
 با مجله خیمه فیرحیدکتر االسالم حجتوگوی گفت

 برای فهم سیره باید موانع کالمی و ایدئولوژیک را کنار گذاشت

 

 دنشومانع می هافرضپیش

 

استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه داود فیرحی،  دکتر االسالم والمسلمینحجت؛ مجله خیمه

. از تکرده اس مقطع دکتری در رشته علوم سیاسی در دانشگاه تحصیلتحصیالت حوزوی، تا تهران است. وی عالوه بر 

، «قدرت، دانش و مشروعیت در اسالم»توان به مقاله منتشر شده است و از جمله کتب وی می 60کتاب و حدود  10وی 

 اشاره کرد. « دین و دولت در عصر مدرن»و « شناسی و اندیشه سیاسی در اسالمروش»

ها و نظراتش درباره دین و نیز تحلیل واقعه عاشورا بیشتر شناخه شده است و هوادارن اخیر با سخنرانیهای فیرحی در سال

 زیادی دارد.

ند مپژوهی و فهم دقیق متون تاریخی مرتبط با ائمه)ع( و همچنین شیوه روشبه منظور بررسی نحوه صحیح سیره

 .شستیموگو نایط روز با وی به گفتدهی شرایط آنها با شرتطبیق

 

ز نظر امتون تاریخی هستند.  ،ترین و یا به تعبیری تنها منبع ما برای شناخت سیره ائمه)ع(مهم -

پژوهی وجود دارد چیست و چرا از وقایع سیره هایی که در زمینهترین چالشمهمشما در عصر حاضر 

 د؟گیرهای ضد و نقیضی صورت میداشتبرواحد تاریخی 

بحث از سیره ائمه در مندان جای تأمل دارد؛ کنم که برای عالقهشناختی اشاره میدر این زمینه به چند نکته روش

رق متون که از طیعنی تعدادی از  ،یمها متن مواجای قرار داریم؛ از یک طرف بگانهگانه و یا سهدر شرایط دو )ع(،معصومین

حیفه ص برای نمونه به متفاوت باشند.در محتوا و سند  ،مکن است با برخی دیگرم هم نهااند و برخی از آمتفاوت روایت شده

، در برخی از عباراتی که ترین سندها به آن دورهکه متوجه شدم نزدیک کردممینگاه  مدینه یا همان قانون اساسی مدینه

 بتاًمتفاوتی به وجود آید، چراکه با تنوع نسهای با یکدیگر تفاوت دارند، لذا ممکن است از این حیث برداشتاند نقل کرده

 خاصی مواجه هستیم. 

گردد که یکسری اعتقادات مانند باور به امامت، عصمت و ... داریم و های ما برمیفرضنکته دوم به مبانی کالمی و پیش

 همیت دارند.های معاصر است که همگی در مسئله فهم متون تاریخی و سیره ااز ایدئولوژینکته سوم هم عبارت 



از  پژوهی عبوربهترین شیوه برای سیرهاما های متفاوتی از دوران ائمه)ع( به وجود آید. این موارد موجب شده که برداشت

که امروزه به وجود آمده است. همچنین باید تالش کنیم که این متون را  هایی استهای کالمی و ایدئولوژیفرضپیش

های زیادی برای گفتن دارند و من این فرضیه را مطرح کردم تا دهیم، چراکه حرفبه صورت فنی مورد مطالعه قرار 

 ام باشد.ای برای مطالب بعدیمقدمه

متکی به  محور وشویم که در ایام گذشته متندهیم، متوجه مینگاری شیعه را مورد کنکاش قرار میدر حقیقت، وقتی سیره

مانند یک فقیه مسلم، تعارض ادله را برطرف کند و به استنباطی از متن برسد که این کار از  هکردروایات بوده و سعی می

و  تریند. این سبک بسیار مناسب بود و باید از آن به غیرایدئولوژیکشمتون در کنار یکدیگر انجام می رهگذر چیدمان

تر میانی متأخر که مناقشات حول این مسائل جدی ورهاما به تدریج یعنی از د پژوهی نام برد.سبک در سیره مندترینروش

 ها بر نص و متون هستیم.فرضهای کالمی و حاکمیت این پیشفرضپیش شاهد غلبه ،شد

ی از ئگوییم حکومت جزشده است، سپس می ما معتقدیم که امام، معصوم بوده و برای امامت نیز از جانب خداوند منصوب

های فرضرسیم که در مورد بیعت و انتخاب است و با پیشقتی به روایاتی از امام علی)ع( میامامتِ معصوم است. در نتیجه و

گذاریم. در حالی که حتی افرادی نظیر عالمه مجلسی، با وجود اینکه محدث بوده را کنار می هاکالمی ما سازگاری ندارد، آن

ار کند و در بحاراالنوروایات متعارض را نیز نقل می کرد، برخالف مبانی کالمی که دارد،و در زمان صفویه هم زندگی می

 شناسی فهم و ارزیابی متون و نصوصهای کالمی بر روشفرضای از تاریخ شاهد فشار پیشدارد. بنابراین در دورهنگه می

 ناظر به سیره ائمه)ع( هستیم.

د هایی که ناظر به تأییبخش ،مؤلف این کتاب اما ،ده بودشآوری جمعدر آن اخیراً کتابی دیدم که سخنان امام حسین)ع( 

 لذا یکی از مشکالت ما در مواجهه با نصوصِترجمه نکرده بود. شدین توسط امام حسین)ع( بود را بخشی از سیره خلفای را

ای کالمی بر فهم نص هفرض، فشار پیشسنت استسیره سیاسی که محل مناقشه با اهلبه ویژه  )ع(،همناظر به سیره ائ

گوی جدی صورت گیرد. جالب است که اهل سنت نیز واین مسئله، گفت بارهت که درسزم اال روشود و از اینسوب میمح

 .اندمانند ما رادیکال شدهنی آنها نیز پس از مدتی یع آورند،ی را روی نص و متون میچنین فشارهای

 

خ و دیگری نیز بر براشت ما از تاریوارد مها گفتید، آیا غیر از این نکاتی که درباره تاثیر پیش فرض

 ؟است متون اثر داشته

 

 ها تفاوتولوژیها با ایدئتئوری ی سیاسی معاصر روی نص و متن است.ها، فشار ایدئولوژیایمایراد دیگری که پیدا کرده

ها اینگونه لوژیاما ایدئو ،بگیریم بیشتری انس ،با نص که بتوانیم کنندرند و کمک میاشناسی دها مبنای روش. تئوریدارند

ای ببینیم که انقالبی )ع( و صحابه را به گونهاصل بر این است که اسالم یک دین انقالبی است و باید ائمه مثالً نیستند.



که در  بینیداز سلمان خبری نیست. یا می اما ،شوده میبرجست ذر در ادبیات مرحوم شریعتیینید که ابوب. بنابراین میندباش

شود. یا حتی مبتنی بر همین درک مورد توجه واقع می سلمان در نتیجه شود وم برجسته میناسیونالیسرهه از زمان، یک ب

، یعنی مینکلیق میبه این ترتیب تعرا  خش بزرگی از نصبشوند. در نتیجه ایرانی تفسیر می نوعی،ناسیونالیستی، ائمه)ع( به 

 .که حرف نزند یریمگا میربندیم و جلوی متن زبان نص را می

ی آن حساس روباید اهمیت دارد که  ی، به قدربا توجه به قداستی که دارند )ع(ناظر به سیره ائمه ونتیق در متحق ،بنابراین

ها زیاد رخ داده است. گیرد و این اتفاقشکل می ، دینداری امروز نیز به صورت منحرفچون اگر آنها را کج بفهمیم .شویم

های کالمی به خرج دهیم که نکند فشار اندیشهاحتیاط و وسواس بیشتری باید  این متون یک حساسیت،واجهه با ما در م

 غیردقیق بخوانیم.و منجر شود که در نهایت نص را  ها اثر بگذاردئولوژیدو یا ای

م. در دست دار «اردادیامبری و قرپ»ام. برای نمونه کار پژوهشی تحت عنوان بنده هم اخیراً این وسواس را زیاد پیدا کرده

نه و ای به نام صحیفه مدیکردم و با صحیفهها و قراردادهای پیامبر اسالم)ص( را نگاه مییکسری از پیمانبه همین بهانه 

اما  ،بستههای اساسی امروزی است. بنابراین پیامبر)ص( قراردادهایی مییا قانون اساسی مدینه مواجه شدم که شبیه قانون

توانست ناظر به مشارکت مردم در مسائل حکومتی باشد و برای کنیم که چرا این همه قرارداد که میاز طرفی ما تعجب می

ز آن مجموعه اهای کالمی شیعه و سنی از بین رفته است. فرضها و پیشلوژیوما به عنوان الگو تلقی شود، تحت فشار ایدئ

رد که از تعداد بندهای قانون اساسی برخی از کشورهای امروزی هم بیشتر بوده بند قانون اساسی دا 50 مهم که حدود

 است، در کتاب بحاراالنوار فقط جمله کوچکی نقل شده است. 

گفته شده، کتابی به دست امام علی)ع( دیدم که منظورش همان قانون اساسی بوده است که در آنجا نوشته به نقل از راوی 

نظر کرده است. بنابراین انسان از نقل بقیه موارد صرف و خانه است، این قطعه را آوردهحببود همسایه خوب مانند صا

پژوه امروز  تاریخکند که نکند ی انسان شک میشود که چرا تمام این متن نقل و برجسته نشده است و از طرفمتعجب می

ی واهد با متن مواجه شود. بنابراین همواره تردیدهایکراتیک امروزی قرار گیرد و اینگونه بخموهای دلوژیوثیر ایدئأتحت تهم 

وگوهای پژوهش در حیطه متون تاریخی اهمیت مضاعف دارد. از طرفی هم الزم داریم که گفت ،وجود دارد و از این حیث

 لوژیک در امان باشیم.وهای کالمی و ایدئفرضعلمی و فنی رایج شود تا از افتادن در تله پیش

فرمایند ما صالحیت بیشتری برای اداره جامعه داشتیم اما از ما عبور کردند و یک روایتی از امام حسین)ع( داریم که می

گویند البته که آنها کارهای خوبی هم انجام دادند. دیگر صحابه را برای این امر برگزیدند و با آنها بیعت کردند. امام)ع( می

ا های کالمی مفرضپیشاین بخش از فرمایش حضرت در متون ما نقل نشده است.  اما نکته جالب توجه این است که

ت امام شود که روایکند که سیره خلفای راشدین را به صورت سیاه و سفید ببینیم و همین مسئله موجب میحکم می

اینگونه  که آنها نیزکنیم حسین)ع( نیز به اینصورت تقطیع شود و از طرفی چنین نگرشی را به ائمه)ع( هم تحمیل می

های مهمی برای اند. در نتیجه امروز وقت آن است که در مورد این مشکالت بحث جدی صورت گیرد، چراکه تئوریبوده

 توانند به ما کمک خوبی داشته باشند.و می اندها پیدا شدهمطالعه متن و انکشاف تاریخ از دل متن



 

فرضش نسبت به مسئله امامت یا عصمت و  پیششود این است که اگر کسی سؤالی که مطرح می

ت ار بگذارد؟ متن حاوی مطلبی اسفرض را کنند؟ آیا او هم باید پیش... صحیح باشد باید چطور عمل ک

 های ما.فرضل داشته باشد یا پیشهایی داریم، حال یا باید متن مشکفرضو ما هم پیش

 

دو را به یکدیگر نزدیک کنیم. یعنی از متون محکمات برای تعدیل توانیم فرض سومی را هم در اینجا مطرح و این می

های کالمی مبتنی بر محکمات هم برای تعدیل متون استفاده کنیم. فرضببریم و از پیشهای کالمی بهره فرضپیش

شد که اهل رابن ای از اهل سنت داریم به نامکنم؛ نویسندهاند که موردش را بیان میشبیه چنین بحثی را قدما مطرح کرده

ز ا القضات هم بوده است.شده و حتی قاضیآندلس بوده است. این فرد، فقیه، متکلم و رهبر مذهبی مهمی محسوب می

 اشناسیشی قرار داده است که روشمند بوده و کار افالطون را از دیدگاه متون اسالمی مورد ارزیابطرفی به فلسفه هم عالقه

شمول هستند ها عقلی و جهانیکسری از حرف ون در جمهورش دو نوع حرف زده است؛افالط ویدگمیاو محل تأمل است. 

 .د که به آنها قالب استداللی زده استنشوهای یونانی محسوب میعقلی و متعلق به فرهنگ و اسطورهو یکسری هم شبه

ه در اسالم نیز اکرتری دست پیدا کنیم. چتوانیم به نتایج بهما اگر بتوانیم این دو مسئله را از یکدیگر تفکیک کنیم می

 های فرهنگی بوده که بیانها نیز عبارت از افزودههایی داریم که مسلماتی از جنس وحی هستند و یکسری از گزارهگزاره

م ه توانیم با مسلمات عقلی این تردیدهای دینی را برطرف کنیم و با مسلمات دینیفت میگرشد میاند. ابندینی پیدا کرده

 به اصالح تردیدهای عقلی و عقالیی بپردازیم. 

م است گفت در یونان باستان رهبری سیاسی مبتنی بر علگرفته بود در زمینه رهبری سیاسی بود. میاو یکی از نتایجی که 

قائل  ،گاهاین دیدبردار نیست و زن و مرد ندارد، لذا با که امکان دارد فلسفه، دین یا ... باشد. اما به هر تقدیر علم، جنسیت

بارت فرض اهل سنت که عترین پیشرشد بزرگدر اینجا ابنتواند حاکم و رهبر سیاسی جامعه باشد. شد که یک زن هم می

از مرد بودن خلیفه بود را تخطئه کرد و با یکسری مسلمات عقلی چنین اقدامی را انجام داد. یعنی گفت اگر شرط خلیفه 

داشته باشد، اجتهاد با مرد بودن نسبتی ندارد و سپس وارد مسئله دیگری هم شد و گفت  شدن این است که اجتهاد وجود

پس سباید ببینیم که فلسفه وضو گرفتن چیست که عبارت از شاداب کردن بدن و آمادن کردن انسان برای عبادت است. 

اهل  یجه پیشنهاد کرد، برخالفزا است و در نتگفت شستن سر ممکن است در تابستان خوب باشد، اما در زمستان آسیب

سنت، همین مالج مسح کشیده شود که منجر به شادابی گردد، از طرفی برخالف شیعیان قائل شد که تمام پا باید شسته 

 متوقف شد. بعداها برای مدتی انجام شد، اما این تالش شود.

ها یتوانیم از این متدولوژمیداریم که برخی از آنها ادامه یافت و برخی هم ادامه نیافت. ما  را هاای از تالشبنابراین، سابقه

ره مان از سیی برای تصحیح درکماز باورهای کال روطنیمو ه تصحیح باورهای کالمی داشته باشیمایی برای هاستفاده



قتی میو گرایی نجات یابیم.جانبهدر دام یک ادنز افتنیاز داریم تا ا دائمی مند شویم. لذا به این دیالکتیک)ع( بهرهائمه

می را تصحیح کنیم و از یاری نداریم که باورهای کالصورت معدر این ،گوییم در فهم روایات مبنای ما فقط کالم است

 یم.نکمهابا قیچی میرو روایات را بیهمین

نتایج علمی اینکه اوالً فهم ما از روایات را تصحیح  باشد؛لمی و یک نتیجه عملی داشته تواند دو نتیجه عها میاین بحث

مان اصالح و ترمیم شود. کارکرد عملی آن هم این است که به شود که فهم ما از مبانی کالمیکند و ثانیاً موجب میمی

 کند. لحاظ کارایی، مذهب را شاداب و کارآمد می

 

وجود دارد و  هایینگرانیکه بین علما هم  های علمیه شاهدش هستیم این استآنچه که در حوزه -

های کالمی مواجهه مجددی با متون فرضخواهند بدون پیشتوانند و یا نمیبه همین دلیل گویا نمی

 داشته باشند. آیا این ترس هم به دلیل سیطره تفکر ایدئولوژیک است؟

هستند که نکند ایمان ما ضعیف شود و از گذشته گردد و نگران های مذهبی و ایمانی برمییک بخشی از ماجرا به احتیاط

فرضی حتی گفتند اول تفقه کنید و بعد تعبد. یعنی در مرحله فهم نباید به هیچ پیشایم که بزرگانی مینیز این روند را داشته

ه است؛ یکی اشتها بودند که دو دلیل دتر از امروزیرسد که قدما آزاداندیشفرض کالمی تکیه کنیم. البته به نظر میپیش

ت اگر این گفرسید میشد و همین که به نتیجه میاز دالیلش این بود که آزاداندیشی برای یک فقیه حُسن محسوب می

 حکم خدا باشد، تا اطالع ثانوی تابع آن هستم.

 امروز اینچنین نیستزد، اما مهابا میهای خود را به صورت بیسنتی وجود داشت که بر آن اساس مجتهد، حرف ،دوم اینکه

هرت را ها ش. از طرفی به لحاظ روانی هم انسانشوندحرفی بزنند به لحاظ سیاسی و اجتماعی بایکوت میاگر بخواهند و 

گویند اگر در روز قیامت به من شود. میآورتر محسوب میرو قول مشهور اطمیناندهند و از همینبر نواندیشی ترجیح می

 .میحرکت کردسر فالنی گوییم عقلمان به جایی نرسید و پشتجه رسیدید، میبگویند چرا به این نتی

رر روانشناسی هم آدمی دوست دارد که اقوال مک و به لحاظ بنابراین به تدریج آزاداندیشی، تفقه و بعد هم تعبد از بین رفت

هستیم که یک قول شاذ بیشتر مورد هجوم  آییم، شاهدویه به این سمت میاز دوران صفرا قبول کند. از طرفی هرچقدر که 

های اسالمی و غیرشیعی نزدیک باشد. چراکه شیعیان به سمتی حرکت قول به نظریه شود، مخصوصاً که اگر اینواقع می

ن کردند و دلیلشان هم ایرا رَد میبود دیدند، همانکه مخالف عقاید اهل سنت کردند که اگر دو روایت مخالف یکدیگر می

تقیه از قول معصوم)ع( صادر شده است. اما این کار نیز دخالت دادن  در وضعیتبه احتمال زیاد این روایت  بود که

. در دست به تقیه نزدهای کالمی است و باید به این دسته از افراد گفت اگر چنین است چرا امام حسین)ع( فرضپیش

 یم.هایمان را تبدیل به مسئله کنفرضنتیجه نیاز داریم که پیش



و با شود یم که از آثار ایشان تفاسیر بسیار متفاوتی ارائه میگذرد، اما شاهدفقط چند دهه می )ره(امام خمینی زمان رحلت از

این وصف تصور کنید که وضعیت در مورد سیره ائمه)ع( به چه صورتی خواهد بود. باید این شهامت را داشته باشم که به 

وییم این ای رسیدیم بگلوژیک خالی کنیم و اگر به نتیجهوهای مهم کالمی و ایدئفرضپیشمتون بازگردیم و ذهنمان را از 

 حکم خدا است و تابع آن هستیم.

 

 ها و احزابیکی از مسائل مهم، تطبیق شرایط روز با سیره ائمه)ع( است. در جامعه هریک از گروه -

اند، اما چه نظر قرار دادهسیره ائمه)ع( را مطمح ،سیاسی و ... همواره در راستای پیشبرد اهداف خود

 ه مسئله تطبیق به خوبی انجام شود؟راهکاری وجود دارد ک

شود این است که سیره ائمه)ع( به خوبی پژوهش نشده است و به هایی میه امروزه از تاریخ سوءاستفادهکی یکی از دالیل

خودش را پیش  خشی از آن را بردارد و با آن کارتواند یک بکسی می ل و فُرَج وجود دارد که هردر این حوزه خُلَ یقدر

ع( )روشن نشده است و آن کلیت مواضع ائمه ای تاریخی و یا مواضع منقطع به یکدیگرهببرد. در حقیقت، اتصال این قطعه

 وجود دارد به خوبی تبیین نشده است. در فهم ادله هایی کهر از اختالفظبا قطع ن

ای یک ذات و یک چهره متغیر و عصری دارد. ما در این دو نیز دچار مشکل هستیم و است که هر حادثهنکته دوم این 

د. بنابراین تواند باشامر سیاسی، امر سیاسی است و صد درصد عصری و یا دائمی هم نمیکنیم. اینها را با یکدیگر خلط می

کنیم در نتیجه یا ائمه)ع( را عصری میلیل دچار مشکل هستیم. ایم و به همین ددر زمینه ثابتات و متغیرات خوب کار نکرده

ارجاع  ی و انتخابات را به بیعتکنیم و بالعکس. یا رأبه مجلس می مثال شورا را تبدیل کنیم.امروز را کهنه می و یا سیاست

 متفاوت هستند.یک رضایتی وجود دارد، اما اینها با یکدیگر  ،دهیم، با اینکه در بیعت هم مانند انتخابمی

 

 


