظام معاني و نمادها ،الگوها و ارزشهای شیعي در جامعه مدني ایفای نقش کند .در مقابل توسعه
روز افزاون این فرهنگ در جامعه مدني ،به ابعاد سیاسي و نقش آن در جامعه سیاسي کمتر توجه ميشده و
این مهم تا اواخر دوره قاجار مغفول مانده و بیشتر بر بُعد احساسي و عاطفي آن تأکید ميشد (مفتخری و
رنجبر.)719 :7961 ،
یکي از مهمترین عواملي که سبب شد قرائت عاطفي و احساسي از عاشورا بهعنوان شایعترین و
غالبترین قرائت در میان قرائتهای دیگر باشد ،خنثي بودن و چه بسا همسویي با سیاستها ،رفتارها و
عملکرد حاکمان صفوی و قاجار بود؛ زیرا این رویکرد از آن را که تنها بُعد مصائب و بالیایي که بر امام
حسین(ع) و یاران و خاندانش رفته است ،ميپردازد و چندان توجهي به علل و عوامل این واقعه نشان
نميدادند و سخني از مسببان و عامالن این حادثه و ویژگيها و صفات آنان که قابل تطبیق بر حاکمان
ستمگر هر دوره و زمان و مکاني است به میان نميآورد ،این رویکرد هیچگونه اصطکاک و چالشي با
روحیات جباران و گردنکشان تاریخ در هر برهه و زماني ایجاد نميکند و به هیچرو ،روحیه ایستادگي و
مبارزه در عزاداران هر عصری را برنميانگیزد (مفتخری و رنجبر .)619-611 :7961 ،بهطور کلي مقبولیت
این قرائت دالیل متعددی داشت که از جمله مهمترین آنها ميتوان به علل و عوامل ذیل اشاره کرد:
 -7استعداد این قرائت در تحریص و ترغیب مردم به گرایش به مکتب تشیع و تثبیت باورهای آنان در
عصر صفویه -6 .رونق و استقبال مردم از قصهها ،حکایات و اخبار داستاني -9 .وجود روایات متعدد مبتني
بر اجر و ثواب گریستن ،گریاندن و تباکي-4 .خنثي بودن و همسویي این قرائت با رفتار و منش حاکمان و
سالطین -9 .مقبولیت عام این قرائت -2 .بهرهگیری از قاعده «تسامح در ادله سنن» در توجیه تمسک به
این قرائت (مفتخری و رنجبر.)731-7611 :7961 ،
بر اساس برخي از گزارشهای سیاحان در دوره زندیه نیز در ایام محرم ،مراسم عزاداری و سوگواری با
رویکرد احساسي و حزنانگیز در قالب شرح زندگاني امام حسین(ع) و مصائب وارده بر حضرت ،برگزار
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ميشده بهطوریکه هر روزه بخشي از واقعه عاشورا را در قالب تعزیه ،نیز نمایش داده ميشد .این روند در
دوره قاجار نیز تداوم پیدا کرده و این قرائت در مجالس عزاداری و سوگواری محرم در عصر قاجاریه ،به
ویژه در دوراني که اساس روضهخواني ،کتابهای اسرار الشهادت دربندی و طوفان البكاء جوهری ،قرائت
حاکم و غالب بوده است (مفتخری و رنجبر .)619 :7961 ،توجه به این بُعد از واقعه عاشورا تا جایي پیش
رفت که در عصر قاجار با توجه به گزارشهای بسیار و کتابهای بهجا مانده فراوان در قصه و داستاني
کردن حوادث عاشورا چنان اغراق و افراط شد که اعتراض برخي از علماء ،محدثان و اندیشمنداني همچون
محدث نوری( 7961ق ).را با نگارش کتاب لولو و مرجان در شرایط پله اول و دوم روضهخوانان
(نوریطبرسي )7931 ،و محمدتقي قزویني را به نوشتن کتاب اسرار المصائب و نكات النوائب في ذكر
غرائب مصائب الطائب من آل ابي طالب برانگیخت (مفتخری و رنجبر .)619 :7961 ،در واقع از این
دوران است که شاهد کنار زدن روایاتهای اغراقآمیز واقعه عاشورا و تالش برای معرفي سایر ابعاد آن به
صورت جدی مورد توجه قرار ميگیرد.
باید توجه داشت که عاشورا یک حادثه ای با ابعاد گسترده بوده و بیشتر این ابعاد به جامعه مدني و
تثبیت فرهنگ عاشورایي مربوط ميشود .از همین رو پس از واقعه کربال ،امامان شیعه کوشیدند تا تاریخ و
فرهنگ عاشورا را در میان شیعیان زنده نگه دارند .سفارش و تشویق به برگزاری مجالس عزاداری ،زیارت
امام حسین(ع) ،سرودن شعر ،سجده بر تربت کربال و یاد کردن امام حسین(ع) هنگام نوشیدن آب ،از جمله
آدابي بود که سبب شد همواره نام و یاد نهضت عاشورا زنده بماند (خواجهسروی و اسدی7961 ،؛  .)6به
عبارت دیگر ،این مجالس با پوست و خون آنان عجین گشته ،بهطوریکه با فرا رسیدن ایام سوگواری نه
تنها چهره شهرها تغییر ميکند بلکه در روح و جسم شیعیان تغییر پدید ميآید و همه عاشقانه خود را وقف
هر چه بهتر برگزار کردن این مجالس ميکنند (فروغيابری.)72 :7967 ،
قیام عاشورا از مؤثرترین و ماندگارترین رخدادهایي است که منشأ تحوالت بنیادین در تاریخ اسالم
است و نه تنها گذر زمان بر ابعاد و پیامدهای آن سایه فراموشي نیفکنده است ،بلکه آثار ماندگار آن
همچنان پابرجا بوده و دامنه بسیار گستردهتر از گذشته یافته و به الگوی فداکاری و جان فشاني در راه
اهداف الهي و مبارزات حقطلبانه تبدیل شده است (طاهری7937 ،؛  .)17در مقدمه لولو و مرجان اثر
محدث نوری به بیان فضیلت گریستن و گریاندن در عزای امام حسین(ع) اشاره کرده« :مخفي نماند که
گریانیدن مؤمنین و واداشتن ایشان به گریستن و ناله کردن در مسائل وارد بر حضرت ابا عبداهلل(ع) و سایر
اهل بیت(ع) به خواندن مراثي و ندبه کردن و ذکر کیفیت آن مصائب ،از عبادات ممدوحه مستحسنه است
که برای آن ثوابهای جزیله و اجرهای جمیله مقرر فرمود» (نوریطبرسي.)99 7931 ،
در طول دوران گذشته و بهویژه در دوران معاصر ،روضه از جمله متداولترین و کارآمدترین وسایل
آموزش آموزه های دین و انتقال و تثبیت نظام معنایي اسالم برای عموم مردم بوده است .در دوره شاه
طهماسب روضهخواني و نوحهخواني اشکال متنوعي به خود گرفت و در عصر قاجار عزاداری برای امام
حسین(ع) نهادینه شده و بهصورت عمومي و مردمي درآمد ،بهطوریکه در تهران و شهرهای بزرگ در
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تمام ماههای محرم و صفر در اغلب محلهها عزاداری حتّي با حضور بانوان انجام ميشد .در دوره
فتحعليشاه و محمدشاه بر شکوه و رونق عزادرای و تعزیه افزوده شد و تکیههای ثابت بر پا گردید .در
زمان ناصرالدین شاه در دهه اول محرم عصرها در تکیه دولت مجلس روضهخواني و شبها تعزیهخواني
برقرار بود (احمدی .)716 :7961 ،به تدریج در آستانه نهضت مشروطه مباحث سیاسي وارد مجالس
عزاداری و روضه خواني شد .به شکلي که مجالس روضه در تهییج مردم به مهاجرت صغری و کبری بسیار
مؤثر بوده است و با پیروزی مشروطه طرح مباحث سیاسي روز شدت بیشتر و گستردهتری به خود گرفت
(غفاری هشتجین و دیگران.)26 :7937 ،
عزاداری شیعیان از جمله آیینهای دیني است که گرچه تأسیس آن با امامان شیعه بوده است ،اما در
مسیر پیدایش و گسترش خود به عنصری از فرهنگ سیاسي اجتماعي شیعه تبدیل شده و در دوره صفویه
گستردهتر و رسميتر شده است .با رسمي شدن مذهب تشیع توسط شاه اسماعیل صفوی ،ساخت مسجد،
حسینیه ،تکیه و مدرسه علمیه رونق فراوان یافت ،بهطوریکه مجالس باشکوهي با حضور خود شاه و
سفرای خارجي در میدان نقش جهان اصفهان بر پا ميشد .از این رو مراسم عزاداری ،نزد صفویان از
چنان اهمیتي برخوردار بود که حتي به هنگام جنگ نیز تعطیل نميشد (اطهری و دستغیب.)39 :7939 ،
این روند ادامه پیدا کرده و عاشورا و نظام ارزشي و معنایي آن در سراسر جامعه ایران ،توده مردم و بزرگان
و اعیان و پادشاهان را فراگرفته و با نقش آفریني در تلطیف احساسات مذهبي در ساخت «وجدان دیني و
شیعي» نقش مؤثری ایفا نمود (احمدی .)719 :7961 ،اگرچه ابعاد سیاسي عاشورا تا انقالب اسالمي ایران
چندان مورد توجه قرار نگرفت بود؛ اما هژموني آن در جامعه مدني تثبیت شده و عاشورا به قول فوکو با
قدرت انضباطي و انقیادی خود به «نخ نرم روح» (فوکو )766-797 :7916 ،متصل شده و جامعه ایران در
ایام محرم تماماً (از رعیت گرفته تا پادشاه و بازاری و )...عزادار و ماتم زده بود و هیچ عملي در این ایام
فارغ از توجه به عاشورا قابل فهم نیست.
نقش آموزشي -دانشي

از جمله مهمترین دالیل نقلي وثاقت روحانیت شیعه ميتوان به آیه نَفر (توبه )766/اشاره کرد .این آیه
نشان ميدهد که تمام مسلمانان وظیفه دارند ،از میان خود عدهای را برای تحصیل معارف دیني و تفقه در
دین رهسپار مراکز تعلیم علوم دیني نمایند و آنان نیز وظیفه دارند پس از تکمیل تحصیالت ،به دیار خود
بازگشته و مردم را به امور دین آشنا نمایند .شاید بتوان گفت این آیه ،اساس تشکیل حوزههای علمیه در
تاریخ اسالم است .بر مبنای این آیه توسعه حوزههای علمیه از گذشتههای دور تا اواخر دوران قاجار و
پهلوی در اصفهان ،نجف ،جبلالعامل ،قم و ...و آموزش شاگردان و طالب همواره بهعنوان یکي از
کارکردهای روحانیت تلقي ميشده است.
بنابراین یکي از نقشهایي که روحانیت در عرصه جامعه مدني همواره بر عهده داشته است ،نقش
آموزشي آن است .نظام آموزشي در هر جامعهای نقش مهمي در ترویج ارزشهای آن جامعه دارد و در
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واقع ميتواند به نفع نظمي خاص یا علیه آن بهکار گرفته شود .از این طریق هر جهانبیني همزمان با
تحمیل زبان خویش ،ارزشهای خود را نیز تحمیل ميکند .از این حیث در هر نهاد آموزشي نوعي فعالیت
سیاسي در جریان است که منجر به تکوین شکل خاصي از تجربه انساني ميشود (رضایي و کاشي،
 .)94-99 :7964در جریان آموزش فرهنگ بهصورت عادتواره در فرد جا ميافتد و ملکه ذهن او ميشود.
عادتواره محصول دروني کردن اصول و ارزشهای فرهنگي است و بعد از اتمام فعالیت (آموزش) باقي
ميماند و در اعمال فرد خود را نشان ميدهد و از این طریق به یکسانسازی رفتارها و افکار کمک
ميکند .بنابراین ،نظام آموزشي به ظاهر محل آموزش لیاقتهاست ،اما این آموزش در شکلهایي است
که فرآیند فرمانبرداری از ایدئولوژی غالب و تسلط این ایدئولوژی را تحقق ميبخشد (آلتوسر91 :7961 ،؛
اصغری .)674-672 :7969 ،از این رو در نظام آموزشي سنتي (مکتبخانهها و حوزههای علمیه) مانند
همه نظامهای تعلیم و تربیت به دنبال تکوین ذهنیتهای خاصي است که ارزشها و هنجارهای اسالمي
را بازتولید کنند.
از این رو آموزش و جامعهپذیری از پایینترین سن توسط عالمان دین و روحانیت در مکتبخانهها به
بهترین نحو صورت ميگرفت .عالوه بر نظام آموزشي مبني بر مکتب و مکتبخانه ،حوزههای علمیه نیز
یکي از مهمترین و تأثیرگذارترین مراکز آموزشي هستند که همواره نقش بسیار مهمي در ترویج افکار،
اندیشهها و عقاید اسالمي داشته است .در این مراکز علما و روحانیون در سطح عالي به آموزش و ترویج
احکام و تربیت روحانیت و نیروهای توانمند در عرصه وعظ ،خطابه ،آموزش فقه و اصول ،تفسیر قرآن،
فلسفه اسالمي ،کالم و ...ميپردازند (فتاحي7931 ،؛  .)793-721از این رو ميتوان گفت که روحانیت
شیعه با توسعه نظام آموزشي خود بهویژه در حوزههای علمیه و مکتبخانهها به توسعه جهانبیني و نظامي
ارزشي برآمده از تشیع اقدام نموده و هیچکدام از گروهها و جریانهای رقیب روحانیت در عرصه مدني
توانایي رقابت با آن را نداشتند .در واقع در اواخر قاجار و دوران پهلوی است که بهصورت جدی شاهد
شکلگیری نظام آموزشي مدرن هستیم که بهعنوان یک نیروی رقیب برای روحانیت در عرصه مدني بروز
و ظهور ميیابد (حسنپور و همکارن.)769 :7939 ،
نقش تبليغي

یکي دیگر از نقش هایي که روحانیت از صدر اسالم تا به امروز بر عهده داشته است نقش تبلیغي آن است.
در تبلیغ صرف رساندن یک اندیشه و نظر منظور نیست ،بلکه «اقناع» یا «ترغیب» بهمنظور «تغییر رفتار»
در تبلیغ نهفته است .اگر موارد مختلف تبلیغات ،خواه دیني و خواه سیاسي و اجتماعي و غیر از آن را در
نظر بگیریم ،بدون تردید بدینجا ميرسیم که هدف پیامرسان ،تنها ادای یک پیام نیست؛ بلکه مبلغ
ميکوشد مخاطب خویش را «قانع» سازد و بههدف مورد نظر مایل گرداند و احساس و گرایش او را
برانگیزاند (پیشوایي7962 ،؛  .)99-94در این راستا روحانیت همواره تالش داشته است در نقاط مختلف
کشور به مناسبتهای خاص مانند ماه محرم ،رمضان و ...در بسیاری از موارد برای هر محله یا مسجد
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بهصورت ثابت یک روحاني برای تبلیغ دین و رفع شبهات و تثبیت نظام ارزشي اعزام کند .روحانیتي که در
این مناطق حضور پیدا ميکرد با فرهنگ و آداب و رسوم محلهها ،مساجد و مناطق آشنایي کامل داشته و
زبان مشترک با آنها کمک ميکرد تا به بهترین نحو به این نقش خود جامعه عمل بپوشانند.
روش اکثر قریب به اتفاق عالمان دیني در نگرش به زندگي و مسائل دنیوی ،نگاه آغشته و آمیخته به
معنویت ،زهد و سادهزیستي است و این ،عامل اصلي در پیوند قلبي ،فکری و فرهنگي مردم با روحانیت و
عمدهترین دلیل نفوذ آنها بر مردم بوده است .در واقع حضور روحانیون در میان تمام گروههای مردم ،از
عوامل مهمي بهشمار ميرود که باعث شده است در مواقع حساس ،این قشر بتواند با جهتگیری صحیح
براساس خواستههای مردم حرکت کند (شیرخاني و رضایي7931 ،؛  .)61-66رابرت گراهام درباره
روحانیت اینگونه مينویسد:
«واقعیت آن است که روحانیت شیعه در ایران در بین مردم زندگي کرده و ارتباط نزدیکي با آنان داشته
و لذا از احساسات توده آگاهي بیشتری دارند .مسجد جزء الینفک زندگي توده مردم و بازار است و بازار
مرکز زندگي عادی مردم است .زمانيکه روحانیت با سیاستهای دولت مخالفت ميکند نظرات آنها دارای
چنان مشروعیتي است که حتي در سختترین شرایط استبدادی مورد توجه مردم قرار ميگیرد .از طرف
دیگر شبکه ارتباطي روحانیت و سیستم مسجد ،قدرت تماس با همه اقشار مردم را برای آنها فراهم
ميکند» (بخشایشياردستاني و سلیمانپور7961 ،؛ .)63-91
استقالل مالي و اقتصادی

استقالل مالي و اقتصادی روحانیت در نتیجه تحوالت گستردهای بهویژه در دوران صفویه به بعد در حال
تکامل بوده و این روند توانست تا اواخر قاجار تثبیت شود .این قابلیت به روحانیت کمک ميکرد تا حضور
خود را در جامعهمدني تثبیت کرده و کمتر به ساختار سیاسي نیاز داشته باشد .اگرچه نهاد وقف پیش از
اسالم وجود داشت اما تفاوت آن با دورههای قبل از صفویه در کارکرد آن بود که در خدمت مذهب تشیع
قرار گرفته و خود را با نیاز و و احتیاجات آن منطبق کرد .در میان شاهان صفوی ریاست بر اوقاف به مقام
«صدر» واگذار شده و شاهان صفوی اصرار داشتند که صاحب این مقام از سادات باشد .باید توجه داشت
که مهمتر از ریاست اوقاف« ،صدر» وظیفه تبلیغ و ترویج دین را دارا بود تا از این طریق عالوه بر ترویج
دین با منکرات (مقابله با جریانهای سني ،صوفیان و زردشتیان) نیز مبارزه کند .نویسنده تذکرهالملوک در
تعیین منصب صدرات مينویسد« :تعیین حکام شرع و مباشرین اوقاف تفویضي و ریشسفیدی جمیع
سادات ،علما ،مدرسان ،شیخ االسالمان ،پیشنمازان ،قضات ،متولیان ،حفاظ و سایر خدمه مزارات ،مدارس،
مساجد ،بقاء الخیر ،وزرای اوقاف ،نظار ،مستوفیان و سایر عمله سرکار موقوفات ،محرران ،غساالن و
حفاران با اوست» (سیوری62-99 :7916 ،؛ نوایي و احمدی .)69-62 :7967 ،این مقام در دوران صفویه
به بعد مختص علما بوده و افرادی مانند عالمه مجلسي و خاندان و نوادگان وی این مهم را در اختیار
داشتند.
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وقف از دوران صفویه به بعد در ایران به مهمترین و بزرگترین منابع مالي پیوند خورده و شاهان صفوی
نقش قابل توجهي در توسعه این نهاد را داشتند .اما منابع مالي روحانیت تنها به وقف محدود نميشد .بلکه
وجوهات شرعي دیگری مانند خمس ،زکات ،صدقه و ...در دورههای بعدی نیز روند استقالل مالي
روحانیت در عرصه مدني را تسریع ميبخشید .استفاده از وجوه شرعي برای تأمین معاش روحانیون در
دوران قاجار معمول شد و این مسئله در سنت شیعه دوران قبل از آن تداول نداشته است .شیوه معمول در
این دوره بهرهگیری از موقوفات مدرسهها بود که برای همین هدف وقف ميشد (آئینهوند و همکاران،
 .)6 :7963این استقالل به علما و روحانیون کمک ميکرد تا نقش مستقلي را در جامعه مدني فارغ از
دخالتهای جامعه سیاسي ایفا کند.
غلبه تفکر اصولي بر اخباری یکي از عواملي بود که روحانیت شیعه را در دستیابي به استقالل مالي
نسبي ،یاری رسانند .در نتیجه گرایش بخش عظیمي از قبایل عراق به تشیع ،به تدریج منابع مالي جدیدی
از طریق ارسال وجوهات و بخششهای مالي این قبایل در نجف و کربال شکل گرفت؛ از سوی دیگر
پیروزی اصولیون بر اخباریون در افزایش قدرت و سلطه فقهای شیعه در مسائل مالي نقش مهمي را ایفا
نمود .اصولیون بر این باور بودند که مجتهدین بهعنوان نمایندگان امام زمان در عصر غیبت ،ميتوانند
بخشي از وظایف امام غائب ،از جمله گردآوری خمس و دیگر وجوهات شرعي را انجام دهند .از سوی
دیگر از زمان سیطره علمي شیخ مرتضي انصاری ،به دلیل اعتقاد راسخ وی به اعلمیت مجتهد برای تقلید،
به تدریج وجوهات شرعي و پرداختهای روز افزوني که قبالً به روحانیون محلي داده ميشد ،دیگر به
مجتهدان اعلم پرداخت ميشد؛ بدین ترتیب ،تمرکز رهبری معنوی شیعه به تدریج تمرکز مالي و تقویت
قدرت اقتصادی مجتهدین را در شهرهای مقدس به دنبال داشت .به گزارش برخي از منابع ،شیخ مرتضي
انصاری که از حمایت م الي بسیاری از مالکان ،تجار و بازاریان ایراني در عصر قاجاریه برخوردار بود ،در
اواخر دهه 7691م .سالیانه مبلغي حدود دویست هزار تومان از طریق وجوهات مذهبي دریافت مينمود؛
این در حالي بود که درآمد ساالنه خزانه دولت قاجار از محل مالیاتها مبلغي نزدیک به سه میلیون تومان
بود (دادفر7966 ،؛  .)14از این رو استقالل مالي به روحانیت کمک ميکرد که مستقالً و به دور از تأثیرات
حکومتها به نقشها و کارویژههای خود بپردازد.
بهطور کلي نقش و کارکردهای روحانیت در طول تاریخ و موقعیتهای مختلف متفاوت بوده است که
این نقشها را در هفت دسته زیر شناسایي و از هم تفکیک کردهایم؛
 -7نقش «تبلیغي» که در وعظ و خطابه دیني بهعنوان فراوانترین مصداق تجلي پیدا کرده است.
 -6نقش «تعلیمي» که در حوزههای علمیه و در تشکیل انواع کالسهای دروس دیني و فعالیتهای
تحقیقي و تألیف کتب تفسیری و روایي و کالمي و تاریخي شکل گرفته است.
 -9نقش «الگویي» روحانیت وقتي است که تجسم عیني آموزههای دیني ،خصوصاً از جهات معنوی و
اخالقي باشند و از این حیث مورد رجوع مردم قرار گیرند.
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 -4نقشهای «مناسکي» که در قالب امامت جمعه و جماعات و اجزا و هدایت مناسک حج و دیگر
عبادات و مراسم جمعي قابل مشاهده است.
 -9نقش «مرجعیت فقهي» که از بسیطترین صورت پاسخ سؤاالت شرعي با ارجاع به فتاوی علما تا
بارزترین نوع آن در استنباطات فقهي و پاسخ به استفتائات و انتشار رساله علمیه ظاهر شده است.
 -2نقشهای «اجتماعي» نظیر مداخله در امر قضا و اصالح ذاتالبین ،امور حسبیه و سرپرستي اوقاف
و جاری ساختن خطبههای ازدواج و طالق و از این قبیل است.
 -1سرانجام نقش «سیاسي» که برخي از روحانیون شاخص را در طول تاریخ در کسوت رهبران
سیاسي و پیشروان جنبشهای اجتماعي نشان داده است .چنانچه به نقشهای هفتگانه روحانیت نظر
شود و در فراز و فرودهای تاریخي آنها تأمل گردد مشاهده ميشود برخي از آنها در هیچ برههای از تاریخ
از سوی روحانیت ترک گفته نشده است و یا واگذار نگردیده است؛ در حاليکه اهتمام ایشان در بعضي
دیگر تابع اقتضائات و شرایط بوده است .از این رو ميتوان پنج نقش نخست را که به نوعي با اهتمامات
تعالي بخش دین نیز مرتبط است از نقشهای ذاتي روحانیت بهحساب آورد و دو نقش اخیر را که به
اهتمامات تمهیدی دین مرتبط ميگردند ،موقعیتي؛ چنانکه ممکن است به تبع شرایط با فراز و فرود
مواجهه شوند و یا واگذار گردند (شجاعيزند7966 ،؛ .)693-629
کارویژههای روحانیت در دوره قاجار نقش مهمي در تثبیت جایگاه آن در جامعه مدني داشت.
کارویژه هایي چون نظارت بر معامالت ،ازدواج و طالق ،حل نزاع و تقسیم ارث به جایي رسید که این
اعتقاد بهوجود آمد که چنانچه شاه قوانین شرع را نادیده بگیرد ،حق خلع وی با علما و روحانیون است.
پوالک درباره جایگاه روحانیت و علما در جامعه ایران عصر قاجار مينویسد« :مالها بین محرومین و
فرودستان طرفداران بسیاری دارند؛ اما دولتيها از مالها ميترسند؛ زیرا ميتوانند قیام و بلوا برپا کنند .به
هر حال این را هم نميتوان منکر شد که ترس آنها وسیلهای است که استبداد و ظلم زورگویان را تا
اندازهای محدود و تعدیل ميکند» .بروگش پس از ارائه مختصات طبقات موجود در ایران عصر ناصری،
درباره روحانیت اینگونه نقل کرده است« :در رأس همه طبقات ،طبقات روحانیت هستند که نفوذ و قدرت
زیادی در میان مردم دارند؛ بهطوریکه هر وقت صالح بدانند ،ميتوانند علیه شاه و دولت اقدام کنند .آنها
بهعنوان نایب ،دارای احترام و اهمیت فوقالعادهای بین طبقات مختلف مردم هستند .حتي مواقع جنگ ،تا
زماني که روحانیت اجازه ندهند و جنگ و جهاد را جایز نداند ،سربازان دست به اسلحه نميبرند» (اطهری
و دستغیب .)69-31 :7939 ،در این دوره است که ميتوان از ثبیت معاني مورد نظر روحانیت و کسب
هژموني در جامعه مدني سخن گفت که حتي شاهان قاجار بهعنوان جامعه سیاسي خود را ناچار به
همراهي با آنان ميبینند.
تثبیت نظام ارزشي و هنجاری و دستیابي به هژموني نه محصول یک رخداد و یا فعالیتهای فردی؛
بلکه نتیجه فرآیند مبارزهای است که روحانیت شیعه در طول سالهای متمادی بهویژه از صفویه به بعد در
عرصه فرهنگي به آن دست یافته بود .برای دستیابي و تثبیت هژموني روحانیت در جامعه مدني در میان

روحانیت ،فرآیندهای هویتبخشي111 .......................................................................................................... ........................................................... ...

کارویژههای مختلف ،پنج کارویژه اول مهمترین مواردی هستند که از صدر اسالم تا به امروز بیشترین
نقش را در تداوم هژموني در عرصه جامعه مدني بر عهده داشتهاند .این نقشها در برساختن «خاطره»،
«تصرف زبان»« ،تعیین حقیقت و دروغ»« ،امر حقیقي و امر غیرحقیقي»« ،ساخت آمال و آرزوها»« ،امر
بهنجار و نابهنجار»« ،خودی و غیرخودی»« ،ارزش و ضدارزش» و «ظالم و مظلوم» و بهصورت دقیقتر
«برساختن هویت» در عرصه جامعه مدني را بر عهده دارند (حسنپور و همکاران .)771-79 :7939 ،در
واقع دست یابي به قدرت در این عرصه (جامعه مدني) و تبدیل شدن به قدرت هژمون به مراتب مهمتر و
ماندگارتر از دستیابي به قدرت در عرصه دو نقش دیگر (که جامعه سیاسي) است .در این صورت دستیابي
به قدرت در عرصه جامعه سیاسي با هدف بازتولید و تدام قدرت در عرصه جامعه مدني خواهد بود .چون
دستیابي به جایگاه هژموني در عرصه جامعه مدني نهایتاً منجر به دستیابي به قدرت در عرصه سیاسي
خواهد شد .بالعکس تصرف جامعه سیاسي بدون تصرف جامعه مدني مدت زمان زیادی دوام نميآورد چون
سازوکاری برای بازتولید و تداوم قدرت خود نخواهد داشت و استفاده از زور و قدرت عریان عمر تنها در
کوتاه مدت ميتواند کارساز باشد.
هژموني مدني -سياسي روحانيت و شكلگيری گفتمان انقالب اسالمي
فقها و روحانیون شیعه در دوران قبل از روی کار آمدن صفویه به دلیل فشارهای سیاسي و حکومت اهل
سنت به جامعه ایران دو نوع برخورد با مسئله حکومت در زمان غیبت داشتهاند؛ بسیاری از علما و
روحانیون این دوره نسبت به احکام سیاسي و تشکیل حکومت سکوت کرده و برخي دیگر تشکیل هر نوع
حکومت در عصر غیبت را حرام دانسته و بسیاری از احکام سیاسي مانند امر به معروف و نهي از منکر،
جهاد ،خمس و ...را در عصر غیبت تعطیل دانستهاند.
روی کار آمدن دولت صفویه و اعالم رسمي شدن مذهب تشیع در ایران ( 311هت.ق) به اعتقاد بسیاری
از صاحبنظران ،تجلي عیني آرمان حکومت فراگیر شیعي در ایران بود .چالش بزرگ پیش روی علما و
فقهای شیعه این بود که ،ماهیت حکومت صفوی نه بر پایه حکومت اهل تسنن بود ،تا علمای شیعه
حکومت آنان را حکومت جور بدانند و نه حکومت امام و امامت بود ،که از نظر فقهای شیعه حکومت باید
توسط امام یا نایب او تشکیل گردد .بنابراین حکومت صفوی آمیزهای از قداست دیني و سلطنت معارف
بود که شرایط جدیدی را پیش روی فقهای شیعه ایجاد کرد و همین مسئله اختالفات بسیاری را در آن
عصر رقم زد و عمالً فقهای این دوره را در عرصه سیاسي به دو گروه تقسیم کرد .اول گروهي که موافق
همکاری با حکومت و حتي آمدن به دربار بودند مانند محقق کرکي ،عالمه مجلسي و شیخ بهائي و ...و در
مقابل گروه دوم که هرگونه همکاری و حضور در دربار صفوی را خالف شرع و حرام ميدانستند که شهید
ثاني و احمد مقدس اردبیلي در دسته دوم قرار ميگرفتند (گلجان و آزادچوری .)714-719 :7962 ،بحث
در باب حکومت در عصر غیبت ،مجموعهای از آراء مختلف را بین فقها از مخالفت (و حرمت آن) ،همراهي
تا تشکیل حکومت توسط فقیه جامعالشرایط را به همراه داشته است (ساداتينژاد .)749-742 :7966 ،روی
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کار آمدن صفویان از دو جهت برای روحانیت و تشیع دارای اهمیت ویژه است؛ از یک طرف همکاری
روحانیون موجب حذف نیروهای اجتماعي رقیب مانند تصوف (اطهری و دستغیب )66 :7939 ،بهبود
وضعیت جامعه مدني به نفع روحانیت شده و از طرفي تضارب آراء علمای شیعه در بیان احکام فقه سیاسي
رونق گرفت.
بهطور کلي ،سه برهه تکامل فقه سیاسي را ميتوان اینگونه برشمرد :دوره نخست برههای را شامل
ميشود که در خالل مباحث فقهي برخي احکام فقهي در قالب گزارههای سیاسي به چشم ميخورد ،این
مرحله از ابتدای پیدایش فقه تا پیش از صفویه را در بر ميگیرد .دوره دوم را ميتوان دوران نظریه سیاسي
دانست .اولین نظریهپردازی سیاسي در عصر صفویه توسط فقهایي مانند محقق کرکي صورت پذیرفت.
مرحله سوم به دوران معاصر و تحقق مباني و نظریههای سیاسي در قالب نظام سیاسي و عینیت بخشیدن
به آن در انقالب اسالمي در سال  7991بر ميگردد ،بنابراین با تحقق انقالب اسالمي فقه سیاسي به
وسیله حضرت امام(ره) به مرتبه «نظامسازی» ارتقاء یافت .در این دوره است که فقه شیعه از حالت
سیاسي محض خارج شده و وارد مرحله جدیدی ميشود و نظریه حکومتي ارائه ميدهد و فقه حالت
حکومتي به خود ميگیرد (مطلبي و همکاران.)762-761 :7937 ،
یکي از عوامل تسریعکننده روند حرکت فقه شیعه به سمت «تشکیل حکومت و نظامسازی» را باید
پیروزی علمای اصولي بر علمای اخباری دانست .در دوران قاجار مباحث محمدباقر بهبهاني معروف به
وحید بهبهاني ( 7776-7619هت.ق) بهعنوان یک فقیه اصولي در مقابل اخباریون به نتیجه رسید .او در
محضر درس یوسف بحراني هم نشست ،اما در نهایت با حمایت علمي و دیني از فقه اصولي رو در روی او
قرار گرفت و مناظرات بسیاری با او داشت .رساله اجتهاد و اخبار نشانه این تالشهای اوست .بیشتر
شاگردان بحریني به بهبهاني گرویدند( .مرادیخلج و همکاران .)732 :7934 ،موفقیت بهبهاني در مقابل
اخباریون از یک سو و تربیت شاگردان و فقیهاني برجسته از سوی دیگر ،سبب شد تا او را «استاد کل»
بخوانند .وحید بهبهاني از نادر فقیهاني است که اندیشه سیاسي فقه را به چرخش درآورده و آن را به دور
جدیدی از تجربه و توسعه وارد کرده است .شیخ جعفر کاشفالغطاء نیز از دیگر اندیشمندان شیعه در این
دوره است .کاشفالغطاء عالوه بر آنکه در زمینه تعمیق فقاهت و گسترش اندیشه اصول استاد خود ،وحید
بهبهاني ،در برابر اخباریون نقش برجسته دارد ،در تحوالت اجتماعي و سیاسي عصر خود نیز منشأ آثار
مهمي بهشمار ميرود (شفیعي3-77 :7961 ،؛ مطلبي و همکاران .)762-761 :7937 ،چرا که فقهای
اخباری به دلیل بياعتنایي به «عقل» بیشتر به «نقل» توجه کرده و تشکیل حکومت در زمان غیبت
توسط غیر معصوم(ع) را جائر ميدانستند و این جریان اصولي بود که با توسعه مرجعیت ،اجتهاد و فقه
شیعه به مباحث فقه سیاسي ميپرداخت.
دومین عوامل تسریعکننده روند حرکت فقه شیعه به سمت «تشکیل حکومت و نظامسازی» را باید
شخصیت دیني و فقهي امام خمیني(ره) دانست .به اعتقاد امام خمیني(ره) حکومت شعبهای از والیت
مطلقه رسول اهلل(ص) است ،یکي از احکام اولیه اسالم است و مقدم بر تمام احکام فرعیه ،حتي نماز ،روزه
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و حج است .ایشان بیان داشتند که« :تعبیر به آنکه اینجانب گفتهام حکومت در چارچوب احکام الهي دارای
اختیار است ،به کلي برخالف گفتههای اینجانب است .اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعي
الهیه است ،باید عرض حکومت الهیه و والیت فقیه مفوضه به نبي اسالم(ص) یک پدیده بيمحتوا باشد...
باید عرض کنم که حکومت که شعبهای از والیت مطلقه رسول اهلل(ص) است ،یکي از احکام اولیه اسالم
است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتي نماز و روزه و حج است» (حقیقت .)47 :7963 ،تفاوت عمده بحث
والیت فقیه که علمای پیشین در کتب فقهي مطرح کرده بودند با آنچه امام خمیني(ره) طرح کرد ،از قوه
به فعل رساندن این نظریه و صبغه سیاسي بخشیدن به آن بود .امام برداشتي جامع از والیت فقیه را در
درسهای حکومت اسالمي خود مطرح نمودند که بر اساس آن فقیه جامعالشرایط در امور قضا ،فتوا و
شئون سیاسي و اجتماعي تمام اختیارات پیامبر و معصوم را داراست .ایشان در کتاب والیت فقیه درسهای
حکومت اسالمي ميفرمایند« :همین والیتي که برای رسول اکرم(ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و
تصدی اداره هست برای فقیه هم هست» (ساداتينژاد.)717 :7966 ،
اما مهمتر از همهی موارد یاد شده و اساسيترین مسئلهای که سبب شد علما و روحانیت و در رأس
آنها حضرت امام(ره) بتواند به «تأسیس نظام سیاسي» اقدام کند وضعیتي است که از آن به «هژموني در
جامعه مدني» یاد ميشود .در واقع نتیجه فعالیت روحانیت در ادوار زماني گذشته این بوده که توانسته دین
اسالم و بهطور خاص تشیع و ارزشها و اصول آن را به قدرت هژمون در جامعه تبدیل کند.
این روند یعني حرکت قدرت در عرصه جامعه مدني به سمت عرصه سیاسي حتي در دوره حکومت
پهلوی اول و دوم نیز تداوم یافت و از جمله مهمترین این موضعگیریهای سیاسي ميتوان به فعالیتهای
مدرس در زمان پهلوی اول ،اعتراض آشکار به برنامه نوسازی و اصالحات رضاشاه و مخالفت علني با
سیاستهای اسالمزدایي و دشمني با روحانیت در حکومت پهلوی دوم ،نقش آیتاهلل کاشاني در ملي شدن
صنعت نفت ،قیام  79خرداد سال 7946و ماجرای کاپیتوالسیون اشاره کرد (بخشایشياردستاني و
سلیمانپور7961 ،؛  .)69در فرایند انقالب اسالمي ایران با وجود تضعیف موقعیت و جایگاه روحانیت در
طول سلسله پهلوی ،روحانیت توانست به نیازهای ذهني توده ناراضي پاسخ قابل درک داده و شاهد
افزایش بار اخالقي و ارزشي روحانیت در سطح جامعه باشیم .همین امر باعث اعتماد بیشتر توده مردم به
روحانیت شد (فتاحي7931 ،؛  .)796از این رو چنانکه نیکي کدی بیان داشته انقالب اسالمي ایران را
ميتوان ناشي از مشارکت طبقه متوسط سنتي ،طبقه پایین شهری و روحانیت شیعه دانست (شایگان،
.)773 :7961
به دنبال تالشهای صورت گرفته توسط امام خمیني(ره) در دهه چهل توانست عاشورا را به یک
وسیله سیاسي کارآمد و نیرومند علیه رژیم شاه تبدیل کند .او همچنین در پیامهایي که گاه به مناسبت
محرم -چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب -صادر ميکرد ،توجهي ویژه به رعایت شکل درست و
اثربخش عزاداری داشت .در واقع از سال  7946مباحث بسیاری در رابطه با ابعاد سیاسي و اجتماعي
عاشورا به وسیله روحانیون و روشنفکران مطرح شد که این حرکت با اشاره حضرت امام(ره) و تحت تأثیر
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نظرات ایشان آغاز گردید بهویِژه اینکه ایشان در آغاز نهضت خود در محرم  7946با صدور اعالمیهای از
روحانیون خواستند به تحلیل صحیح از عاشورا بپردازند و مباحث سیاسي روز را با استفاده از عاشورا تحلیل
و تبین نمایند بهویژه اینکه حکومت شاه را به حکومت یزید تشبیه کنند (خواجهسروی و اسدی7961 ،؛
 .)77-76بنابراین طیف وسیعي از روحانیت از جمله شهید مطهری ،شهید هاشمينژاد ،صالحينجفآبادی
با تألیف کتاب شهيد جاوید ،آیتاهلل صافي گلپایگاني با تألیف کتاب شهيد آگاه ،آیتاهلل سیدمحمد حسین
بهشتي ،آیتاهلل سید محمود طالقاني و ...با سیاسي کردن جنبههایي از امامشناسي به مفصلبندی
مفاهیمي مانند« :جهاد»« ،شهادت»« ،امر به معروف و نهي از منکر»« ،تکلیف محور بودن»« ،عاشورا»،
«مستضعفین و مستکبرین» و  ...در اطراف دال مرکزی «والیت فقیه» پرداختند.
قیام حسیني ،عاشورا و فرهنگ سیاسي برآمده از آن ،نقش مهمي در پیروزی انقالب اسالمي ایفا کرد.
اگر این ایفای نقش ،متأثر از عوامل متعددی باشد ،به یقین تغییر نگرش عمومي به عاشورا از یک مسئله
سراسر گریه و عزاداری فرهنگي مصیبتزده به عنصری سیاسي و حماسي تحول آفرین ،به خودی خود
دارای اهمیت فراواني بوده است؛ چرا که رهبران نهضت توانستند از آن برای پیوند دین و سیاست و ایجاد
روح حماسي در مردم بهره گیرند .عاشورا نتایج سیاسي بسیاری را به دنبال داشت که از جمله مهمترین
آنها ميتوان به:
 -7تجمع و ایجاد عمل دستهجمي.
 -6سازماندهي مناسب در زمان و مکان مشخص.
 -9خودانگیختي عمل انجام شده در دورههای مختلف و در زمانهای مختلف.
 -4نگاه عبادی و معنوی به ا ین اجتماعات و تسلي خاطر افراد شرکت کننده و در واقع ایجاد یک
جهانبیني مشترک و برای توضیح جهان اطراف ما.
 -9ایجاد معنای مشترک و زمینهای برای تحلیل مشترک افراد شرکتکننده در این مراسمات
(اسماعیلي و پدریان7916 ،؛ .)72
امام(ره) بارها محمدرضاشاه را با یزید بن معاویه و رضاشاه را با معاویه بن ابيسفیان مقایسه ميکرد
(مؤمن .)722 :7912 ،در همین راستا آیتاهلل مهدوی کني نیز در خاطرات خود ميگوید« :ما در منبرها از
کربال و از امام حسین(ع) ميگفتیم ،ولي معلوم بود به چه سویي هدف ميگیریم .مأمورین هم
ميفهمیدند ،ما اسم شاه و دستگاه رو نميآوردیم ،از امام حسین(ع) و یزید و معاویه و برخوردهای اینها
سخن ميگفتیم و تحلیل ميکردیم و قهراً با جریانات روز منطبق ميشد و گاهي این کارها را به نهضت
حسیني تشبیه ميکردیم و ميگفتیم که امام حسین(ع) نیز در کربال به حسب ظاهر شکست خورد ولي
این شکست نبود؛ این آغاز نهضت بود که تاکنون ادامه داشت و خواهد داشت» (مهدویکني:7969 ،
.)769
با بررسي نوحههای عزاداری قبل از  7941ش .نشاندهنده آن است که هم از نظر ادبي و هم از نظر
محتوایي تغییر یافتهاند ،بهگونهای که بیشتر بیان کننده مظلومیت و ذلت عاشوراییان هستند .اما از سال
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 7941به بعد جنبههای حماسي و انساني نوحه ارتقاء ميیابد ،قالبهای تازهای پیدا ميکند ،ستمستیزی و
روحیه سیاسي و انقالبي در آن جا ميگیرد .این مسئله محدود به نوحهها و عزاداریها نميشد و زماني به
شعارهای انقالب ،قطعنامهها ،هیئتهای عزاداری بر ميگردیم چگونگي پیوند نهضت حسیني با مکانها
(قم شده کربال  /هر روزش عاشورا  /فیضیه قتلگاه  /خون جگر علما) ،شخصیتها (ای یزید زمان ،حسین
آمد  /حامي ملت از خمین آمد) و شرایط حکومت پهلوی (حسین راه تورا ما برگزیدیم  /ما چون تو گرفتار
یزیدیم) به نحو موفقیتآمیزی پیوند خورده است .در نتیجه اقدامات انجام شده یک شبیهسازی یا بهطور
دقیقتر بازنمایي تمام عیار از واقعه عاشور و نهضت امام حسین(ع) در انقالب اسالمي به نمایش گذاشته
شد .این مسئله زماني قوت دو چندان ميگیرد که پیوندها و نقاط عطف انقالب با ایام عزاداری امام
حسین(ع) را مشاهده ميکنیم .برای نمونه ميتوان این پیوندها و نقاط عطف را در ماه محرم (قیام 79
خرداد  ،)7946تظاهرات اربعین  ،7992تظاهرات تاسوعا و عاشورای  7991که به فروپاشي رژیم انجامید و
نیز راهپیمایي اربعین سال  7991و همچنین تاکتیک چهلم و اربعینهای زنجیرهای شهدای انقالب بود
(خواجهسروی و اسدی7961 ،؛  .)96-47مهرزاد بروجردی مؤلف کتاب «روشنفکران ایراني و غرب»
مينویسد:
«دست یافتن روحانیون به قدرت سیاسي در بهمن  7991را ميتوان زائیده برتریهای نسبي زیر
دانست :استقالل مالي از دولت (اوقاف ،بقاع متبرکه ،نذورات و خمس و زکات) ،شبکه ارتباطي نیرومند
(فرستادن مبلغان مذهبي به دور دستترین نقاط در داخل و خارج از کشور)  ،وجود واعظان و روضهخوانان
زبردست ،تعدد مراکز قانوني (همچون مساجد ،حوزههای علمیه ،مکتبخانهها ،انجمنهای اسالمي و
بنیادهای خیریه) ،مناسبتهای متعدد مذهبي ،بهرهمندی از شخصیتهای تاریخي و اسطورهای ،شعارهای
عامهپسند ،پشتیباني مالي بازار ،رهبری مذهبي متمرکز با ساخت سلسلهمراتبي ،بهروری از برنامه عمل
سیاسي و کاربست کمکي که دولت برای مقابله با نیروهای چپ در کف روحانیون مينهاد» (بخشایشي
اردستاني و سلیمانپور7961 ،؛ .)69
مهمترین وسایلي که مردم ایران همواره ميتوانستند به وسیله آنها سطح آگاهي خود را باال ببرند
عبارت بودند از :مجله ،روزنامه ،کتاب ،مدارس جدید و ...ناگفته پیداست که استفاده از این وسایل نیاز به
سواد خواندن و نوشتن داشت که بسیاری از مردم از آن بيبهره بودند .بنابراین فقط افراد انگشتشماری
ميتوانستند از طریق مطالعه میزان آگاهي خود را نسبت به اوضاع مملکت خود و ممالک دیگر باال ببرند.
واضح است که برای ایجاد انقالب و تحولي عظیم یعني مهارکردن رژیم استبدادی و دخالت مردم در
سرنوشت خودشان نیاز به نیروی آگاه و مشتاق بیشتری بود و با توجه به شرایط اجتماعي و سیاسي حاکم
بر جامعه ،مراسم عزاداری و روضهخواني از بهترین وسایل تحقق این امر بهشمار ميآمد (فروغيابری،
 .)71 :7967بنابراین ،در جریان انقالب اسالمي رسانههای سنتي نقش بسیار مهمي را ایفا کردند .این در
حالي بود که عمده رسانه های مدرن در اختیار دولت بودند و به جز در معدود مواردی مانند نوار کاستها،
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اعالمیهها و ...این رسانههای سنتي بودند که به انقالبیون کمک ميکرد که بسیج سیاسي به بهترین نحو
صورت بگیرد .در این میان رسانه منبر جایگاه ویژهای داشت (روحبخشاهللآباد7966 ،؛ .)61-29
عوامل و نيروهای رقيب روحانيت و مسئله هژموني
از مهمترین ویژگيهای جامعه جدید ميتوان به تغییر و تحوالت ساختاری مانند تمایز یافتگي ساختگي
(ناشي از تقسیم کار و تخصصي شدن و تنوع موقعیتها) ،تغییر در سازوکارهای جامعهپذیری ،تمایز
یافتگي شخصیتي (تنوعات هویتي و وجود انواع شکافهای اجتماعي جدید و سنتي) و برپایي حکومت
دیني (روحانیت امروز دیگر خارج از عرصه نبوده بلکه در متن و مرکز قدرت سیاسي نیز قرار دارد) اشاره
کرد .از طرف دیگر مخاطبان نیز دچار تغییر و تحوالت گستردهای شده است که از جمله مهمترین این
تغییرات ميتوان به افزایش سطح سواد و تحصیالت ،پرمشغلگي افراد ،اقتضائات شغلي و تنوع دینداری
اشاره نمود (شجاعيزند .)692-644 ،در واقع ظهور نظام آموزشي مدرن با انجام کارکرد آموزشي روحانیت
در جامعه مدني به یک رقیب جدی تبدیل شده و در یک مبارزه تمام عیار فرهنگي برای کسب هژموني
تالش ميکند.
همچنین ،مبارزه با فرهنگ عاشورا در طول تاریخ همچنان ادامه داشته است ،به گونهای که از احمد
تیمیه ،محمد بن عبدالوهاب و عليمجمد باب گرفته تا احمد کسروی و شریعت سنگلجي همگي تالش
کردند تا عزاداری هر ساله امام حسین(ع) را تخطئه و محکوم کنند .برخي از مورخان اهل سنت نیز از
همان ابتدا برای خدشه وارد کردن به قیام عاشورا حوادثي غیرطبیعي را به آن نسبت دادند (خواجهسروی و
اسدی7961 ،؛  .)6عدم درک درست از نهضت عاشورا و اهداف آن باعث ميشد که تحلیل نادرستي از
فلسفه عزاداری حسیني رواج یابد .این تحریفات و انحرافات موجود در فرهنگ عاشورا سبب شد تا حقیقت
قیام حسیني به درستي شناخته نشود فقط بُعد معنوی و اشکي عاشورا رشد کند و عاشورا را تبدیل به یک
فرهنگ مصیبتزده و غیر انقالبي شود .حمید عنایت به خوبي این مسئله را بیان کرده است :گریه کردن و
نه ارشاد و یا آگاهيیابي سیاسي به عنوان تنها هدف از کل یاد و خاطره مجاهدت امام حسین(ع) شناخته
شد .این نکته در درجه اول از نام اغلب مقتلها و تذکرهها مربوز به واقعه کربال برميآید :مفتاحالبکاء،
طوفانالبکاء ،لهوف (سوگهای سوزان) و ...گرایش غالب همانا ارائه روایت سوگمندانه و مرثیهدار وقایع
کربالست و این ظاهراً ناشي از این اعتقاد است که تحمل صبورانه درد و رنج ،خاص نفوس عالیه است
و...؛ دیکتاتوری چون ناصرالدینشاه ،هیچ تعارضي بین شیوههای ظالمانه حکومتش و تأمین بهترین و
پیشرفتهترین امکانات برای برگزاری تعزیه نميدید (خواجهسروی و اسدی7961 ،؛ .)6
یکي از مسائلي که پس از شکلگیری انقالب اسالمي شکل گرفت ،حضور منبر بهعنوان یک رسانه
سنتي در رادیو و تلویزیون است .از این رو هرگونه فنآوری حتي سادهترین آن ،دارای اقتضائاتي است و
این اقتضائات به ما اجازه نميدهد هر گونه استفادهای از هر رسانهای بکنیم .در واقع کارکرد و اقتضائات
هر رسانه ،متفاوت است و استفاده از این رسانهها بدون شناخت این اقتضائات ،بهویژه در حوزه بسیار
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حساس و مهم تبلیغ دین ،مسئلهساز خواهد شد (مدنيمبارکه7963 ،؛  .)79نتایج تحقیق سیدسجاد مدني
م بارکه حکایت از آن دارد که استفاده و رضایتمندی از منبر در تلویزیون به نسبت دیگر رسانهها مانند
رادیو در حداقل ممکن است .این در حالي است که استفاده و رضایتمندی از رسانه منبر بهصورت سنتي
(یعني از طریق مساجد ،حسینیهها و )...با فاصله بسیار هنوز باالترین جایگاه را داراست (مدنيمبارکه،
7963؛ .)69
از منظری آسیبشناختي ،ظهور شبکههای ارتباطي جدید مانند اینترنت و ماهواره توانسته است که
تأثیرات عمیقي بر زندگي مردم بر جای بگذارد .اگر روحانیت تا به امروز ميتوانست بهصورت رو در رو در
مساجد ،محلهها و در کوچه و بازار و تا ورودی خانه در جامعه برود؛ امروزه ماهواره توانسته که به وسیله
یک گیرنده جای خود را در درون خانه با پخش برنامه به زبان محلي بازکند.
نتيجهگيری
روحانیت را ميتوان قویترین نیروی اجتماعي جامعه مدني بهویژه از دوران صفویه به بعد در ایران
دانست .روحانیت شیعه در این معنا مهمترین نیروی اجتماعي است که تمام همّ خود را صرف اثرگذاری بر
فرهنگ ،نظام ارزشي و هنجاری و کسب هژموني در جامعه مدني کرده است .جهت نیل به این هدف
روحانیت توانست نیروهای رقیب مانند تصوف ،ساختار قومي و ایلي و ...کنار زده و هژموني خود را در
جامعه مدني تثبیت کند .کسب هژموني در جامعه مدني در نتیجه کارکردهایي بود که روحانیت در طول
سالها مبارزه فرهنگي به آن دست یافته بود .مهمترین این کارکردها شامل کارکرد آموزشي و توسعه
مکتبخانهها و حوزههای علمیه ،کارکرد تبلیغي با بهرهگیری از مساجد ،منبرها همراه با وعظ و خطابههای
گیرا ،کارویژه قضایي و انجام معامالت ،ازدواج ،طالق ميشد .در کنار موارد یاد شده توسعه نظام مالي
اقتصادی مستقل (وقف ،خمس ،زکات ،صدقه و )...کمک ميکرد تا روحانیت در انجام کارویژههای یاد
شده تا حد قابل توجهي مستقل از دولتها عمل کند.
باید اذعان داشت که فرهنگ عاشورا و شهادت امام حسین(ع) مهمترین موضوعي است که در ایجاد
جامعه مدني هژمون ،نقش بيبدیلي ایفا کرده است .روحانیت در مبارزهای طوالني توانست این واقعه
عظیم را در جامعه توسعه داده و محور تمام فعالیتهای اجتماعي و سیاسي قرار دهد .توسعه نمادها ،شعائر
و مناسک ،الگوها ،معاني و مفاهیم ،برگزاری تعزیهها و برپایي تکایا و ...عاشورا تا جایي پیش رفت که
سراسر جامعه ایران از شاه تا رعیت خود را ملزم به حضور در آن ميدیدند.
منابع تاریخي متعددی از تسلط روحانیت و علما بر جامعه مدني و وضعیت هژمونیک آنها در دوران
قاجار سخن به میان آوردهاند و این امر بر کسي پوشیده نیست .چنانچه گفته شد کسب هژموني در جامعه
مدني به هژموني سیاسي منجر خواهد شد؛ در نتیجه این هژموني در اواخر دوران قاجار شاهد «سر ریز
شدن قدرت از جامعه مدني به جامعه سیاسي» هستیم .بهطور مثال تا قبل از انقالب مشروطه بُعد سیاسي،
تنها بعد مغفول در حادثههایي مانند عاشورا است ،تنها از این دوران به بعد است که شاهد افزایش این بعد
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در مراسم عاشورا و روضهها ،منبرها ،وعظ و خطابهها و ...هستیم .این روند به دلیل فاقد نظریه سیاسي در
باب حکومت دیني تا دهه  7941هت.ش نتوانست به هژموني در جامعه سیاسي منجر شود .نهایتاً طرح
نظریه «والیت فقیه» حضرت امام خمیني(ره) و شخصیت بينظیر ایشان در رهبری امت ،در کنار مبارزاني
مانند شهید مطهری ،آیت اهلل طالقاني ،شهید بهشتي و ...بر بستر هژموني که در جامعه مدني حاصل شده
بود؛ هژموني در جامعه سیاسي را بنا نهند .در نتیجه تالشهای روحانیت در شکلگیری انقالب اسالمي
 7991هت.ش شاهد شکلگیری گفتمان هویتي هستیم که دال مرکزی آن را «والیت فقیه» و مفاهیمي
مانند شهادت ،جهاد ،ایثار  ...تشکیل ميدهد.
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 رجبيدواني ،محمدحسن ( ،)7931مکتوبات و بیانات سیاسي و اجتماعي علمای شیعه دوره قاجار ،ج اول ،چاپ
اول ،تهران :انتشارات نشر ني.
 رضائيپناه ،امیر و ایزدی ،رجب (« ،)7937بنیاد و ساختار نظام قانونگذاری و نمایندگي در آرای علمای
مشروطهخواه (با کانوني بودن آرای شیخ محمدحسین نائیني و شیخ اسماعیل محالتي)» جستارهای تاریخي
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،سال سوم ،شمارة اول .61-29 :
 روحبخشاهللآباد ،رحیم ( ،)7966شبکه پیامرساني در نهضت امام خمیني(ره) ،تهران :انتشارات مرکز اسناد
انقالب اسالمي.
 ساداتينژاد ،سیدمهدی (« ،)7966تحول مفهوم مشروعیت در فقه سیاسي شیعه در ایران» ،فصلنامه علمي
پژوهشي اندیشه نوین دیني ،سال پنجم ،شماره .793-716 : 71
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 ساداتينژاد ،سیدمهدی (« ،)7966سیر تحول مفهوم مشروعیت در فقه سیاسي شیعه (از دوران صفویه تا انقالب
اسالمي ایران)» ،فصلنامه علمي پژوهشي علوم اسالمي ،سال چهارم ،شماره .67-771 : 79
 سیوری ،راجر ( ،)7916ایران عصر صفوی ،ترجمه کامبیز عزیزی ،چاپ هفتم ،تهران :نشر مرکز.
 شایگان ،فریبا (« ،)7961بررسي ویژگي مشارکتکنندگان در انقالب اسالمي ایران» ،فصلنامه علوم اجتماعي،
شماره  46و .771-797 : 49
 شجاعيزند ،علیرضا (« ،)7966روحانیت و موقعیت جدید» ،فصلنامه علمي-پژوهشي شیعه شناسي ،سال هفتم،
شماره .697-624 : 62
 شریفیان ،مهدی و دیگران (« ،)7937تجلي حماسه و عرفان عاشورایي در ادبیات انقالب اسالمي ایران» ،نشریه
ادبیات پایداری دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه شهید باهنر کرمان ،سال سوم شماره پنجم و ششم-696 :
.691
 شفیعي ،محمود (« ،)7961اقتضاها و امتناعهای عقلگرایي در فقه سیاسي شیعه» ،فصلنامه علمي پژوهشي
شیعهشناسي ،سال ششم ،شماره .1-46 : 69
 شیرخاني ،علي و رضایي ،مرتضي (« ،)7931نقش روحانیت در انقالب مشروطه» ،فصلنامه علمي-پژوهشي
انقالب اسالمي ،سال هشتم ،شماره .69-771 :
 طاهری ،سیدمهدی (« ،)7937بازخواني پیامهای عاشورا در جنبش حزباهلل لبنان» ،جستارهای سیاسي معاصر،
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،سال سوم ،شماره اول .39-17 :
 طاهریآکردی ،محمدحسین (« ،)7936بررسي تطبیقي «وثاقت» در سازمان روحانیت شیعه با نهاد کلیسای
کاتولیک» ،فصلنامه علمي پژوهشي اندیشههای نوین دیني ،سال  ،3ش .33-772 : 99
 عبدی ،حمزه (« ،)7962وعظ در فرهنگ اسالمي :مفهومشناسي و بررسي ساحتهای روانشناختي» ،معرفت،
سال شانزدهم ،شماره .713-769 :776
 غرایاقزندی ،داود (« ،)7912رابطه جامعه مدني و دولت :بررسي تیبیقي الک و گرامشي» ،فصلنامه راهبرد،
شماره .7-72 : 74
 غفاریهشتجین ،زاهد و دیگران (« ،)7937نقش هیئتهای مذهبي شهر تهران بر فرآیند پیروزی انقالب
اسالمي ایران» ،دوفصلنامه علمي -پژوهشي دانش سیاسي ،سال هشتم ،شماره دوم .29-66 :
 فتاحي ،سیدمهدی ( ،)7931روحانیت شیعه ،الیت انقالب اسالمي ،فصلنامه دانشنامه.791-722 :
 فتحي ،اصغر (« ،)7916سیدجمالالدین واعظ و اهمیت منبر در شورش مشروطه» ،ایراننامه ،سال یازدهم،
شماره .979-962 : 49
 فروغيابری ،اصغر (« ،)7967کارکرد مراسم عزاداری در انقالب مشروطه ایران» ،مشكوة ،شماره  12و : 11
.79-63
 فوکو ،میشل ( ،)7961مراقبت و تنبیه :تولد زندان ،ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده ،چاپ هفتم ،نشر
ني.
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 فیرحي ،داود (« ،)7931استعارههای دولت در فقه سیاسي شیعه» ،فصلنامه سیاست ،مجله دانشکده حقوق و
علوم سیاسي ،دوره  ،47شماره .619-662 : 9
 فیگوئروا ،گارسیادسیلوا ( ،)7929سفرنامه دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا ،سفیر اسپانیا در دربار شاه عباس اول،
ترجمه غالمرضا سمیعي ،تهران :انتشارات نو.
 قائمي ،علي (« ،)7919روشهای تربیت دیني :روش موعظه (وعظ)( ،»)6تربیت ،سال دهم ،شماره .2-3 :32
 قائمي ،علي (« ،)7919روشهای تربیت دیني :روش موعظه (وعظ)( ،»)9تربیت ،سال دهم ،شماره .66-69 :39
 گرامشي ،آنتونیو ( ،)7969دولت و جامعه مدني ،ترجمه عباس میالني ،چاپ دوم ،تهران :نشر اختران.
 گلجان ،مهدی و آزادچوری ،مجید (« ،)7962نظاممند شدن فقه سیاسي شیعه :بررسي آراء و نظرات سیاسي
فقهای مشهور سدههای هفتم تا دوازدهم هت.ق» ،مسکویه ،سال  ،6شماره .729-762 : 1
 مدنيمبارکه ،سیدسجاد (« ،)7963حضور رسانه منبر در رادیو و تلویزیون» ،فصلنامه دین و رسانه ،شماره اول:
.77-93
 مرادیخلج ،محمدمهدی و حاجیانپور ،حمید و عبدی ،زهرا ( ،)7934پارکنش علما در سده دوازدهم ،فصلنامه
علمي پژوهشي شیعهشناسي ،سال سیزدهم ،شماره .761-612 : 43
 مصطفيالشیبي ،کامل ( ،)7934تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری ،ترجمه علیرضا ذکاوتيقراگزلو،
چاپ ششم ،تهران :موسسه انتشارات امیرکبیر.
 مطلبي ،مسعود و همکاران (« ،)7937انقالب اسالمي ایران و بسط فقه سیاسي شیعه» ،فصلنامه مطالعات
سیاسي ،سال چهارم ،شماره .779-746 :72
 معیدفر ،سعید و شهليبر ،عبدالوهاب (« ،)7962جهاني شدن و شکلگیری سیاست فرهنگي محلي :مصرف
رسانهای بلوچهای ایران و چالشهای هویت قومي و ملي» ،مجله دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه
خوارزمي ،دوره  ،79شماره  92و .769-616 : 91
 مفتخری ،حسین و رنجبر ،محسن (« ،)7961رویکرد احساسي-عاطفي به واقعه عاشورا در ایران (از صفویه تا
مشروطه)» ،فصلنامه شیعهشناسي ،دوره  ،2شماره .723-676 :64
 مومن ،علي ( ،)7912فرهنگ حسیني و فرهنگ یزیدی ،دفتر دوم ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام
خمیني(ره).
 مهدویکني ،محمدرضا ( ،)7969خاطرات آیتاهلل مهدوی کني ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمي.
 نایبیان ،جلیل و علیپورسیالب ،جواد (« ،)7966بررسي وضعیت زردشتیان در ایران دوره صفویه» ،فصلنامه علمي
پژوهشي تاریخ ،سال چهارم ،شماره دوازدهم .729-731 :
 نرگسیان ،علياکبر (« ،)7966نمّری شاعری در سنگر تقیه» ،فصلنامه علمي پژوهشي علوم اسالمي ،سال
چهارم ،شماره .747-717 : 79
 نوایي ،عبدالحسین و احمدی ،نزهت (« ،)7967ساختار نهاد وقف در عصر صفوی» ،فصلنامه علمي پژوهشي
علوم انساني دانشگاه الزهرا ،سال دوازدهم ،شماره .67-46 : 4
 نوری ،محدث ( ،)7969لؤلؤ و مرجان در آداب اهل منبر ،تصحیح کریم فیضي ،انتشارات مطبوعات دیني.
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