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 اي براي اسالم عالمه
 تن سخنراني دكتر محمد جمعه اميني م

 اهللا در قم محقق، مترجم و نويسنده و عضو دفتر عالمه فضل
1389 تيرماه – مللي امت واحده ال در اردوي آموزشي اتحاديه بين
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 اي براي اسالم عالمه
 اميني محمدجمعه

 المللي بين اتحادية « اولين اردوي آموزشي در كه اميني محمدجمعه سخنراني موضوع
 اميني كه يكي از مترجمان و . بود اهللا فضل شد، دربارة عالمه برگزار » واحده امت

 عالمه بر اسالمي انقالب وقوع تأثير هان اسالم است، پژوهشگران افغان در حوزة ج
 عالمه شخصيت بررسي در را عامل اين به توجه و داند مي انكارناپذير را اهللا فضل

 شمارد، برمي عالمه سياسي انديشة براي كه هم هايي ويژگي . كند تلقي مي امري مهم
 همراه يكي از ويراستة اين گفتار متن . اينك ... آشناست ايرانيان ما براي

 آيد. مي هاي محوري مخاطبان اين جلسه در پي پرسش

 اهللا براي بنده هم آسان است و هم سخت. آسان از اين جهت كه قريب سخن گفتن دربارة عالمه فضل
 برم؛ و سر مي به ده سال است كه با انديشه و راه و روش سيد آشنا هستم و در تعامل مستقيم با آن به

 كه گفتن از درياي شخصيتي همچون سيد براي من خيلي دشوار است. سخت از اين جهت

 والدت و رشد عالمه در لبنان و نجف
 اهللا سه عامل اساسي و مهم وجود دارد: در شناخت انديشة عالمه فضل

 .توجه به محيط والدت و رشد سيد 1
 رسد به دنيا آمده السالم) مي شان به امام مجتبي(عليه اي لبناني كه نسب اگرچه سيد در خانواده

 شمسي است و پدرشان، سيد 1314 است، اما خودش متولد نجف اشرف است. سال تولد ايشان
 اهللا، از مجتهدان بزرگ نجف بودند. اين پيشينه و محيط، حتماً در زندگي سيد مهم عبدالرئوف فضل

 بوده است.
 تكميل شد. از استادان (كه سال بازگشت او به لبنان است) در نجف 1966 تحصيالت سيد تا سال

 اهللا اهللا حسين حلي و آيت اهللا سيدمحسن حكيم، آيت اهللا خويي، آيت توان به آيت شاخص ايشان مي
 كرد، جزو استادان سيدمحمود شاهرودي اشاره كرد. سيد در همان زمان كه در نجف تحصيل مي

 ي هزار ساله است، قطعاً در ا هاي عالي فقه و اصول بود. تحصيل در حوزة نجف كه داراي سابقه دوره
كند تأثيرگذار است. محيط عراق هم محيط بازي گيري شخصيت فردي كه در آنجا تحصيل مي شكل
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 بوده است؛ يعني محيطي كه تعصبات ملي و قومي در آن كم بوده و پذيراي همة كساني بوده است كه
 تأثير نبوده است. يد بي رفتند. تحصيل در حوزة نجف نيز بر شخصيت س براي تحصيل به عراق مي

 .بازگشت به لبنان 2
 دانيد در تركيب جمعيتي آنجا، اكثريت متعلق به شيعيان است، طور كه مي دربارة لبنان نيز، همان

 بعد اهل سنت و بعد از آنها هم مسيحيان ماروني. اگرچه در عرصة سياسي همچنان نظام
 هاست، صورت كه حاكميت از آن ماروني استعماري (استعمار فرانسه) حاكم است؛ يعني به اين

 مجلس از شيعيان! درست برعكس تركيب جمعيتي. محيط لبنان وزير از اهل سنت و رئيس نخست
 كند، از همان زمان يك محيط متكثر است، بنابراين كسي كه در لبنان متولد شده و رشد مي

 رو فضاي لبنان اين رد؛ از كودكي به صورت طبيعي با پيروان اديان و مذاهب گوناگون برخورد دا
 گيري شخصيت سيد داشت. تأثير شگرفي در شكل

 .چرخش فكري و عملي به سمت امام 3
 گيري شخصيت عالمه، پيروزي انقالب اسالمي در ايران به رهبري امام سومين عامل مهم در شكل

 لت تام داشت، بعد از خميني(ره) است. سيد با اينكه از شاگردان آقاي خويي بود و از ايشان اجازه و وكا
 پيروزي انقالب اسالمي از لحاظ فكر و عمل، مروج انديشة امام خميني شد.

 ها، گيري توانيد موضع اين سه عاملي كه بيان شد، بايد در بررسي شخصيت سيد مدنظر داشت. شما مي
 اهللا را با اين سه مشخصه تفسير و تبيين كنيد. ها و سيرة عالمه فضل فتاوا، انديشه

 هاي شيعي گذاريِ حركت بنيان
 كرد. او خود سيد در عراق عالوه بر تحصيل علوم ديني، اوضاع سياسي جهان را نيز پيگيري مي

 كردم. ايشان در كنار آمدند مطالعه مي هاي مصر و لبنان را كه به عراق مي گويد كه من دائماً روزنامه مي
 دانيد كه حركت يعي در عراق است. حتماً مي گذاران حركت اسالميِ ش هاي علمي از بنيان فعاليت

 ميان اهل سنت و در مصر آغاز شد، اما نظير شيعي » المسلمين إخوان « سياسي در جهان اسالم ابتدا با
 اين حركت در جهان اسالم وجود نداشت. سيد با همكاري شهيد سيد محمدباقر صدر، عالمه عسگري

 رويكرد سياسي و اجتماعي در عراق شدند. سيد از همان گذار جنبش شيعي با و سيد مهدي حكيم، بنيان
 هاي خود را نيز براي ابتدا همراه شهيد صدر رهبري فكري اين جريان را به عهده داشت و اولين كتاب

 هاي جواني سيد از هاي تشكيالتي اين جريان سياسي شيعي نوشت. اولين كتابي كه در سال حلقه
شناسي دعوت در قرآن است. به معناي روش » لدعوة في القرآن اسلوب ا « ايشان به چاپ رسيد، كتاب
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 هايي در راه به معناي گام » خُطوات علي طريق االسالم « نويسد كتاب بعدي كه سيد در همين فضا مي
 هاي تشكيالتي آن ها در حلقه اي بوده است كه اين كتاب گونه اسالم است. مركزيت فكري سيد به

 گرفته است. خوشبختانه اين دو ها مورد مباحثه و بررسي قرار مي دانشگاه اهللا و دانشجويان زمانِ حزب
 » خطوات علي طريق االسالم « اي كه از كتاب كتاب به زبان فارسي ترجمه شده است؛ اگرچه ترجمه

 توسط دكتر احمد بهشتي صورت گرفته است، ترجمة خوبي نيست و از فضاي فكري و سياسي عالمه
 هاي اساسي سيد در زمينة مسائل سياسي و اجتماعي است. ز كتاب دور است، اما يكي ا به

 انقالب در لبنان
 آلود بود. شيعيان لبنان در بدترين م به لبنان برگشت، فضاي آنجا يأس 1966 وقتي سيد در سال

 انگيز دهندة اوضاع رقت بردند. خاطرات دكتر چمران هم نشان شان به سر مي اوضاع سياسي و اجتماعي
 اهللا، دكتر چمران و عالمه در لبنان است؛ اما افرادي همچون امام موسي صدر، عالمه فضل آن زمان

 بار آن روز لبنان را به شوند اوضاع رقت بندند و موفق مي الدين، كمر همت را مي محمدمهدي شمس
 اين برتري اهللا را نبايد تنها معلول اوضاع امروز دانست، بلكه اوضاع درخشان امروز برسانند. برتري حزب

 حاصل زحماتي است كه آن بزرگواران در سي، چهل سال گذشته كشيدند.
 كند؛ كار مردمي و كار خاص. كار مردمي، آگاه گردد، دو نوع كار را دنبال مي سيد وقتي به لبنان برمي

 ها سيطرة استعمار بر سوريه و لبنان باعث شده كردن مردم از معارف اسالمي ناب و اصيل است. سال
 ود كه شيعيان از هويت اصليِ مذهبي خودشان فاصله بگيرند. بنابراين يك كار عمومي كه بتواند ب

 رسيد؛ و طبيعي بود كه سيد مسجد را به عنوان اولين مخاطب عام داشته باشد بسيار ضروري به نظر مي
 . آن زمان هاي طلبگي و دانشجويي بود پايگاه خودش انتخاب كند. كار خاص، كار با جوانان در حلقه

 اهللا در لبنان، هاي خاص سياسي و تشكيالتي سيد، مخصوص جوانان بود. كادرهاي فعلي حزب آموزش
 هاست. ها و كالس حاصل همان دوره

 شود. فضاي فكري باورمندي نسبت به انديشة شيعي، تأثير شگرفي است كه در انديشة سيد ايجاد مي
 بالنده و اميدآفرين نبود. كساني كه در فضاي فكري و تشيع تا پيش از پيروزي انقالب اسالمي، فضايي

 شدند. كردند، از سوي اهل سنت، سكوالرها و ديگران متهم به قهقراگرايي مي سياسي شيعه مبارزه مي
 اما انقالب اسالمي در ايران سبب شد گفتمان سياسي در كل جهان و دنياي اسالم تغيير پيدا كند و

 زه براساس فكر شيعي اميد پيدا كنند. اين تأثير، تأثير بزرگي است؛ شما شيعيان در تمام دنيا به مبار
 آلود و نااميدكننده با فضاي اميدوارانه مقايسه كنيد؛ اين دو كامالً با هم متفاوت مبارزه را در فضاي يأس

 ت هستند. بنابراين گفتمان سيد پس از پيروزي انقالب اسالمي، گفتماني فعال، مستقيم و از موضع قدر
است.
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 اهللا هاي منتهي به حزب سال
 هاي داخلي در لبنان جريان دارد. سيد در اين دوره وارد م، جنگ 1990 تا 1975 هاي در سال

 كه چند بار از طوري شود، اما هميشه مورد حملة احزاب گوناگون بوده است. به هاي قومي نمي جنگ
 هاي هاست كه اولين هسته د. در همين سال كن شود، اما از آنها به سالمت گذر مي سوي آنان ترور مي

 السالم) در حومة فعال تشكيالتي و منسجم شيعي پس از انقالب اسالمي در مسجد امام رضا(عليه
 گيرد. جنوبي بيروت شكل مي

 دهد و آن حملة اسرائيل به لبنان است. حتماً م اتفاق ديگري در جهان عرب روي مي 1982 در سال
 كند. هاي فلسطيني بيروت را اشغال مي يل در اين حمله به بهانة بيرون راندن چريك دانيد كه اسرائ مي

 گيري نشيني كرد، شكل در آن فضا تنها چيزي كه معادله را برهم زد و اسرائيل را وادار به عقب
 اهللا از سه گروه عمده تشكيل شد؛ يكي شاگردان بود. حزب » اهللا حزب « هاي مقاومت شيعي به نام هسته

 م تا آن زمان تربيت كرده بود، دوم طيف جداشده از 1966 اهللا كه ايشان آنها را از سال مه فضل عال
 اهللا از اين جنبش امل، كه سيد عباس موسوي و سيد حسن نصراهللا و بسياري از كادرهاي فعلي حزب

 بر كسي اهللا م هويت حزب 1984 اهللا پيوستند. تا سال هاي كوچكي كه به حزب اند، و سوم گروه دسته
 اي اعالم موجوديت كرد و پس از آن صحنة اهللا با انتشار بيانيه روشن نبود تا اينكه در اين سال حزب

 لبنان، صحنة كامالً متفاوتي شد.
 طور كه در پيام اهللا داشتند. همان گيري حزب بنابراين عالمه و شاگردان ايشان، نقشي محوري در شكل

 عنوان پدر معنوي اهللا آمده است، عالمه به ت عالمه فضل سيد حسن نصراهللا به مناسبت درگذش
 آمد. شمار مي اهللا به حزب

 پردازد. پس شود و او بيشتر به مباحث فكري مي اهللا، بخشي از مشكالت سيد مرتفع مي با تشكيل حزب
 ين پردازي داشتند، بنابرا ها نياز به نظريه ويژه شيعي، اين جنبش هاي اسالمي به گيري جنبش از شكل

 پردازد. هاي اسالمي مي سيد بيشتر به كار روي انديشة سياسي اسالم و جنبش
 شود. اي در مجالت لبنان مي ادبيات قوي و تسلط سيد بر متون ديني باعث نگارش مقاالت پرخواننده

 چند سال حاوي مقاالت ايشان بود و سيد در آنجا مباحث مفصلي را در زمينة لزوم، » المنطَلَق « مجلة
 الحركة االسالميه؛ امور و « كند. اين مقاالت با نام هاي وجود تشكيالت بيان مي كردها و آسيب كار

 » كيمياي نظر « به زبان عربي نگاشته و چاپ شد؛ و باز هم با ترجمة بسيار ناقص، تحت عنوان » قضايا
 رساند. ي به فارسي ترجمه شد كه اين ترجمه اصالً معناي انقالبي، سياسي و تشكيالتي كتاب را نم

 تنها به لبنان محدود پردازي سيد براي كار تشكيالتي و سياسي شيعي سبب شد كه ايشان نه نظريه
پردازي كند. نشود، بلكه با توجه به قضايا و مسائل تمام جهان اسالم، شروع به نظريه
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 انديشة سياسيِ عالمه
 كبارستيزي را با خود به لبنان برد. است. سيد اين است » استكبارستيزي « اولين مؤلفة انديشة سياسي سيد

 قد طور تمام از همان ابتدا كه ايشان به لبنان رفت و وقتي هم كه اسرائيل به لبنان حمله كرد، ايشان به
 اي نبود كه جامعة الملل و آمريكا و همة مستكبران ديگرِ جهان ايستاد. حادثه در برابر صهيونيسم بين

 گيري نكرده باشد. گفتمان استكبارستيزي سيد سيد در قبال آن موضع رو باشد، اما اسالمي با آن روبه
 گاه از اين خط قرمز عبور نكرد. به همين علت هم بود كه چند بار مورد سوءقصد قرار پابرجا بود و هيچ

 گرفت، و باز به همين علت بود كه سفر سيد به كشورهاي ديگر با مشكالت بسياري همراه بود.
 توانيم كار است. سيد عقيده داشت وقتي مي » مبارزة تشكيالتي « سياسي سيد دومين عنصر انديشة

 كنيم كه جمع و تشكيالت داشته باشيم. البته از نظر سيد، تشكيالت يك ابزار است. تا زماني كه اين
 توانيم از آن استفاده كنيم. كند و مزايا و محاسنش بيش از معايبش است، مي ابزار خوب كار مي

 گاه يك بت نيست، بلكه صرفاً تا زماني خوب است كه به ما كمك كند تا به اهداف تشكيالت هيچ
 سازي تشكيالت شناسي و بهينه ريزي، آسيب اي از فعاليت سيد به طرح مان برسيم. بخش عمده عالي

 هاي بسياري نيز از سيد در اين زمينه به جا مانده است. اسالمي صرف شد و كتاب
 گونه كه سياسي عالمه، تبعيت و همراهي با انقالب اسالمي است. همان سومين ويژگي در انديشة

 اي در انديشة سياسي شيعه شكل گرفت و گيري انقالب اسالمي سرفصل تازه عرض كردم، با شكل
 رو شدند. سيد تا آخرين لحظه از انقالب اسالمي و جمهوري اي روبه هاي اسالمي با واقعيت تازه جنبش

 هاي بسياري شد تا نوعي دانيد كه تالش ها را رصد كرده باشيد، مي اگر رسانه اسالمي حمايت كرد.
 ها بود. ايشان تر از اين حرف جدايي را بين سيد و انقالب اسالمي القا كنند. اما نظرات ايشان روشن

 دانست. وقتي يكي از خبرنگاران سعودي تضعيف انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي را شرعاً حرام مي
 ، سيد تنها يك پاسخ » كنيد؟ قدر از انقالب اسالمي ايران حمايت مي شما چرا اين « يد سؤال كرد كه از س
 انما نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاء و الشكوراً؛ حمايت ما از انقالب اسالمي به خاطر « داد:

 ». خداست، و در قبال اين حمايت انتظار هيچ نوع پاداش و مزد و تمجيدي هم نداريم
 اي كه است؛ انديشه » طرح متكامل اسالمي « پردازيم، آخرين ويژگي گفتمان سيد كه در اينجا به آن مي

 هاي طرح اسالمي، همة ابعاد ديني، سيد روي آن كار كرد و اميد اين را داشت كه اين شاخصه
 ين انديشه را فرهنگي، سياسي و اجتماعي جامعه را پوشش بدهد. اما مرگ به سيد اين اجازه را نداد تا ا

 بيشتر پي بگيرد.

ترجمة آثار عالمه
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 ترجمة آثار سيد بسيار سخت است و مشكالت ترجمة اين آثار به دو علت است؛ يكي اينكه سيد اديبي
 يابي كند. براي مثال معادل هاي او را مضاعف مي هاي نوشته زبردست است و اين مسئله پيچيدگي

 كند دشوار است. مشكلِ دوم هم قرار از آنها استفاده نمي واژگاني كه خاصِ سيد است و كس ديگري
 اي بوده، كند، يا اگر هم ترجمه نداشتن در فضاي فكري سيد است كه كار ترجمه را بسيار سخت مي

 ترجمة خوبي از كار در نيامده است. سيد در حدود صد جلد كتاب دارد كه از اين تعداد تنها حدود پانزده
 طلبد. رو ترجمة آثار ديگر سيد به فارسي، يك كار جمعي و منسجم را مي اين ز كتاب ترجمه شده است؛ ا

 جنگ پنهان عالمه
 توان برشمرد: يك عامل تحجر اي هم كه با سيد شد، چند عامل را مي دربارة برخوردهاي ناجوانمردانه

 ن است كه انتقامي كه تافتند. عامل دوم اي ها برنمي بود، چراكه نظرات نو و تازة سيد را بسياري از محيط
 از سيد گرفته شد نه به خاطر شخص خود سيد، بلكه به خاطر كينه و عداوتي بود كه به اين خط، يعني
 خط اسالم سياسي، و خطي كه اسالم را به عرصة اجتماع برگرداند وجود داشت. درواقع كينة آنها نسبت

 ري و ديگران از اين طريق بروز پيدا به انقالب اسالمي و امام خميني(ره) و شهيد صدر و شهيد مطه
 ها در اينجا همان خطي بود كه امام مطرح كرد؛ يعني تقابل اسالم ناب محمدي گيري كرد. نوع موضع

 گنجد. در برابر اسالم آمريكايي. موارد ديگري هم وجود دارد كه در اين مجال نمي

 طرح متكامل اسالمي يا واليت فقيه
 فقيه چيست؟ اهللا با نظريه واليت مه فضل نسبت طرح متكامل اسالمي عال

 اي كه از دكتر خنجر هنيه از شاگردان عالمه و استادان دانشگاه در بيروت خواندم، عالمه در مصاحبه
 دانست؛ چون معتقد است كه وظيفة ولي شأن واليت فقيه را اعم از مرجعيت و بسيار باالتر از آن مي

 راين سيد بنا به گفتة شاگردش، شأن ولي فقيه را باالتر از فقيه حفظ نظام عمومي جامعه است. بناب
 توانست رئيس آن شوراي مرجعيت ولي فقيه مي » مرجعيت رشيده « دانست. در هاي رايج مي مرجعيت

 اي هم در اوايل تصدي مرجعيت، تصميم داشتند همين طرح را در اهللا خامنه يا شوراي فقاهت باشد. آيت
 ها، مشكالت فوت رسيد، قطعاً مشكل تعدد مرجعيت ن طرح به انجام مي حوزه پياده كنند كه اگر اي

 داشتيم. اين طرحي بود كه شهيد مطهري نيز آن را آمد را نمي هايي كه بعداً به وجود مي مراجع و آسيب
مدنظر داشتند.
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