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  مقدمه
در پرداختن به نظام سياسي مطلوب يك انديشورز، عالوه بر توجه به مباني نظري 

ها و مباني كلي انديشه سياسي وي كه در حقيقت، در  انديشه سياسي او، پرداختن به مؤلفه
شود و ذيل آن، اين  اينجا با عنوان كلي جايگاه سياست در انديشه سياسي از آن ياد مي

با اين توجه، در اين . گيرد، از اهميت خاصي برخوردار است ها مورد توجه قرار مي همؤلف
براي اين . الغطاء پرداخته خواهد شد مقاله به جايگاه سياست در انديشه سياسي كاشف

شناسي سياست، سياست مثبت و منفي از ديدگاه  منظور، مباحثي همچون مفهوم
سياسي وي، رابطه دين و سياست و نيز ديدگاه  الغطاء، جايگاه احزاب در انديشه كاشف

الغطاء درباره حضور زنان در عرصه سياست نيز در اين مقاله  عالمه محمدحسين كاشف
دهنده نظام سياسي گيرد كه در حقيقت همچون مباني نظري، تشكيل مورد توجه قرار مي
و يا نگرش وي به عبارت ديگر، نوع نگاه وي به ارتباط دين و سياست . مطلوب وي است

  .دهد به سياست، سنگ بناي نظام سياسي مطلوب وي را شكل مي
انديشان كه دين كج برخي از. شدالغطاء همواره در مسائل سياسي وارد ميكاشف مرحوم

در  وي كند؟پرسيدند چرا در سياست دخالت ميدانستند، از او ميرا از سياست جدا مي
پند، راهنمايي، نهي از فساد، نصيحت و مبارزه با اگر سياست به معناي : گفتپاسخ مي

چنين سياستي از  غرق در سياستم؛ سر، آري، من تا فرقِ. استعمار است، من اهل سياستم
پدر، پدربزرگ، جد و تمام خاندان من، بيش از سيصد سال رهبري ديني . واجبات است

 انتم ساسه: معصوم آمده استدر زيارت جامعه، درباره ائمه . جهان اسالم را بر عهده داشتند
  .سياست ما سياست پيامبر و امامان است ).مداران مردم هستيد شما سياست(العباد 

  ، اولين نخست وزير پاكستاناي به محمد علي جناحنامه الغطاء،زماني هم كاشف
. كنداو گوشزد مي هاي نظامي آمريكا را به هاي استعماري پيمان نويسد و هدفمي

محرم  27سرجان تروتبيك، سفير انگليس در عراق، در تاريخ  )89- 90 :1388لغطاء، ا كاشف(
ها درباره كمونيسم، اسرائيل و مسائل  گفتگو بين آن. رودالغطاء ميبه ديدار كاشف ق1373

  هاي انگليس در جهان را به او گوشزد جنايت الغطاء،كاشف. گيردديگر صورت مي
آيا در اين كتابخانه بسيار بزرگ شما كه هزاران : گويدمي سفير كه درمانده بود،. كندمي

الغطاء پاسخي كرد كه كاشفسفير فكر مي. جلد كتاب در آن هست، كتابي عليه ما هست
هاي او درباره فقه، اصول، تفسير، حديث و ديگر علوم اسالمي  زيرا كتاب نخواهد داشت؛
كتاب كه : الغطاء فرياد بر آوردكاشف. ها اسمي از انگليس هم نيامده است است كه در آن
اي كه شما به از دل يكايك ما به خاطر نيزه. هاي همه ما عليه شماست قلب. چيزي نيست
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الغطاء با سفيران انگليس و آمريكا با نام گفتگوي كاشف .چكدجهان عرب زديد، خون مي
  .پ شدو يك بار در آرژانتين چا ، سه بار در نجفمحاورة االمام مع السفرين

  شناسي سياست مفهوم
  سياست مثبت) الف

شناس، به مسئله سياست،  الغطاء همچون ساير فقهاي زمان عالمه محمدحسين كاشف
وي با توجه به اينكه يك فقيه و مرجع ديني بود، اما همواره . اي داشته است توجه ويژه
ت و كرد به صورت نظري و عملي در عرصه سياست وارد شود و دخالت مثب سعي مي

هاي متعدد اسالمي، سفرهاي  اي كه حضور وي در كنفرانس تأثيرگذار داشته باشد؛ به گونه
هاي متعدد سياسي، گفتگو و مناظره با بزرگان ساير مذاهب اسالمي و نيز  تبليغي، نامه

مناظره و گفتگوهاي چالش برانگيز با سفراي كشورهايي چون آمريكا و انگليس، شاهد 
توان ادعا كرد كه وي نسبت به زندگي سياسي و  رو به جرأت مي از اين. اين مدعاست
به هر حال، اگر . تفاوت نبود و سياست در نزد وي جايگاه بااليي داشت سامان آن بي

اش در نظر بگيريم كه شامل موارد متعددي چون  هاي سياست را به معناي گسترده كارويژه
از حقوق فردي و اجتماعي، دفاع  گسترش عدالت، توسعه عمران و آبادي كشور، حمايت

 )44: 1380مهاجرنيا، (از قلمرو كشور در مقابل هجوم دشمن، جلوگيري از ظلم و ستم بيدادگران 
الغطاء را به تمام معنا يك متفكر و حتي از اين  توان كاشف شود؛ در اين صورت، مي مي... و

بود تا با حضور در عرصه باالتر، يك عامل و كارگزار سياسي ناميد كه دائماً در تالش 
رغم  علت اينكه وي در عصر خود، به. سياست، به مسلمانان و كشور خودش خدمت كند

هاي علمي و فقهي به مرجعيت عام و فراگير دست نيافت، اين بود كه حضور  برجستگي
مستمري در عرصه سياست داشت و همين عامل باعث شده بود مرجعيت عام را كسب 

ن عصر، نگاه مثبتي به اين شكل به حضور در عرصه سياست وجود نكند؛ چرا كه در آ
عالمه  بود، شده داشته نگه جدا سياست از تقريباً نجف در شرايطي كه حوزه علميه. نداشت

روي خوش نشان داد و اعالم كرد كه دخالت در  به سياست، الغطاءمحمدحسين كاشف
  )100: 1388، الغطاءكاشف(. سياست از وظايف حتمي علماي دين است

 الغطاءهاي مرحوم كاشف ها و نامه اي از سخنراني مجموعه ،الغطاءيكي از فرزندان كاشف
: گويد ناشر اين مجموعه مي. است در نجف منتشر كرده“ السياسه و الحكمه”را تحت عنوان 

است، با اينكه عالم ديني ) الغطاءكاشف(امام بزرگوار : گويند ام كه مي از برخي افراد شنيده
كند؟ درباره اين سؤال از خود كاشف الغطا پرسيدم كه او  چرا در سياست دخالت مي

اگر مقصود از سياست، ارشاد مردم و نصيحت به حاكمان و هشدار «: گونه پاسخ داد اين
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دادن به آنان و عموم مردم است تا در دام استعمار گرفتار نشوند، اين چيزي است كه من با 
دانم و در اين زمينه در برابر  زيرا آن را بر خود واجب مي رق هستم؛تمام وجود در آن غ

  )105: 1401الغطاء، كاشف(. »كنم خدا احساس مسئوليت مي
الغطاء در مواجهه با اين سؤال كه چرا وي به عنوان يك مرد  عالمه محمد حسين كاشف

ست و فلسفه دخالت كند، به توضيحِ مراد خود از سيا ديني و روحاني در سياست مداخله مي
گر توجه عميق ديني وي به سياست باشد  تواند نشان خود در سياست پرداخته است كه مي

در رابطه با  )ع(و ساير ائمه معصومين) ص(كه برخواسته از همان رويكرد پيامبر اكرم
خيرخواهي و خدمت و «الغطاء، سياست را به معناي  كاشف. حضور در عرصه سياست است

جلوگيري از فساد و خيانت و نصيحت زمامداران و توده مردم و بر حذر داشتن راهنمايي و 
ها بر  ها و غل ها از گرفتار شدن در زنجير استعمار و بندگي و جلوگيري از افكندن دام آن

اگر معناي سياست ": گويد دانسته و مي )85تا الف،  الغطاء، بي كاشف( » ها و كشورها گردن ملت
ياست به اين معناست، ما تا فرق سرمان در سياست غرق هستيم و و دخالت در عرصه س
سپس با بيان اينكه بنده خودم را در پيشگاه خدا و وجدان  )96همان، ( ".اين از واجبات است

بينم؛ دخالت در سياست را از وظايف خود و اجدادش دانسته كه بيش از سه  مسئول مي
. اند نقاط دنياي اسالم، جزو پيشوايان دين بودهسده، نه تنها در كشور عراق، بلكه در ساير 

الغطاء در اين نوع سياست، كه سياست مثبت و مورد تأييد دين به شمار  مرحوم كاشف
: رود، اصالح جامعه را از اهم كاركردهاي اين نوع سياست بر شمرده و معتقد است مي
ير براي ايجاد اصالح زنان مندترين اَعمال در عالَم سياست، سعي و تالشي پيگ بدانيد ارزش«

بنابراين، چنين سياستي با چنين كاركرد و  )320: 1378نجفي، ( ».و مردان جامعه است
  .اي مورد تأييد وي است كارويژه

  سياست منفي) ب
الغطاء همچنين به سياست منفي نيز اشاره كرده و آن را مطرود دانسته و اين نوع  كاشف

ايشان از اين نوع سياست، ابراز . المي قرار داده استسياست را مقابلِ سياست مثبت و اس
  :نويسد انزجار و تنفّر كرده و در تعريف اين نوع سياست مي

اگر معناي سياست، ايجاد فتنه و اغتشاش و برادركشي است تا به حكومتي 
آميز نسبت به ملت  هاي نرم تكيه زنند، وحشيانه و خشونت برسند و بر تخت

أمين منافع شخصي خود از قدرت و نفوذ خويش سوء رفتار كنند و براي ت
ها را  ها باشد، آن استفاده نمايند و براي اجنبي داللي كنند تا ولو با ريختن خون

بر ملت و مملكت خويش مسلط سازند، اگر سياست اين است، من از آن به 
  )86 - 87: تا الف الغطاء، بيكاشف(. برم خداي دانا و شنوا پناه مي
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ديگري در توصيف اين نوع سياست در عالم و به خصوص در كشور  وي در جاي
گيري و تكوين انديشه سياسي وي شده، سياست را  خود كه بدان مبتالبه بوده و باعث شكل
گيري و دروغ  آيا سياست امروز، جز حيله«: نويسد نوعي دروغ، خيانت و حيله دانسته و مي

؛ )311: 1378نجفي، (» به استعمارگران است؟و خيانت به امت و سازش بر سر وطن و خدمت 
خدا، : گويد مي) ره(يكي از داعيان حق«: افزايد آن گاه با الهام از اين نوع سياست مي

  )312: همان(» !مداران و هر آنچه متعلق به سياست است را لعنت كند سياست و سياست
گفته شده است و با توجه به اينكه در علم سياست، از مفهوم قدرت و سلطه نيز سخن 

اند، اشاره به توجه شيخ محمد حسين  همچنين برخي موضوع سياست را قدرت دانسته
وي در جلد پنجم كتاب . تواند در اينجا قابل توجه باشد الغطاء به مفهوم قدرت نيز مي كاشف

حقُّ القُوه في الحقِّ و ليس ال«: نويسد اشاره كرده و ميتحرير المجله خود، به مفهوم قدرت 
گفتني است كتاب تحرير المجله كه در حقيقت،  )108: 5ق، ج 1362الغطاء، كاشف( )1(».في القُوه

نظيري از اصطالحات و قواعد فقهي است، كتابي است در قواعد  دائره المعارف كوچك كم
ماده  1841فقهي كه با سبك جديد و قابل هضمي، تمامي مباحث حقوق اسالمي را در 

رار داده و با رعايت اختصار، قواعد فقه و مباني حقوق اسالمي را با با بياني مورد بررسي ق
در جلد پنجم اين كتاب كه مفهوم قوه و قدرت در آن . ساده و گويا تعريف كرده است

شماره مورد بررسي  261آمده، احوال شخصيه از قبيل نكاح، طالق، وصيت و وقف، در 
  )126: 25، ش 1356نژاد، انجوي(. قرار گرفته است

  رابطه دين و سياست در هرم سياست اسالمي
يكي ديگر از مباحث و مقوالتي كه در بررسي انديشه سياسي يك متفكر مورد توجه 

شود، بحث از رابطه ميان دين و سياست است كه اغلب  گيرد و از آن بحث مي قرار مي
خته و حتي مباني اي متعرض آن شده و در باب آن به بحث پردا فقهاي شيعي به گونه

الغطاء نيز از اين دسته از  شيخ محمدحسين كاشف. اند فلسفي ارتباط اين دو را نيز بيان كرده
فقهاست كه عالوه بر حضور عملي در عرصه سياست، داراي تفكر سياسي در اين باب و 

وي در جايي به فلسفه ارتباط وثيق ميان دين و حكومت و يا دين و . صاحب تئوري است
كند كه  ت اشاره كرده و چرايي آن را مستند به سيره پيامبران و نيز ادله نقلي ميسياس
  .هاي نظري ارتباط ميان دين و سياست مورد توجه قرار گيرد تواند به مثابه بنيان مي

الغطاء، چنان كه در بحث از مفهوم سياست از ديدگاه وي بيان شد،  مرحوم كاشف
وظايف اجداد خود دانسته كه همگي از پيشوايان ديني دخالت خود در سياست را از جمله 

وي اين هدف بزرگ و پيشوايي مسلمين در عرصه سياست از سوي عالمان ديني را . بودند
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يا «: كند كه نوعي خالفت الهي و جانشيني خداوند برشمرده و به اين آيه شريفه استناد مي
ي الْأَريفَةً فخَل لْنَاكعإِنَّا ج وداوقِّدنَ النَّاسِ بِالْحيكُم ب26آيه : ص( )2(».ضِ فَاح(  

اشاره كرده كه  )ع(هاي ائمه اطهار همچنين وي به يكي از فرازهاي يكي از زيارت
الغطاء با استناد به اين بند از  عالمه كاشف )4(،)3(».العباد و اَركانُ البالد ةُانتم ساس«: فرمايد مي

؛ اعم از پيامبران و امامان )ع(ت در سياست را سيره عملي معصومينزيارت جامعه، دخال
كه  وي سپس با بيان اين. خواند دانسته و علماي ديني را به دخالت در سياست فرا مي

است، اين نوع سياست ديني كه  )ع(و ائمه اطهار) ص(سياست ما سياست پيامبر اكرم
شمارد كه از هر گونه هوي و  ، را سياستي بر ميبرگرفته از سياست پيغمبر و ائمه است

  : هوس و طمع و آلودگي به دور است و در واقع، نوعي سياست پاك و منزّه است
الغطاء با تبيين  در واقع، كاشف. )26آيه : ص( )5(»تَتَّبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّهوال«

استفاده از آيات شريفه قرآن كريم و نيز تئوريك دخالت علماي ديني در سياست، با 
ها نيز براي اين تبيين، تمسك جسته و  به سيره عملي آن) ع(احاديث و زيارات معصومين

كنند، به دو دليل  اگر برخي ديگر از علما و روحانيون در سياست دخالت نمي: گويد مي
درت بر اين كار را ندارند؛ توانند و ق كه نمي خواهند و دوم، اين كه شايد نمي اول، اين: است

داند كه از اين دسته از علما  و در حقيقت، اين عدمِ دخالت را به سبب تقصير يا قصوري مي
اي كه در اين ميان، ذكر آن  نكته )105 - 106: 1401الغطاء،  كاشف(. و روحانيون سر زده است

مدار و بسيار باهوش  الغطاء از آن دسته علمايِ سياست رسد، اينكه كاشف ضروري به نظر مي
هاي خاص را نيز در نظر  و زيركي بود كه براي ورود به عرصه سياست، موقعيت

گرفت و اين گونه نبود كه به اصطالح، نسنجيده اقدام كند؛ چنان كه براي نمونه، در  مي
ميالدي صورت گرفت،  1918هايي كه در شهر نجف اشرف در سال  يكي از قيام

در آن شركت نجست و ... علماي ديگر همچون سيد محسن حكيم والغطاء به همراه  كاشف
در واقع، عللي كه براي اين عدم دخالت و حضور در آن مقطع بيان شده است، ناشي از 

عده مسلمين ها و خيانت سران قبايل عشاير و نيز قلّت  اطالعِ دقيق وي از دسيسه انگليسي
و درك سياسي باالي  سنجي اكي از موقعيتو موارد ديگري است كه ح )96: 1386ساعدي، (

توان به عنوان تدبير سياسي از آن ياد  اين عالم و مرجع تقليد برجسته شيعي است كه مي
ها و تدبيرات ايشان براي ورود به عرصه سياست، بسيار  انديشي البته اين موارد ژرف. كرد
  .است

جع بزرگ دارد اين است مورد ديگري كه نشان از درك باال و عمقِ سياسي اين مر
شخصي به نام ) ميالدي 1954برابر با مارس (هجري شمسي  1332كه در اسفندماه سال 

، نايب رئيس جمعيت دوستداران خاورميانه، با )Ivans hovkins(گارلند ايوانز هاوكينز 



 

  

95 

  سياست متعاليه
  سومسال  
  نهمشماره  
  94 تابستان 

  سياست اسالمي
  در انديشه سياسي

  عالمه محمدحسين
  الغطاءكاشف

  )102تا  89(

اي كه به اصطالح  الغطاء، از وي خواست تا در كنگره ارسال تلگرافي به عالمه كاشف
ها در نامه خود براي  آن. بود، اما در باطن و اصلِ قضيه، سياسي بود، شركت كندمذهبي 

الغطاء جهت حضور در اين كنگره، اعالم كرده بودند كه قرار است  ترغيب مرحوم كاشف
شخصيت مسلمان  25شخصيت مسيحي و  25اين كنگره، يك نشست مذهبي با حضور 

ر اسالم و مسيحيت، كرامت و منزلت از هاي معنوي د ارزش: باشد تا موضوعاتي چون
ديدگاه اسالم و مسيحيت، خطر كمونيسم در آن مقطع و پاسخ اسالم و مسيحيت به آن و 

هاي معنوي به نسل  نيز اين موضوع كه اسالم و مسيحيت در بعد عمل براي انتقال ارزش
براي مبارزه با هاي همكاري مسلمانان و مسيحيان  هايي دارند و همچنين راه جوان چه روش

و موضوعاتي از اين قبيل، مورد بحث و بررسي علماي دو  )120: 1372سماك اماني، (كمونيسم 
الغطاء با درك نقشه  دينِ بزرگ جهان، يعني اسالم و مسيحيت قرار گيرد، اما كاشف

خواستند در يك برنامه به ظاهر مذهبي، اهداف سياسي خود را دنبال  ها كه مي آمريكايي
علت اينكه وي از . اين گونه نوشت كه بنده در اين كنگره شركت نخواهم كرد كنند،

حضور در اين كنگره كه در شهر بحمدون لبنان برگزار شد، سر باز زد، اين بود كه وي با 
ها به دليل رقابت با شوروي كه در آن  انديشي سياسي خود دريافت كه آمريكايي ژرف

آمد، در جدال خود در جنگ سرد، هر  ها به شمار مي اي براي آمريكايي مقطع، رقيب عمده
خواهند از  زني به ديگري و به قدرت رسيدن تمام عيار خود بودند، مي كدام به دنبال ضربه

اين حضور مسلمانان براي حذف كمونيسم استفاده كنند و بتوانند به راحتي بر كشورهاي 
نطقه و در كشورهاي اسالمي دنبال اسالمي چيره شوند و اهداف شوم استعماري خود را در م

اي  به هر حال، وي با محاسبات سياسي خود ضمن عدم حضور در اين كنگره، نامه. كنند
اين نامه از چنان . ها را نقش بر آب كرد مفصل به اين كنگره نوشت و اهداف و نقشه آن

ن هوش عمق و نفوذي برخوردار بود كه همگان را تحت تأثير خود قرار داد و همه، اي
وي در اين نامه ضمن تبيين دقيق . سياسي و درك باالي اين عالم شيعي را تحسين كردند

مباني واالي دين مبين اسالم، به افشاي چهره دروغين كشورهاي استعماري از جمله آمريكا 
ها در  تر اينكه وي در اين نامه، به جنايات صهيونيست و انگلستان پرداخت و از همه مهم

هاي مدرن اشاره كرد و  م فلسطين و ساير كشورهاي عربي با استفاده از سالحسركوبِ مرد
: گردد، گفت هاي جهان اسالم، به آمريكا، انگليس و فرانسه باز مي با بيان اينكه همه بدبختي

هاي آمريكا عليه كشورهاي اسالمي و به خصوص مردم مظلوم فلسطين، به  تمام جنايت
   )46: ب تا يالغطاء، ب كاشف( .گيرد دستور آمريكا انجام مي
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  احزاب سياسي در هرم سياست اسالمي 
هاي سياسي برخوردار هستند؛ به  اي در نظام بدون ترديد، احزاب از نقش مهم و برجسته

هاي خود را به  مند و در خدمت كشور و نظام خود باشند و كارويژه شرط اينكه احزابي توان
لغطاء به احزاب نيز از نكات قابل تأمل در انديشه و ا توجه مرحوم كاشف. درستي اجرا كنند

زدن به هاي احزاب از جمله دست شدن به انجام كارويژهاو با قائل. عمل سياسي وي است
هاي  تعريف خود را از احزاب و كارويژه... بودن، تقويت همديگر واصالحات عميق، مقتدر

  :كند كه آن به اين صورت بيان مي
فايده مطلوبي ظاهر نشده و آن قدر نيرومند و مقتدر تاكنون از احزاب، 

اند كه براي دست زدن به يك اصالحات عميقي، ملل را به سوي خود  نشده
نه تنها در عراق، بلكه در كليه ممالك عربي بر اثر عدم همكاري و . جلب كنند

  )85: تا، ج الغطاء، بي كاشف(. وضع چنين است... تقويت يكديگر و
: كند كه ها ابراز اميدواري مي هاي آن بحث خود از احزاب و كارويژهوي در خاتمه 

  .احزابِ بيدار اين كشورها بتوانند به يك اصالحات جدي و ثمربخشي دست بزنند

  الغطاء درباره حضور زنان در عرصه سياست ديدگاه كاشف
شناسي سياسي، بحث حضور زنان  يكي از محورها و مسائل مورد بحث در حوزه جامعه

هاي موجود،  هر چند پژوهش. ها در زندگي سياسي است در عرصه سياست و نقش آن
گر اين مسئله است كه برابري سياسي زنان با مردان در جوامع امروزين، بيشتر از اينكه  نشان

پژوهشگران سياسي، موانع گوناگون . جنبه واقعي و عيني داشته باشد، جنبه حقوقي دارد
كنند كه در اينجا  دم مشاركت سياسي واقعي زنان ذكر ميبسياري را در خصوص علت ع

به هر حال، واقعيت اين است كه در جوامع امروزي، به خصوص در . موضوعِ بحث نيست
جوامع غربي، به دليل نوع نگاهشان به مرد و زن، نظرياتي ارائه شده كه بيشتر مبتني بر اين 

خشونت، سازگاري و الفتي ندارد و  موضوع است كه طبع زنان با سياست به معناي قدرت و
معتقدند زنان بايد خودشان را با واقعيت زندگي سياسي سازش دهند و خصالِ مردانه الزم را 

ها مطرح شده  ها و فمينيست از طرف ديگر، نظرياتي نيز از سوي سوسياليست. كسب كنند
در جوامع مدرن  كه ضمن پذيرش عدمِ الفت طبع زنان با واقعيت قدرت به معناي رايج آن

حل نه در تغيير خصلت زنان، بلكه تغيير در ساخت قدرت و مالكيت   صنعتي، معتقدند راه
توان  اي مردساالرانه است و تنها با تغيير در ساخت قدرت مي دولت و سياست، پديده: است

زنان را از لحاظ سياسي فعال ساخت؛ وگرنه مشاركت زنان در زندگي سياسي به مفهوم 
  )289: 1374بشيريه، (. زدايي است ايج آن، در حقيقت به معناي زنفردي ر
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الغطاء در خصوص حضور زنان در  در اينجا به طور مختصر به ديدگاه مرحوم كاشف
الغطاء، كشورهاي استعماري براي  در عراقِ دوران كاشف. شود عرصه سياست پرداخته مي

ديدند و  ر مسائل مذهبي و ديني ميها را تشكيك د ورود به كشورهاي اسالمي، يكي از راه
خواستند با تحريك زنان به حضور در  كوبيدند و مي بر طبل تساويِ حقوق زنان و مردان مي

ها را از وظيفه اوليه خود كه همان پرورش فرزنداني ديندار و پاك بود،  عرصه سياست، آن
وجود در عراق در رابطه الغطاء با توجه به جو م همين مسئله باعث شد تا كاشف. دور سازند

هاي عراق، دائم به قضيه  با بحث حقوق سياسي زنان، و همچنين اينكه در آن دوران، روزنامه
پرداختند، به تأليف  كردند، مي زن و جمعيت زناني كه حقوق سياسي خود را مطالبه مي

جايگاه  اين رساله، در برگيرنده مطالبِ مبسوطي درباره. اي در باب زنان دست بزند رساله
بار آن دسته از زنان  زن در اجتماع از ديدگاه اسالم، همچنين وضعيت نامطلوب و اسف

هاي سياسي و اجتماعي آن روز عراق شده  عراقي كه با فريب استعمارگران وارد صحنه
اي مبني بر خودداري  هاي دلسوزانه الغطاء در خاتمه اين رساله، توصيه بودند، بود و كاشف

آواي بيداري، (. به عرصه سياست و نيز تالش براي حفظ كرامت خود ارائه كرد زنان از ورود
الغطاء در آغاز نوشتار خود در باب زنان، با ذكر اين مطلب كه  مرحوم كاشف )71 - 72: 1372

دهند و داراي حقوق و وظايفي هستند، به توجه  زنان، نيمي از جامعه بشري را تشكيل مي
ئله زنان و آزادي و كرامت اين بخش از جامعه و بيان اينكه خاص شرع مقدس اسالم به مس

حدود يك چهارم يا بيشتر از آيات قرآن كريم به احكام زنان اختصاص دارد، اشاره 
  .كند مي

الغطاء با بيان اينكه در جامعه، تقسيم كار وجود دارد، به  عالمه محمد حسين كاشف
 بزرگ و شرافتمندانه زنان، تربيت و وظايف زنان اشاره كرده و معتقد است مسئوليت

پرورشِ صالح، طيب و نيكوي طفل است؛ چرا كه دامان مادران، اولين مدرسه كودكان 
اي خلق كرده است كه اطفال را پرورش  به باور وي، خداوند متعال، زنان را به گونه. است

اد يابد، همه اگر زن، صالح و سد. دهند تا مرداني تربيت يافته و جواناني كارآمد شوند
به . شود و اگر فاسد شود، انسانيت فاسد خواهد شد جوامع بشري را به صالح رهنمون مي

ميزان فضيلت و صالح زن يا فساد و سقوط اخالقي او، فرزندان وي نيز صالح يا فاسد 
هر اندازه زن در فرزند خود، روح بلندپروازي و شرف و همت عالي بدمد، . خواهند شد

از ديگر وظايف  )308 - 310: 1378نجفي، (. همين خصائل عالي رشد خواهد كرد فرزندش نيز با
الغطاء، به تعبيري همان  در واقع، خانه و خانواده، در نگاه كاشف. زنان، اداره امور منزل است

اداره امور . يابد دنياست؛ زيرا اساس خانواده در خانه و از طريق تربيت مدير خانه تكون مي
اساس دنيا و سياست دنيا از . زن و اداره امور خارج از خانه، وظيفه مرد استخانه بر عهده 
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وي در ادامه مقاله خود پيرامون زنان و سياست، با استفاده از . زن و برابري زن است
خواهد تا با حفظ كرامت خود از حضور  ها از زنان مي تجربيات تلخ گذشته و مستند به آن

خواهد تا در  ها مي خودداري كنند، اما با اين حال، از آن اجتماعي - هاي سياسي در عرصه
هاي مبارزه با استعمارگران و حاكمان جور، همراه با مردان در عرصه مبارزه حضور  ميدان

. داشته باشند؛ چنان كه در صدر اسالم نيز زناني در مبارزه عليه دشمنان اسالم حضور داشتند
ه از اين وظيفه؛ يعني تربيت فرزندان صالح و تدبير الغطاء با بيان اينكه كدام وظيف كاشف

كند زن  مندتر است، از زنان سؤال مي امور منزل، از اين وظيفه شريف و مهم، ارزش
خواهد حقوق سياسي خود را بگيرد، آيا هدفش اين است كه مدير يك ناحيه يا حاكم  مي

خواهد  زن مي: دهد ادامه مياداري شود و يا مشاغلي از اين قبيل را به دست آورد؟ آن گاه 
خواهيم مسئوليت  هايي مثل جاسوسي يا نمايندگي مجلس را برگزيند، ولي ما مي شغل

خواهد  زن مي. شود اصالح اموري را بر عهده بگيرد كه فروپاشي كيان مجلس را سبب مي
گري و دروغ و خيانت به  در سياست و رياست دخالت كند؛ آيا سياست امروز جز حيله

  و سازش بر سر وطن و خدمت به استعمارگران است؟ امت
سپس عالمه با بيان اين مطلب كه سياست، عقول مردان كه عنصري سخت و محكم 

چگونه زن، اين عنصر ظريف و لطيف را فاسد : نويسد هستند را به فساد كشانده است، مي
را به سرعت متأثر اند؛ زي اي ناميده كند؟ زن را به سبب لطافت و ظرافتش، عنصر شيشه نمي

آن گاه به طور صريح، ديدگاه خود را درباره حضور زنان در عرصه . شكند شده و مي
كند كه در حقيقت، بيشتر متأثر از فضايِ سياسي آن روز و جو حاكم بر  سياست بيان مي

  .عراق آن روز بوده است
اي زنان آزاده و  :كند كه الغطاء خطاب به زنان، اين گونه ديدگاه خود را بيان مي كاشف

ها و  كنند كه همان تصرّف پست هرگز در آنچه مردان در آن دخالت مي! نجيب و مهذّب
سپس با اشاره به . مشاغل و هالك ساختن اين شَرَف دروغين است، شما دخالت نكنيد

وضعيت آن روز حضور زنان در عرصه جامعه و سقوط دختران جوان به دره هالكت و 
آيا تشكيل محافل و اجتماعاتي كه «: نويسد اد كشاندن جوانان ديگر ميفساد خود و به فس

هدفش مقابله با اين مهلكات است، براي شما سودمندتر از آن نيست كه به دنبال مطالبه 
آيا اسفناك  )311: 1378نجفي، (» حقوق سياسي و دخالت در مناصب اداري و قضايي باشيد؟

ه چنين باليي مبتال هستند، دم از مطالبه حقوق نيست كه جامعه زنان در عين حال كه ب
ها در جاي ديگري  سياسي بزنند؟ همچنين در باب حقوق سياسي زنان و وظايف آن

از حقوق سياسي زنان و مردان و از وظايف آنان است كه مراقب عملكرد «: نويسد مي
ران از هاي استعمارگ كن كردن استعمار و قطعِ دست دولتمردان باشند و براي ريشه
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ها انتقام انقالبي  ها بشورند و از آن تر بر آن كشورهاي اسالمي با شدت هر چه تمام
چنان كه عين همين مطلب را با تعابيري ديگر در مقاله خود  )76: تا ج الغطاء، بيكاشف( ».بگيرند

از جمله حقوق سياسي زنان و : نويسد پيرامون حضور زنان در عرصه سياست آورده و مي
جويي  ، اين است كه همگي چنان مراقب و محاسبِ حكّام باشند كه گويي جنگمردان

به هر  )320: 1378نجفي، (. كند ها بازجويي مي گران از آن خشمگين و انقالبي در برابر ستم
حال، آنچه در بحث وي از حضور زنان در عرصه سياست، قابل توجه است، اينكه وي در 

ث و توصيف و گزارشي از وضعيت آن روز جامعه اين بحث، با ورودي منطقي به بح
چنان كه در همان مقاله . كند عراق، به تمامي ابعاد حضور زنان در عرصه سياسي توجه مي

خود پيرامون حضور زنان در عرصه سياست، با ذكر نام زناني شجاع همچون حضرت فاطمه 
انتظار ما از : نويسد ها در مجالس مختلف مي هاي آن و خطبه) س(و زينب كبري) س(زهرا

ها  زنان آزاده و نجيب اين عصر، اين است كه چنين شجاعتي داشته باشند؛ شجاعتي كه آن
گران بر انگيزاند و همواره بر ضد استعمارگران به فرياد  را به قيام و شورش بر ضد ستم

دوش  ترين مسئوليتي كه بر به باور وي، مهم. اعتراض و محاسبه اعمال مسئولين وا دارد
كند، اقدام براي نجات زن از فساد و فحشاء است و نيز كوتاه كردن  بانوان، سنگيني مي

دست مزدوران و عامالن اين مرض كشنده و معالجه ديگر امراض اجتماعي كه شرِّ آن، 
بايست دست به  براي دستيابي به اين اهداف مي. سراسر ممالك اسالمي را فرا گرفته است

   )320: همان(. داي ز اصالحات ريشه

  گيري نتيجه
الغطاء در يكي از مقاطع حساسِ تاريخ  با توجه به اينكه عالمه محمدحسين كاشف

زيست و از جايگاه و موقعيت بااليي در حوزه علميه نجف اشرف  كشورهاي اسالمي مي
تواند دستاوردها و نتايج مؤثر و  برخوردار بود، بررسي و تحليل انديشه سياسي وي مي

براي نمونه، يكي از نتايجي كه با واكاوي و بازخواني . گذاري به همراه داشته باشدتأثير
آيد، ديدگاه وي در خصوص ارتباط ميان دين  انديشه و عمل اين فقيه برجسته به دست مي

كرد  اي كه وي همواره بر حضور علما در عرصه سياست تأكيد مي و سياست بود؛ به گونه
دادند  ي را به دليل ورود به مسائل سياسي مورد انتقاد قرار ميو حتي خطاب به كساني كه و

من تا فرقِ سر در سياستي كه به معناي : گفت زدند، مي طلبي مي و حتي به او انگ جاه
... خيرخواهي و خدمت و راهنمايي و جلوگيري از فساد و خيانت و نصيحت زمامداران و

توان يكي از دستاوردهاي پژوهش  ، ميبنابراين. است، غرق هستم و اين از واجبات است
حاضر و شناخت انديشه سياسي اين متفكر بزرگ را ارتباط وثيق ميان ديانت و سياست و 
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نيز حضور علما و فقها در عرصه سياسي براي احقاق حقوق ملت مسلمان خود و ساير 
زماني  هر چند در آن موقعيت و در. كشورهاي اسالمي و مبارزه با ظلم و ستم عنوان كرد

كردند و حتي جايگاه خود  شد، بسياري از علما به او انتقاد مي كه وي وارد مسائل سياسي مي
را براي كسب مرجعيت عام نيز به واسطه همين حضور مستمر در عرصه سياسي از دست 
داده بود؛ چرا كه در آن مقطع، نگاه مثبتي نسبت به كساني كه در عرصه سياسي حضور 

  .جود نداشتكردند، و پيدا مي
توان به آن اشاره كرد، نوع نگاه ايشان به حضور زنان در  نتيجه ديگري كه در اينجا مي

عرصه سياست بود كه بيشتر، متأثر از وضعيت زمانه خودش بود؛ چرا كه استعمارگران و 
هاي مختلف به كار  ساختار حاكم بر نظام سياسي موجود در زمان وي، زنان را در دستگاه

الغطاء در برابر  اي كه كاشف به گونه. و اين باعث فساد و تباهي جوانان شده بود گرفتند مي
اين مسئله، خواستار پرداختن و اهتمام زنان به وظيفه اصلي خود، يعني تربيت فرزندان صالح 
و نيز تدبير منزل شد؛ چرا كه معتقد بود سياست حاكم بر آن زمان، عقولِ مردان را به 

  .تر ه برسد به زنان كه جنسِ لطيفي هستند و شكنندهكشاند؛ چ تباهي مي
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هانوشتپي

  .قدرت در حق است و نه حق در قدرت  .1
  .تو را جانشين خود در زمين قرار داديم؛ پس در ميانِ مردم به حق حكومت كن! اي داود  .2
  .يدمدارانِ خَلق و اركان مملكت هست شما سياست  .3
، از يكي از من اليحضره الفقيهالزم به ذكر است كه شيخ صدوق در كتاب . زيارت جامعه كبيره  .4

: عرض كردم) ع(خدمت آن حضرت: كرده است كه گفت روايت) ع(ياران حضرت امام هادي
 زيارتي به من تعليم فرما كه از حيث بالغت كامل باشد و با آن، هر كدام از شما را! يابن رسول اهللا

اش كه شامل غسل زيارت  ، اين زيارت را با آداب مقدماتي)ع(حضرت. كه خواستم زيارت كنم
 .بود، به وي ياد داد... و

  .كند زيرا تو را از راه خدا منحرف مي ؛هاي خود پيروي نكن از هوس  .5
  

  منابع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .قرآن كريم .1
وري اسالمي به مناسبت چهلمين سال رحلت آيت نامه روزنامه جمه ويژه) (1372(آواي بيداري  .2

  ).الغطاءاهللا شيخ محمد حسين كاشف
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، »نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي: شناسي سياسي جامعه«، )1374(بشيريه، حسين  .3
 .تهران، نشر ني

، تهران، المجمع العالمي »الغطاء امام الوحده و االصالحكاشف«، )1386(ساعدي، محمد جاسم  .4
  .يب بين المذاهب االسالميه، المعاونيه الثقافيهللتقر

، تهران، مركز چاپ و نشر سازمان »الغطاء، سوره خشمكاشف«، )1372(سماك اماني، محمدرضا  .5
 .تبليغات اسالمي، چ اول

، ترجمه و تحقيق ناصر مكارم شيرازي، قم، »آئين ما«، )1388(الغطاء، محمدحسين كاشف .6
 ).ع(طالبابي بنيانتشارات امام عل

 .5المكتبه الرضويه، ج : ، النجف االشرف»تحرير المجلة«، )ق1362( ـــــــــــــــــــــ .7
 .، بيروت، دارالتوجيه االسالمي»في السياسة و الحكمة«، )ق1401( ـــــــــــــــــــــ .8
ا في ترجمه المثل العلي(هاي اخالقي در اسالم  نمونه«، )تا الف بي( ـــــــــــــــــــــ .9

 .، تبريز، مطبعه شفق، چ اول»)االسالم الفي بحمدون
الغطاء، به ضميمه نطق تاريخيشان در اي از امام كاشف نامه«، )تا ب بي( ـــــــــــــــــــــ .10

 .جا، كانون انتشارات جيبي ج، بي .، ترجمه ف»كنفرانس اسالمي پاكستان
، بيروت، 1، ج»الدين و االسالم أو الدعوة االسالمية«، )تا ج بي( ـــــــــــــــــــــ .11

 .دارالمعرفه
 .، قم، مؤسسه بوستان كتاب»انديشه سياسي مسكويه«، )1380(مهاجرنيا، محسن  .12
، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر »تعامل ديانت و سياست در ايران«، )1378(نجفي، موسي  .13

 . ايران، چ اول
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