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جنایت بزرگ افراطگرایان شیعه
در ســالهای اخیــر گزارشهــا و تصاویــر فراوانــی از جنایتهــای
بیســابقه و فجیــع داعــش منتشــر شــده اســت؛ امــا بیشــک در ایــن
میــان تخریــب چهــره اســام و ســیره نبــوی ،بزرگتریــن جنایــت
داعــش محســوب میشــود؛ جنایتــی کــه در آن ســیره رحمانــی پیامبــر
اســام(ص)  -کــه مــورد تمجیــد قــرآن کریــم نیــز قــرار گرفتــه اســت -
بهصورتــی خشــن و جنایتکارانــه بهتصویــر کشــیده میشــود .متأســفانه
در ســالهای اخیــر در کنــار تحریــف و تخریــب ســیره نبــوی ،عــدهای
از درون شــیعه در حــال تحریــف و تخریــب ســیره علــوی علیهالســام
هســتند؛ تحریفــی کــه در آن فحاشــی و دشــنامگویی و لعــن ،جایگزیــن
حیــا ،اخــاق و ادب دینــی امیرالمؤمنیــن(ع) میشــود .هرچــه هســت
هــردو گــروه بــا تحریــف ســیره نبــوی و علــوی عامــل ضــد تبلیغــی
بزرگــی بــرای اســام و تشــیع بهشــمار میآینــد و بــا انحــراف عــدهای
از مســیر حــق و انزاجــر عــدهای دیگــر از اســام و تشــیع ،بزرگتریــن
جنایتهــا را مرتکــب میشــوند.
امــا همچنــان کــه ســیره رحمانــی نبــوی حجــاب تحریفهــا را کنــار زده
و خُ لــق عظیــم پیامبــر اعظــم(ص) را بــرای همــگان نمایــان میســازد،
ســیره علــوی نیــز چــراغ پــر نــوری از حیــا ،ادب و تواضــع دینــی اســت
کــه بُغــض دشــمنان و جهالــت دوســتان هرگــز نمیتوانــد آن را خامــوش
ـم َو َّ
ـور َّ
ـم نُــو ِر ِه َولَ ـ ْو َک ـ ِر َه
کنــدُ « :ی ِری ـ ُد َ
الل ُمتِـ ُّ
الل ب ِ َأ ْف َوا ِه ِهـ ْ
ون ل ُِی ْط ِف ـؤُوا نُـ َ
ون؛ میخواهنــد نــور خــدا را بــا دهانهــای خــود خامــوش کننــد؛
ـر َ
الْ َکا ِفـ ُ
ولــی خــدا کاملکننــده نــور خویــش اســت».
از ایــن جهــت در ادامــه ایــن یادداشــت ،گوش ـهای از حیــا و ادب دینــی
امــام علــی(ع) در مواجهــه بــا دشــمنان حــق بهتصویــر کشــیده میشــود.

حقیقت این است که همچون
روایات نبوی ،در روایات علوی
نیز دشنامگویی و بدزبانی خارج
از ساحت اخالق اسالمی شمرده
شده است؛ آن حضرت در اینباره
میفرمایند:
یسا م ِْن
ش َو ال َّتف َُّح َ
«إن الْف ُْح َ
َّ
ش لَ َ
ال ْس َل ِم»؛
خَ َلئ ِِق ْ ِ
دشنامدادن و بددهنی [یا دشنام
شنیدن] از اخالقهای اسالمی
نیست.
همچنین روایت شده است که
امیرالمؤمنین(ع) در وصیتشان
خطاب به فرزندان خویش و
شیعیان فرمودند:
ش َفإِنَّ ُه َل
« َو َل تَ َت َكلَّ ُموا بِالْف ُْح ِ
ِيق ب ِ َنا َو َل ب ِشِ ي َعتِ َنا»؛
َيل ُ

4

«در كالمتان از فحش استفاده
نكنيد؛ زیرا فحش و بدزبانی
زيبنده ما خاندان و شيعيان ما
نيست».
با این حال جریانی خاص
الحبیب
در شیعه که یاسر
ِ
لندننشین مأموریت ترویج
افکار آنان را دارد ،مخالفت با
دشنامگویی را بهمنزله خروج
از دایرهی تشیع دانسته ،همواره
بر ضرورت دشنامگویی علنی و
آشکار تأکید میکند .متأسفانه
این جریان روایات ضعیف و
متشابه علوی را بهگونهای کنار
هم قرار میدهد تا توهین و
دشنامگویی را روشی برخاسته
از روایات جلوه دهد؛ این در
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حالی است که نصوص غیرقابل
انکاری در نهی از این روش
نادرست در روایات علوی وارد
شده است؛ مث ً
ال هنگامیکه
حضرت امیر(ع) در جنگ
صفین آگاه شد ُح ْجربن َعدِی و
ح ِمق ،آشکارا اهل شام
َع ْمروبن َ
را لعن میکنند ،کسی را نزد
آنها فرستاد تا به آنها بگوید از
این کار دست بردارند .آنها [با
تعجب] نزد امام آمدند و عرض
کردند :ای امیرالمؤمنین ،آیا ما
برحق نیستیم؟
ایشان فرمود :آری.
عرض کردند :آیا آنها باطل
نیستند؟
حضرت فرمود :آری.
عرض کردند :پس چرا ما را از
دشنامدادن به آنها منع کردید؟
حضرت خطاب به آنها فرمود:
ِین
« َک ِر ْه ُت لَ ُک ْم أَ ْن تَ ُکونُوا لَ َّعان َ
ئون َو
شَ َّتام َ
ون َو تَ ْب َر َ
ِین تَشْ ت ُِم َ
َ
لَک ِْن لَ ْو َو َص ْف ُت ْم َم َسا ِو َئ أ ْع َمال ِ ِه ْم
َف ُقلْ ُت ْم م ِْن سِ َیرتِ ِه ْم َک َذا َو َک َذا
ان
َو م ِْن أَ ْع َمال ِ ِه ْم َک َذا َو َک َذا َک َ
أَ ْص َو َب فِی الْ َق ْو ِل َو أَبْلَغَ فِی
ان لَ ْعن ُِک ْم
الْ ُع ْذ ِر َو لَ ْو ُقلْ ُت ْم َم َک َ
یاه ْم َو بَ َرائت ُِک ْم ِم ْن ُه ْم :اللَّ ُه َّم
إِ ُ
َ
ائه ْم َو ِد َمائ َنا َو أ ْصل ِْح
ْاحق ُْن ِد َم ُ
ات بَینِ ِه ْم َو بَینِ َنا َو ا ْه ِده ِْم م ِْن
َذ َ
ضَ َللَتِ ِه ْم َح َّتی ی ْع ِر َف الْ َح َّق
ِم ْن ُه ْم َم ْن َج ِهلَ ُه َو ْیر َع ِوی َع ِن
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ان ِم ْن ُه ْم َم ْن لَ َّج
الْغَی َو الْ ُع ْد َو ِ
ان أَ َح َّب إِلَی َو خَ یراً لَ ُکم؛
ب ِ ِه لَ َک َ
نمیپسندم که از دشنامگویان و
لعنکنندگان باشید و آنان را لعن
و ناسزا گویید [که درنتیجه ایشان
نیز شما را ناسزا گویند و از شما
بیزاری جویند]؛ بلکه چهبهتر
است اعمال ناشایست ایشان را
یادآور شوید و بگویید :ازجملۀ
سیرۀ [زشت] آنان چنینوچنان
است و از اعمال [نادرستـ]ـشان
این و آن است .این بهترین
بیان و نافذترین استدالل است.
صرف آنان و
نیز بهجای نفرین
ِ
بیزاریجستن از ایشان ،چنین
بگویید [و دعا کنید] :خداوندا،
جان ما و ایشان را حفظ کرده
و بین ما و ایشان را اصالح کن
و آنان را از گمراهیشان نجات
ده ،تا آنکه حق را نمیداند،
بشناسد و آنکه از آن سرپیچی
میکند ،به آن گردن نهد .این را
من بیشتر دوست دارم و برای
شما [نیز] بهتر است.
عرض کردند :ای امیرمؤمنان،
نصیحت شما را پذیرفتیم و به
ادب شما مؤدب شدیم.
عالمهامینی(ره) در مقدمۀ جلد
هشتم الغدیر ضمن نقل این
روایت از کتاب وقعة صفین
ادب امیرالمؤمنین،
میگوید:
ِ
ادب امینی
ادب شیعه است؛ ِ
ِ

است و ما نیز همچون ُح ْجربن َعدِی و
حمِق میگوییم :ای امیرالمؤمنین،
َع ْمروبن َ
ادب شما
ما
ِ
نصیحت شما را پذیرفتیم و به ِ
مؤدب شدیم .و این گفتۀ تمام شیعیان است.
همچنین یکی از اصحاب امام علی(ع)
میگوید :نزد امام بودیم که ذکری از
خوارج به میان آمد؛ ما آنها را دشنام
دادیم؛ امام فرمودند« :ال تسبوهم فإن قاتلوا
إمام عدل فقاتلوهم وإن قاتلوا إمام جور
فال تقاتلوهم فإن لهم بذلك مقاال»؛ «به
آنها دشنام ندهید؛ بلکه اگر با امام عادل
و برحقی جنگیدند ،شما نیز با آنها بجنگید
[و سرکوبشان کنید] و اگر با امام ستمگر و
ظالمی جنگیدند ،با آنها نجنگید [و کاری
با آنها نداشته باشید]؛ زیرا برای خواسته و
دلیلی میجنگند».
خوارج در زمان امیرالمؤمنین(ع)
از جهت فکری و رفتاری
خصوصیاتی همچون داعش در
زمان کنونی داشتند و خشکمغزی
و تحجر آنان باعث شده بود تا
جنایتهای بسیاری را انجام
دهند؛ با این حال امیرالمؤمنین(ع)
دشنامگویی را روش درستی در
برخورد با آنها نمیداند.
خوارج در زمان امیرالمؤمنین(ع) از
جهت فکری و رفتاری خصوصیاتی
همچون داعش در زمان کنونی داشتند و
خشکمغزی و تحجر آنان باعث شده بود
تا جنایتهای بسیاری را انجام دهند؛ با این
حال امیرالمؤمنین(ع) دشنامگویی را روش
درستی در برخورد با آنها نمیداند.
نصر بن مزاحم در کتاب وقعة صفین از
زید بن َو ْهب روایت میکند« :أَ َّن َعل ِّي ًا َم َّر
ّين فِي ِه ُم
َعلَى َج َما َع ٍة م ِْن أَ ْه ِل َّ
الشا ِم ب ِصِ ِف َ
الْ َول ُِيد بْ ُن ُعق َْب َة َو ُه ْم َيشْ ت ُِمونَ ُه َو َيقْصِ ُبونَ ُه
َاس م ِْن أَ ْص َحاب ِ ِه
َف َأخْ َب ُرو ُه ب ِ َذل َِك َف َو َق َف فِي ن ٍ
َفق َ
السكِي َن َة َو
َال« :انْ َه ُدوا إِلَ ْي ِه ْم َو َعلَ ْي ُك ُم َّ
ال ْس َل ِم َو َّ
الل
ين َو َو َقا ُر ْ ِ
الصال ِحِ َ
يما ُء َّ
سِ َ
َ َل ْق َر ُب َق ْو ٍم م َِن الْ َج ْه ِل ب ِ َّ
الل َع َّز َو َج َّل َق ْو ٌم
َقائ ِ ُد ُه ْم َو ُم َؤ ِّدبُ ُه ْم ُم َعا ِو َي ُة َو ابْ ُن ال َّناب ِ َغ ِة َو أَبُو

َْ
السلَم ُِّي َو ابْ ُن أَبِي ُم َع ْيط»؛ «[امام]
ال ْع َو ِر ُّ
على در صفّين بر گروهى از شاميان كه وليد
بن عقبه نيز با آنان بود بگذشت و ايشان
(پس از عبور او) بر او ناسزا راندند و از او
عيبگويى كردند .چون اين خبر را به على
رساندند وى در ميان ياران خويش بايستاد و
گفت« :بر ايشان بتازيد (اما) آرامش خود را
حفظ كنيد و وقار اسالمى خود را نگهداريد؛
بهخدا سوگند نزديكترين قوم به جهل و
دور از معرفت خداى ع ّز و ّ
جل قومى هستند
كه پيشوا و مربّى آنان معاويه و پسر نابغه
و ابو اعور سلمى و ابن ابى معيط بادهگسار
و حدخورده در اسالم باشند و اينانند كه
اينك در برابر من در ايستادهاند و مرا دشنام
مىگويند؛ پيش از اين (به مالحظاتى) با من
نجنگيده و مرا دشنام نگفته بودند؛ در حالى
كه من آنان را به اسالم فرا مىخواندم و آنان
مرا به بتپرستى بازمىخواندند .پس سپاس
و ستايش از آن خداوند؛ خدايى كه جز او
خداوندى نيست كه ديرى است تا تبهكاران
مرا دشمن مىدارند».
در اینجا امیرالمؤمنین(ع) نهتنها دشنامگویی
ابتدایی از ناحیه اصحاب خویش را خواستار
نشدند؛ بلکه در مقابل دشنام شامیان نیز از
اصحابشان میخواهند تا آرامش خود را حفظ
نموده و وقار اسالمى خویش را نگهدارند.
اما سوگمندانه باید گفت امروز عدهای هرچند
داعیهدار پیروی از امام علی(ع) هستند ،ولی
در گفتار ،روش معاويه و پسر نابغه و را دنبال
میکنند و در برخورد با دشمنان نهتنها
دشنامگویی و توهین را روا میدانند ،بلکه
دروغ و تهمت و افترا را نیز در مواجهه با
مخالفان مذهبی جایز میشمارند .حال آن
که روش برخورد شیعه با مخالفان ،روشی
اخالقی و مبتنی بر سلوک اهل حق است که
حضرت علی(ع) دربارۀ آن میفرمود« :اى
مردم؛ وفا همراه راستى است که سپرى
محکمتر و نگهدارندهتر از آن سراغ ندارم.
آنکسکه از بازگشت خود به قیامت آگاه
باشد ،خیانت و نیرنگ ندارد .اما امروز در
محیط و زمانهاى زندگى مىکنیم که بیشتر
مردم حیله و نیرنگ را زیرکى مىپندارند و
افراد جاهل آنان را اهل تدبیر مىخوانند.

چگونه فکر مىکنند؟ خدا آنها را بکشد.
چهبسا شخصى تمام پیشامدهاى آینده را
مىداند ،راههاى مکر و حیله را مىشناسد؛
ولى امر و نهى پروردگار مانع اوست و
بااینکه قدرت انجام آن را دارد ،آن را
بهروشنى رها مىسازد؛ اما آنکسکه از گناه
و مخالفت با دین پروا ندارد ،از فرصتها
براى نیرنگبازى استفاده مىکند».
علی(ع) که ما مدعی والیت او هستیم
و تبری از دشمنانش را واجب میدانیم،
بزرگی بود که میفرمودَ « :و َّ
الل َما ُم َعا ِوی ُة
ب ِ َأ ْد َهى ِم ّنِی َو لَ ِک َّن ُه ی ْغ ِد ُر َو یف ُْج ُر َو لَ ْو َل
اس َو لَک ِْن
َک َراهِی ُة الْ َغ ْد ِر لَ ُک ْن ُت م ِْن أَ ْد َهى ال َّن ِ
ُک ُّل ُغ َد َر ٍة ُف َج َر ٌة َو ُک ُّل ُف َج َر ٍة ُکف ََر ٌة َو ل ُِک ِّل
غَا ِد ٍر ل ِ َوا ٌء ی ْع َر ُف ب ِ ِه ی ْو َم الْقِیا َم ِة َو َّ
الل َما
الشدِی َدة»؛
ُأ ْس َت ْغف َُل بِالْ َمکِی َد ِة َو َل ُأ ْس َتغ َْم ُز ب ِ َّ
«سوگند به خدا ،معاویه از من سیاستمدارتر
نیست؛ اما معاویه حیلهگر است و معصیت
و نافرمانى میکند .اگر نیرنگ ناپسند
نبود ،من زیرکترین افراد بودم؛ ولى هر
نیرنگى گناه و هر گناهى نوعى کفر و انکار
است .روز رستاخیز در دست هر حیلهگرى
پرچمى است که با آن شناخته مىشود .به
خدا سوگند ،من با فریبکارى غافلگیر
نمىشوم و با سختگیرى ناتوان نخواهم
شد».
در روایت دیگرى از آن حضرت آمده است:
«ل ْو َل ال ُّتقى لَ ُک ْن ُت أَ ْد َهى الْ َع َر ِب»؛
«اگر تقوا نبود ،سیاستمدارترین عرب بودم».
بهراستیکسانیکه دروغ و تهمت و افترا را
در مواجهه با مخالفان مذهبی جایز میدانند،
این سخن موالی متقیان را چگونه تفسیر
میکنند؟!
سخن پایانی اینکه برای دریافت معرفت
صحیح اسالمی ،باید به سیرهی قطعی و
روایات معتبر اهلبیت(ع) مراجعه نماییم و
متشبهات روایی را به آنها عرضه کنیم.
امام رضا(ع) در این باره می فرمایند« :إِ َّن
آن َو ُم ْح َكم ًا
فِي أَخْ َبا ِرنَا ُم َتشَ ابِه ًا َك ُم َتشَ اب ِ ِه الْق ُْر ِ
آن َف ُر ُّدوا ُم َتشَ اب ِ َه َها إِلَى ُم ْح َك ِم َها
َك ُم ْح َك ِم الْق ُْر ِ
ون ُم ْح َك ِم َها َف َتضِ ُلّوا»؛
َو َل تَ َّتبِ ُعوا ُم َتشَ اب ِ َه َها ُد َ
«در اخبار ما نيز همانند قرآن محكم و
متشابه وجود دارد؛ لذا متشابهات آن را به
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محكمات آن ارجاع دهيد و صرف ًا بهدنبال
متشابهات آن نرويد كه گمراه ميشويد».
پس با توجه به اخالق دینی و روایات
فراوانی که در نهی از دشنامگویی بهصورت
مطلق وارد شده است ،تعابیر انتقادی قرآن
سب و دشنام فرض کنیم؛
و روایات را نباید ّ
اما سوگمندانه باید گفت امروز
عدهای هرچند داعیهدار پیروی
از امام علی(ع) هستند ،ولی در
گفتار ،روش معاويه و پسر نابغه
و ...را دنبال میکنند و در برخورد
با دشمنان نهتنها دشنامگویی
و توهین را روا میدانند ،بلکه
دروغ و تهمت و افترا را نیز در
مواجهه با مخالفان مذهبی جایز
میشمارند.

بلکه این تعابیر بیان حقایقی هستند که
تنب ِه
قرآن و روایات با هدف آگاهساختن و ُّ
مردم ،با صراحت به بیان آنها میپردازند.
همچنان که تعبیرهای انتقادی قرآن کریم
و روایات غالب ًا بهصورت کلی و بر اساس
انحرافات عقیدتی و صفات رذیله بیان
شدهاند و خصوص ًا قرآن کریم ،معمو ًال
افراد معین را مخاطب قرار نمیدهد و نقد
نمیکند .همچنین بسیاری از تعبیراتی که
دربارهی آنها توهم توهین شده است،
در واقع تشبیهاتی هستند که بهصورت
کلی و با هدف روشنشدن صفات پست و
پلید منحرفان از حق بیان شدهاند .به دیگر
سخن ،این تشبیهات در مقام تبیین حقیقت
صفاتی هستند که اشخاص منحرف از حق،
خود را به آنها مز ّین کردهاند .تنها با این
پستی
تشبیهات است که میتوان حقارت و
ِ
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آن صفات را آشکار کرد.
راست اینکه اهلبیت عصت و طهارت(ع)
با تکیه بر اخالق و تعقل و بردباری،
حتی در مقابل توهین و دشنام جاهالن
و سبکمغزان نیز هیچگاه از اخالق الهی
خویش عدول نمیکردند و ازجملهی
عبا ُدالرحمانی بودند که خداوند در وصف
آنان میفرمایدَ « :و إِ َذا خَ َ
ون
اط َب ُه ُم الْ َجا ِه ُل َ
َقالُوا َسالم ًا»؛ «هنگامىکه جاهالن آنها را
مخاطب قرار مىدهند [و به جهل و جدال
و سخنان زشت مىپردازند] ،در پاسخ آنها
سالم میگویند [و درمیگذرند]».
اهلبیت(ع) بزرگوارانی بودند که توهین
و دشنام جاهالن را با خوشرویی و
محبت پاسخ میگفتند؛ چنانکه داستان
بزرگمنشی امامحسن(ع) در مقابل
توهینهای مرد شامی معروف است.

نگاهی تاریخی به حوزه نجف در گفت و گو با دکتر الجبوری

حوزه نجف را ایرانیها و حوزه قم را نجفیها تشکیل دادند

به همراه ناگفتههایی از زندگی آیتاهلل العظمی سیستانی

سید مرتضی ابطحی

دکتر کامل سلمان الجبوری از نامهای آشنا برای اهل تحقیق در تاریخ صدساله اخیر
حوزه نجف محسوب میشود .الجبوری در سال ۱۳۲۸هـ.ش در کوفه بهدنیا آمده
است .وی در کارنامه فعالیتهای فرهنگی خود انتشار نزدیک به یکصد جلد کتاب در
موضوعات مرتبط با دین اسالم ،تاریخ نجف و کوفه و تاریخ اسالم را ثبت نموده است.
وی همچنین عالوه بر تأسیس و مدیریت موزه تاریخی ثورةالعشرین در نجف ،سردبیری
یا عضویت در هیأت تحریریه چندین مجله را نیز برعهده داشته است که مهمترین آنها
النجفیة» است که بهتنهایی و با تالش شخصی خودش تا کنون نزدیک
مجله «آفاق
ّ
به چهل شماره از آن را بهصورت فصلنامه منتشر نموده است .چهار کتاب مهم الجبوری
درباره «سید کاظم یزدی»« ،میرزا محمد تقی شیرازی»« ،شیخ الشریعه اصفهانی» و
«سید ابوالحسن اصفهانی» و اسناد تاریخیای که وی در این کتب منتشر نموده است،
از کتب مهم در تاریخ حوزه و علمای شیعه معاصر در نجف محسوب میگردد .متأسفانه
علیرغم ارتباط نسبتا مستمر الجبوری با محققین در ایران ،کمتر از او گفته شده و تنها
رسول جعفریان در برخی نوشتههای خود اشارههایی به دیدار با این مورخ عراقی نموده
است .در سفر اخیر دکتر الجبوری به ایران ،برای ساعاتی میهمان ایشان در قم بودیم.
گفتوگوی ما با ایشان به زبان عربی انجام شد و آنچه در پی میآید متن
ترجمهشده این مصاحبه است.

در بدو امر دوست دارم به مسأله
توجه و تمرکز شما بر تاریخ نجف
اشرف بپردازم؛ چون شما یکی
از پرکارترین مورخان در موضوع
تاریخ نجف هستید و آثار بسیاری
را در این زمینه و خصوصاً درباره
تاریخ معاصر این شهر و تاریخ
حوزه علمیه و علمای آن  -بهویژه
یکصدسال اخیر  -منتشر نمودهاید.
بخشی از عالقه من به نگارش تاریخ به این
بازمیگردد که هرکس دوست دارد درباره
منطقه یا موضوعی که مرتبط با اوست
بنویسد؛ مث ً
ال کسی که فرزند بغداد است،
دوست دارد درباره تاریخ شهر خودش یعنی
بغداد بنویسد ،یا فرزند شهر بصره دوست
دارد درباره تاریخ بصره بنویسد .وقتی
این مجموعهها کنار هم بیاید ،مجموعه
بزرگتری از تاریخ عراق را تشکیل میدهد.
یا مث ً
ال وقتی برخی در ایران درباره تاریخ
اصفهان مینویسند و برخی دیگر درباره
تاریخ قم و...؛ وقتی تمام اینها کنار یکدیگر

گردهمآوری میشوند ،تاریخ جمهوری
اسالمی ایران را تشکیل میدهند.
مسأله دیگری که باعث میشد من به این
موضوع عالقهمند باشم  -و ارتباطی به
مسأله زندگی و اقامتم در نجف بهعنوان
یک شهر همچون دیگر شهرهای نداشت -
خصوصیت شهر نجف بود؛ شهر نجف یک
پایتخت محسوب میشود؛ پایتخت ا ّمت
اسالمی و پایتخت شیعیان (هرچند بنده
ضد فرقهگرایی هستم) .در این شهر مرقد
امام علی(ع) وجود دارد؛ در این شهر ،کوفه
هست که حرم امیرالمؤمنین(ع) محسوب
میشود؛ این شهر تقدسی دارد که شهرهای
دیگر ندارند.
اینگونه بود که من دانستم آنچه درباره
تاریخ این شهر به نگارش درآمده است،
کفایت نمیکند و الزم است کاری با زبان
جدید و بر اساس اسناد و منابع تاریخی این
شهر و رویکردهای تاریخی و سیاسی آن از
قرون اولیه تا به امروز انجام شود .از همین
رو نگارش تاریخ نجف را یک واجب شرعی
و ملّی بر خود دانستم.

البته تاریخ شفاهی اهمیت دارد؛ ولی از نظر
من مسأله مهمتر اسناد است که تخصص
من نیز در تاریخ اسناد است .من در زمینه
اسناد کار میکنم و به این مسایل میپردازم
که این سند در چه زمانی صادر شده ،چرا
صادر شده و زمینههای صدور آن چیست؟
(برخی اسناد به دالیل مختلفی مانند اجبار
و زور صادر شدهاند) .همچنین در نگارش
اعتدال را رعایت میکنم .من با هرگونه
افراطیگری مخالفم؛ افراطیگری دینی،
افراطیگری اقلیمی و ...من در نگارشم به
این نکته توجه دارم که روزی باید در برابر
خداوند متعال حساب و کتاب هر کلمهای
که گفتهام یا نوشتهام را پس بدهم؛ پس
طوری مینویسم که بتوانم جوابگو باشم.
این نکاتی که گفتید در مکتوبات
شما کام ً
ال قابل مشاهده است و من
در اکثر کتابها شما دیدهام بیش از
هر چیز به انتشار اسناد عالقهمندید؛
چرا بیشتر به مسأله اسناد توجه
میکنید؟
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هنگامی که ده سال داشتم ،روزنامههای
قدیمیای را که کسی بدانها توجه
نداشت و کسبه از آنها استفاده میکردند
با قیمت ناچیزی تهیه و عکسهایش
را جدا میکردم .البته در آن زمان هدف
خاصی نداشتم و فقط دوست داشتم اینها
را گردآوری کنم .این کار را ادامه دادم تا
زمانی که فهمیدم مردم برای تنظیم تاریخ
خودشان نیاز به این اسناد دارند .بسیاری
از اوراقی که بیفایده تلقی میشد را
جمعآوری کردم (مثل اعالمیه هتل ،حمام،
محل تجاری ،بیانیههایی برای یک حرکت
و )...تعدادشان زیاد شد .این فکر با برپایی
موزه «ثورة العشرین» (انقالب )۱۹۲۰
تکامل یافت .من از شمال تا جنوب عراق،
تقریبا در تمام روستاها ،با بزرگانشان دیدار
کردم؛ شخصیتهای دینی ،ادبی ،سیاسی،
عشایری و ...و به این واسطه توانستم به
تصاویر بسیاری دست پیدا کنم که حاوی
اسناد و مدارک مربوط به این انقالب بود.
نکته دیگری که باید متذکر شوم این است
که گاهی به سندی دست پیدا میکنم
که امروز به آن نیازی ندارم؛ ولی بهنظرم
میرسد که در آینده بدان احتیاج خواهم
داشت؛ از همین رو آن را نگهداری میکنم.
در حال حاضر به اسنادی دست یافتهام
که بخش بزرگی از تاریخ سیاسی عراق را
تشکیل میدهند و من در آینده از آنها
استفاده خواهم کرد.

انقالب  ۱۹۲۰است .در این کتابها تالش
کردهام زمینهها و مسایل انقالب ۱۹۲۰
را تبیین نمایم؛ واقعهای که از اوایل سال
 ۱۹۱۸تا  ۱۹۲۱میالدی به وقوع پیوست.
در این مرحله چهار مرجع دینی بودند
که جایگاه مهمی داشتند :سید محمد
کاظم یزدی ،شیخ محمدتقی شیرازی،
شیخالشریعه اصفهانی و آخرین این مراجع
یعنی سید ابوالحسن اصفهانی .بنابراین
نگارش دربارهی این چهار مرجع ،بخشی
از تخصص تاریخی من محسوب میشد.
اینان رهبران و پیشگامان انقالب ۱۹۲۰
بودند.
به همین دلیل در مورد مرحوم
نایینی کتابی ننوشتید؟
بله؛ این را خیلیها به من گفتهاند؛ ولی
همانطور که گفتم تمرکز من صرف ًا و
تخصصی بر موضوع «ثورة
بهصورت
ّ
العشرین» است.
نگارش درمورد مراجع کار بسیار
سخت و مهمی است؛ خصوصاً
اسناد مرجعیت که اهمیت مضاعفی
دارد.
همینطور است؛ مث ً
ال نگارش درمورد سید
یزدی کار سادهای نیست؛ خصوص ًا زمانی
که تمام مصادر معتقدند اطراف سید پر
است از شبهات مختلف .البته سید یزدی،
سید یزدی معتقد به ابقای
وضعیت موجود و اصالح آن بود؛
نه تغییر یکباره آن .برای سید
بیش از همهچیز مسأله حفظ
دماء مسلمین اهمیت داشت؛ از
همین رو در انقالب ۱۹۲۰هم
فتوا نداد؛ چون نگران ریختن
خون مردم بود و معتقد بود که
نتیجه این کار نفعی برای شیعه
نخواهد داشت

سید تحت تأثیر جریانات سیاسی مظلوم
واقع شد و از دست سیاست باید به خدا
پناه برد! سید یزدی فهمی عمیق داشت و
کالمی را نمیگفت مگر آنکه میدانست
چگونه تفسیر یا تأویل میشود و چطور
اجرا میگردد .سید کاظم مسایل را پیش
از وقوعشان درک میکرد و پایان کار و
نتایج آن را میدید و از همین رو بسیار
باهوش بود.
البته هر کدام از مراجع ما خصوصیتی دارند.
سید ابوالحسن اصفهانی قدرت مدیریت
باالیی داشت .او خودش کارهای خودش
را مدیریت میکرد و در عین حال حتی با
دشمنان خود با اخالق نرم برخورد میکرد.
مث ً
ال شخصی همیشه به سید فحش
میداد؛ هنگامی که با سید دیدار کرد،
سید با رویی کام ً
ال باز با او برخورد کرد
و حتی او را اکرام نمود .البته با اشاره به او
میفهماند که میداند چه خبر است .سید
ابوالحسن در عین حال خیلی باهوش بود.
گاهی یک نفر استفتائی را مطرح میکرد و
پاسخ دلخواهش را از سید نمیگرفت؛ بعد
از مدتی ،دوباره همان سؤال را به شکل
دیگری مطرح میکرد تا شاید به پاسخ
دلخواهش برسد؛ اما سید متوجه این مسأله
میشد و میدانست که این سؤال مربوط به
همان فرد است.
البته بین این چهار مرجع اختالف فکری
وجود داشته است؛ ولی در عین حال در
نوشتههایشان آثار حمایت از یکدیگر باقی
است .مالحظه کردهاید که شیخالشریعه
در برخی از نوشتههایش از سید یزدی و
برخی دیگر حمایت میکرده است؛ آن هم
در زمانی که بین سید و آخوند خراسانی
اختالف وجود داشت .علما علیرغم
اختالفات فکریشان همگی اهل یک
گروه هستند و در مبدأ ،هدف ،آینده و...
متحد هستند.

اجازه دهید به موضوع خاص
مرجعیت دینی در آثار شما
بپردازیم؛ چون دست کم چهار
کتاب مهم از آثار شما مربوط به
چهار مرجع دینی است و مخاطبان
ما هم بیشتر از طالب علوم دینی
هستند .سید یزدی ،شیخ الشریعه،
میرزای شیرازی دوم و کتاب آخر
شما که مربوط به سید ابوالحسن
البته سید یزدی در مسأله
اصفهانی است.
نگارش دربارهی این چهار مرجع دینی ،مردی مظلوم است و این ظلم را مصالح مشروطیت ایران نظر خاصی داشت
بخشی از پژوهش تخصصی من درباره زمانه خودش به او وارد آوردند .در حقیقت و با علما همراه نبود.
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بله سید نظر خاص خودش را داشت؛ او
معتقد به ابقای وضعیت موجود و اصالح آن
بود؛ نه تغییر یکباره آن .اما در مورد تغییر
یکباره وضعیت اجتماعی سیاسی ،برای سید
بیش از همهچیز مسأله حفظ دماء مسلمین
و جلوگیری از خونریزی اهمیت داشت؛ سید
کاظم نمیخواست که خون کسی بر زمین
برزید و از همین رو در انقالب ۱۹۲۰هم فتوا
نداد؛ چون نگران ریختن خون مردم بود و
معتقد بود که نتیجه این کار نفعی برای شیعه
نخواهد داشت.
به نکته مهمی اشاره کردید؛
مسألهای که تاریخ عراق را با تاریخ
ایران پیوند میزند .البته به نظر
میرسد هنوز آن اندازه که شاید و
باید در ایران از این جهت به مسأله
تاریخ عراق و بهویژه تاریخ نجف
توجه نشده است .برخی مسایل
درباره تاریخ نجف در منابع عربی
ذکر شدهاند؛ ولی هنوز به عنوان
یک معضل تاریخی در بین برخی
محققان ایرانی مطرحاند و این
نشان از کمتوجهی به منابع عربی
دارد.
مسأله ارتباط تاریخ ایران و عراق تنها به
مشروطه اختصاص نداشته است .من دو جلد
کتاب درباره رویکردهای مشترک علمای
عراق و ایران ضد تهاجمات بیگانگان دارم.
این مواضع نیز در اصل ،مواضعی دینی
هستند؛ چون دین ضد هرگونه هجوم فکری
یا نظامی است .هر کجا که دین در خطر
بوده ،علما با تمام تالش وارد شدهاند تا این
هجوم را از بین ببرند.
شما در کارهایتان در کنار توجه
به مسأله سیاست در نجف و حوزه
نجف ،به مسأله ادبیات در هم توجه
خاصی دارید .به لحاظ تاریخی
جایگاه ادبیات در حوزه نجف را
چگونه ارزیابی میکنید؟
جایگاه ادبیات در آن دوره ،مانند جایگاه

امروز شبکههای ماهوارهای است .در آن
دوره چشم مردم پیوسته به دهان ادیب و
شاعر بود و سخن آنها را تکرار میکردند؛
مثل همان وضعیتی که در قدیم در بازار
عکاظ و ...وجود داشت .البته امروزه ادبیات
بهواسطه شبکههای ماهوارهای ،اینترنت
و کسانی که خود را ادیب جا زدهاند تحت
تأثیر قرار گرفته است .در هر حال ادبیات
حتی در سیاست نیز تأثیر بهسزایی داشت؛
مث ً
ال اطرافیان آخوند خراسانی در جریان
مشروطیت ،از بزرگان ادبیات عراق بودند :آل
شبیبی ،آل شرقی ،سید هبةالدین شهرستانی
و  . ....دیدگاه مردمی این بود که اطرافیان
سید کاظم یزدی که مخالف مشروطیت
بود ،عوامالناس هستند و از همین رو حق
را به آخوند میدادند .مث ً
ال وقتی گفته میشد
شیخ محمدرضا شبیبی همراه آخوند است،
این سخن به آن معنا بود که آخوند از قوه
عقالنیتی برخوردار است که امکان مناقشه
در نظراتش نیست .بهعالوه ادبیات بخشی
از تاریخ است و ادبیات و اسناد همراه
یکدیگرند.

جدید مربوط به نجف را بررسی کنیم؟ من
مجموعه بزرگی بیش از  ۱۲۰هزار سند و
تصویر مربوط به نجف را گردآوری نمودهام.
اینگونه بود که انتشار این مجله را بهصورت
فصلنامه آغاز نمودم و تا امروز  ۳۹شماره آن
شیخ محمدرضا مظفر سعی کرد
روش تحصیلی حوزه نجف را
بهصورت اکادمیک تنظیم کند.
این حرکت از منتدیالنشر آغاز
شد .بعدها پس از آمدن سید
محمدباقر صدر و امام خمینی و
تحت تأثیر نظمی که در حوزه
علمیه در ایران پیدا شده بود،
نظام درسی در حوزه نجف نیز
متح ّول شد و امتحانات منظم آغاز
گردید.

منتشر شده و تقریب ًا ده شماره آینده نیز آماده
انتشار است .مسأله اینجاست که این کار
نتیجه تالش من به تنهایی است .البته غیر
از این مجله ،در کوفه نیز مجله مهمی را که
اختصاص ًا به تاریخ کوفه میپردازد به صورت
یکی از کارهای درخشان شما سالیانه منتشر نمودهایم.
که برای محققان تاریخ نجف بسیار
شمارههای جدید این مجله
مفید است ،اسناد و مقاالتی است
که در مجله «آفاق النجفیّة» منتشر را در اختیار برخی کتابخانهها از
میکنید .چه شد که به فکر انتشار جمله کتابخانه تخصصی تاریخ
اسالم و ایران قرار میدهید؛ ولی
این مجله افتادید؟
مجلهای تخصصی در ریاض منتشر میشد چرا این مجله را در قم به فروش
بهنام «مجلة ال ّدارة» که برای من هم یک نمیرسانید؟ االن برخی از مجالت
نسخه از آن به لبنان ارسال میشد .این مثل مجله «االصالح الحسینی» یا
مقر ملک عبدالعزیز انتشار مییافت برخی دیگر از نشریات به صورت
مجله در ّ
و صرف ًا به او اختصاص داشت و مسایل همزمان در نجف و قم به فروش
مختلفی را درباره ملک عبدالعزیز پوشش میرسند .دست کم چرا مطالب مجله
میداد؛ مثل سیره او ،اسناد و مستندات را از طریق اینترنت منتشر نمیکنید
مرتبط با او ،مطالب منتشرشده دربارهی که برای محققان در همه دنیا قابل
او و . ...من با خودم فکر کردم که با این دسترسی باشد؟
غنای محتوایی که نجف اشرف دارد  -در در حقیقت حمل مجله کار سختی است و
اسناد ،مستندات ،تاریخ و - ...چرا نباید در وارد کردن کتاب و مجالت به ایران سخت
مجلهای تخصصی به این مسأله پرداخته است .برخی مجالت هم مثل مجله اصالح
شود؟ چرا نباید میراث گذشته و مطالعات الحسینی که تحت نظر آستان حرم حسینی(ع)
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منتشر میشود ،از امکاناتی برخوردار است که
من به تنهایی از آنها برخوردار نیستم؛ چون
همانطور که گفتم این مجله با تالش و
هزینه شخصی من منتشر میشود .در مورد
سایت هم باید بگویم که نه اطالعی از
فضای اینترنت دارم و نه عالقهای به انتشار
نسخه الکترونیکی مجله.

که درسی را میداد و طالب در هر دورهای
که بودند ،پای درس استاد خودشان حاضر
میشدند .محل اسکان این طالب نیز در
یکی از مدارس دینی بود .در این دوره
تحصیل نظم خاصی نداشت و ممکن بود
امروز شاگرد پای درس یک استاد حاضر شود
و روز بعد پای درس استاد دیگر .کتابها نیز
چاپ سنگی بودند و طلبه برای یافتن یک
مطلب باید وقت زیادی را صرف میکرد.
اما خصوصا پس از دوره شیخ محمدرضا
مظفر و منتدی النشر ،علیرغم مشکالتی
که شیخ در این راه متح ّمل شد ،سعی کرد
روش تحصیلی را بهصورت اکادمیک تنظیم
کند .این حرکت از منتدیالنشر آغاز شد
ولی به جاهای دیگر نیز کشیده شد .در
دورههای بعدی یعنی پس از آمدن سید
محمدباقر صدر و امام خمینی و تحت تأثیر
نظمی که در حوزه علمیه در ایران پیدا شده

آیا شما به حوزه نجف ،بهعنوان
یک مکتب فکری در مقابل مکتب قم
اعتقاد دارید؟ نجف از دوره شیخ طوسی
و زمانی که ایشان از بغداد به نجف پاگذارد،
بهصورت حوزه علمیه درآمد و از جهت
سابقه زمانی ،قدیمیتر از حوزه قم است.
کسانی که حوزه نجف را تشکیل میدادند
بخشی از ایرانیها و قمیها بودند و زمانی
که از نجف به قم بازگشتند ،حوزه قم را
تشکیل دادند .از همین رو تقابل مکتب
نجف و قم وجود نداشت و حوزه نجف و
قم یک حوزه و یک مکتب فکری محسوب
میشد .البته برخی معتقد به چنین تقابلی
هستند و من با برخی از استادان بزرگی که
چنین رأیی دارند در این موضوع به بحث
نشستهام .ولی به نظر من در گذشته چنین
چیزی وجود نداشته است و باید توجه داشته
باشیم که دغدغهی هر دو حوزه ،دین واحد بود ،نظام درسی در حوزه نجف نیز متح ّول
و مذهب واحد است و هر دو در یک مسیر شد و امتحانات منظم آغاز گردید .در دوره
سیر میکنند.
حاضر نیز این وضعیت ادامه دارد؛ ولی
نقطهضعف اینجاست که بهواسطه عدم
اگر مایل هستید بحث را بر حوزه وجود نظام متمرکز بر کل سیستم آموزشی
نجف متمرکز کنیم .حوزه نجف از حوزه ،ممکن است طلبهای که در یک
اواخر قرن نوزده میالدی و اوایل مدرسه موفق نیست و از آن اخراج میشود،
قرن بیستم ،با جریانات و افکار به مدرسهای دیگر برود و در آن مدرسه که
جدیدی آشنا شد که الزم بود پاسخ زیر نظر مرجع دیگری است ،پذیرش شود.
مناسبی را برای آنها ارایه نماید .البته به لطف خدا امروز حوزه بهواسطه وجود
نسبت به تکامل روش تدریس ،این مراجع بزرگی که توانستهاند اقتدار الزم را به
حوزه چه تغییراتی را برای مقابله با طلبه بدهند ،نظمی نسبی دارد .در گذشته
این مسائل در خود پدید آورد و این طلبه حتی قوت روزانه خود را نداشت؛ اما
تغییرات در حوزه امروز نجف به چه امروز امکانات کافی برای طلبه وجود دارد؛
شکل دیده میشوند؟
هم محل اسکان به اندازه کافی هست؛ هم
در آن روزگار طلبهها از سراسر کشورها به استاد هست و هم در اماکن مختلف ،دروس
نجف میآمدند و هر گروه استادی داشتند برگزار میشوند .درسها حدود ساعت ۱۱
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ظهر تمام میشوند؛ در این زمان صدها
طلبه را میبینید که از مدارسشان خارج
میشوند .این نشانگر آن است که حوزه
نجف ،دروازه علم بوده است و خواهد بود و
 همانطور که در حدیث نبوی آمده است:علی بابها  -امام علی(ع) در
انا مدینة العلم و ّ
شهر علم بوده و خواهد بود و در طول تاریخ
بهواسطه فرزندان این مکتب یعنی علما این
بزرگواری حفظ خواهد شد.
میشود گفت حوزه امروز نجف،
توانست از وضعیت بحرانی دوره
صدام عبور کند و جانی دوباره
بگیرد.
زمانی که صدام و حزب بعث آمد ،جریان
رها کردن عراق از هر غیرعراقی آغاز شد.
بهعالوه درباره تکتک افراد خانوادههای
عراقی اطالعات کاملی تهیه شد؛ والدین،
تعداد فرزندان ،رویکرد سیاسی گذشته،
وضعیت امروزی و  ...جالب اینجاست که
مث ً
ال حزب بعث یکبار این کار اطالعاتی
را میکرد و نیروهای امنیتی هم یکبار
دیگر این کار را میکردند تا ببینند آیا این
دو با یکدیگر تطابق دارد یا نه! این اتفاق
درباره طالب نیز میافتاد و این اطالعات
بهصورت تفصیلی درباره ایشان گردآوری
میشد .پس از سقوط صدام ،من به برخی از
این نوشتههای امنیتی که مکتوبات دقیقی
هم بود دست یافتم .در آن روز شهریه
طالب خیلی کم بود؛ به اندازهای که طلبه
حتی توان خرید میوه را نداشت .صدام در
آن دوره اداره اوقاف را باز کرد و گروهی از
مردم ،خصوص ًا از اعراب که از جاهای دیگر
میآمدند ،در اوقاف نامنویسی کردند .اهالی
آنجا نمیتوانستند این کار را بکنند؛ چون از
دو جهت بازخواست میشدند :یکی از جهت
حوزه و دیگری از جهت جامعه و مردم.
صدام بخشی از این افراد را که در اوقاف
ثبتنام کرده بودند بهعنوان جاسوس در
حوزه استخدام کرد و بهدنبال آن ،گروههای
حوزوی دستگیر و راهی زندان شدند،
بخشی دیگر اعدام شدند و . ...اینها باعث

شد که حوزه رو به افول گذاشت و در اواخر
دوره آیتاهلل خویی حوزه تقریب ًا به وضعیت
نیمهجان درآمد .در این دوره بیشتر
کتابها را به آتش کشیده بودند و امکان
کپی برداری کتاب هم نبود .مردم هم کتب
دینی را از بین میبردند؛ چون نگهداری
آنها جرم بود .حوزه بهصورت مخفی به
حیات خود ادامه داد تا اینکه خداوند این
مصیبت را از سر مردم برداشت.
در دوره اخیر ما بحث ورود
مرجعیت نجف به میدان دفاع از
کشور را داریم .آیا این یک فعالیت
سیاسی در جامعه عراق تلقی
نمیشود؟
بر هر عراقی با هر مذهبی واجب است
که از عراق دفاع کند .امروز این مسأله در
عراق یک مسأله سیاسی قلمداد نمیشود؛
از همین رو بود که مرجعیت دینی  -و
خصوص ًا مرجعیت علیا که در وجود آقای
سیستانی متم ّثل شده است  -بهعنوان
یک مسأله دینی تصمیم گرفت از کشور
دفاع و دراینباره فتوا صادر کند .وضعیت
پیش از فتوا بهگونهای بود که ارهابیون
تا پشت درهای کربال رسیده بودند؛ ولی
پس از صدور فتوا ،با حضور گسترده مردم،
ارهابیون صدها کیلومتر عقب رانده شدند.
جایگاه آقای سیستانی را در
هویت جدید حوزه نجف چگونه
میبینید؟
من با مراجع نجف از زمان قدیم ارتباط
داشتم و اکنون نیز از نزدیک با آنها مرتبط
هستم؛ البته نه اینکه ارتباط قویای داشته
باشم؛ ولی پیگیر کارهایشان هستم .تمام
آنها در فکر حفظ حوزه هستند؛ ولی
هرکدام روش خاص خود را دارند و هر
کدام مدارس دینی مرتبط با خود را مدیریت
میکنند.
نسبت به آقای سیستانی باید بگویم که
برای ایشان هیچ تفاوتی ندارد که طلبهای
که وارد حوزه میشود ،عراقی باشد یا

پاکستانی یا ایرانی؛ حتی صریح ًا میتوانم
بگویم که تفاوتی ندارد که این فرد شیعه
باشد یا سنی؛ بلکه به مجرد اینکه وارد
حوزه شد ،از او همچون پسران خودش
محمدرضا یا محمدباقر مراقبت میکند .این
مسأله سادهای نیست؛ ولی من این مسأله را
از نزدیک دیدهام و در مقابل خداوند مسئول
هستم .به هر حال هر انسانی بهواسطه
طبعش ،به سمتی میل دارد؛ ولی آنچه که
من دیدم این است که سید به سمتی میل
ندارد و حتی گاهی بر عکس ،به افراد غریبه
بیش از فرزندانش مایل است .این روحیه
باعث میشود که طلبه احساس کند پدری
دارد که مراقب اوست.
آقای سیستانی به من گفت (و میدانم
برای آقای سیستانی هیچ
تفاوتی ندارد که طلبهای که وارد
حوزه میشود ،عراقی باشد یا
پاکستانی یا ایرانی؛ حتی صریحاً
میتوانم بگویم که تفاوتی
ندارد این فرد شیعه باشد یا
سنی؛ بلکه به مجرد اینکه وارد
حوزه شد ،از او همچون پسران
خودش محمدرضا یا محمدباقر
مراقبت میکند.

که راست میگفت) :من در عراق حتی
مالک یک وجب خاک هم نیستم و تنها
آرزویم از خدای م ّنان این است که مدفنی
در نجف داشته باشم .یکی از دوستان من
که استاد دانشگاه است میگفت :در ماه
رمضان همراه با گروهی از شخصیتها به
مناسبتی به دیدار سید محمدرضا سیستانی
رفتیم .موقع صرف افطار شد و سفره پهن
کردند؛ اما سید محمدرضا چیزی جز نان و
آبگوشت برنداشت .در حقیقت آقای
سیستانی بر خود و خانوادهاش حرام کرده
است که از مقداری که دولت بهعنوان
یارانه توزیع میکند ،بیشتر بخورند و
این مسأله سادهای نیست؛ چون میلیاردها
دالر اموال در دست سید سیستانی است.

سید روزی به من گفت که  ۲۰سال پیش
مرا در کوفه دیدی؛ آن سید علی با سید
علی امروز چه فرقی کرده؟ گفتم آن سید
علی همانی است که امروز میبینم؛ یعنی
پوشش و ظاهر هیچ تفاوتی نکرده است.
اما در زمینه افکار ،باید بگویم با شناختی
که من از ایشان دارم میتوانم بگویم سید
سیستانی همه چیز را میخواند و به قول
معروف خیلی به روز است .زمانی که اخضر
ابراهیمی به دیدار آقای سیستانی آمد ،ابتدا
تصورش این بود که ایشان تنها به مسایل
فقهی آگاهی دارد؛ ولی وقتی با ایشان از
نزدیک دیدار کرد ،احاطه ایشان به ادبیات
عرب و مسایل جهان امروز را مشاهده کرد
و به کلی تحت تأثیر شخصیت ایشان قرار
گرفت و در کتاب خاطراتش با اعجاب از
ایشان سخن گفته است.
ایشان از هر چیزی اطالعات میگیرد.
یکبار کتابی به دستم رسید که تنها دو
نسخه از آن در عراق وجود داشت و من
دو نسخه را خریدم که یکی برای من
باشد و دیگری برای سید .وقتی سید
محمدرضا را دیدم گفتم این نسخه برای
شما و این نسخه برای من؛ او پاسخ داد:
بله میدانیم این کتاب چاپ شده است و
آن را دیدهایم .تعجب کردم که چطور به
این کتاب دسترسی پیدا کردهاند؟! گفت:
از طریق اینترنت به دستمان رسید .البته
مرجعیت دینی باید اینگونه باشد و باید
بداند چه اتفاقاتی در دنیا میافتد .حتی سید
محمدرضا هم همینطور است و عقلش
مافوق طبیعی است؛ او مدیر کارهای سید
است.
در پایان اگر نکته دیگری دارید
بفرمایید.
من برای تمام مراجع دینی در تمام دنیا -
و نه فقط مراجع نجف  -از خداوند تعالی
موفقیت را خواستارم؛ چون امروز اسالم در
خطر بزرگی است و متأسفانه برخی علمای
دیگرمذاهب متوجه این مسأله نیستند.
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معضالت پاسخ به احکام در گفت وگو با مرکز ترویج احکام:

فقه غیرکاربردی و ضعف مهارت در پاسخگویی به مسائل شرعی

رضا تاران

درباره اهداف و دستاوردهای مرکز ترویج احکام با
حجتاالسالم والمسلمین علوی مسئول این مرکز
گفتوگو کردیم .وی نوه دختری مرحوم آیتاهلل
العظمی گلپایگانی و هماکنون نیز عضو شورای
استفتائات آیتاهلل العظمی صافی است .از نظر
ایشان مهمترین دلیل ضعف مهارت پاسخگویی
به مسائل شرعی در طالب ،فقدان آموزش فقه
کاربردی است .بسیاری از طلبهها دروس فقهی
مانند لمعه و مکاسب را خوب میخوانند و نمرهی
خوبی هم کسب میکنند؛ اما این لزوما بهمعنای
این نیست که بتوانند در پاسخگویی به مسائل
شرعی مبتالبه مردم موفق باشند.

چــه ضرورتــی باعــث شــد
مرکــز ترویــج احــکام ایجــاد شــود
و چــه اهدافــی را دنبــال میکنــد؟
بعضــی دوســتان مــا کــه در معــرض ســؤال
طـ ّ
متوجه شــدند پاســخ بســیاری
ـاب بودند ّ
ّ
طــاب میپرســند را
از ســؤاالتی کــه
میتــوان بهراحتــی از کتابهــای
توضیحالمســائل یــا کتابهایــی مثــل
تحریــر ،منهــاج و  ...پیــدا کــرد .علّــت
اینکــه دوســتان دائمــ ًا ســؤال میکننــد
ایــن اســت کــه بــا ای ـن کتابهــا آشــنایی
کامــل ندارنــد .درســت اســت کــه فقــه از
دروس اصلــی حــوزه اســت و اســاتید ّ
معظــم
هــم روی فقــه تکیــه میکننــد و نــکات
دقیــق و ظریــف مســائل فقهــی  -چــه در
درس ســطح و چــه در درس خــارج  -را
بیــان میکننــد؛ امــا بهنظــر میرســد
مــا مجموعــهای از قواعــد و قوانیــن را
بهدســت طلبــه میدهیــم بــدون آمــوزش
کاربــرد آنهــا؛ مثــل ایــن اســت کــه شــما
همـهی قضایــای هندســه یا فیزیــک را حل
کنیــد؛ ا ّمــا مســئله حــل نکــرده باشــید .اگــر
در هندســه مســئله حــل نکنیــد بــه ا ّولیــن
مســئلهای کــه میرســید در حــل آن عاجــز
میمانیــد .خــود مهــارت حــل مســئله یــک
مهــارت آموزشــی اســت و نیــاز بــه تکــرار
دارد؛ نیــاز بــه کار دارد؛ اگــر از ابتدا آموزشــی
از ایــن جهــت داده شــود خــوب اســت .در
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متأســفانه در ســالهای ا ّول و
مــدارس ّ
د ّوم احــکام گفتــه میشــود .شــکایتی کــه
مــا از مدیــران مــدارس داریــم ایــن اســت
کــه فکــر میکننــد چــون کتــاب احــکام
فارســی اســت ،هــر کســی در هــر ســطح
علمــی میتوانــد ایــن کتــاب را تدریــس
تبحری
کنــد .لــذا بعضـ ًا افــرادی کــه خیلــی ّ
در بیــان مســائل ندارنــد را بــرای تدریــس
ایــن کتــاب بــه کالس میفرســتند.
اینهــا درســت نمیتواننــد احــکام را بــه
طلبــه آمــوزش دهنــد و بنابرایــن پایــهی
احکامــی طلبــه ضعیــف میشــود .لمعــه
را خــوب میخوانــد ،مکاســب را خــوب
خوانــده اســت ،امتحــان آن را هــم بــا
نمــرهی خوبــی میدهــد ،ا ّمــا همینجــا
اگــر از او ســؤالی دربــارهی مثـ ً
ا معامــات
بشــود ،نمیتوانــد جــواب دهــد؛ چــون
مــا مهــارت پاســخ بــه ســؤال را در طلبــه
بهوجــود نیاوردیــم و آنهــا را بــا احــکام
آشــنا نکردیــم .گاهــی هــم نظــر یــک
مرجعــی را کــه میبینــد ،فکــر میکنــد
تمــام مراجــع دیگــر هــم همیــن نظــر را
دارنــد؛ لــذا در برخــورد بــا مخاطبیــن خــود
نمیتوانــد بیــن نظــرات و مبانــی مراجــع
در فتاوایشــان تفکیــک کنــد و توجــه داشــته
باشــد کــه اگــر ایــن مرجــع بــر اســاس
ایــن مبنــا اینطــور میفرمایــد ،لزومــ ًا
مراجــع دیگــر ایــن حــرف را نمیزننــد.

شماره  / 1شهریور 1394

مــا احســاس کردیــم ایــن جهــت در حــوزه
ضعیــف اســت و بایــد عــ ّدهای از الب
بیاینــد و کالسهایــی بــرای آنهــا گذاشــته
شــود .تــاش مــا ایــن اســت کــه اینهــا
حداقــل بتواننــد مــواد ضــروری و احــکام
الزمــی کــه در زندگــی آنهــا کاربــردی
اســت و در تبلیــغ از آنهــا ســؤال میشــود
را یــاد بگیرنــد .بهنظــر میرســید ح ّداقــل
کاری کــه مــا میتوانیــم انجــام دهیــم
ایــن اســت کــه طلبــه احســاس کنــد
توضیحالمســائل هــم نیــاز بــه بحــث
دارد؛ نــه اینکــه چــون فارســی اســت ،مــا
همــهی آن را میدانیــم .لــذا بــا دوســتان
(آقــای فــاحزاده ،آقــای وحیدپــور و بعضــی
دوســتان دیگــر) تصمیــم گرفتیــم مرکــزی
را بــرای ایــن کار آمــاده کنیــم.
لمعــه را خــوب میخوانــد ،مکاســب را
خــوب خوانــده اســت ،امتحــان آن را هــم
بــا نمــرهی خوبــی میدهــد ،ا ّمــا همینجــا
اگــر از او ســؤالی دربــارهی مثـ ً
ا معامــات
بشــود ،نمیتوانــد جــواب دهــد.
از چه سالی بود؟
از ســال ۱۳۸۶ش جر ّقـهی ایــن کار خــورده
اســت؛ فکــر میکنــم ا ّولیــن امتحــان مــا
در اســفند  ۸۶بــود؛ اآلن تقریبــ ًا  ۴دوره را
تکمیــل کردیــم کــه ایــن تــرم آخــر دورهی
چهــارم ماســت .در دوره اول مــا  ۵۰نفــر

را پذیرفتیــم؛ دورهی د ّوم حــدود  ۸۰نفــر موضوعشــان روشــن نباشــد ،نمیتــوان
شــدند؛ دورهی ســ ّوم هــم بــاز در همیــن حکــم آنهــا را بــه راحتــی بیــان کــرد.
حــدود بــود؛ در دروهی چهــارم  ۱۵۰نفــر
بــرای طلبههایــی کــه
شــدند .بنــای مــا از ابتــدا ایــن بــود کــه هم
آزمــون بگیریــم و هــم مصاحبــه کنیــم تــا میخواهنــد بــه ایــن مرکــز
خاصــی وجــود
کســانی کــه عالقهمنــد بــه کار در احــکام بیاینــد ،شــرایط ّ
هســتند پذیرفتــه شــوند .ســال ا ّولــی کــه د ا ر د ؟
العیــه دادیــم ،تقریبـا ً حــدود  ۷۰ ،۶۰نفــر مــا طــاب پایــهی هشــت بــه بــاال را
ّاط ّ
آمدنــد ثبــت نــام کردنــد کــه مــا از ایــن پذیــرش میکنیــمّ .
طلبــی داریــم کــه
تعــداد فقــط  ۵۰نفــر را ثبــت نــام کردیــم .درس خــارج میرونــد و در ایــن کالسهــا
بــا اینکــه متقاضــی زیــاد داشــتیم؛ ا ّمــا شــرکت میکننــد؛ حتــی بعضــی عزیزانــی
امکانــات نبــود .در دورهی گذشــته و در کــه در حــوزه تدریــس دارنــد ،ایــن
ایــن دورهی چهــارم ،تعــداد افــرادی کــه کالسهــا را بــرای خــود مفیــد میداننــد
ثبــت نــام کــرده بودنــد افزایــش پیــدا کــرد؛ و شــرکت میکننــد.
اینهــا گفتنــد :مــا نیــاز داریــم .مــا کــه بــه
یــک دوره چقــدر طــول
اینجــا آمدیــم میدانیــم کــه احــکام را
نمیدانیــم و آمدیــم تــا یــاد بگیریــم .شــما می کشــد ؟
میخواهیــد بــا آزمــون مــا را رد کنیــد؟ یــک دورهی چهارترمــه را بــرای اینهــا
خــوب ایــن کــه نمیشــود .ناچــار شــدیم در نظــر گرفتیــم؛ آمــوزش هــم بهگون ـهای
بــرای آنهــا ســه کالس بگذاریــم .ح ّتــی دو اســت کــه تقریب ـ ًا بعــد از ایــن چهــار تــرم،
کالس داخــل شــهر داشــتیم؛ یــک کالس خــود آنهــا بتواننــد یــک تســلّط نســبی
هــم در پردیســان بــرای اینهــا داشــتیم پیــدا کننــد؛ نــه تســلّط کامــل .البتــه بــه
کــه دیگــر از آنجــا بــه اینجــا نخواهنــد کار خــود آنهــا هــم بســتگی دارد کــه
بیاینــد؛ اســتاد را بــه آنجــا فرســتادیم .ایــن چــه مقداروقــت بگذارنــد و تــاش کننــد.
بخشــی از کارهــا بــود .بخــش دیگــری از نکتـهای کــه شــاید بــرای خواننــدگان شــما
کارهــا کــه مــا در نظــر داشــتیم ایــن بــود جالــب باشــد ایــن اســت کــه مــا اینجــا
کــه طـ ّ
ـاب بــا بعضــی مســایل جدید آشــنا مطلق ـ ًا شــهریه و کمکهزین ـهی تحصیلــی
شــوند و عمـ ً
ا در جریــان قــرار بگیرنــد .لذا
بــرای اینهــا بازدیــد از کشــتارگاهها را
بعضی ابواب بهنظر میرسد
گذاشــتیم تــا اینهــا مــواردی کــه در مــورد
کاربرد بیرونیشان زیاد است؛
یــک ذبیحــه بایــد رعایــت شــود را بفهمنــد؛
مث ً
ال باب ازدواج و طالق.
چطــور ذبــح میشــود؟ ذبحهــای صنعتــی
متأسفانه بر اثر اینکه مردم
ّ
چگونــه اســت؟ غیرصنعتــی چطــور اســت؟
ّ
اطالع کافی از مسایل ندارند،
شــرایط ذبــح را عمـ ً
ا ببیننــد .ح ّتــی آنهــا
گاهی ازدواجهای حرام اتّفاق
غســالخانه هــم بردیــم کــه نحــوهی
را بــه ّ
میافتد
میــت را یــاد بگیرنــد؛ در بســیاری از
غســل ّ
شهرســتانها یــا روســتاها مــا افــرادی کــه بــه شــاگردها نمیدهیــم و مــدرک رســمی
میــت را بلــد باشــند ،نداریــم حــوزه هــم نمیدهیــم؛ هرچنــد گواهــی
مســائل غســل ّ
یــا کــم داریــم .مرکــز نابــاروری جهــاد میدهیــم کــه ایــن کالسهــا را گذراندنــد
جــزو مــوارد بازدیــد ماســت تــا طلبههــا و ایــن گواهــی ،هــم مــورد تأییــد اوقــاف
بــا مســایل جدیــد نابــاروری و تجهیــزات اســت ،هــم دفاتــر ائمــه جمعــه و هــم دفتــر
ایــن مراکــز از نزدیــک آشــنا شــوند و بــا تبلیغــات؛ ا ّمــا مــدرک رســمی کــه مثــ ً
ا
مســئولین آنجــا صحبتــی داشــته باشــند؛ ســطح  ۲یــا ســطح  ۳باشــد را نداریــم.
ّ
طــاب بــه ایــن
چــون بســیاری از ایــن مســایل اگــر در عیــن حــال چــون

کالسهــا احســاس نیــاز میکننــد خــود
آنهــا مرتّــب شــرکت میکننــد و افــت
تحصیلــی شــاگردان ایــن مرکــز ،نســبت
بــه مراکــز تخصصــی  -کــه هــم شــهریه
میدهنــد و هــم مــدرک -بــه مراتــب
کمتــر اســت.
یعنــی بیشتــر طــاب ،بــا
انگیــزهی شــخصی در ایــن دورهها
شــرکت میکننــد؟
بلــه؛ صرفـ ًا بــا انگیــزهی شــخصی شــرکت
میکننــد .البتــه بعــد از ایــن کــه ایــن
کالسهــا تشــکیل شــد ،مســئولین حــوزه
و شــورای مدیر ّیــت اســتقبال کردنــد؛ در آن
ســال آقــای حســینی بوشــهری بودنــد و بعد
هــم کــه آقــای مقتدایــی مســئول شــدند؛
هرکــدام کــه از مرکــز بازدیــد کــرده بودنــد
و در جریــان کار مرکــز قــرار گرفتنــد ،آن را
تأییــد کردنــد و درخواســت آنهــا توســعهی
کار بــود .ح ّتــی پیشــنهاد دادنــد کــه شــما
تخصصــی بــرای ایــن کار
یــک دورهی ّ
تخصصــی
تعریــف کنیــد  -ماننــد دورهی
ّ
تفســیر  -و مــا میپذیریــم؛ ولــی مــا تــا
اآلن ایــن کار را انجــام ندادهایــم.
در مــورد محتــوای ایــن دورههــا
هــم توضیــح بفرماییــد؟
بعضــی ابــواب بهنظــر میرســد کاربــرد
بیرونیشــان زیــاد اســت؛ مثـ ً
ا بــاب ازدواج
متأســفانه بــر اثــر اینکــه مــردم
و طــاقّ .
ّاطــاع کافــی از مســایل ندارنــد ،گاهــی
ازدواجهــای حــرام اتّفــاق میافتــد
بخشــی از محتــوای ایــن چهــار تــرم نــکات
فقهــی اســت؛ ریزهکاریهایــی کــه در
ابــواب مختلــف فقــه  -از تقلیــد و طهــارت
تــا حــدود و دیــه  -اســت؛ هــر بابــی نکاتــی
دارد کــه ّاطــاع نســبت بــه آنهــا بــرای
طلبــه الزم اســت .ایــن بحــث را آقــای
فــاحزاده بــه عهــده دارنــد کــه در ظــرف دو
یــا ســه تــرم ایــن نــکات را شــروع میکننــد.
بحــث دیگــر ،بحــث مبانــی فقــه اســت کــه
آقــای وحیدپــور میگوینــد .نــکات جالبــی
اســت کــه آن هــم بــاز یکــی دو تــرم زمــان
میبــرد .یــک مقــدار آمــوزش مســایلی در
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رابطــ ه بــا کــودکان ،کالسداری مــدارس
ابتدایــی و برخــورد بــا کــودکان و نوجوانــان
تخصــص دارد و در ایــن
کــه خــود نیــاز بــه ّ
رابطــه از اســاتید مربوطــه اســتفاده میکنیــم.
همچنیــن یــک مقــدار مســایل جدیــدی کــه
متأســفانه در حــوزه کمتــر درمــورد آنهــا
صحبــت میشــود؛ مثــل مســایل مربــوط بــه
بانــک ،بیمــه ،بــورس و امثــال اینهــا .ایــن
مســایل هــم نیــاز بــه کارشناســان مربوطــه
دارنــد کــه بحمــداهلل بــا دعــوت مــا لطــف
میکننــد تشــریف میآورنــد.
بعضــی ابــواب بهنظــر میرســد کاربــرد
بیرونیشــان زیــاد اســت؛ مثـ ً
ا بــاب ازدواج
متأســفانه بــر اثــر اینکــه مــردم
و طــاقّ .
ّاطــاع کافــی از مســایل ندارنــد ،گاهــی
ازدواجهــای حــرام اتّفــاق میافتــد؛ گاهــی
طالقهــای باطــل اتّفــاق میافتــد و بعــد
متوجــه میشــوند یــک خانــوادهای
کــه ّ
بــه هــم میریــزد؛ لــذا ایــن هــم یکــی
از مباحثــی اســت کــه بــاز در راســتای کار
ماســت .همچنیــن بحــث نمــاز مســافر از
مشــکالتی اســت کــه معمــو ًال بــا نظــرات
مختلــف مراجــع درگیــر اســت؛ وطــن
و غیروطــن  ...اینهــا هــم بخشــی
اســت کــه مــا یــک تــرم برایــش درنظــر
گرفتهایــم .یــک بخشــی هــم مربــوط بــه
مســایل خانمهاســت کــه در پاســخگویی
طـ ّ
متأســفانه
ـاب ،بســیار مــورد ابتالســت و ّ
ن کــم کار شــده اســت.
بــر روی آ 
برخــی مــدارس علمیّهی کشــور
درخواســت دارنــد چنیــن دورههــای
کوتاهــی را داشــته باشــند؛ در
تابســتان ،مــاه رمضــان .آیــا ایــن
مرکــز آمادگــی دارد چنیــن کاری را
انجــام دهــد؟
مــا در دو ســال گذشــته قــراردادی بــا
نیــروی انتظامــی بســتیم کــه بــرای
روحانیــون مراکــز انتظامــی یــک دورهی
ّ
یکهفتــهای در قــم گذاشــته شــود.
بــه تدریــج اینهــا آمــوزش اجمالــی
دربــارهی ایــن مــوارد را دیدنــد و بســیار
هــم مــورد پســند آنهــا واقــع شــده بــود.
مــا آمادگــی ایــن کار را داریــم کــه بــرای
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روحانیــون مســتقر در نهادهــای مختلــف
ّ
ایــن کار را انجــام دهیــم .یــک برنامــهی
مختصــری هــم نوشــته شــده بــود ناظــر بــه
درخواســتی کــه بعضــی ائ ّمــهی جمعــهی
روحانیــون شــهر
شهرســتانها راجــع بــه
ّ
داشــتند؛ برنام ـهای نوشــتیم و بــرای آنهــا
فرســتادیم تــا بــرای کالسهــای آینــده
برنامهریــزی شــود .مــا آمادگــی داریــم
کــه کالسهــای خالصـهای را  -بــه قــول
معــروف مختصــر و مفیــد  -بــرای آنهــا به
صــورت فشــرده بگذاریــم؛ البت ـ ه برگــزاری
دورهی کامــل مقــدور نیســت .مــا در تهــران
شــعبهای را افتتــاح کردیــم کــه تقریبـ ًا یــک
دورهی آن در حــال تمــام شــدن اســت و
الحمــدهلل آنجــا هــم مــورد اســتقبال واقــع
شــد .ولــی در شهرســتانهای دیگــر بــا
اینکــه تقاضــا داشــتیم عمــ ً
ا بــرای
مــا امــکان ایجــاد شــعبه نیســت؛ ا ّمــا
کالسهــای کوتــاه را میتوانیــم داشــته
باشــیم.
فروشــگاه ایــن مجموعــه
محصــوالت خوبــی در مــورد احکام
دارد؛ در مــورد ایــن کتابهــا و
جزوههــا هــم توضیــح بفرماییــد.
مــا از ابتــدا آمدیــم مرکــزی را بهعنــوان
جمــعآوری کلّیــهی کتابهــای راجــع بــه
احــکام راهانــدازی کردیــم؛ یعنــی فروشــگاه
تخصصــی کتــب احــکام راهانــدازی کردیــم
ّ
و توانســتیم کتابهــای احکامــی کــه
دوســتان و رفقــا از جنبههــای مختلــف
زحمــت کشــیدند و تألیــف کردنــد را
تهیــه کنیــم و در دســترس عمــوم قــرار
ّ
دهیــم .خــود مرکــز هــم کارهایــی را بــه
تناســب انجــام داده کــه بعضــی از آنهــا
بــه مرحل ـهی بازدهــی هــم رســیده اســت.
مثـ ً
ا یکــی از آقایــان کتابــی راجــع بــه نماز
جماعــت نوشــته بــود کــه مرکــز بررســی
کردنــد و چــاپ شــد؛ کتابــی راجــع بــه
احــکام جوانــان ،مــورد ّاطــاع جوانــان،
نوجوانــان ،اینهــا نوشــته شــده بــود کــه
بــاز هــم مرکــز آن را بررســی و چــاپ
کــرد؛ کتابــی راجــع بــه احــکام محیــط
زیســت نوشــته شــد کــه کار مرکــز اســت؛
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کتابهــا و جزوههــای دیگــری هــم در
حــد مقــدورات تهیــه کردهایــم؛ چــون مــا
محدود ّیــت زیــادی داریــم و امکانــات مــا
بســیار کــم اســت.
الً مــردم از شهرســتانها
معمــو 
و جاهــای مختلــف دوســت دارنــد
بتواننــد از جایــی احــکام خــود را
بهطــور دقیــق دریافــت کننــد؛
بــرای ایــن کار مجموعــه شــما
کاری انجــام میدهــد؟
ً
امــکان پاســخگویی مــا فعــا مقــدور
نیســت .بــا وجــود دفاتــر مراجــع و مرکــز
ملّــی پاســخگویی بــه ســؤاالت ،مــا فعــ ً
ا
احســاس نیــاز بــه یــک مرکــز جداگانــه
بــرای پاســخگویی پیــدا نکردیــم .الب ّتــه
اگــر بخواهیــم اقــدام کنیــم نیــاز بــه بودجــه
دارد .هرچنــد بــرای مراکــز پاســخگویی
کالسهایــی برگــزار کردیــم.
مراکز برای اینکه مقداری کار
خود را گسترش دهند دست به
تربیّت مربّی میزنند؛ مرکز شما در
این زمینه برنامهریزی خاصی دارد؟
اصــل کار مــا همیــن اســت کــه
فارغال ّتحصیــان مــا مربّــی آمــوزش احــکام
شــوند و بتوانیــم از آنهــا در مراکــزی
اســتفاده کنیــم .بســیاری از اینهــا اآلن
در دفاتــر ائ ّمــهی جمعــه؛ دفاتــر مراجــع و
برخــی دیگــر از مراکــز مشــغول بــه کار
پاســخگویی بــه ســؤاالت هســتند .لــذا
مــا نســبت ًا از نتیجــهی کار خــود راضــی
هســتیم .الب ّتــه انتظــار مــا بیــش از ایــن
حر فها ســت .
نــگاه مراجــع معظــم تقلیــد بــه
کارهــای مجموعــه شــما چگونــه
بــوده اســت؟
در دیــداری کــه بــا بعضــی مراجــع بزرگــوار
توجــه
تقلیــد داشــتیم ،ایــن کار بســیار مــورد ّ
و تشــویق ایشــان قــرار گرفــت؛ مــا را بــه
ادامــهی راه امیــدوار کردنــد .گــزارش کار
خدمــت مقــام ّ
معظــم رهبــری هــم رســیده
بــود و ایشــان هــم بســیار عنایــت فرمودنــد.

مدیر موسسه دارالتراث نجف اشرف:

ضرورت معرفی روشمند حوزه علمیه قم به علمای عراق/حوزه نجف
از توانمندی علمی علمای ایران استقبال می کند

ابتـدا مـروری داشـته
باشـیم بـر چگونگـی
شـکلگیری کنگـره عالمـه
بهبهانـی در عـراق؛ چـون
ایـن کنگـره در نـوع خـود
اقدامـی منحصـر بـه فـرد
بود و توانسـت بسـیاری از
علمـا و محققـان حوزههای
قـم ،نجـف و کربلا را
گردهـم آورد.

الزم اسـت  -از بـاب ضـرورت-
بـرای تشـریح چگونگـی
شـکلگیری ایـن کنگـره ،بـه
فعالیتهـای پیشـین خـود در
عـراق بپـردازم؛ چـون زمینـه
برگـزاری ایـن کنگـره ارتبـاط
خـوب و مؤثـر بـا علمـای عراق
بـوده اسـت .بنده پس از سـقوط
صـدام در سـالهای ابتدایـی
دهـه هشـتاد ،توفیق پیـدا کردم
ن َُسـخ خطـی حـرم حضـرت
امیرالمؤمنیـن ،عتبـه حسـینی
و حـرم حضـرت ابوالفضـل
علیهمالسلام را بررسـی و
فهرسـتنگاری کنـم .ایـن سـه
کتابخانـه ،گنجینههـای بسـیار
ارزشـمندی بـرای تشـیع و
جهـان اسلام بهشـمار میآیند.
نسـخههای بسـیار گرانبهـا
و منحصربـه فـردی در ایـن
کتابخانههـا وجـود داشـت کـه
بهخاطـر شـرایط دوران صـدام
ً
عملا امـکان اسـتفاده از آنهـا
وجـود نداشـت.
این حضور بنده و فهرستنویسی
نُسـخ کتابخانههـا ،باعـث ایجاد

احمد نجمی

حوزه علمیه قم در
سالهای گذشته توانسته
است در تولید آثار علمی
بهصورت کام ً
ال روشمند
آثار پژوهشی تولید کند.
برای کنگره عالمه بهبهانی
نزدیک به یکصد و سی
اثر در زمان مقرر بهدست
ما رسید که یکصد اثر آن
محصول تالش محققان
حوزه علمیه قم بود.

حجتاالسالم سیدحسن موسوی بروجردی از محققان حوزوی است
که در سالهای گذشته موفق به تأسیس کتابخانه تخصصی عالمه
مجلسی در قم و مرکز « دارالتراث» در نجف اشرف شده است .این
مرکز از مؤسسات وابسته به دفتر آیتاهلل سیستانی در قم است و
ن را برعهده دارد .هدف
حجتاالسالم سیدحسن بروجردی مدیریت آ 
این مؤسسه احیای آثار علما و میراث فکری شیعه است و کتابخانهی
بزرگ و متنوعی در این زمینه دارد .چندی پیش نیز همایش بزرگداشت
عالمه بهبهانی به همت این مؤسسه و حمایتهای مختلف عتبة
حسینی در عراق برگزار شد که در نوع خود اقدامی بسیار جالب توجه
بود .بهمنظور اطالع بیشتر درباره این همایش و نتایج حاشیهای آن
با حجتاالسالم سیدحسن موسوی بروجردی به گفتوگو نشستهایم:

ارتبـاط بسـیار خوبی بـا علمای
عـراق بهویـژه مرجعیـت عالـی
جهـان تشـیع حضـرت آیـتاهلل
العظمـی سیسـتانی گردیـد .در
سـال  ۱۳۸۵بـود کـه احسـاس
کردم الزم اسـت یـک کتابخانه
و مؤسسـه تحقیقاتـی در
نجـف یـا کربلا ایجـاد شـود
کـه بحمـداهلل بـا حسـن نظـر
و عنایـات آیـتاهلل العظمـی
سیسـتانی و نماینـده ایشـان
حضـرت آقـای شهرسـتانی این
مهـم محقق شـد و همزمـان با
ایـران کـه کتابخانـه تخصصی

عالمه مجلسـی را دایـر کردیم،
مؤسسـه دارالتـراث در نجـف را
هـم تأسـیس کردیـم.
در ایـن مجـال کوتـاه فرصـت
توضیـح دربـاره خدمـات و
فعالیتهـای ایـن مؤسسـات و
کتابخانههـا نیسـت؛ امـا بهطور
کلـی عـرض کنـم علیرغـم
عمـر کوتـاه ایـن مرکـز در
عراق ،شـاهد اسـتقبال گسـتره
محققـان و فضلای عراقـی از
ایـن مؤسسـه هسـتیم و تعـداد
کتابهـای کتابخانـه مرکـز در
سـال  ۱۳۹۴به هشـتادهزار جلد

رسـیده اسـت.
بنـده شـخص ًا در همـان
سـالهای فهرسـتنگاری
کتابخانههـای حـرم ،دغدغـه
احیـا و بزرگداشـت علمـای
مدفـون در حـرم حضـرت
امیرالمؤمنیـن و حضـرت
اباعبـداهلل الحسـین را داشـتم
و تلاش میکـردم بهنوعـی
قـدر و منزلـت مدفونیـن در
حـرم  -کـه شـامل تعـداد
بسـیاری از علمـای طـراز اول
جهـان تشـیع اسـت  -احیـا
شـود.
بـا تشـریففرمایی جنـاب
آقـای شـیخ مهـدی کربالیی
 تولیـت عتبـة حسـینی -دوسـتان توصیـه کردنـد ایـن
ایـده را به ایشـان ارایـه کنیم؛
چـون تولیـت جدیـد عتبـة
حسـینی بـه شـدت عالقهمند
خدمـت به حریم تشـیع اسـت
و میتـوان این مهـم را انجام
داد .خوشـبختانه پـس از ارایه
طـرح خدمـت تولیـت حـرم
حضـرت اباعبداهلل(ع) ،ایشـان
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از ایـن طـرح اسـتقبال کردنـد و قـرار شـد
در گام نخسـت ،بزرگداشـت عالمـه وحیـد
بهبهانـی برگـزار شـود.
بـه چـه صـورت ایـن کنگـره با
مشـارکت علمـای ایـران و عـراق
برگزار شـد؟
در گام اول قرار شـد برای مشـارکت جدی
دو حـوزه بـزرگ ایران و عـراق در این امر،
دو کارگـروه یکـی در ایران و یکی در عراق
تشـکیل شـود و هـر کارگـروه بـا حضـور
اعضـای هیأت علمـی ،پیگیر امـور کنگره
از جملـه آثـار علمی در کشـور خود باشـند.
از سـوی دیگر آثـار عالمه بهبهانی توسـط

جمعـی از محققیـن بـا دقـت بررسـی شـد
و موضوعـات مقـاالت  -کـه شـامل ابعـاد
شـخصیتی عالمـه بهبهانـی و همچنیـن
نظـرات و آثـار علمـی وی بود  -اسـتخراج
گردید.
تلاش کردیـم در تولیـد آثـار علمـی ،خود
مـا سـراغ محققـان ،پژوهشـگران و فضال
برویـم و از آنهـا بخواهیـم بـا توجـه بـه
تخصصشـان بـرای مـا مقـاالت علمـی

16

تهیـه کننـد .خوشـبختانه در ایـران این امر
بهخوبـی محقـق شـد؛ چـون حـوزه علمیه
قـم در سـالهای گذشـته توانسـته اسـت
ً
کاملا
در تولیـد آثـار علمـی بهصـورت
روشـمند آثـار پژوهشـی تولیـد کنـد .برای
کنگـره عالمـه بهبهانی نزدیـک به یکصد
و سـی اثـر در زمـان مقـرر بهدسـت مـا
رسـید کـه یکصد اثـر آن محصـول تالش
محققـان حـوزه علمیـه قـم بود.
دوسـتان مـا در عـراق نیـز تالشهـای
زیـادی کردند و نهایت ًا سـی مقاله از سـوی
محققا ن
حـوزوی و دانشـگاهی عـراق تهیـه و بـه
دبیرخانـه کنگـره ارسـال شـد .همچنیـن

باتوجـه بـه آرا و نظـرات مختلـف عالمـه
بهبهانـی در فقـه ،اصـول ،کالم و حدیـث،
بیسـت موضـوع اسـتخراج و بـرای هریک
کتابـی عالمانـه و محققانـه توسـط فضال و
بـزرگان حـوزوی آماده شـد؛ مجموعـ ًا آثار
علمـی ایـن کنگـره بـه سـی اثر میرسـد.
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نکته جالب توجهی که وجود

داشت ارایه کلیه مقاالت به زبان
عربی بود .درباره این موضوع هم
توضیح بفرمایید.
ایـن نکتـهی مهمـی در برگـزاری همایش
بـود و بهنظـر میرسـد نتایـج و تجربیـات
بهدسـت آمده از آن میتوانـد کمک زیادی
در شـناخت بیشتـر حوزههـای علمیـه قم
و نجـف نسـبت بـه یکدیگر داشـته باشـد.
البتـه بیـان ایـن نکتـه ضـروری اسـت که
حسـن انجـام ایـن برنامـه علمـی مهـم،
نیازمنـد ظرافتهایـی بـود که خوشـبختانه
تجربـه تعامـل بنـده بـا علمـای عـراق و
ایران توانسـت در این مورد راهگشـا باشـد.
بـه نظـر بنده یکـی از عوامل اصلـی فاصله

گرفتـن و ایجـاد برخـی حواشـی مضـر در
رابطـه دو حـوزه گرانسـنگ قـم و نجـف،
عـدم شـناخت دقیـق ایـن دو حـوزه از
توانمندیهـای یکدیگـر اسـت .معتقـدم
حـوزه نجـف بـا سـابقه درخشـان خـود و
حـوزه قـم نیـز بـا توانمندیهـای بسـیار
بـاال الزم اسـت با زبان مشـترک بـه تبادل
علـوم بپردازنـد .ایـن زبان مشـترک همان
زبـان عربـی اسـت کـه زبـان مـادری و

اصلـی علـوم دینـی و فقـه و اصـول ماسـت.
متأسـفانه علیرغـم عربـی بـودن متـون و منابـع اصلـی علـوم
مختلـف حـوزوی ،حـوزه علمیه قم تولیـدات علمی خـود را کمتر به
زبـان عربـی ارائـه کرده اسـت؛ ایـن ضعـف ،در تعامل بـا حوزههای
علمیـه سـایر کشـورها  -از جملـه حـوزه نجـف -خود را بـه خوبی
نشـان میدهـد .البتـه ایـن مسـأله عوامـل مختلفـی دارد و قبـول
داریـم کـه بیـان مفاهیـم علمی بـه زبان عربـی بـرای غیرعربها
دشـواریهای خـاص خـود را دارد؛ امـا بـا مداومـت و در صـورت
رسـیدن بـه ضـرورت آن میتـوان ایـن کار را انجـام داد .خود من
نیـز در ابتـدای امـر ،نـگارش بـه زبـان عربـی را به سـختی انجام
مـیدادم؛ امـا بـا توجه بـه ضرورتی که احسـاس کـردم و مداومتی
کـه داشـتم هماینـک مشـکل خاصی نـدارم.
باتوجـه بـه این تجربـهای که بنـده داشـتم ،از همان مـیدادم؛ اما
بـا توجـه بـه ضرورتی کـه احسـاس کـردم و مداومتی که داشـتم
هماینـک مشـکل خاصی نـدارم.
باتوجه به این تجربهای که بنده داشتم ،از همان ابتدا شرط حضور
در این کنگره برای مهمانان ایرانی که قریب بر یکصدتن از اساتید
و فضالی حوزوی و دانشگاهی بود را بیان چکیده مقاله به زبان
عربی قرار دادیم .همچنین اصل مقاالت فارسی را به عربی ترجمه
کردیم و همهی مقاالت به زبان عربی منتشر شد .خوشبختانه
استقبال و همکاری خوبی نیز از سوی اساتید و محققان محترم
ایرانی صورت گرفت که بسیار فراتر از حد انتظار ما بود.وقتی
سالهاست در حوزهی علمیهی قم انبوه نظرات علمی در علوم
مختلف فقه ،اصول ،حدیث ،تاریخ و ...به زبان فارسی تولید
میشوند ،چگونه برخی دیگر از حوزههای مدعی مثل حوزه علمیه
نجف میتوانند با توانمندیها و رشد علمی حوزه قم آشنا شوند؟
در دوروز برگـزاری همایـش نیـز سـخنرانی آیـتاهلل حسـینی
قریب به اتفاق علما و اندیشمندان عراقی در
اظهارنظرهای کتبی و شفاهی خود بیان داشتند که
اص ً
ال چنین تصوری درباره حوزه علمیه قم و نشاط
علمی آن نداشتیم! آنها میگفتند واقعاً فضال و
اندیشمندان ایرانی بسیار فراتر از تصور آنها بودند.

بوشـهری  -کـه محتوایی غنی داشـت  -به زبـان عربی صورت
گرفـت؛ همچنین در کمیسـیونهای تخصصی همـه مقاالت به
زبـان عربـی ارایه شـد و حتـی بحثهـا و محاضراتی کـه بعد از
ارایـه هـر مقالـه صـورت میگرفت بـه زبان عربـی بود.
واکنـش اسـاتید و علمـای عراقـی به ایـن ابتکار
عمل شـما چـه بود؟
نتیجـه ایـن اقدام مـا واقعـا تأثیر شـگفتانگیزی داشـت .قریب

بـه اتفـاق علمـا و اندیشـمندان عراقـی در اظهارنظرهـای کتبی
و شـفاهی خـود بیـان داشـتند کـه اص ً
ال چنیـن تصـوری درباره
حـوزه علمیـه قم و نشـاط علمـی آن نداشـتیم! آنهـا میگفتند
واقعـ ًا فضلا و اندیشـمندان ایرانـی بسـیار فراتـر از تصـور آنها
بودند.
خـب ایـن شـناخت بهتـری کـه از حـوزه علمیـه قـم در اذهـان
بـزرگان حـوزه نجـف ایجاد شـد ،در سـایه یـک اقدام سـنجیده
نماینـدگان حـوزه علمیـه ایـران بـود .تصـور بفرماییـد اگـر این
حسـن تدبیـر در حـوزه علمیـه قـم از سـی سـال گذشـته رقـم
میخـورد و غالـب تولیـدات نرمافـزاری و علمـی حوزههـای
علمیـه بـه زبـان عربـی نیـز منتشـر میشـد ،علاوه بـر قـرار
گرفتـن بهعنـوان منبـع اصلـی مراجعـات اسالمشناسـان در
معـرف رشـد و شـکوفایی علمـی
جهـان ،میتوانسـت بهتریـن
ِ
حـوزه علمیـه قـم بـرای علمـای سـایر کشـورها باشـد.
بهنظـرم هنـوز دیـر نشـده و مسـئوالن طـراز اول حـوزه ،مراجع
و بـزرگان بایـد در ایـن زمینه تدبیـری بیاندیشـند و تالش کنند
بیـان مفاهیـم علمـی بـه عربـی نیـز صـورت گیـرد .حتـی فکر
میکنـم اگـر در آینـده چنیـن همایشـی در قـم برگـزار شـود و
قـرار باشـد هیأتهـای علمـی حوزههـای علمیـه عـراق در آن
شـرکت کننـد ،بازهـم بایـد زبـان اصلـی همایش عربی باشـد و
مقـاالت نیـز به زبـان عربی نگاشـته شـوند.
البتـه ایـن موضـوع منافاتـی بـا پاسداشـت زبان فارسـی نـدارد.
مرحـوم سیدمحسـن امیـن در اعیان الشـیعه نوشـتهاند :خدمتی
کـه عجمهـا بـه زبـان عربـی کردهانـد ،خـود عربهـا ایـن
خدمـت را نداشـتهاند و لیسـت بلنـد باالیی از ادبـای زبان عربی
کـه همگـی غیرعـرب و ایرانـی بودنـد را بیان میکنـد .خب هر
علمـی یـک زبان تخصصـی خـود را دارد و الزم اسـت تولیدات
علمـی هـم بـه همـان زبـان باشـد تـا فهـم کامـل و مشـترکی
بـرای طالبـان آن علـم ایجاد شـود .علم پزشـکی یـا علم حقوق
هـم زبـان اصلی و مـادری خـود را دارد.
بهطـور کلـی فکـر میکنم حـوزه نجف و حـوزه قم بسـیار فراتر
از وضعیـت امـروزی میتواننـد در کنار یکدیگـر از تجربیات هم
اسـتفاده کننـد .بـه هرحـال حـوزه نجـف چنددهـه زیـر سـلطه
صـدام ضربه سـهمگینی خورد و در همان سـالها حـوزه علمیه
قـم یک رشـد و شـکوفایی چشـمگیری داشـت .از سـوی دیگر
حـوزه قـم مدیـون خدمات علمـی بزرگانی اسـت کـه در مکتب
حـوزه نجـف تربیـت شـدهاند .همـهی اینها رسـالت سـنگینی
بـر دوش بـزرگان هـر دو حـوزه نهـاده اسـت و بایـد برنامههای
منظمـی بـرای ارتبـاط بیشتـر این دو حـوزه برگزار شـود.
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سید

به مناسبت درگذشت آیت اهلل ابوالقاسم خزعلی

شیخ انقالبی
مرام فکری ِ

هاد

ی

طب
اطب

ا
یی

خزعلی با مرام فکری که برگزیده بود ،نسبت
به اندیشههای غربی بر سر مهر نبود و هر
کجا رگهای از آن را مشاهده میکرد ،روی
در هم میکشید .وی گفته بود :من همیشه
در منبرهایم بر ضد دشمنان و معاندان تند
حرف میزنم چون معتقدم با اینها نمیشود با
پر طاووس صحبت کرد.
باید او را فرزند حوزه مشهد نامید .آیت
اهلل ابوالقاسم خزعلی در مشهد به علوم دینی
پرداخته بود و فضای علمی این شهر در
اختیار بزرگانی چون شیخ هاشم قزوینی و
مجتبی قزوینی بود .شاید وجه مشترک این
حوزه بیمهری به دستاوردها و علوم جدید
و دل بستن به سنت و منقوالت دینی است.
خزعلی نیز درسآموز این بزرگان بود .وی
در جایی گفته بود« :چون من در مشهد در
خدمت استادانی مانند مجتبی قزوینی بودم
از سرمایههای علمی فراوانی برخوردار شدم
و هنگامی که به قم آمدم و شروع به تدریس
کردم کالسهای گرمی داشتم ،بعضی از
روحانیون که اکنون به مقام اجتهاد رسیدهاند
همه از روش تدریس من در مکاسب تعریف
و تمجید کردند .اینها همه از سرمایههایی
است که در مشهد به دست آوردم( ».خاطرات
آیت اهلل خزعلی ،ص)۴۷
کلهای که در آن فکر نیاید ،شبهه
ایجاد نشده  ،این کله نیست .شبهه
میآید تو باید بپرسی ،فکر کنی و به
دنبال آن فکرت به کار بیفتی.

خزعلی ویژگی ممتازی را که از شیخ مجتبی
قزوینی در خاطر سپرده بود این روحیه
شیخ بود که شیح مجتبی قزوینی معتقد
بود تکلیف مذهبی را در هر شرایطی باید
انجام داد( .همان ،ص )۴۵مرحوم خزعلی
اما در راه تکلیف مذهبی ،شبهههایی نیز بر
دل داشت و از آن میهراسید .وی بیم خود
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را از این شبهات با استاد دیگر خود ،شیخ
هاشم قزوینی در میان نهاده بود« :یک شب
از مدرسه نواب با شیخ هاشم به خانه میرفتم
در بین راه از او سؤالهایی کردم  .به دلیل
جوانی شبهاتی در من به وجود آمده بود از
این می ترسیدم که نکند از دین خارج شوم.
به ایشان گفتم من میترسم .در جواب من
گفت نه ،نه ،نترس .اینها (یعنی شبهات)
میآید تا فکر کار بیفتد .تعبیر ایشان این بود
که کلهای که در آن فکر نیاید ،شبهه ایجاد
نشده  ،این کله نیست .شبهه میآید تو باید
بپرسی ،فکر کنی و به دنبال آن فکرت به کار
بیفتی( ”.همان ،ص)۴۷
شیخ هاشم و شیخ مجتبی قزوینی از بزرگان
مکتب تفکیک لقب گرفتهاند .خزعلی نیز از
این مکتب فکری به نیکی یاد میکرد .وی
البته معتقد بود که بهتر است به جای “مکتب
تفکیک” گفته شود “تفکیک مکتب” .چرا که
مکتب تفکیک زدگی ایجاد میکند و از جدایی
سخن میگوید .خزعلی گفته بود کسانی که
پیرو مکتب تفکیک یا تفکیک مکتب بودند
ذوب در خداوند بودند( .همان،ص)۴۸
خزعلی اما دلبسته بزرگان دیگری نیز شد .او
به مرحوم آیت اهلل کاشانی نیز مهر میورزید.
وی گفته بود من به دو علت به مرحوم
کاشانی عالقهمند بودم .اول به سبب تعلق
خاطر عمویم به ایشان و خوشبینی زیادی
که به وی داشت تأثیر فراوانی بر اینجانب
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گذاشت .دوم آن صداقت و رشادتی بود که
شخص ًا در ایشان دیدم و بر عالقهام افزوده
شد( .همان ،ص)۷۰
اما سید مجتبی میرلوحی ملقب به نواب
صفوی از اثرگذارترین افرادی بود که
شخصیت فکری و روحی آیت اهلل خزعلی
را شکل میداد .وی مرحوم نواب را از نوادر
روزگار مینامید و معتقد بود عموم مردم
به درجهای نرسیده بودند که توطئهها را
تشخیص دهند و مرحوم نواب بود که مردم
را به این آگاهی رساند .وی حتی بر این باور
بود که “حرکت اسالمی ما هم پایهگذارش
مرحوم نواب صفوی بود( ”.همان ،ص)۸۴
خزعلی اوج ارادت خود به نواب صفوی
را اینگونه بیان میکرد :نواب صفوی
متدینترین فردی بود که تا آن زمان دیده
سید مجتبی میرلوحی ملقب به نواب
صفوی از اثرگذارترین افرادی بود
که شخصیت فکری و روحی آیت
اهلل خزعلی را شکل میداد.

بودم .تمام انگیزه و هدفش دین بود(.همان،
ص )۸۸نخستین دیدار مرحوم خزعلی و نواب
صفوی در زمانی رخ میدهد که خزعلی،
در آبادان به ترویج مرام فدائیان خلق
میپرداخت ... « :من با احتیاط به دیدار نواب
صفوی شتافتم .ایشان در یک حیاط چادری
زده بود ،به آنجا که وارد شدم ،دیدم جمعی

دور او نشستهاند و پیرامون موضوعات مهم
با ایشان صحبت میکردند .اینجانب چون در
آبادان موعظه میکردم ،توانسته بودم جمعی
را با بیان الکن خود به فدائیان اسالم داخل
کنم .مرحوم نواب از این موضوع باخبر بود و
به محض دیدن من پس از خیر مقدم گفت:
 ۱۱نفر از آبادان به دلیل صحبتهای شما
به فدائیان اسالم پیوستهاند .اولین مالقات
من با نواب به این ترتیب شکل گرفت».
(همان ،صص )۸۰-۷۹خزعلی در سخنرانی
که به مناسبت شهادت نواب انجام داده بود
نیز گفته بود که مرام ما مرام نواب صفوی
است .نواب و ما نواب و ما ادراک ما نواب.
(سخنرانی آیت اهلل خزعلی در بزرگداشت
نواب صفوی ۲۷ ،دی ماه )۱۳۶۰
وی با این روحیه بود که در صف یاران امام
خمینی در آمد و به فعالیتهای انقالبی
گرایش یافت .نخستین بازداشت او زمانی بود
نخستین بازداشت او زمانی بود
که به تأسیس یک سینما در
شهر رفسنجان اعتراض کرده
بود.

که به تأسیس یک سینما در شهر رفسنجان
اعتراض کرده بود .وی به دنبال آن سخنرانی
بازداشت میشود« .مرا بازداشت کردند و به
منزلی بردند .صاحب آن منزل صبح قرآنی
آورد تا از زیر آن عبور کنم .قرآن را گرفتم
و باز کردم این آیه آمد ” آن مؤمنانی که به
ناحق از خانههایشان آوارده شدند( ،گناهی
نداشتند) جز آنکه میگفتند پروردگار ما خدای
یکتاست” (حج )۴۰ ،این تفأل به قرآن مرا
بسیار خوشحال کرد( ».خاطرات آیت اهلل
خزعلی ،ص)۹۱
به دنبال بازداشت و تبعید وی اما خبر به آیت
اهلل بروجردی میرسد« :شنیده بودم که دستگاه
ابتدا قصد داشت تا مرا در یک دادگاه نظامی
محاکمه و حتی اعدام کند که البته ایستادگی
آیت اهلل بروجردی نقشه آنها را باطل کرد.
پس از تبعید یکماهه به خدمت حضرت آیت
اهلل بروجردی شرفیاب شدم .آقای حاج احمد
خادمی مباشر آیت اهلل بروجردی جلو روی ایشان
گفت :آقا برای شما تب کرده بود .اگر این حرف
را در غیاب آیت اهلل بروجردی میگفت شاید
شک میکردم ،اما چون روبهروی ایشان این را
گفت من به خود لرزیدم»(.همان ،ص)۹۵

خزعلی با مرام فکری که برگزیده بود ،نسبت
به اندیشههای غربی بر سر مهر نبود و هر
کجا رگهای از آن را مشاهده میکرد ،روی
در هم میکشید .وی گفته بود :من همیشه
در منبرهایم بر ضد دشمنان و معاندان تند
حرف میزنم چون معتقدم با اینها نمیشود
با پر طاووس صحبت کرد( .همان ،ص.)۱۶۱
خزعلی به شهید بهشتی نیز انتقاد کرده بود
که چرا با دشمنان خود مدارا کرده است:
«ما در ابتدای انقالب نسبت به موضوع
دشمنشناسی اهمال کردیم و به دلیل همین
غفلت هفتاد و دو نفر از جمله دکتر بهشتی را
از دست دادیم .پدر کالهی ـ همان کسی که
دفتر حزب جمهوری اسالمی را منفجر کرد
ـ پیش آقای بهشتی آمد و گفت :پسر من
از نظر فکری منحرف است .آقای بهشتی
گفت این همان جدال پیر و جوان است .پدر
گفت آقای بهشتی پسر من منحرف است و
نمیتواند شما را کمک و یاری کند ولی دکتر
بهشتی هیچ توجهی به او نکرد .ایشان اص ً
ال
آدم خوشبینی بود و تفاوتهایی با شهید
مطهری داشت( ».همان ،ص)۱۶۰-۱۵۹
خزعلی با حسینه ارشاد و دکتر علی شریعتی
از همین موضع به مخالفت برخاسته بود.
تحلیل او از حسینه ارشاد این بود که غربیها
میخواستند جوان روشنفکر و پیشتاز ،به
مسجد به دیده بد نگاه کند و فقط پیرمردها
و پیرزنان به مساجد بروند .به همین علت،
اجانب برای ما حسینه ارشاد را ساختند .وی
در تعبیری که آن را به مؤمنین انتساب میداد،
حسینیه ارشاد را یزیدیه اضالل نامیده بود.
(همان ،ص )۱۳۶وی با علی شریعتی نیز به
مخالفت برخاسته و تشکیل گروهک فرقان
و مجاهدین خلق را نتیجه سخنان شریعتی
میدانست( .همانجا) خزعلی در جلسهای به
همراه مرتضی مطهری نیز به تعرضاتی علیه
شریعتی پرداخته بود .با همین رویکرد ستیز با
غرب بود که دولت اصالحات محمد خاتمی را
نیز به نقد میکشید .وی گفته بود:پدر خاتمی
میگفت محمد غرب زده است.
مرحوم خزعلی به انجمن حجتیه نیز تعلق
خاطر داشت .وی اگر چه به عضویت این
انجمن در نیامد اما از گرایش فکری خود
به این انجمن پرده برداشته بود« :همیشه
دوست داشتهام طلبهای آزاد باشم .مث ً
ال اگرچه

انجمن حجتیه را دوست داشتهام ولی به آن
نپیوستم ،تهمتهایی که به این انجمن زدهاند
درست نبوده است ...من به انجمن حجتیه
خوشبین بودم اما به آن نپیوستم ... .انجمن
حجتیه برای ظهور حضرت مهدی (عج)
زمینه را مهیا میساخت ،آنها نمیتوانستند با
مسائل حساس سیاسی خود را درگیر کنند لذا
تقیه میکردند .موضعگیری سیاسی انجمن
نیز بیشتر از سر تقیه بود ...اعضای انجمن
حجتیه بر این اعتقاد بودند که ما قدرت مقابله
با حکومت محمد رضا پهلوی را نداریم.
درست مثل امیر المومنین(ع) که تا جایی
که توانست برای جانشینی پیامبر کوشید ولی
وقتی دید نمیشود به این خواسته جامه عمل
بپوشد و ممکن است با بروز اختالف ،مردم از
دین روی بگردانند ،حتی با ابوبکر هم بیعت
کرد( ».همان ،ص)۱۴۶-۱۴۵
خزعلی حتی از موافقت مرحوم مطهری
نخستین بازداشت او زمانی بود
که به تأسیس یک سینما در شهر
رفسنجان اعتراض کرده بود.

با انجمن حجتیه خبر داده بود و میگفت:
شهید مطهری یک بار به من گفتند خزعلی
بیا نگذاریم اینها (انجمن حجتیه) را کنار
بزنند .بیا اینها را کمک کنیم .بعد از ایشان
من تنها ماندم و غوغا بر ضد انجمن حجتیه
زیاد شد(.همان ،صص)۱۴۶-۱۴۵
آیت اهلل خزعلی با این مرام فکری بود که به
اسالم و انقالب ایران نظر میکرد .نگاهی که
او برگزیده بود سبب میشد در دنیای معاصر،
پارهای از مفاهیم را به دیده انکار بنگرد و
آن را برنتابد و تیر انتقادات خود را نیز به
جانب دیگران نشانه رود .منش فکری که
خزعلی برگزید البته با انتقاداتی نیز مواجه
شد .انتقاداتی که شاید فراتر از جدال پیر و
جوان باشد .نقدهایی که میتواند هر ذهنی را
به خود درگیر کند .همان شبهاتی که مرحوم
خزعلی سالها پیشتر در ذهنش میجوشید و
پاسخش را از شیخ قزوینی طلب میکرد و
پاسخ میشنید“ :کلهای که در آن فکر نیاید،
و شبهه ایجاد نشود ،این کله نیست ” ...
آیت اهلل خزعلی در  ۲۵شهریور ماه  ۱۳۹۴رخ
در نقاب خاک کشید .روحش شاد.
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به مناسبت  ۲۰شهریور شهادت سید اسداهلل مدنی

سلوک مبارزاتی آیت اهلل مدنی
آیـت اهلل اسـداهلل مدنـی را بـه نام شـهید محراب میشناسـند.
او درسآموختـه نجـف بـود ،امـا شـیوه مبارزاتی پیشـه سـاخته بود.
وی زمانـی کـه در عـراق بـود نیز بـه فعالیتهـای سیاسـی اهتمام
داشـت .زمانـی که جمـال عبدالناصر بر مسـند قدرت بـود ،آیت اهلل
مدنـی ،بـه همـراه تعـدادی از روحانیون نجـف به مصر رفتـه بود تا
بـه افشـای ماهیت رژیم پهلـوی بپـردازد .وی همچنیـن زمانی که
خبر تسـلط آل سـعود بر عربسـتان منتشـر شـد ،طالب را جمع کرد
و گفـت :بایـد از نجـف حرکـت کنیـم و برویم بـا آل سـعود مبارزه
کنیـم .آیـت اهلل مدنـی در ایـن فکـر بـود که در حجـاز بایـد مبارزه
چریکـی انجـام بگیـرد .آیـت اهلل مدنی امـا به علـت خونریزی گلو
و سـینه در بسـتر بیمـاری افتـاد و موفـق به این فعالیت نشـد.
در زمـان حاکمیـت عبدالکریـم قاسـم بر عـراق ،آیـت اهلل مدنی از
مخالفـان حاکمیـت وی بود .نقل شـده اسـت کـه وی در آن زمان
کفـن پوشـید و بـه میان مـردم رفت ،بدیـن مقصود کـه معتقد بود
اگـر مـن نمیتوانـم کاظمین بغـداد و نجـف را حرکـت بدهم پس
بـا پوشـیدن لبـاس مـرگ ،شـهادت را پذیـرا شـوم تـا حرکتـی در
جامعـه ایجـاد کنم.

مبـارزة آیـت اهلل مدنـی به عـراق منحصر نبـود .وقتی که در سـال
 ۴۲حرکـت مـردم ایـران جهـت سـرنگونی رژیـم طاغـوت شـکل
گرفـت ،آیـت اهلل مدنـی نخسـتین کسـی بـود کـه در نجـف بـه
نـدای ایشـان پاسـخ داد .وی بـا تعطیل کردن کالسهـای خود در
نجـف و تشـکیل مجالس سـخنرانی ،در جهت افشـای چهره رژیم
پهلـوی گام بـر میداشـت .وی در ایـن بـاره گفته بـود« :من ،علما
را در مسـجد هنـدی جمـع کـردم .مرحـوم آیـت اهلل شـاهرودی و
آیـت اهلل خویـی و دیگـران آمدنـد .صحبت کردم که به داد اسلام
برسـید .از آقایـان علمـا تقاضـا کـردم .مـن در آنجـا گریـه کردم و
علما هـم گریـه کردند».
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وی در جـای دیگـری از دیـدار خـود بـا آیـت اهلل حکیـم سـخن
میگویـد .وی آیـت اهلل را مجـاب میکنـد تـا بـه حمایـت از امـام
خمینـی بپـردازد« :شـنیدم کـه امـام را گرفتهاند .رفتم بـا یک عده
از طلاب بـرای دیـدن مرحـوم آیـت اهلل حکیـم .ایشـان در نجف
نبودنـد .رفتـم کربال خدمت ایشـان .دستشـان را بوسـیدم و گفتم:
آقـا امـروز آقـای خمینـی مظهـر اسلام اسـت .گفتنـد باشـد ،هر
چـه بگویـی میکنم .گفتـم :اقدام کنید .ایشـان بالفاصلـه تلگراف
زدنـد به شـاه».
آیـت اهلل مدنـی از شـاگردان مرحـوم حکیـم بـود .گفتـه میشـود
زمانـی کـه در کشـور عـراق بعثیها دسـت به اعمال ضـد اخالقی
میزدنـد .بـا درج مقـاالت توهینآمیـزی در روزنامههـا آیـت اهلل
حکیـم را تحقیـر کـرده و مرجعیـت وی را مخـدوش نمـوده بودند.
آیـت اهلل حکیـم بـه دنبال ایـن اعمال ضـد مذهبی به کوفـه رفته
و بـه عنـوان اعتـراض در آنجـا مانـدگار میشـود .در ایـن جریـان
آیـت اهلل مدنـی تنهـا کسـی بـود کـه در مقابـل بعثیهـا موضـع
گرفت .وی برای پشـتیبانی از مرجع تقلید جهان تشـیع پیشـاپیش
طلاب کفـن پوشـید و به سـوی کوفـه راهپیمایی کـرد و آیت اهلل
حکیـم را بـه نجـف برگرداند.
آیـت اهلل مسـلم ملکوتـی کـه در آن روزها عـراق بـود در این باره
میگویـد« :وقتـی آیـت اهلل حکیـم علیـه کمونیسـتها فتـوا داد،
رژیـم عبدالکریـم قاسـم بـا وی بـه مخالفـت برخاسـتند .در ایـن
هنـگام ،آیـت اهلل مدنـی شـروع بـه کار کـرد و یـک طایفـه از
محصلیـن علـوم دینـی را در مسـجد کوفـه جمـع نمـود و علیـه
آنهـا سـخنرانی کـرد .در نتیجة ایـن فعالیتها ،عشـایر مسـلمان
عـراق از روحانیـت و اسلام ،اظهـار پشـتیبانی نمودنـد و جمعی از
اهالـی دهـات و قـراء اطراف به کوفه آمدند و دسـت بـه راهپیمایی
اعتراضآمیـز زدنـد».
آیـت اهلل مدنـی امـا بـا امـام خمینـی هم رابطـة حسـنهای پیـدا کرد.

معـروف اسـت کـه هـر موقـع حضـرت امـام بـه علتـی نمیتوانسـتند
بـرای اقامـه نمـاز جماعـت حاضـر شـوند ،آیـت اهلل مدنـی بـه جـای
ایشـان نمـاز جماعـت را اقامـه میکـرد.
آیـت اهلل راسـتی کاشـانی در مـورد ارتبـاط امـام با آیـت اهلل مدنی
میگویـد« :ایشـان در نجـف ،همیشـه در نمـاز جماعـت امـام (ره)
شـرکت میکردنـد و بـه مناسـبتهای مختلـف ،خدمـت امـام
شـرفیاب میشـدند و از ایشـان رهنمودهایـی میگرفتنـد .بـا تمام
وجـود در مقـام اطاعـت و عمل کـردن دسـتورات امـام بودند و در
تمـام مراحـل ،قـدم بـه قـدم از حرکـت امـام و رهنمودهـای امـام
پیـروی میکردنـد .اعتمـاد امـام به آیـت اهلل مدنی به گونـهای بود
که در جلسـات خصوصی که در مواقع حسـاس تشـکیل میشـد از
ایشـان دعـوت میکردنـد .مث ً
ال من مکرر یادم اسـت بـا اینکه امام
بنـا نداشـت مقامـات عـراق را بپذیرد ،حتـی المقدور سـعی میکرد
اجـازه ندهـد ،لکـن گاهـی الزم میشـد و اجـازه مـیداد و از چنـد
نفـر افـراد معتمـد و مـورد وثـوق کـه در نجـف موقعیـت خاصـی
داشـتند دعـوت میکـرد تـا در جلسـات حضـور داشـته باشـند تـا
مسـائلی را برای سـوء اسـتفاده به امام نسـبت ندهند .از جملة این
افـراد کـه در جلسـات حضـور مییافتنـد آیـت اهلل مدنـی بودند».
آیـت اهلل مدنـی بـا مرحـوم نـواب صفـوی هـم در ارتبـاط بـود.
هنگامـی کـه نـواب صفـوی در نجـف اشـرف بـه فکـر مبـارزه با
کسـرویگری افتـاد ،آیـت اهلل مدنـی کـه از اسـاتید حـوزه نجـف
بـود ،مطلـع میشـود که نـواب صفوی هزینـه این مبـارزه را ندارد.
بـه همیـن دلیـل کتابهـای خـود را میفروشـد و پولـش را در
اختیـار نـواب میگـذارد ،بـه گونـهای کـه دوسـتانش میگوینـد:
اسـلحهای کـه نـواب تهیه کـرده بـود ،با پـول کتابهایـی بود که
شـهید آیـت اهلل مدنـی فروختـه بود.
سـید محمـد واحـدی از یـاران نواب صفـوی در این بـاره میگوید:

«هنگامـی کـه آقـای نـواب صفـوی عـازم ایـران شـدند ،یکـی از
فضلای متقـی نجـف داوطلـب شـدند کـه خـرج سـفر ایشـان را
بپردازنـد .بدیـن منظـور  ۱۳دینـار بـه نـواب حوالـه دادنـد .بعدهـا
معلـوم شـد کـه آن فاضل متقـی ۱۳ ،دینـار را برای تهیـه مقدمات
ازدواج خـود فراهـم نمـوده بودند و ایشـان دانشـمند محتـرم ،جاب
آقـای حاج سـید اسـداهلل مدنـی بودند».
آیـت اهلل خاتـم یـزدی هـم در خاطـرات خـود ایـن گفتـه را تأییـد
کـرده اسـت .وی میگویـد« :شـهید مدنـی در ایـن باره بـه بختیار
گفتـه بـود :مـن بـا پـول برگـزاری مراسـم ازدواجم یک مسلسـل
خریـدم و بـه نـواب دادم کـه بیایـد کسـروی را از میان بـردارد».
آیـت اهلل مدنـی بـا این روحیـة مبارزاتی ،زیسـت کـرد .او امیدهای
بسـیاری پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی داشـت .در همـان
سـالهای اولیـة انقلاب ،از وی در مـورد خطری که ممکن اسـت
انقلاب اسلامی را تهدیـد کند ،پرسـیدند .وی در پاسـخ گفته بود:
ایـن مـردم زیـر بـار زور بـرو نیسـتند و تجربـه انقالب هـم این را
نشـان داده اسـت .فقـط یک مطلـب مانده که نگران هسـتیم و آن
اینکـه زیر بـار تزویـر بروند.

آیـت اهلل اسـداهلل مدنـی از ایـن بیـم داشـت کـه مبـادا تزویـر ،به
جـان مـردم بیفتـد و خلـوص آنهـا را از بین ببـرد .وی گفتـه بود:
«چنانچـه میبینیـم ایـن ایـام ،سـخنرانیهایی میشـود و در ایـن
سـخنرانیهای باطـل ،تزویرهایـی بـه کار میبندنـد و چـه نحـوه
خودشـان را معرفـی میکننـد و چـه رقـم خودشـان را بـه مقـام
محبـوب مـردم میبندنـد و از ایـن راه میخواهنـد توطئـه کننـد».
آیـت اهلل مدنـی ،تزویـر را مهمتریـن خطر بـرای انقالب اسلامی
میدانسـت .او جـان خـود را در همیـن راه داد .راهـی که بـا مبارزه
آغـاز شـد و در همـان راه نیز به شـهادت رسـید.

شماره  / 1شهریور 1394

21

به بهانه آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه

آیت اهلل بهجت:

توصیههای علمی اخالقی بزرگان به طالب

علـم و تقـوا دو بـال پـرواز
بـرای هر طلبه اسـت کـه اگر به
هـر کـدام از ایـن دو کمتوجهی
شـود زیانهـای فراوانـی متوجه
طلبـه خواهـد شـد .معـراج
السـعاده مرحوم نراقـی را روزی
یـک صفحـه بخوانیـد و تـا حد
تـوان بـه آن عمـل کنید.
دیگـر توصیههـای آیـت اهلل
بهجـت بـه طلاب علـوم دینـی:
 .۱هر شب محاسبه نفس کنید .حاسبوا قبل أن تحاسبوا.
 .۲مـن عمـل بمـا علـم ،علّمـه اهلل علـم مـا لـم یعلم .هـر کس به
آنچـه میدانـد عمـل کنـد خداونـد دانـش آنچـه را نمیدانـد به او
خواهـد آموخت.
 .۳هـر کـس محاسـبه نفـس کنـد و نیـز بـه علمـش عمـل کنـد،
خداونـد محاسـبه آخـر عمـر را بـه او الهـام خواهـد کـرد.
 .۴قـدم بـه قـدم انسـان بایـد مسـتغفر و تائـب باشـد تـا خداوند او
را نجـات دهد.
 .۵هیـچ شـاگردی نبایـد در بهشـت و جهنـم رفتـن بـه اسـتادش
نـگاه کنـد« .بایـد خـود انسـان فکـر بهشـت و جهنـم خود باشـد و
بـه دیگـران نـگاه نکند .بایـد ببیند تکلیفش چیسـت و بـه آن عمل
کنـد .بایـد موازین را شـناخت و از موازین پیروی کرد ،نه اشـخاص.
 .۶بـا آدمهـای امیـن مشـورت کنیـد تا چنانچـه زهـر میخورید به
شـما بگویند.
 .۷انسـان نبایـد بـرای چهـار تـا شـاهی حقـوق ،خـود را بفروشـد.
خدایـی کـه ر ّزاق اسـت ،حتـی حیوانـات را روزی میدهـد.
 .۸اگـر خـدا را نصـرت نکـردی ،خداوند هم شـما را یـاری نخواهد
کـرد .اگـر خـدا را یـاری نکـردی و بـه کسـی ظلـم کـردی ،بعـداً
دیگـری در حـق تـو ظلـم میکند.
 .۹عامل بودن با عالم بودن فرق دارد.
 .۱۰درس را رها نکنید.

آیت اهلل جوادی آملی:
لحظـهای از فراگیـری
علـوم غفلـت نکنیـد! هیـچ گاه
بیطهـارت نباشـید .همیشـه
نمازتـان اول وقـت و بـا جماعت
باشـد .درس را طـوری بخوانیـد
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کـه بعـد بتوانیـد تدریـس کنیـد ،نـه بـرای اینکـه نمـره بگیریـد.
اگـر طـرزی درس خواندیـد کـه نتوانسـتید تدریـس بکنیـد دوباره
بخوانیـد؛ چـون معلـوم میشـود درس را نفهمیدهایـد .دو بـار
مطالعـه کنیـد؛ یکـی اینکـه کتـاب چـه میگویـد ،یکـی اینکه من
اگـر دسـت بـه بنـان یـا بیـان بـردم و خواسـتم تدریـس کنـم چه
بگویـم ،درس بـه قلـم بردم خواسـتم بنویسـم چطور بنـگارم وگرنه
انسـان عمـر میدهـد و چیزی نمیگیـرد .طـرزی درس بخوانید که
بتوانیـد خوانـده را بـه دیگـران منتقل کنیـد و تدریس کنیـد که بعد
از چنـد مـ ّدت بـه لطـف الهی از نظر اسـتاد حـوزه علمیه و مدرسـه
پربرکـت شـما خودکفا باشـد.
راه برای همیشـه َمهیعه و وسـیع اسـت .بسـیاری از علوم از درون
میجوشـد اگـر خـدای سـبحان فرمـودَ « :مـن َجـا َء بِالْ َح َسـ َن ِة َفلَـ ُه
ـر أَ ْم َثال ِ َهـا» ایـن تنهـا مربـوط بـه ثـواب در قیامت نیسـت .هر
َعشْ ُ
کـس هـر قدمـی در راه خدا بـردارد خـدا  ۱۰برابر پـاداش میدهد.
اگـر کسـی در حـوزه یـا دانشـگاه بـرای رضـای خـدا یک سـاعت
محقّقانـه زحمـت کشـید نتیجـه دهسـاعته را میبـرد .ایـن وعـده
الهـی اسـت و همیشـه سـعی کنیـد بـه لطف الهـی علومـی را که
قـرآن و عتـرت بـه مـا آموخت که قابـل احصاء نیسـت و در همین
دعاهـای مـاه شـعبان میخوانیـم اینهـا معـدن علماند بهـره وافی
و کافـی ببریم.
مـا اگـر خواسـتیم ببینیم این درسـی کـه به مـا دادند عال ِم شـدیم
نشـان ظاهـری کـه ً
قبلا بیـان
یـا نـه ،ایـن دو نشـان دارد؛ یـک
ِ
شـده ،یعنـی اگـر مـا توانسـتیم خـوب تدریـس بکنیـم یـا خـوب
تألیـف بکنیـم معلوم میشـود این مطلـب را فهمیدهایـم .ولی یک
نشـان باطنـی دارد کـه بسـیار عمیـق اسـت و آن ایـن اسـت کـه
اگـر مطلبـی را فهمیدیـم عال ِـم شـدیم ،اگر عال ِم شـدیم میشـویم
َوزیـن ،سـنگین ،باوقـار ،متواضـع؛ نـه بیجـا حـرف میزنیـم ،نـه
بیجـا کار انجـام میدهیـم .طـرز نشسـتن مـا ،خوابیدن مـا ،گفتار
مـا ،رفتـار مـا ادیبانه اسـت .یعنی مؤ ّدب مینشـینیم ،مـؤ ّدب حرف

ادب دینی داریم .در تمام شـئون
میزنیـم ،مـؤ ّدب غـذا میخوریـمِ ،
حـرف سـبک نمیزنیم ،حرف
زندگـی علـم آدم را سـنگین میکند
ِ
سـبک گـوش نمیدهیـم ،نوشـتههای سـبک نداریـم ،نوشـتههای
انسـان سـنگین اسـت.
حرف سـنگین برای
سـبک را نمیخوانیـمِ ،
ِ
اینکـه ذات اقـدس الهـی به رسـولش فرمـود« :اِنَّـا َسـ ُنلْقِی َعلَ ْی َ
ک
َقـ ْو ًال ثَق ً
ِیلا» یعنـی این حرف وزین اسـت .سـنگ ،سـنگین اسـت
ولـی وزین نیسـت .علـم وزین اسـت ،وزنـه دارد ،قرآن وزنـه دارد،
روایـات و ادعیـه وزنـه دارند.
راهـی کـه طالبـان علـوم الهـی طی میکنند بسـیار وسـیع اسـت.
هیـچ کسـی بهانـهای نـدارد زیـرا ایـن راه هم وسـیع اسـت و هم
همراهـان خوبـی در ایـن راه انسـان را همراهـی میکننـد .هیـچ
کسـی نمیتواند بگوید این راه سـخت اسـت ،رفتنش دشـوار است،
مزاحمت فراهم اسـت .بسـیاری از بزرگانی کـه در حوزههای علمی
بـه مقاماتی رسـیدند بسـیاری از آنها امکاناتشـان از طلاب کنونی
کمتـر بـود و بسـیاری از آنهـا هـم از مناطق روسـتایی برخاسـتند.
چـه در بخشهـای حکمـت ،چـه در بخشهـای تفسـیر ،چـه در
بخشهـای فقـه ،چـه در بخشهـای اصـول و در سـایر علـوم
اسلامی طلبههایـی از همیـن روسـتاها برخاسـتند و بـه مقامـات
واالی علمی رسـیدند.
مـا هـر روز مهمتریـن سـرمایه را داریـم صـرف میکنیـم .کسـی
کـه عمـ ِر محـدودی دارد هـر روز دارد سـرمایه صـرف میکند ،نه
تنهـا هـر روز ،هـر َدم و هـر نفـس .ایـن بیـان نورانـی امیرمؤمنان
ـر ِء خُ َطـا ُه إِلَی
َـس الْ َم ْ
علیبنابیطالـب (ع) اسـت کـه فرمـود« :نَف ُ
أَ َجلِـهِ»؛ یعنـی هـر نفسـی کـه انسـان میزنـد یـک قـدم بـه قبـر
نزدیکتـر میشـود.
گاهـی اوقـات یک جـوان وقتش را بـه بازیکـردن و اتالف صرف
میکنـد ،بعـد از  ۲۰سـال میشـود یک نیـروی قراضـه ،یک وقت
علم حوزه و دانشـگاه میکوشـد بعـد از ۲۰
اسـت کـه در تحصیـل ِ
سـال میشـود یـک درخت سـیب ،یـک درخـت گالبـی .حرکت،
گاهـی بازدهـش پشتسـر اسـت چیـزی در دسـت نیسـت گاهـی
همـه حرکـت را انسـان بـه ریشـه خـود میدهـد میشـود شـجره
طیب .
ّ
آیت اهلل مشکینی:

انسـان موجـود مرکبـی از
سـاعات ،ایـام ،شـهور و سـنوات
اسـت .هـر سـاعتی کـه میگـذرد
یـک مقـدار از وجـودش کـم
میشـود ماننـد یـک بطـری پـر
از مایـع اسـت کـه قطره قطـره از
او کاسـته میشـود و هـر قطرهای
کـه از او بریـزد ،همـان انـدازه از

مایـع کـم میشـود .بنابراین اگـر میخواهیـد افتخار سـربازی امام
زمان(عـج) را پیـدا کنیـد و یک روزی شـیخ مفید و شـیخ طوسـی
شـوید ،از حـاال بایـد بفهمیـد ،وقتتـان چیسـت و در ایـن زمینـه
سـه نکتـه را مهـم شـمرده و لحـاظ کنیـد؛ اول :بـرای چه بـه دنیا
آمدهایـم و هدف چیسـت؟ دوم :حرکت به سـوی هدف و کوشـش
بـرای رسـیدن بـه آن .سـوم :تهیـه شـرایط وصـول بـه هـدف را
مشـخص کنیـد.
انسـان عاقل کسـی اسـت که کماالت خود را بسـنجد و براسـاس
آن وزن بـدن خویـش را بفهمـد ،مقـدار عقـل و معلومـات خـود را
نیـز تشـخیص دهـد و از حـدود خـود تجـاوز نکنـد .انسـان عاقل
اینگونه نیسـت که بیشـتر از ایـن مقدار برای خـودش ارزش قائل
شـود و تلاش کنـد بیشـتر از معلومـات و عقـل خـود تواناییهای
خویـش را بـه دیگـران نشـان دهد .کسـی که میخواهـد متصدی
منصـب و هدایـت عـدهای را بـه عهـده بگیرد بایـد بهـره وافی از
اصـول و فـروع ،علـوم ادبیـات ،تفسـیر و اخبـار ،سـیره پیامبراکرم
(ص) ،سـایر پیغمبران و ائمه اطهار داشـته باشـد و الزم اسـت که
تـا حـدودی در اخالقیـات ،کمـاالت نفسـانی ،تصفیـه روح و باطن
تجربـه دیـده باشـد و جمـال انسـانیت خویـش را از آالیش صفات
زشـت و ناپسـند ،پاکیـزه و منـزه کنـد .آنگاه بـه اصلاح دیگران
بپردازد.
درسـی بخوانیـد کـه ملکـوت را ببینیـد! علمـی را بطلبیـد کـه بـه
دل ،نـور اسـت .طلبـهای کـه لقمه حـرام در معـده او وارد شـود یا
بفهمد مشـتبه اسـت ،امـا آن را بخـورد ،هیـچ گاه نمیتواند مقامی
بـه دسـت آورد .حـوزه جایـگاه کمـال و علـم اسـت و راهی اسـت
کـه خـدا ایـن گونـه انتخـاب کرده اسـت .هر کـس غیـر از این را
میخواهـد ،بگـذرد و بـه دنبـال کارهـای دنیـوی برود.
اگـر طلاب محتـرم و عالـم روحانـی در شـبانه روز ،پنجـاه و یک
رکعـت نمـاز نخواننـد و بـه هفـده رکعـت قناعـت کنند ،پـس این
مسـتحبات و نوافلـی کـه تـا امروز در کتابها نوشـته شـده اسـت
بـرای چیسـت و چـه کسـی بایـد بـه آنها عمـل کند؟
توصیـه بـه رعایـت اخلاص در نمـاز میکنـم .از اول تا آخـر نماز
بکوشـید کـه توجهتـان بـه خدا باشـد و هر چـه که میتوانیـد نماز
را کامـل کنیـد تا روحتان از نماز سـیراب شـود .گاهی سـجدههای
طوالنـی انجـام دهید و اصرار کنید تا اشـکتان جاری شـود .روایت
هسـت کـه بـا اصرارهای فـراوان ،درهـای آسـمان باز میشـود و
خداونـد میفرمایـد :مالئـک ببینیـد بنده من چـه میکند.
یکـی از وظایف انسـانی تفکر اسـت .انسـان باید اهل تفکر باشـد.
تفکـر یعنـی فکـر را بـه کار انداختـن .تدبـر نیـز در لغت بـه معنی
دنبـال کـردن اسـت یعنـی مطالبـی را که دربـاره وضع خـودش یا
راجـع بـه عالـم اسـت ،دنبـال کنـد؛ نظـر هم بـه همین معناسـت.
انسـانی کـه تفکـر و تدبر در خـودش ،کارش ،حالـش و زندگیاش
نداشـته باشـد ،ناقـص اسـت .در صورتـی کـه گفته میشـود تفکر
خـودش عبـادت اسـت .در روایـت آمـده کـه گاهـی یـک سـاعت
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تفکـر ،بـه اندازه  ۷۰سـال عبـادت و یـا بیشـتر از آن ارزش دارد.
بعضـی از اوصـاف روحـی انسـان ملـکات نامیـده میشـود که به
سـختی در انسـان بـه ایـن درجـه و مقـام میرسـد و زود هـم از
بیـن نمـیرود مثـل ملکـه عدالت در انسـان .سـالها باید انسـان
بـا شـیاطین و نفـس امـاره بجنگد ،کشـتی بگیـرد ،زمیـن بخورد
و زمیـن بزنـد تـا نیـروی روحی انسـان این قـدرت را پیـدا کند و
قـوی بشـود تـا دیگـر در مقابل هوای نفس اسـیر نشـود .بـه آنجا
کـه رسـید ،میشـود ملکـه عدالـت؛ ایـن همـان تقواسـت ملکـه
عدالـت باالتریـن صفت انسـان اسـت.
آیت اهلل خامنهای:

حـوزه امـروز بـه فهـم
سیاسـی نیازمندتـر اسـت.
آمیختگـی روحانیـت و انقلاب
چنـان اسـت کـه هیـچ یـک
نمیتواننـد یکدیگـر را نادیـده
بینگارنـد و بـه تغافـل عبورکنند.
حـوزه در مسـند سـکانداری
انقلاب بایسـتی بدانـد کـه بـر
کدامیـن مـوج قـرار دارد و بـه
کدامیـن سـمت و سـو کشـتی طوفـانزده را راهبـری میکنـد.
امـروز دیگـر مثـل سـابق نیسـت که علمـا برونـد کنـج خلوتی را
پیـدا کننـد و بـا خیـال راحـت در آنجـا درس بخوانند .نـه ،عالمی
کـه فـردای ایـن مملکـت احتیـاج دارد ،بایـد بـا مسـائل زندگی و
مسـائل روز آشـنا باشـد .سیاسـت و فهم سیاسـی و جهتشناسـی
سیاسـی جـزو شـؤون عالم اسـت.
طلبـه امـروز نمیتوانـد بـا درس خوانـد وظیفـه خود را تمام شـده
بینـگارد ،بـاب فهم سیاسـی را بـر خود مسـدود کنـد ،دروازههای
اجتهـاد را از کانـال عزلـت در مدرسـه و گوشـهگیری از دنیـای
سیاسـت بدانـد ،بـا عمـل سیاسـی احسـاس بیگانگی کنـد ،توغل
در کتـاب و دفتـر را از هـر تکلیـف اجتماعی برتر بپنـدارد و افتخار
خـود را در پرهیـز از زندگـی سیاسـی و کار اجتماعـی تلقـی کند.
اگرچـه درس خوانـدن و آشـنایی بـه معـارف و خودسـازی و
پرداختـن بـه درون و باطـن ،خـود یکـی از فرایـض مهـم بلکـه
مهمتریـن فرایـض اسـت امـا ایـن فریضه مهم نبایسـتی مـا را از
جریاناتـی کـه در کشـور میگـذرد و وظایفـی کـه در مقابـل ایـن
جریانـات داریـم و نیز از حضـور در صحنههـای اجتماعی و کمک
بـه پیشـرفت انقلاب و شـناخت توطئههـای دشـمنان انقلاب و
پیگیـری شـیوههایی کـه ایـن توطئههـا را خنثی میکنـد و لبیک
گفتـن بـه نیازهای عمومـی جامعـه و رفتن در جبهههـای خطر و
احیانـا جانبـازی کـردن و جـان دادن غافـل کند.
مـا نمیگوییـم که شـما به یـک مدرسـه برویـد و درس بخوانید و
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فقـط در و دیـوار مدرسـه و کتـاب درس و اسـتاد را ببینیـد و دیگر
کارتـان بـه سـیاه و سـفید آنچـه در ایـن برهـه عظیم حسـاس در
ایـن مملکـت میگذرد نباشـد .نـه ،ما چنیـن توصیـهای نمیکنیم
بلکـه توصیه میکنیم که شـما شـیران روز و راهبان شـب باشـید.
نظـام انقالبـی بـا مشـکالت و فراز و نشـیب فـراوان روبـهرو بوده
و خواهـد بـود .جامعـه ما بایسـتی از چـون و چرای آن مطلع باشـد
و در خـود زمینههـای مقاومـت و تـداوم انقالب را پدیـد آورد .این
مهـم نیازمنـد فهم و تحلیل درسـت سیاسـی اسـت .در ایـن زمینه
حـوزه تکلیفـی مضاعـف دارد .از یـک سـو خـود بـه عنـوان یـک
عضـو جامعـه باید سـمت و سـوی انقالب را درک کنـد و همگامی
نشـان دهـد ،از سـوی دیگر در مکانـت اجتماعیای کـه دارد مورد
توجـه و مرجـع مـردم اسـت و بایـد پاسـخی بـرای پرسـشهای
مردمـی داشـته باشـد و بـا درک معـادالت آشـکار و پنهـان و ارائه
آن همگامـی جامعـه و انقالب را بسـامانتر سـازد.
یکـی دیگـر از کارهایـی کـه در حوزه الزم اسـت و حـوزه با خأل
آن روبهروسـت ،ایـن اسـت که مسـئوالن و اکابر و شـخصیتها
و رهبـران حـوزه مثـل مراجـع تقلید و مدرسـان بزرگ و شـورای
مدیریـت و امثـال اینهـا بایـد کاری کننـد کـه در داخـل حـوزه
علمیـه درک از مسـائل جـاری عالـم و قـدرت تحلیـل و فهـم
این مسـائل در عالیترین سـطح خودش در کشـور وجود داشـته
باشـد .یعنـی مـا بایـد کاری کنیـم که حـوزه علمیه قادر باشـد به
وسـیله اغلـب افـرادش ،حـاال نمیگوییـم همـه افـراد ،در فضای
عمومی کشـور بینش درسـت سیاسـی و فهم مسـائل جاری را در
اختیـار دیگـران بگـذارد و مـردم را هدایت کند و پیـش ببرد.
آیت اهلل مکارم شیرازی:

اگـر افـراد بهرههـای
متفـاوت میبرنـد ناشـی
از تفـاوت ظرفیـت و
گنجایششـان اسـت ،بنابراین
بایـد ظرفیـت وجـودی خود را
بـا تقویـت و ارتقـای ایمـان و
معرفـت گسـترش دهیـم .هر
انـدازه اخلاص مـا بیشـتر
شـود گنجایـش وجـودی مـا
بیشـتر خواهـد شـد و در نتیجـه بهتر و بیشـتر خواهیم توانسـت از
فیوضـات الهـی اسـتفاده کنیـم و بهـره ببریـم.
در حـوزه افـراد زیادی سـراغ داریـم که اسـتعدادهای خوبی داشـتند
امـا بـه دلیـل نداشـتن تحمل بـه جایـی نرسـیدهاند ،از سـویی دیگر
افـرادی نیـز بودنـد کـه اسـتعداد متوسـطی داشـتند امـا بـه دلیـل
برخـورداری از روحیـه تحمـل و صبـر بـه مقامـات و درجـات عالیـه
دسـت یافتنـد و علمای بزرگ مـا از چنین روحیهای برخـوردار بودند.

در حـال حاضـر زحمـت طالبـان علـم در مقایسـه بـا زمانهـای
قدیـم بسـیار کمتـر اسـت و از ایـن جهـت شـما بایـد قدر خـود را
بدانیـد و میتوانیـد بـا قدرت بیشـتر با اسـتفاده از امکانـات و منابع
در خدمـت ترویـج معـارف اهـل بیـت (ع) باشـید .بـه هـر میـزان
خلـوص نیت و تقوای شـما بیشـتر باشـد زمینههای موفقیت شـما
بیشـتر فراهـم خواهد شـد.
تمـام خواهـران و بـرادران طلبه امروز باید مجهز به سلاح سـخن
و قلـم باشـند تـا بتوانند به خوبی سـخنرانی کرده و خوب بنویسـند.
امـروز مسـائل اخالقـی شـدیدا مـورد هجوم دشـمنان اسـت و اگر
مـا از ایـن نکتـه غافل شـویم بر سـرمان همـان میآید که بر سـر
مـردم اندلـس آمـد .اگـر غفلتـی کـه آن زمـان رخ داد ،نبـود امروز
تمـام اروپا مسـلمان شـده بودند اما دشـمنان بـا برنامهریزی فسـاد
اخالقـی و عقیدتـی را در میـان مـردم اندلـس رواج دادنـد و با یک
هجـوم همه چیـز را از بیـن بردند.
بـه چنـد دلیـل تشـکیل حوزههـای علمیـه در عصـر و زمـان مـا
ضـرورت دارد .حوزههـای علمیـه خواهـران و بـرادران بایـد
بکوشـند تـا زیربنـای نظـام اسلامی را محکـم کننـد .انقلاب
اسلامی برخاسـته از حوزههـای علمیـه و مرجعیت اسـت ،بنابراین
حوزههای علمیه باید پاسـدار و پشـتیبان نظام اسلامی باشـند که
اگـر ایـن از بین بـرود امیدی بـه دوام نظـام اسلامی نخواهد بود.
در عصـر و زمـان حاضـر بیش از زمانهای گذشـته وسـائل فسـاد
فراهـم شـده اسـت .هیچکـس تصـور نمیکـرد زمانـی برسـد که
کسـی بتوانـد در خانـه خود بنشـیند و با یـک ماهواره بـه تمام دنیا
مرتبـط شـده و تمـام مفاسـد بـه سـمت وی سـرازیر باشـد .گرچه
ایـن وسـائل و ابزارهـا قابل اسـتفاده دوگانه اسـت اما اکثـرا از آنها
اسـتفاده نامشـروع میشود.
مسـائل مذهبـی و سیاسـی بـا یکدیگـر گـره خـورده اسـت .در
گذشـته تنهـا مخالفیـن مذهبـی بودنـد کـه با اسلام و مسـلمانان
مبـارزه میکردنـد امـا امـروزه چـون مذهب و سیاسـت بـا یکدیگر
گـره خورده اسـت سـران سیاسـی کشـورهای غربی که اسلام را
مانـع منافـع نامشـروع خـود میبینند دسـت به دسـت هـم دادهاند

مبـارزه دفاعـی اسـت فرقی بیـن زن و مرد وجود نـدارد و همه باید
بـه میـدان بیاینـد و از اسلام دفـاع کنند.
مسـیحیت از نظـر فرهنگ و معارف واقعا مرده اسـت امـا میبینیم
کـه آنـان چگونـه بـرای دین خـود تبلیـغ میکننـد و اسلام نیز با
معـارف قـوی و دنیا پسـندی کـه دارد باید بسـیار فعالتر بـه تبلیغ
بپردازد.
آیت اهلل سبحانی:

بـرای فراگیـری علـوم،
اسـتعداد ،تالش و ممارسـت باید
توأمـان باشـد .در سـال تحصیلی
جدیـد ،طلاب و فضلا بایـد
کارهـای جانبی را کـم کرده و به
درس و بحث خود داشـته باشـند،
رادیـو گـوش دادن ،تماشـای
تلویزیـون ،پیگیـری مباحـث و
مسـائل سیاسـی ،جـزء مسـائل

جانبـی اسـت.
طلاب بایـد در شـبانهروز حداقـل هشـت سـاعت مطالعـه مفیـد
داشـته باشـند .تحصیـل ،تدریـس ،مطالعـه و نوشـتن ،زمینهسـاز
رشـد علمـی انسـان اسـت و اگـر ایـن اشـتغاالت علمـی وجـود
نداشـته باشـد ،موفقیتی حاصل نخواهد شـد .دیگر اینکـه تقریرات
دروس گذشـتگان را بـا دقـت بیشـتر بخوانیـد )۷( .طلاب بایـد
بداننـد کـه درس را بـرای هدایت دیگـران میخوانند و اگـر از این
مقولـه اسـتفاده نکننـد درس خوانـدن فایـدهای نـدارد.
بـرای اعـزام مبلـغ بـه یکـی از کشـورهای همسـایه بـرای مقابله
بـا بهائیـت و تبلیغـات مسـیحیان دچـار مشـکل هسـتیم .آن تعداد
اندکـی هـم کـه قـول مسـاعد دادهاند دو دل هسـتند و این نشـان
دهنـده عـدم مسـئولیتپذیری طلاب در امـر تبلیغ اسـت.
هنگامـی کـه آیت اهلل بروجـردی به آیت اهلل خوانسـاری پیشـنهاد
دادنـد کـه امـام جماعت یکی از مسـاجد تهـران شـود ،وی در حد
آیـات عظـام حجـت و صدر بـود ،اما دسـتور آیـت اهلل بروجردی را
اجابـت کـرد .آیـت اهلل خوانسـاری در جـواب منتقدیـن نیـز گفت:
بـر مـن واجب اسـت که دسـتور مجتهد جامـع الشـرایط را اطاعت
کنـم و ایـن به خوبی نشـاندهنده احسـاس مسـئولیت آن بزرگوار
در امـر تبلیـغ بود.
سختکوشـی بـرای طلبـه امـری حیاتـی اسـت و امـروزه بـا
بهرهگیـری از یـک سـیدی نمیتـوان آن سختکوشـی را محقـق
کـرد .بایـد طلاب را تشـویق کنیم تا به مسـائل مشـکل بپردازند و
تنهـا در ایـن صـورت اسـت که رشـد خواهند کـرد و گرنه بـا تنبلی
و بـا ماهوارههـا و کانالهـای تلویزیونـی خـود به شـکل مسـتقیم هیـچ دانشـی حاصـل نخواهد شـد.
بـر ضـد اسلام بسـیج شـدهاند .چـون مبـارزه مسـلمانان نیز یک طلبـه بایـد خـود را از مردم مسـتغنی بداند و تمام تلاش خود را در

شماره  / 1شهریور 1394

25

راه حـق انجـام دهـد .نظـام پرداخـت بایـد به گونـهای باشـد که بر
غنـای طلاب و عـزت نفس ایشـان آسـیب نرسـاند چرا که انسـان
بـدون عـزت نمیتوانـد در جامعـهاش اثرگذار باشـد.
کار اسـتاد تنهـا القـای مطالـب به ذهن طلبه نیسـت بلکـه باید ببیند
کـه ایـن طلبـه بعـد از چهـار سـال کـه پیـش او درس خوانـده چـه
مقـدار از علـوم را فـرا گرفتـه اسـت .در قدیـم کـه تعـداد شـاگردان
کمتـر بـود ایـن نظـارت بیشـتر انجـام میشـد امـا اکنـون بـا ازدیاد
طلاب و قلّـت اسـاتید روبروییـم و بـه این دلیل این اشـراف بسـیار
کم شـده اسـت.
آیت اهلل صافی گلپایگانی:

اولیـن نکتـهای کـه خـود
و طلاب عزیـز و مدرسـین
عالیمقـام را بـه آن توصیـه
مینمایـم ایـن اسـت کـه در
سـیر دانشـوری و دانشجویی ،دو
بال کتاب و سـنت؛ قـرآن مجید
و احادیـث شـریفه را وسـیله
پـرواز و عـروج به معـارج علم و
معرفـت بداننـد و الهـام از کتاب
خـدا و هدایتهـای اهـل بیـت (ع) را در خودسـازی و معرفتافزایی
و تکمیـل بصیـرت دینـی ،مصـدر همـه بینشهـا و کمـاالت علمی
و عملـی بدانیـم.
نکتـه دوم کـه بایـد طلبـه ایـن علوم و شـاگرد ایـن مکتـب وحیانی
بـه آن آراسـته باشـد ،خود نگهـداری در برابـر دنیـا ،جلوههای مادی
و شـهوات حیوانـی و مقامـات و مناصـب ظاهـری اسـت کـه هرچه
مقیـد باشـد ،توفیقـش ،شـجاعتش
یـک عالـم دینـی بـه آن بیشـتر ّ
در امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و حفـظ شـئون دینـی بیشـتر
خواهـد شـد .طمع بـه این زخارف دنیا ،انسـان را ذلیل و از اسـتقالل
سـاقط مینمایـد .عالقـه بـه ریاسـت و برتریجویـی هم ،انسـان را
ضعیـف و خودباختـه مینمایـد حتـی بـه مقامـات دینـی نیـز نظـر
استقاللیداشـتن ،مذمـوم اسـت.
فرمـودهای از ایـن تأکیـد باالتـر نیسـت که سـومین نکتـه اینکه در
درس ،تدریـس ،بحـث و تحقیـق ،خلـوص نیـت و خدمـت به بسـط
علـم و دفـع جهـل از خـود و دیگـران را وجهـه همـت قـرار دهند و
بداننـد کـه بزرگتریـن خدمت به بنـدگان خدا و باالترین سـعی ،در
افزایـش بینـش و معرفـت بنـدگان خدا به خـدا و جهلزدایی اسـت.
قـرآن کریـم و حدیـث در رشـتههای مختلـف کمـاالت انسـانی در
نهایـت ایجـاز ،جامعتریـن دسـتورات را در اختیـار بشـر قـرار داده
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اسـت .از شـخص حضرت رسـول اکرم صلی اهلل علیه و آله و سـلم
علاوه بـر قـرآن کریم کـه کالم الهی اسـت ،هزاران کلمـات علم و
حکمـت روایت شـده اسـت و بحمـداهلل در فرهنگ و علـم و معرفت
غنیتریـن و بهتریـن مکتبهـا و تعلیمـات را در اختیـار داریـم.
نکتـه چهـارم ایـن اسـت کـه در مقـام هدایـت مـردم و دعـوت آنها
بـه خـدا و عمـل بـه احـکام ،بایـد از کمـال حسـن خلـق ،نرمـی،
خوشبرخـوردی و ادب اسـتفاده نمـود کـه خداونـد بـه پیامبـر اکرم
ـم َو لَـ ْو ُك ْن َت َف ًّظـا غ َ
َلیظ
ِـن اهلل ل ِ ْن َ
میفرمایـدَ « :فبِمـا َر ْح َمـ ٍة م َ
ـت لَ ُه ْ
ِـن َح ْول ِـك» بـه (برکـت) رحمـت الهـی ،در برابر
الْ َقلْ ِ
ـب َالنْف َُّضـوا م ْ
آنـان [=مـردم] نـرم (و مهربـان) شـدی! و اگـر خشـن و سـنگ دل
بـودی ،از اطـراف تـو ،پراکنـده مـی شـدند( .آل عمران/آیـه )۱۵۹
یـک روحانـی بایـد همیشـه بـا مـردم بـوده و ملجـأ و پناهـگاه آنان
در مشـکالت دینـی ،اجتماعـی و فکری مردم باشـد و همیشـه و در
همـه حـال ،خودش بـه یاد حضرت بقیـة اهلل االعظـم ارواح العالمین
لـه الفـدا بـوده و مـردم را نیـز بـه آن امـام عزیـز و مهربـان دعوت
نمایـد .انشـاء اهلل همیشـه موفق باشـید.
آیت اهلل علوی گرگانی:

اگـر علم و عمل بـرای خدا
باشـد قطعا نورانیتـی که در آیات
و روایـات بـر آن تأکیـد شـده
بـرای انسـان حاصـل میشـود.
آیـتاهلل سـید محمدعلـی علوی
گرگانـی اسـتاد برجسـته درس
خـارج حـوزه علمیه قـم در دیدار
طلاب مدرسـه علمیـه ثامـن
االئمـه زیرکـوه قائنات با اشـاره
بـه آیـات و روایـات بـر ضـرورت علم انـدوزی تأکیـد کـرده ،گفتند:
درس خوانـدن فـراوان موجب پیدایش علم نیسـت .علم نوری اسـت
کـه خداونـد آن را در دل هـر بندهای کـه بخواهد قـرار میدهد .اگر
انسـان در زندگـی اینگونـه بـه دنبـال علـم و دانـش باشـد خداوند
نیـز نتیجـه کار او را در آخـرت خواهـد داد .اگـر عالم بـه این وظیفه
الهـی خـود به درسـتی عمـل کنـد خداوند پـاداش بزرگـی در دنیا و
آخـرت بـه او عطـا خواهد کـرد .خداوند مـزد عمل کننده بـه علم را
هـم در دنیـا و هـم در آخـرت مـی دهـد اما مـزد و پـاداش واقعی او
وعدههـای حـق الهـی اسـت کـه در آخـرت نصیبـش میشـود .اگر
علـم و عمـل برای خدا باشـد قطعـا نورانیتـی که در آیـات و روایات
بـر آن تأکیـد شـده بـرای انسـان حاصل میشـود.

نگاهی به تبصره جدید آییننامه آموزشی حوزههای علمیه

در پیرایش «تبصرهای عزیز»

معاونت پژوهش حوزه علمیه فارس ،از سال  ۱۳۸۹تا کنون با
استفاده از ماده  ۳۲آییننامه آموزشی مدارس علمیه برادران کشور که
اجازه استفاده از  ۵نمره امتحانی را در فعالیتهای کالسی ،حضور و
غیاب و تالشهای پژوهشی را داده بود ،طی ابتکاری قابل تقدیر ،اقدام
به برنامهریزی «طرح تکالیف پژوهشی» نموده و ضمن طرح در جلسه
شورای حوزه علمیه فارس ،آییننامه اجرایی آن را به امضای نماینده
محترم ولی فقیه در استان فارس ،معاون وقت آموزش و معاون پژوهش
مدیریت حوزههای علمیه فارس رسانید و از سال بعد اقدام به برگزاری
این طرح نمود که کمک فراوانی به عمومی نمودن مطالبه پژوهش در
مدارس فارس کرده و در اولین سال اجرای این طرح ،منجر به کسب
رتبه اول مراکز استانی در جشنواره عالمه حلی از حیث کمیت آثار شد.
در ادامه و با مشاهده فضای مناسب پژوهشی در استان فارس  -البته در
عین وجود آسیبهایی که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت  -و با
ارزیابی آن ،از سوی معاونت پژوهش حوزههای کشور پیشنویس طرح
تکالیف پژوهشی نگاشته شد و گروهی موظف به شناسایی موضوعاتی
جهت ارایه به مدارس و اولویتبندی این موضوعات جهت ارایه به
طالب شدند که البته هنوز به مرحله انتشار نرسیده است .در کنار این
امر معاونت پژوهش حوزههای علمیه نیز طی رایزنیهایی موفق به اخذ
موافقت با تبصره مذکور و درج در آییننامه جدید گردیده است.
آنچه در آییننمه سال تحصیلی  ۹۴ - ۹۵حوزههای علمیه برادران ذکر
شده است ،با آییننامه تکالیف پژوهشی فارس تفاوت دارد؛ چه آنکه
اگر آییننامه جدید در هر دو نیم سال یک درس اصلی را پژوهشی
اعالم و برای هرکدام از آنها  ۵نمره را لحاظ کرده است ،آییننامه
تکالیف پژوهشی فارس در یک نیمسال  ۵نمره یک درس اصلی و در
نیم سال دیگر اجازه شرکت در آزمون پایانی یک درس اصلی دیگر را
منوط به ارایه پژوهش کرده بود؛ امری که ممکن است در عین حاکم
بودن روح واحد در هر دو قانون ،تبعات و آسیبهایی بههمراه داشته
باشد.

مهدی صنعتی
چندی پیش و به رسم هرساله ،آییننامه جدید آموزشی مدارس علمیه
برادران کشور به مدیران مدارس ابالغ و طی آن ،مسیر حرکت مدارس
علمیه در سال پیش رو روشن گردید .از جمله ویژگیهای این آییننامه
در مقایسه با گذشته ،توجه و نگاه جدیدی است که به جایگاه پژوهش
در مدارس مقدمات شده است؛ در تبصره دوم از بند سیام فصل چهارم
این آییننامه اینگونه آمده است« :در پایههای  ۳تا  ۶در هر نیمسال
تحصیلی در یک درس اصلی تمام  ۵نمره  -فعالیت کالسی -به انجام
پژوهش در آن درس اختصاص مییابد» .بیشک اقدام و تالش معاونت
پژوهش در جایگذاری این تبصره در آییننامه آموزشی مدارس علمیه
کشور قابل تقدیر است؛ لکن نگاهی به آسیبهای احتمالی و شرایط
موجود حوزههای علمیه در کنار ارزیابی تالشهایی با چنین رویکردهایی
خالی از فایده نبوده و در پیرایش مسیر ،کمک شایانی خواهد کرد.
نگارنده به سبب اجرای کامل این آیین نامه در دو مدرسه از مدارس
شیراز و در دو سطح متفاوت طی  ۴سال ،مواردی را به عنوان آسیبهای
این طرح ،بیان کرده و امید دارد که مورد توجه مسئولین ذیربط قرار
گیرد.
ضعف بینشی
مهمترین آسیبی که این طرح را تهدید میکند ،ضعف بینشی متولیان
امر در مدارس علمیه است .نگاه اصولی و واقعی به پژوهش  -که
با علمآموزی حوزوی یگانگی دارد  -را افراد اندکی درک میکنند.
این ضعف موجب میشود در چینش کادر مدارس ،به مقوله پژوهش
توجه کافی نشود و این معاونت در بیشتر موارد ،جایگاه بایستهی
خود را در مدارس بهدست نیاورد؛ امری که قطع ًا در اجرایینشدن یا
سمبلکاری تبصره مذکور نقش بهسزایی دارد .این را اگر به رویکرد
غلط نمره محوری  -به جای علممحوری  -که جدیدترین دستاورد
حوزه است ضمیمه کنیم ،بیم آن میرود که همین  ۵نمره پژوهشی،
خود مستمسکی برای افزایش دیمی نمرات و ارتقای معدل مدارس
باشد.
ضعف آموزشی
پاشنه آشیل این طرح و نقطه ضعف مهم آن ،تعداد اندک کادر و
اساتید مسلط به روشهای پژوهشی و توانمند در راهنمایی و ارتقای
مهارتهای طالب گرانقدر است .نتیجه آنکه اگر برخی مدارس
نیز متعهد به اجرای این تبصره باشند ،خروجی فعالیتهای آنان
پژوهشهایی غیرقابل ارایه و فاقد هرگونه استانداردهای پژوهشی
است .با این اوصاف بهنظر میرسد قبل از استفاده از این تبصره یا در
عرض آن ،در صورتی که برای تمدید حکم کادر و اساتید مدارس علمیه
نیز شرط ارایه مقاالت علمی با رعایت استاندارهای پژوهشی لحاظ
میشد ،کارگشایی بیشتری داشت .بیشک در این مورد برقراری
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کارگاههای دانشافزایی پژوهشی در شهرستانها و نه بهصورت
متمرکز در مرکز استان بهنحوی که خروجی کارگاهها مقاالت
علمی باشد هم تا حدودی میتواند به حل این مشکل کمک نماید.
برقراری کارگاههای متنوع در مدارس نیز راهکار دیگری است که
بهصورت جدی باید دنبال نمود .استفاده از اساتید مسلط حوزوی
یا حتی دانشگاهی در صورتی که منجر به ارایه مقاالت استاندارد
از سوی طالب شرکتکننده در این کارگاهها شود میتواند نتایج
خوبی را در پی داشته باشد.
ضعف ساختاری
در کنار عدم نگاه استقاللی به معاونت پژوهش در مدارس و گزینه
اول حذف به دلیل چابکسازی(!) تشکیالت حوزوی ،عدم حمایت
مالی مرکز مدیریت از معاونین پژوهش مدارس و اساتید بهواسطه
راهنمایی طالب در وادی پژوهش نیز امری علیحده است.
استادی که بهصورت تماموقت در اختیار مدرسه است ،پس از ۴
ساعت تدریس و دو ساعت مشاوره حتی شاید نتواند به سؤاالت
علمی طالب خود پاسخ دهد؛ چه رسد به راهنمایی پژوهش که
غالب ًا سررشتهای در آن ندارند .بر همین اساس ،شایسته است
معاونت پژوهش حوزههای علمیه کشور از یکسو ترتیبی اتخاذ
کرده و شرایط ترتیباثردادن تالشهای پژوهشی اساتیدی که با
روش پژوهش آشنا بوده و صالحیت راهنمایی طالب را در نگارش
مقاالت دارند ،در پرداختی مرکز مدیریت فراهم کند و از سویی
دیگر هزینه معاونین پژوهش مدارس کشور به نحو کامل از سوی
مرکز مدیریت پرداخت شود تا مدیران در بهکارگیری نیروهای
پژوهشی در مدارس دچار تردید نشوند.
با آنکه الزامآوری این تبصره در رتق و فتق امور پژوهشی بسیار
مناسب و کارگشاست ،لکن برخی صاحبنظران به درستی ،لحاظ
درس روش پژوهش را گام بعدی این مسیر قلمداد کرده و آن را
واجب میشمارند .نوع تدبیر اتخاذشده نیز از بازدارندگی مناسبی
برخوردار نیست .نگارنده در مدت اجرای طرح تکالیف پژوهشی در
مدارسی از شیراز ،با طالب مستعد توانمندی روبهرو شده است
که در عین تسلط بر درس و روشهای نگارش مقاالت علمی ،به
دالیل گوناگونی عطای پنج نمره درس اصلی در آزمون نیمسال
نخست را به لقایش بخشیده و از ارایه پژوهش استنکاف ورزیدهاند؛
لکن همه طالب در نیمسال دوم و بهخاطر مانعیت از شرکت در
جلسه آزمون ،پژوهش را ارایه نمودهاند .در این مورد نیز تجربه
همین را اثبات و در صورت اجرای متقیانه و مجدانه از سوی
مدارس ،حکم به عدم بازدارندگی تبصره جدید آییننامه میکند.
بی شک اما ،تبصرهی جدید ،گامی رو به جلو در عمومیکردن
فضای پژوهش در مدارس است؛ اقدام مبارکی که به ج ّد ،باید آن
را پاس داشت و ضمن تقدیر از مسئولین محترم معاونت پژوهش
حوزههای علمیه کشور در جهت تعالی و پیرایش آن تالش نمود؛
این وجیزه نیز هدفی جز این را دنبال نمیکند.
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به مناسبت  ۱۹ذیقعده ،والدت این عالم بزرگ؛

بینــش فرهنگــی و سیاســی آیــت اهلل
محمــد طباطبایــی
ســید ّ
سید محمد طباطبایی از بزرگترین رجال روحانی عصر مشروطیت
ّ
بود .التفات و آگاهی او به مقوله مشروطیت ،حتی زبان بسیاری از
منتقدان را هم به تحسین گشوده بود .احمد کسروی اینگونه از
طباطبایی یاد میکند« :واقعیت این است که به جز طباطبایی ،به
سبب سفرهایش به روسیه و کشورهای عربی و ترکیه و مالقات با
رهبران و سیاستمداران گوناگون ،هیچ روحانی دیگری معنای واقعی
مشروطیت را نمیدانسته .او تنها مجتهد برجسته شیعه از زمان خودش
ملیت به معنای نو آن را داشت».
بود که سخنانش مفاهیم ّ
دیگرانی نیز از طباطبایی به نیکی یاد کردهاند و او را عالم به
دستاوردهای نوین و علی الخصوص ،طریقت مشروطه دانسته بودند.
از وی اینگونه یاد شده است ...« :و همین که طباطبایی ،با سواد و
معلومات بودن را برای یک رژیم الزم میداند ،خود نشاندهنده آن
است که او به خوبی با معنای مشروطه آشنا بوده است».
«هر گامی که در نگارش تاریخ انقالب مشروطیت برمیداریم به نام
نامی مرحوم طباطبایی برمیخوریم زیرا این روحانی بزرگ یکی از
مؤسسین و رهبران مشروطیت ایران بود که تا آخر عمر برای حفظ
اساس حکومت ملی جانفشانی و پایداری نمود».
طباطبایی با بینشی که نسبت شبه مشروطه و دستاوردهای جدید
داشت ،کوشیده بود تا مواجهه نیکی با این مقوالت داشته باشد .او
به دیده انکار بر مفاهیم جدید نمینگریست .در اندیشه طباطبایی،
مطرود دانستن و منکوب کردن عقالنیت غربی ،به بهانه مخالفت با
اسالم ،جایگاهی نداشت.
طباطبایی مجتهد مسلّم بود اما خود را محصور به دایره علوم دینی
نکرده بود .ناظم االسالم کرمانی در این باره میگوید« :تاکنون عالمی
صحت و انصاف ندیدیم ،سیاسی میداند،
به این خوبی و آگاهی و ّ
خطوط خارجه را میخواند ،به حقوق ملل عارف ،به قوانین ممالک
و دول واقف ،ملتدوست ،معارفخواه ،وطنشناس ،دولتخواه ،به
مواقف و مقتضیات عصر آگاه ،با دانش و دوربین ،موشکاف و جوانمرد،
با ذوق و اهل درد ،برای وطن ،شب و روز در چارهجویی و خیرگویی،
مخصوص ًا در اصالح معارف ایران سری ُپر شور داشته و دقیقهای آرام
ندارد ،مش ّوق مدارس و مکاتب ،مر ّوج جراید و مکاسب»...
وی به شدت با حاکمیت استبداد به مخالفت برخاسته بود و در مخالفت
خود ،هیچگونه پروایی نداشت .آنگونه که گفتهاند« :آقای طباطبایی
نهتنها از معاشرت شاه و درباریان تنفر میفرمود ،بلکه آنچه بزرگان
دیگر از قبیل سید جمال الدین و میرزا ملکم خان جرئت تصریح
نداشتند و با کنایه اشاره میکردند ،تصریح و معایب سلطنت مستبده و
مقاصد حکومت خودسرانه جابرانه را آشکار میفرمود )۵(».وی عالوه

بر مخالفتهای اینچنینی ،به اقداماتی فرهنگی همت گمارده بود و
میکوشید تا به تنویر افکار بپردازد.
مبارزه فرهنگی با استبداد
آیت اهلل سید محمد طباطبایی به منظور مبارزه فرهنگی با استبداد،
مدرسه مبارکه اسالم را در سال  ۱۳۱۷ه ق ،در تهران تأسیس کرد.
این اقدام طباطبایی ،در مقابل دو طیف بود .یکی استبدادطلبان که
جز حاکمیت خودکامه چیزی در سر نداشتند و گروه دوم افرادی که
تأسیس مدارس جدید را مخالف با روشهای اسالمی میدانستند.
ناظم االسالم کرمانی ،این اقدام طباطبایی را عاملی مهم در قطع
شجره خبیثه شر ،از کشور میداند ...« :مساعی جمیلهشان در ترقی
نوع بشر بود و قطع شجره خبیثه ش ٍّر پیوسته مواعظ ایشان در تنویر
عقول بود و همیشه جهدشان در تعلیم جهول ،از این رو امر به
تأسیس مدرسه اسالم فرمود و تشکیل انجمن مخفی که در آن
نوباوگان وطن و رجال آتیه را به طرز جدید آموزگاری کنم و در آن
خفتگان بادیه و مردان حالیه را بیداری دهم شروع به عمل شد،
ترقیات فوق العاده کردند
مدرسه اسالم افتتاح یافت و شاگردان آن ّ
و انجمن مخفی نیز تأسیس شد و نتایج آن آشکار گشت .و این هر
دو سرمشق دیگران شد .از آن پس مدارس زیاد دایر و انجمنهای
بسیار تشکیل یافت و یادداشتها بر اوراق بیشمار ثبت گردید».
میرزا محمد کرمانی که بعدها ناظم این مدرسه شده بود ،به همین
دلیل که او را ناظم مدرسه اسالم کرده بودند ،به ناظم االسالم
کرمانی ملقب شد.
مبارزه سیاسی با استبداد
طباطبایی نهتنها در عرصه فرهنگی میکوشید تا به پذیرش
دستاوردهای جدید روی خوش نشان دهد و آن را مقبول اسالم قرار
دهد ،از طریق سیاسی هم میکوشید تا به مقابله با استبداد بپردازد.
وی نامههای بسیاری را برای حاکمان مینگاشت .وی مبارزه عملی
تحصنهایی که میکرد ابراز میداشت .وی در
خود را در قالب ّ
نامهای که به مظفر الدین شاه نوشته است میگوید« :اعلیحضرتا!
رعیت پریشان و گداست .تع ّدی حکام و مأمورین
مملکت خرابّ ،
رعیت دراز ،ظلم حکام و مأمورین اندازه
بر مال و عرض و جان ّ
ندارد .از مال رعیت هر قدر میلشان اقتضا کند میبرند ،قوه غضب
و شهوتشان به هر چه میل و حکم کند از زدن و کشتن و ناقص
کردن اطاعت میکنند».
وی در ادامه نامه خود ،به تشکیل مجلس نیز اشاره میکند و شاه
را یادآور میشود که ایجاد مجلس میتواند حتی سلطنت را از زوال
نجات دهد .او میگوید« :در زاویه حضرت عبدالعظیم (ع) سی روز با

کمال سختی گذرانیدیم ،تا دستخط همایونی در تأسیس مجلس
مقصود صادر شد ،شکر به جا آوردیم و به شکرانه این مرحمت،
چراغانی کرده ،جشن بزرگی گرفته شد .به انتظار انجام مضمون
دستخط مبارک روزگار میگذرانیدیم ،اثری ظاهر نشد .همه را
به طفره گذرانیده ،بلکه صریح ًا میگویند این کار نخواهد شد و
تأسیس مجلس ،منافی سلطنت است .نمیدانند سلطنت صحیح
بیزوال با بودن مجلس است .بیمجلس ،سلطنت بیمعنی و در
معرض زوال است».
وی در نامهای که به عین الدوله مینویسد نیز به نکاتی اشاره
میکند که از ذکاوت و درایت سید خبر میدهد .وی اینگونه عین
الدوله را مورد خطاب قرار میدهد« :کو آن همه راز و عهد و پیمان؟
مسلّم است از خرابی این مملکت و استیصال این مردم و خطراتی
که این صفحه را احاطه نموده است خوب مطلعید و هم بدیهی است
و میدانید اصالح تمام اینها منحصر است به تأسیس مجلس و
اتحاد دولت و ملّت و رجال دولت با علما .عجب در این است که
مرض را شناخته و طریق عالج هم معلوم ولی اقدام نمیفرمایید.
این اصالحات عم ً
ال قریب واقع خواهد شد لیکن ما میخواهیم به
دست پادشاه و اتابک خودمان باشد نه به دست روس و انگلیس
و عثمانی .ما نمیخواهیم در صفحات تاریخ بنویسند :دولت به
مظفرالدین شاه منقرض و ایران در عهد آن پادشاه بر باد رفت خطر
نزدیک و وقت ضیق و حال این مریض مشرف به موت است».
سید محمد طباطبایی میکوشید هم در مقام نظر و در عرصه
فرهنگی و هم در وادی عمل و سیاست ،موافقت و همدلی خود
نیک جهان جدید اعالم کند .او وقتی با استبداد
را با دستاوردهای ِ
مبارزه میکرد ،عدم التفات به دنیای جدید را از سوی حکومت مورد
نکوهش قرار میداد .سید محمد طباطبایی با این شیوه بود که
استبداد را نیز برنمیتابید و ُمهر بطالن بر آن میزد .او با این شیوه
خود ،یکی از بزرگترین و تاریخسازترین روحانیون مشروطیت ایران
لقب گرفت.
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به مناسبت سالگرد رحلت مؤسس حوزه

آیتاهلل حائری یزدی در حلقه قم یا نجف نبود
آیین نکوداشت آیت اهلل حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی ،موسس حوزه علمیه قم ،با هدف بررسی
روششناسی فقاهتی آن فقیه و مرجع شیعی ،با سخنرانی آیت اهلل حسینی بوشهری ،حجتاالسالم
والمسلمین ابوالقاسم علیدوست و همچنین دکتر موسی حقانی ۱۸ ،اردیبهشت  ،۱۳۹۳در بیت شریف
مرحوم آیت اهلل حائری برگزار شد .مباحثات ،برای اولینبار متن کامل سخنان استاد برجسته حوزه،
حجتاالسالم والمسلمین ابوالقاسم علیدوست را برای استحضار و استفاده طالب ،فضال و عالقمندان
منتشر میکند.

بسم اهلل الرحمن الرحیم .الحمدهلل
والصالة والسالم علی رسول اهلل وعلی آله آل
اهلل ،الذین بهم فتح اهلل وبهم یختم اهلل ولعنة
اهلل علی أعدائهم أعداء اهلل إلی یوم لقاء اهلل.
اللهم صل علی محمد و آل محمد واهدنا لما
اختلف فیه من الحق بإذنک إنک تهتدی من
تشاء إلی صراط مستقیم.
از حضور اساتید ،بزرگان و سروران و طالب
فاضلی که در اینمجلس مستطاب شرکت
فرمودند ،تشکر میکنم؛ همچنین از بیت
حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی و سرور
گرامیمان حضرت حجتاالسالم والمسلمین
شهرستانی که در تأسیس این بنیان خیر سهم
تمام داشتند .از اساتید بزرگوار عذرخواهی
میکنم که وقتشان را ضایع میکنم ،اما
در هر صورت عنوان شده که حقیر ،موضوع
بحث را دنبال کنم.
موضوعی که در نظر گرفته شده ،روششناسی
فقاهت آیت اهلل مؤسس در فقه ،و اصول
فقاهت به معنای منهج فقهی ایشان است؛
هم در فقه ،هم در اصول فقه .اما ممکن است
این سؤال برای برخی از افاضل پیش بیاید
که ثمره روششناسی فقاهت یک شخصیت،
یک مکتب یا یک مکان چیست؟ روشن
است که با تأمل بیشتر ،میتوان آثاری را بر
روششناسی مترتب کرد؛ اوال وقتی روش
فقاهت یک شخصیت دانسته شود ،میتوان
مدیریت او را بر بحثها پیشبینی کرد ،و
طبیعتا اگر آن شخصیت ،نقد ،انتقاد یا تأییدی
دارد ،میتوان دریافت که این نقد ،بنایی است
یا مبنایی.
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انصاف ،دلیل پنجم استنباط آیتاهلل
حائری یزدی
شاید سالهای  ۱۳۶۵یا  ۶۶بود که به
حاشیهای بر مکاسب به قلم محقق ایروانی
برخورد کردم .مرحوم شیخ درباره اینکه آیا
به تعهدات ابتدایی ،شفع گفته میشود یا نه،
مباحثی را مطرح میکند .ایشان یک طرف را
تقویت میکند ،ولی برخالف انتظار ،با عبارت
«لکن اإلنصاف  ،»...به تقویت مبنای مخالف
ّ
میپردازد .مرحوم ایروانی در آنجا اشکالی
دارد .ایشان میفرماید :این چه شیوه بحث
کردن است! شما که اسناد را بررسی کردید
و مبانیتان روشن است ،چطور میخواهید با
یک «لکن اإلنصاف  » ...و البته به کمک
برخی از مؤیدات ،نظر خودتان را در هالهای از
تردید فرو ببرید یا نظر مخالف را تقویت کنید؟
مرحوم ایروانی در حاشیه بر مکاسب،
نارضایتی خود را از این شیوه بحث کردن،
ابراز میکند .حتما این جمله را بارها شنیدهاید
که بزرگان فرمودهاند مرحوم شیخ ،انصاف را
به عنوان دلیل پنجم وارد صحن استنباط
کرد .البته همه میدانند که این ،یک شوخی
است ،ولی ّ
حظی از ج ّد دارد .در حالی که
اگر کسی به مبنای شیخ انصاری در استنباط
توجه داشته باشد ،میداند که انصاف واقعا
جا دارد .به قول دولتیها ردیف بودجه دارد.
ولی باید با مبانی آشنا بود .در روش استنباط
مرحوم شیخ ،انصاف جا دارد ،ولی چنین
نیست که به تخمیس اسناد پرداخته باشد و
در کنار اسناد چهارگانه ،سند پنجمی مطرح
کرده باشد.
نکته دیگری که بر روششناسی مترتب
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میشود ،این است که اگر کسی روش
یک شخصیت فقهی را به دست آورده
باشد ،میتواند در حوزههای سکوت ،و در
حوزههایی که آن شخصیت وارد نشده،
دقیقا یا تخمینا نظر او را به دست بیاورد.
البته ثمرات دیگری هم هست که با توجه
به فخامت این نشست مستطاب ،از آن
عبور میکنم .لذا چنانکه میبینید ،امروزه در
فلسفههای مضاف ،روششناسی آن دانش یا
شخصیت آن دانش ،از مباحث مهم است و
دنیا هم آن را پذیرفته است.
مکتب قم و نجف؛ رویارویی
مکتب نجف غالبا صناعتمحور است،
در حالی که مکتب قم تأکید بیشتری
بر تجمیع ظنون دارد و گاهی مثال
وقتی قم یا نجف را با سامرا مقایسه
میکنند ،میگویند« :در سامرا بیشتر
ّ
لعل حاکم است ،ولی در مکتب قم
ّ
و نجف ،مخصوصا نجف ،إنما حاکم
است» ،یعنی این است و جز این
نیست.

عرفگرایی و متنگرایی
گاهی در روششناسی ،یک مکان را در
مقابل مکان دیگر قرار میدهیم .به عنوان
مثال در دوران معاصر ،مکاتب قم ،نجف،
سامرا ،بغداد ،حله و ...به عنوان مکاتب اصلی
جا افتاده و با یکدیگر مقایسه میشوند.
بررسی روششناسیهایی که مضافالیه آنها

حوزه و منطقه باشد ،هم طرفداران جدی
دارد ،هم مخالفان جدی .به عنوان مثال در
نوشتههای دوران معاصر میبینید که وقتی
فقاهت و مدرسه قم را با فقاهت و مدرسه
نجف مقایسه میکنند ،میگویند مدرسه
نجف قاعدهگراست و حتی در روش ورود
به مسئله و مدیریت بحث ،ابتدا به سراغ
قاعده میرود .حتی پس از قاعده ،ابتدا از
اصل عملی استفاده میکند ،سپس به سراغ
اسناد خصوصی و روایات خاصه و آیات قرآن
میرود .در حالی که در مکتب قم ،مسئله را
ابتدا بر اساس اسناد خاص بررسی میکنند و
سپس اگر نیازی بود ،به سراغ اسناد و ادله
عام میروند.
در مکتب قم ،عرفگرایی و متنگرایی
پررنگتراست .البته عرفگرایی و متنگرایی،
هر کدام وادی مستقلی هستند .در حوزه نجف
کمتر به این جهت توجه میشود و
قاعده ،بیشتر مورد توجه است .در
مکتب قم به علوم استنباطی توجه
بیشتری میشود ،ولی در نجف
اینگونه نیست.
فکرها گاهی در مکتب قم ،فکرهای
سیستمی است ،یعنی یک متفکر و
مستنبط ،از مطالعات خاص و خرد،
به دنبال استنباط یک سیستم است،
در حالی که در حوزه مبارکه نجف،
اغلب مطالعات -به تعبیر امروزیها -اتمیک
و جداجدا است.
مکتب نجف غالبا صناعتمحور است ،در
حالی که مکتب قم تأکید بیشتری بر تجمیع
ظنون دارد و گاهی مثال وقتی قم یا نجف
را با سامرا مقایسه میکنند ،میگویند« :در
سامرا بیشتر ّ
لعل حاکم است ،ولی در مکتب
قم و نجف ،مخصوصا نجف ،إنّما حاکم
است» ،یعنی این است و جز این نیست.
من شخصا به عنوان طلبه کوچکی در این
حوزه ،این روش را چندان دقیق نمیدانم
و البته چنانکه عرض کردم ،این روش،
مخالفان و موافقانی جدی دارد .البته در حوزه
مبارکه نجف ،شخصیتهایی داریم که تمام
یا بسیاری از ویژگیهای آنها منطبق با مکتب
قم است.

شیخ اعظم انصاری که بر قله فقه و اصول
ایستاده است،عمدتا تربیت شده نجف است.
اگرچه ایشان در ایران درس خوانده است،
ولی به هر صورت عمری را در نجف گذرانده
و با گفتمان نجف قلم میزند .با این وجود،
ایشان به معنایی که امروزه به کار میرود،
صناعتمحور نیست.
مرحوم شیخ اعظم در همان بحثی که اشاره
کردم و در بحث ابتنای صور مجسمه ،به
همین روش عمل میکند .البته مثالها
همین دو سه مورد نیست ،بلکه مکاسب شیخ
مشحون از این روش و متد برخورد است.
ایشان وقتی میخواهد راجع به نگاهداری
صور مجسمه که آیا جایز است یا نیست،
بحث کند( ،البته از وقتی متن را دیدهام خیلی
وقت میگذرد ،اما فکر میکنم)  ۹وجه برای
یک طرف ،شاید منع ،میآورد؛ روایت محمد

بن مسلم ،فالن روایت ،فالن روایت ،و بعد
از عناصری به عنوان سند استفاده میکند
که تکتک این عناصر سند نیست ،ولی
مجموعه اینها در یک تعاضد حلقوی دست
به دست هم میدهند و حلقهحلقه میشوند
و زنجیرهای را میسازند .و این روش در
حالی است که شیخ عمدتا چهره نجف است.
و البته نقضهای بیشتری هست که من از
این عبارت میگذرم ،چون باید بیشتر درباره
مرحوم حاج شیخ گفتگو کنیم.

جوان را نادیده بگیریم و همیشه به گذشتگان
نگاه کنیم و به قول عربها ُکنتی بشویم
و بگوییم ک ّنا کذا و ک ّنا کذا و االن چیزی
نیستیم ،ولی به هر صورت این روش ،چندان
روش موفقی نیست ،چون نقضهای بسیاری
دارد؛ روششناسی مضاف به یک حوزه،
روششناسی حوزه سامرا ،روششناسی حوزه
نجف ،روششناسی حوزه قم ،نقضهایی
دارد که خیلی نمیشود از آن دفاع کرد ،اما
علیرغم شاید کمسود بودن و کماثر بودن این
نوع روششناسی ،وقتی جای مضافالیه را
عوض کنیم و اشخاص بگذاریم ،کاری به
غایت سودمند است ،یعنی مثال روششناسی
فقاهت شیخ انصاری .البته کلمه فقاهت در
فارسی به این معنا میآید ولی معنای اصیل
عربیاش با تسامح است .من هم با اکراه به
کار میبرم ،ولی در فارسی رایج شده .همان
کلمه فقه و اصول ،دقیقتر از واژه
فقاهت است؛ مثل روششناسی
فقه و اصول شیخ انصاری،
روششناسی فقه و اصول حاج
شیخ عبدالکریم ،روششناسی فقه
و اصول ابن ادریس و همینطور
هکذا .این بسیار خوب است.
بعضی از خاورشناسان و
شخصیتهای
مستشرقین،
فکری اسالم را مشخصا مطمح
نظر قرار دادهاند؛ مثل ابن ادریس .یکی از
خاورشناسانی که هنوز نتوانستهام کتاب او
را به دست بیاورم ،روششناسی اجتهاد ابن
ادریس را نوشته و بسیار هم مفید است .وقتی
ابن ادریس در کتاب «السرائر» میگوید این
مطلب را اصول تأیید میکند ،اصول در کالم
ابن ادریس چیست؟ آیا منظور اصول عملیه
است؟ آیا قواعد کالن است؟ وقتی روش
اگر کسی ما را مجبور کند و بگوید
دقیقا یکی را نام ببر ،باید بگوییم
تاثیر روش سامرا را بر فکر ایشان،
غلیظتر از نجف میدانیم.

روششناسی استنباط فقها را باید
شناخت
آنچه امروزه در محاسبهها و نوشتهها میآید او را مخصوصا در ارتباط با مقاصد الشریعه
و مرسوم است و فضالیی گاهی وارد این بدانیم که ابن ادریس چطور با مقاصد برخورد
صحنهها میشوند ،ما نباید فضل فضالی میکند ،در آن صورت اصول مذهب و اصول
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قواعد مذهب از نظر ابن ادریس معنا پیدا
میکند.
شیخ طوسی در مواردی ادعای استناد به
روایات میکند که ما یک روایت هم نداریم.
این غیر از جاهایی است که ادعای اجماع
میکند و بزرگان فرمودهاند از باب اجماع
علیالقاعده است .اگر کسی متد استنباط شیخ
طوسی را نداند ،میگوید ایشان اشتباه کرده
است؛ چرا که میبیند ما حتی یک روایت
نداریم در حالی که شیخ گفته روایات داریم.
من مواردی را یادداشت کردهام که االن
همراه ندارم که شیخ طوسی چنین ادعایی
میکند .ولی وقتی متد استنباط شیخ طوسی
را بدانیم که ایشان اخباری که ادعا میکند،
شبیه اجماع علیالقاعده است و مقید نیست
که از روایات خاص شروع کند ،این معنا جای
خودش را باز میکند.
مرحوم آیت اهلل حائری در حلقه
خاصی نبود
به هر صورت ،روششناسی استنباط
شخصیتها ،بسیار مناسب است .به مرحوم
حاج شیخ برگردیم .برای اینکه بفهمیم حاج
شیخ به کدام مکتب نزدیک است ،آیا مکتب
خاصی دارد ،یا منهج مشهور را دارد ،و یا
تلفیق یا آمیختهای از مناهج مختلف را دارد،
سیر کوتاهی راجع به عمر علمی ایشان بیان
میکنم .ایشان متولد  ۱۲۸۰هجری قمری
است .در سال  ۱۲۹۹یعنی در  ۱۹سالگی وارد
سامرا میشود .قبل از آن دو سال در کربال
بوده است .تا سال  ۱۳۱۲در سامرا زیست
علمی دارد؛ یعنی  ۱۳سال .ابتدا از مرحوم
شهید شیخ فضل اهلل نوری ،و میرزا ابراهیم
محالتی شیرازی ،سطح را استفاده میکند و
حدود  ۱۰سال خدمت استا ِد ایستاده بر قله
و ویژهدان فقه و اصول ،مرحوم فشارکی
بوده است .من در کتاب یا سندی ندیدم
که این شخصیت از درس میرزای بزرگ
استفاده مستقیم کرده باشد .البته میرزا میزبان
ایشان بوده ،ناظر بر کار ایشان بوده ،ولی من
پیدا نکردم که شاگردی میرزای بزرگ را
کرده باشد .گرچه شاگردی مرحوم آیت اهلل
فشارکی ،با واسطه ،شاگردی میرزای شیرازی
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به حساب میآید.
در سال  ۱۳۱۲یعنی بعد از  ۱۳سال زیست
علمی بسیار موفق ،به نجف میرود و سه
سال در نجف زیست میکند .در سه سال
اقامت در نجف ،باز از محضر مرحوم آیت اهلل
فشارکی و استاد شهیر و بنام آن دوران ،آقای
آخوند خراسانی استفاده میکند .یعنی از سامرا
استفاده میکند ،از نجف هم که تجسم علمی
این شهر و اصول آن ،آقای آخوند خراسانی
متب ّول است ،استفاده میکند .تا  ۱۳۱۶در
نجف میماند و بعد وارد کربال میشود و ۱۶
سال در کربال زندگی میکند .یعنی همچنان
اوج استفاده و بهرهمندی ایشان است .مقداری
از فاضل اردکانی استفاده میکند ،ولی من
مشخصا نتوانستم از زیستنامه ایشان دریابم
که در این  ۱۶سالی که ایشان در کربال بوده،
دقیقا از کدام استاد استفاده میکند .ایشان در
سال  ۱۳۳۲به ایران میآید و به مشهد میرود
مهمترین مسئلهای که باید در
روششناسی در نظر گرفت ... ،نگاه
دو شخصیت فقیه اصولی شیعه ،به
عقل است؛ آیا کارآیی استقاللی عقل
را قبول دارد؟ آیا کارآیی ابزاریاش
را قبول دارد؟ آیا کارآیی تأمینی
ترخیصی عقل را قبول دارد یا نه؟

و بعد وارد اراک میشود و استفاده علمی و
تحصیلی آیت اهلل شیخ عبدالکریم قطع
میشود و قاعدتا قبل از آن قطع شده بود،
یعنی اینطور نبوده که همه  ۱۶سال حضور در
کربال ،استفاده علمی از دیگران برده باشد و
شاید به همین خاطر ،از اساتید وی در کربال،
آنطور که باید نامی برده نشده ،یعنی سالبه به
انتفای موضوع بوده است.
ایشان  ۸سال در اراک زندگی میکند و
در سال  ۱۳۴۰قمری که مصادف با ۱۳۰۰
شمسی است ،وارد قم میشود و طبیعتا در قم
هم مجالی برای استفاده علمی ایشان نیست
و  ۱۵سال در قم مرجعیت دارد و سپس در
سال  ۱۳۵۵قمری رحلت میکنند و این روزها
هشتادمین سالگرد ایشان است که ما هم
برای ایشان نکوداشتی برگزار کردیم.
وقتی ما این سیر تاریخی را دنبال میکنیم،
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مرحوم آیت اهلل حائری را در یک حلقه
خاص نمیبینیم .نمیتوانیم بگوییم ایشان
از مکتب قم است ،چون در عمر ایشان ،قم
مکتبی ندارد ،ولو قبل از آن داشته است .و
نمیتوانیم بگوییم ایشان متاثر از نجف است،
چرا که زیست زیادی در نجف نداشته است.
اما مدتزمان زیادی در کربال و سامرا بوده.
من در  ۱۶سال کربال ،هیچ تاثری بر ایشان
نمیبینم ،اما در متدلوژی فقاهت ایشان ،آثاری
از سامرا دیده میشود .لذا اگر بعد از یک سیر
کوتاهی که در ادامه دارم ،نتیجه بگیرم که
ایشان به مکتب خاصی تعلق ندارد ،سخن
درستی است و دلیل آن هم این زیست ایشان
در شهرها و حوزههای مختلف است .ولی اگر
کسی ما را مجبور کند و بگوید دقیقا یکی را
نام ببر ،باید بگوییم تاثیر روش سامرا را بر
فکر ایشان ،غلیظتر از نجف میدانیم .قمی
هم در کار نبوده که بخواهیم از قم یاد کنیم.
اگر بگوییم در سامرا ّ
لعل بیشتر حاکم است
تا انّما ،این نکته را در روش آیت اهلل حائری
میبینیم .و اگر معتقد باشیم عرفمحوری در
برابر صناعتمحوری در حوزه سامرا حاکم
بوده ،باز در فقاهت آشیخ عبدالکریم آن را
میبینیم.
متدهای روششناسی فقه و اصول
مرحوم شیخ
با این پیشینه و پیشانگاره وارد بحث
روششناسی حاج شیخ میشوم .وقتی
میخواهیم وارد روششناسی شویم ،چه
متدهایی را باید در نظر بگیریم؟ چه محورهایی
را باید در نظر بگیریم؟ چه عناصری مهمتر
است برای آنکه بتوانیم بگوییم این شخصیت
به کدام نحله تعلق دارد؟ من  ۵یا  ۶مورد را
میشمارم و بعد با همین چند عنصر بررسی
میکنم .یکی از محورهایی که منهجساز
است و ممکن است دو فقیه را از هم گسست
دهد و جدا کند ،برخورد این دو شخصیت و
دو فقیه با اسناد اربعه است .من فرض را بر
این میگذارم که دو فقیه ،اسناد اربعه را قبول
دارند .یعنی میگویند سند استنباط ،قرآن،
سنت معصوم ،اجماع و عقل است؛ نه بیشتر و
نه کمتر .اما نگاهی که این دو فقیه میتوانند

به اسناد کنند ،میتواند دو منهج بسازد.
مهمترین مسئلهای که باید در روششناسی
در نظر گرفت ،و اولین مسئله ،این است.؛
اینکه آیا اخباری است یا اصولی است ،آیا
قیاس را قبول دارد یا ندارد ،چندان مهم
نیست و باید از آن عبور کرد .آنچه مهم
است ،نگاه دو شخصیت فقیه اصولی شیعه،
به عقل است؛ آیا کارآیی استقاللی عقل را
قبول دارد؟ آیا کارآیی ابزاریاش را قبول
دارد؟ آیا کارآیی تأمینی ترخیصی عقل را
قبول دارد یا نه؟ آیا نگاه فقیه به سنت ،نگاه
ثقه است؟ یعنی روایتی که ثقه نقل میکند،
یا روایات «موثوق به» برای او مهم است؟
مخصص قرآن قرار میدهد؟ یا
آیا روایت را
ّ
روایت را مخصص قرآن قرار نمیدهد و عام
قرآنی را بر خاص روایی مقدم میکند که
در گذشته طرفداران جدی داشته و ناشیانه
متهم به قیاس شدند .این مجموعه مسائل،
در محور اول مطرح میشود؛ یعنی نگاه فقیه
به اسناد چهارگانه.
دومین محوری که در روششناسی
یک فقیه باید مطمح نظر قرار گیرد ،مقاصد
الشریعه است .نصوص دینی ما در یک تقسیم
کالن ،به نصوص مبین مقاصد ،و نصوص
مبین شریعت تقسیم میشود .اگر نصوص
مبین شریعت ،جزء دین ماست ،اگر «یا ایها
الذین آمنوا اوفوا بالعقود» و «إن العهد کان
فقیهان اهل تجمیع ظنون وقتی به
شهرت میرسند ،شهرت را جابر
ضعف سند میدانند .بعضیهایشان
مثل شیخ انصاری ،عالوه بر اینکه
جابر ضعف سند میداند ،در نفی
غرر ،جابر ضعف داللت هم میداند و
اعراض اصحاب را هم مضعف و کاسر
میداند.

مسئوال» و امثال ذلک در قرآن و روایات ،جزء
دین ماست ،آیات مبین مقاصد هم جزء دین
ماست؛ «هو الذی بعث فی االمیین رسوال
منهم یتلوا علیهم آیاته» هم جزء دین ماست.
نگاه یک فهمنده نصوص دینی و یک فقیه،
به مقاصد شریعت چیست و چقدر میخواهد
این موارد را در استنباط دخالت دهد؟ آیا نگاه

او رد مطلق و نفی صددرصد است؟ عدهای
طرفدار این نظر هستند .آیا نگاه سندی به
نصوص مبین مقاصد میکند؟ که البته در
فقیهان شیعه ،کمتر داریم .متفقهانی داریم
که اینگونه نگاه میکنند .آیا حاضر است
کارایی ابزاری به اسناد مبین شریعت بدهد
و به عنوان مفسر نصوص مبین شریعت به
آن نگاه کند؟ که این اندیشه ،صحیح و متین
است و طرفدارانی دارد .به هر حال باید دید
فقیه چه نگاهی به مقاصد شریعت دارد .این
محور دیگری است که منهج فکری یک فقیه
را شکل میدهد.
محور سوم این است که آیا فقیهی که
میخواهیم راجع به روششناسی او تأمل
کنیم ،حاضر است از خرد به کالن عبور
کند یا نه؟ روایاتی هست که مرحوم شیخ
انصاری دارد و راجع به دهن متنجس است
و به درد استصباح تحت السماء میخورد.
مقدس اردبیلی در مجمع الفائده والبرهان،
از این روایات ،یک قاعده استنباط میکند
و لذا میگوید نه استصباح خصوصیت دارد،
نه تحت السماء خصوصیت دارد و در واقع از
یک نص وارد در مورد خرد با الفاظ خاص،
استنباط یک قاعده میکند.
صاحب حدائق ،اخباری است ،ولی در کتاب
خود تصریح میکند که اکثر قواعد ما ،از
نصوص وارد در موارد خرد استنباط شده و
ِ
این را استنباط میکند ،اما در مقابل بزرگانی
داریم که حاضر نیستند از نصوص خرد به
کالن برسند ،مگر در موارد بسیار استثنایی.
نگاه تاریخی ،نگاه پیشینهشناسانه به مسائل،
اینکه یک مسئله در چه فضایی مطرح شده،
این سؤال در چه فضایی آمده ،اهل تسنن
در این مسئله چه نظری دارندّ ،
حکام و
حکومتها چه نظری داشتند ،و اینکه این
سؤال اصال واکنش به چه جریانی است ،اینها
موارد مهمی است که فقیهی مانند آیت اهلل
بروجردی را به عنوان کسی میشناسند که
نگاه بیشتری به این جهات دارد.
مواردی که گفته شد ،از محورهای مهم است.
البته من نمیخواهم بگویم محورهای یک و
دو و سه است ،اما محورهای مهمی است .اما
آخرین محوری که در متدولوژی باید مطمح

نظر قرار بگیرد و شاید قدری درباره این محور
بیشتر صحبت کنم چون کمتر به آن توجه
شده ،این است که آیا فقیهی که میخواهیم
فقه او را روششناسی کنیم ،صناعتمحور
است؟ مدرسهای فکر میکند؟ در فقاهت،
ریاضی میاندیشد؟ صغری و کبری و نتیجه
میآورد؟ یا اینکه در بسیاری از موارد به
تجمیع ظنون میپردازد و از طریق تجمیع
ظنون به اطمینان میرسد ،و یا حتی اگر به
المیسره،
اطمینان نرسد ،به عنوان خیر الطرق ّ
آن را در استنباط خود استفاده میکند .این دو
نگاه ،آثار و تفاوتهای عجیبی هم در فقاهت
دارد که اگر فرصت شد ،در تتمه وقت،
مواردی را که از حضرت آیت اهلل موسس
در این رابطه یادداشت کردهام ،بیان میکنم.
روششناسی مبتنی بر تجمیع
ظنون ،در برابر صناعتمحوری
این مطلب را دو سه سال قبل در یک مصاحبه
عرض کردم و منتشر شد و بعد افرادی در
حد وسیع از آن استفاده کردند ،ولی به نظر
من مطلب را درست نگرفتند .یعنی استنباط
کردند که من میخواهم بگویم که عدهای
اهل تجمیع ظنون هستند و از این راه به
اطمینان میرسند و عمل میکنند ،و عدهای
دیگر صناعتمحورند و با تجمیع ظنون ولو
به اطمینان برسند ،عمل نمیکنند .این اشتباه
است که گاهی در بعضی از مقاالت و بعضی
از جزوات آمده و من زیاد دیدهام .آنچه که
صحیح است و شاید برای اولین بار در آن
مصاحبه عرض شده ،این است که فقیه اهل
تجمیع ظنون ،به دنبال ظنون میرود ،الزاما
هم الزم نیست به اطمینان برسد ،ولی بعضی
وقتها به عنوان بهترین راه ممکن به آن
میرسد و در واقع پشت این ،قدر رقیقی
از انسداد وجود دارد .چون «خیر الطرق
المیسره» را کسی میگوید که اندیشهای ولو
رقیق در انسداد دارد ،ولی استفاده میکند،
اما آن بزرگان صناعتمحور ،عمال به
دنبال تجمیع ظنون نمیروند و به اطمینان
هم نمیرسند ،ولی اگر بروند و به اطمینان
برسند ،عمل میکنند ،ولو خیر الطرق المیسره
را قبول ندارند .چرا که خیر الطرق المیسره
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خط قرمزشان است؛ یا یقین ،یا اطمینان به
عنوان علم عرفی.
من در این محورها که نگاه میکنم ،مرحوم
شیخ را عمدتا در جدول اول یعنی تجمیع
ظنون میبینم .کسی که تجمیع ظنون
را در فقاهت استفاده میکند ،نه بزرگ در
مقابل مشهور نمیگوید .ما فقیهانی داریم
مثل حضرت آیت اهلل العظمی مرحوم آیت
اهلل خویی (قدس سره) که ایشان از کسانی
هستند که اگر بخواهیم ایشان را در این
جدول جا بدهیم ،میبینیم که فکر ایشان،
فکر صناعتمحور است و لذا اگر ایشان
روایاتی در مسئلهای ببینند و روایات ضعف
سند داشته باشد یا ضعف داللت داشته باشد،
یا جهت صدور شبهه داشته باشد ،همه را
کنار میگذارد و سراغ اصل عملی میرود.
اگر بگوییم این فتوا مشهور است ،ایشان
میفرمایند روایت ضعیف ،غیرحجت است.
میفرمایند شهرت هم غیرحجت است ،و از
الحجت ،عدد تولید نمیشود،
الحجت به ّ
ضم ّ
ّ
ضم صفر به صفر ،عدد
شود.
ی
نم
تولید
حجت
ّ
عالم
تولید نمیکند ،لذا بنیان متد فکری این ِ
ایستاده بر قله و بزرگ ،صناعتمحور است و
به همین دلیل معتقد است که شهرت نه جابر
ضعف سند است و نه جابر ضعف داللت .البته
من یکی دو مورد در آثار ایشان استفاده کردم
که پذیرفتهاند ،ولی به اطمینان رسیده .گویا
اطمینان هم برای ایشان خط قرمز است که
از آن نمیگذرد .ولی عموما آیت اهلل خویی،
به دنبال این جهت هم نمیرود و نمیپذیرد.
چنانکه در نقطه مقابل هم ،ایشان اعراض
مشهور را هم  -تا آنجا که من خبر دارم -
کاسر نمیداند؛ یعنی نه سند را میشکند که
ما سند برایمان مشکوک شود و نه داللت را.
لذا ایشان برای شهرت بما هی هی ،نقشی
قائل نیست و این اقتضای صناعتمحوری
است ،در حالی که فقیهان اهل تجمیع ظنون
(به آن معنایی که عرض کردم ،نه اینکه
ظنونی را جمع کنند و بدون اینکه به اطمینان
برسند یا به عنوان خیر الطرق المیسره فتوا
بدهند .خدای نکرده این برداشت از عرایضم
نشود) وقتی به شهرت میرسند ،شهرت را
جابر ضعف سند میدانند .بعضیهایشان مثل

34

شیخ انصاری ،عالوه بر اینکه جابر ضعف سند
میداند ،در نفی غرر ،جابر ضعف داللت هم
میداند و اعراض اصحاب را هم مضعف و
کاسر میداند.
مرحوم آیت اهلل مؤسس ،در قاعده من ادرک
در کتاب صالت ،آنجا که روایتی هست درباره
اینکه کسی که یک رکعت را درک کند ،گویا
همه نماز را درک کرده و نباید نیت قضا کند،
میفرماید که ما یک روایت ضعیف داریم و
یک روایت مرسل ،ولی ضعف سند این دو
روایت ،با عمل اصحاب جبران میشود .این
بحث در کتاب صالت ایشان پر است؛ در بحث
جواز ،عدول از الحقه به سابقه ،نماز عصر به
نماز ظهر؛ درباره اینکه آیا میشود عدول کرد
و آیا کفایت میکند ،روایت جناب زراره را
داریم که سندش هم خوب است و معتبر است
و میگوید میتوانید؛ چهار رکعت مقابل چهار
رکعت ،حتی بعد از تمام شدن نماز .ولی ایشان
مخالفند و میفرمایند چون اعراض مشهور را
داریم که بعد از فراغ از نماز نباید اکتفا کرد و
اعراض مشهور شکننده است.
توجه به آثار فتوا پیش از صدور
این برخورد ،و این رفتار ،حاکی از این است
که ایشان نمیخواهد صناعتمحور با فقه
برخورد کند .ایشان راجع به آن محور اول،
یعنی نگاه به اسناد اربعه ،اطمینان را قبول
میکند و میفرماید اطمینان طریق عقالیی
ما در اهل تجمیع ظنون ،رفت و
برگشت فقیه را زیاد میبینیم ،اما یک
فقیه صناعتمحور ،هر چه مبنایش
باشد ،همان را انتخاب میکند و
فتوا میدهد .به همین دلیل است که
بزرگانی که صناعتمحورند ،إن قلت و
قلت زیادی در کلماتشان نمیبینیم.

است .میدانید که یکی از حلقههای مفقود
در فقه ما ،برخورد فقیهان با مسئله اطمینان
است .یعنی اطمینان هم ابهام موضوعی دارد.
تعجب نکنید .ممکن است ما در ذهنیتمان
اطمینان را راحت معنا کنیم ،ولی شیخ
انصاری برای اطمینان سه معنا بیان میکند؛
لذا اطمینان هم ابهام موضوعی دارد ،و هم

شماره  / 1شهریور 1394

ابهام حکمی .آیا میشود به اطمینان عمل
کرد؟ در مواردی مثل اطمینان در کارهای
ابزاری و تفسیری ،تقریبا همه قبول دارند،
اما اگر بخواهید از اطمینان به عنوان کارآیی
سندی استفاده کنید ،معموال و شاید همه
فقهای صناعتمحور ،بیاستثنا سراغ اطمینان
نمیروند .ولی ایشان اطمینان را میپذیرد؛
البته از این باب که طریق عقالیی به عصر
معصوم میرسد و شارع این طریق را امضا
کرده است .یعنی به تعبیر دقیقتر ،آن را
به سنت برمیگرداند .ولی به هر حال نقطه
آغاز آن ،نه روایت است ،نه عقل ،نه علم ،نه
سنت ،و نه اجماع .اطمینان را میآورد؛ هم در
کارآیی سندی و هم در کارآیی ابزاری.
یکی از آثار فقیهان اهل تجمیع ظنون،
این است که گاهی از طریق اثر یک فتوا،
به صحت فتوا یا فساد فتوا میرسند .یعنی
اول فتوا نمیدهند که این فتواست و باید در
جامعه عملی شود ،بلکه میبینند آثار فتوا را و
اینکه چه بازتابی در اجتماع دارد ،بعد فتوایی
که میخواهند بدهند را شکل میدهند.
مرحوم صاحب جواهر ،درباره اینکه آیا فحص
در شبهات موضوعیه در زمان شک الزم
است یا نه ،میگوید اگر در شبهات موضوعیه
برائت جاری کنید یا به عدم وصول مال به
حد نصاب (یعنی استصحاب عدم) تمسک
کنید ،این کار باعث میشود که بسیاری از
خمسها داده نشود ،بسیاری از زکاتها داده
نشود و ما میدانیم این نظر ،فاسد است.
دقیق یادم نیست که کلمه فاسد را استفاده
کردهاند یا ناصحیح .این در حالی است که
عموما میگویند فحص در شبهات موضوعیه
الزم نیست .اما خیلی از موارد استثنا میشود،
مانند دماء ،گرچه بعضی در همین هم مناقشه
کردهاند .ایشان هم خمس و زکات را از قاعده
استثنا کردهاند .یعنی صاحب جواهر از بازتاب
صدور یک فتوا استفاده میکند و برمیگردد
و فتوا به برائت نمیدهد و به استصحاب
عدم حکم نمیکند و میفرماید در این موارد
مکلف باید فحص کند و جستجو کند.
در آثاری که من از حاج شیخ دیدم هم همینطور
است .حاج شیخ گاهی نظر به آثار فتوا دارد و به
همین دلیل از آن فتوا برمیگردد .درباره اینکه

اگر کسی عبادتی را به قصد تحصیل ثواب یا
رفتن به بهشت یا دفع شر انجام دهد ،آیا این
عبادت صحیح است یا نه ،در حالی که عالمه
حلی در قواعد ،از بزرگی نقل میکند که این
عبادت باطل است چون هلل نیست ،اما حاج شیخ
میگوید اگر ما این فتوا را صادر کنیم ،مستلزم
فساد عبادت اکثر انسانهاست؛ با اینکه از نظر
فنی و عقلی ،این فتوا کامال قابل دفاع است.
چرا که انسان اگر واقعا برای بهشت عبادت کند،
و واقعا خواستهاش این است که به آن حوری
برسد و به آن غلمان برسد ،به شیر و شکر برسد،
به عسل مصفا برسد ،چطور ممکن است بگوییم
هلل عبادت میکند؟ اگر کسی عبادت کند و آخر
شب  ۱۰هزار تومان بگیرد ،همه میگوییم
درست نیست ،اما اگر عبادت کند و بخواهد
 ۱۰میلیارد در بهشت بگیرد ،توقف میکنیم.
از نظر فنی و عقلی تفاوتی نمیکند ،اما ایشان
میفرماید اگر این فتوا را بدهیم ،مستلزم فساد
عبادت اکثر انسانهاست .یعنی به بازتاب یک
فتوا که چه اثری میگذارد تمسک میکند ،به
سیره تمسک نمیکند ،به آیه و روایت تمسک
نمیکند ،فقط از بازتاب یک فتوا که چه اثری
دارد ،برمیگردد و فتوا نمیدهد.
نکتهای که برای من جالب بود ،نکتهای اخالقی
است .الزم نیست فقط بحث علمی کنیم.
مرحوم حاج شیخ تالش میکند حرف عالمه
در قواعد را توجیه کند .اگر ما بودیم ،ممکن بود
بگوییم نیازی به توجیه نیست و عالمه اشتباه
کرده است ،اما این عالم بزرگ ایستاده بر قله
اخالق ،میگوید منظور عالمه شاید این باشد
که ثواب تنها حاصل اطاعت نیست ،بلکه دو
رقم است؛ در یک حالت میگوید خدایا اطاعت
میکنم و از طریق این اطاعت تو به من پاداش
میدهی ،اما در حالت دیگر ،اصل بر اطاعت
نیست و میگوید مستقیما میخواهم با خدا
معامله کنم .به هر حال مرحوم حاج شیخ توجیه
میکند ،اینکه موفق است یا نه ،مهم نیست ،اما
این اخالق را دارد.

نظرات فقهای اهل تجمیع ظنون
قابل پیشبینی نیست
ما در اهل تجمیع ظنون ،رفت و برگشت فقیه

را زیاد میبینیم ،اما یک فقیه صناعتمحور،
هر چه مبنایش باشد ،همان را انتخاب
میکند و فتوا میدهد .به همین دلیل
است که بزرگانی که صناعتمحورند ،إن
قلت و قلت زیادی در کلماتشان نمیبینیم.
مسئله را مطرح میکند ،و موضوع را بیان
میکند ،اگر الزم باشد تبارشناسی میکند که
معموال در فقه ما معمول نیست ،اگر الزم
بود پیشینهشناسی میکند و بعد موقعیت
فقهیاش را میگوید و مثال میگوید
اجماعی است ،یا دو قول است ،و بعد نظر
خودش را میگوید و عبور میکند .یعنی شما
إن قلت و قلت نمیبینید .در حالی که در
مسلک تجمیع ظنون ،نمیگویم همهجا و
همیشه ،ولی إن قلت و قلت ،یک هنجار
حاکم بر فقاهت این شخص است .مثال
مرحوم حاج شیخ در وجوب صالة عیدین
بدون وجود سلطان عادل ۷ ،مرتبه رفت و
برگشت دارد و هر بار مطلبی را میگوید و
رد میکند .این کار را در آثار شیخ انصاری
زیاد میبینیم .امواجی را ایجاد میکند و باال
و پایین میکند .شیخ انصاری اهل تجمیع
ظنون به آن معنایی است که در بحث حق
و حکم عرض کردم .مرحوم حاج شیخ ۹
مرتبه رفت و برگشت میکند و در مواردی
 ۱۱مرتبه این کار را انجام میدهد .یعنی
یک مطلب را مطرح میکند و با یک ظن
میزند .مجددا میزند ،باز تأیید میکند
و باز جواب میدهد ۱۱ .مرتبه إن قلت و
قلت میکند و نهایتا به نظری که میخواهد
میرسد .به همین خاطر ،کمتر میتوان نظر
فقیهان اهل تجمیع ظنون را پیشبینی
کرد .حتی خودشان گاهی در آغاز مسئله
نمیدانند به کجا میانجامد ،در حالی که
فقیه صناعتمحور نهتنها خودش قبل از
شروع مسئله میداند به کجا خواهد رسید،
بلکه دیگران هم میتوانند پیشبینی کنند
که این فقیه به کجا میرسد.
مرحوم حاج شیخ فقیه گرانقدری بود و این
فقاهت گرانقدر ،مزد گذشت بزرگی بود که
در حق پدرش انجام داد .در محضر حضرت
آیت اهلل محقق داماد نوه بزرگوار ایشان

هستیم و اگر الزم دیدند ،مطالبی بیان کنند.
این فقاهت ،مزد یک گذشت درباره پدر بود.
خداوند گاهی برای کارهای به حسب ظاهر
کوچک ،مزد بزرگ میدهد .وقتی به خاطر
اینکه دل دختر یتیمی شکسته نشود و از
زنی که با عقد موقت گرفته تا بچهدار شود،
میگذرد و عبور میکند و میگوید خدایا اگر
خواستی از همان زن رسمی به من فرزند
بده ،و اگر نخواستی نده .برای اینکه دلی را به
دست بیاورد ،از آن قضیه میگذرد و خداوند
اینطور به او مزد میدهد .چنانکه حوزه علمیه
هم مزد دو اخالص بزرگ است .وقتی به
میرزا ابوالقاسم کبیر میگویند آقا ،میگوید ما
یک آقا در قم داریم و آن هم موسس حوزه
است ،در حالی که هنوز حوزه تاسیس نشده
بود .اخالص میرزا ابوالقاسم کبیر ،با توان و
اخالق آشیخ عبدالکریم ضمیمه میشود .اگر
اشتباه نکنم آیت اهلل محمد ارباب ۱۵ ،سال
از شیخ بزرگتر است و در قم متعین است،
اما وقتی آیت اهلل میآید ،کنار میکشد و
مثل یک شاگرد برخورد میکند .این اخالص
است .لذا در عین اینکه مؤسس ایشان است
و به نام ایشان ورق خورده ،اما شاگردان
بزرگی در کنار ایشان بودند که میتوان نام
 ۳۰تن از مراجع بزرگ را نام برد.
اخالص بزرگ دیگر ،وقتی است که در
سال  ،۱۳۵۵مرحوم آیت اهلل حائری فوت
میکنند و  ۹سال بعد وقتی در سال ،۱۳۶۴
سه مرجع حوزه را اداره میکنند ،با ورود آیت
اهلل بروجردی ،همه کنار میکشند و حوزه را
در اختیار این عالم توانمند قرار میدهند و
ایشان تا سال  ۱۴ ،۱۳۸۰سال حوزه را به نحو
کرامتگونه اداره کردند .این ،مزد یک گذشت
است و حوزه علمیه امروز که به یقین هیچ
نمونهای در طول تاریخ نداشته است ،از آن دو
اخالص در آن دو مقطع شکل گرفته است.
خدایا ما را از عالمان عامل ،مخلَص و
مخلِص قرار بده .واقعا عذرخواهی میکنم؛
مخصوصا از سروران معظم و اساتید که هم
خسته شدند و هم نمیشد بحث را ناقص
گذاشت .والحمدهلل.
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بایستههای تعامل دولت و حوزه در عرصه فرهنگ
حجتاالســام والمســلمین دکتــر «محمــود نــوذری» معتقــد اســت:
ســرانجام بایــد یکپارچگــی عمــل در حــوزه فرهنــگ میــان همــه
بخشهــای متولــی فرهنــگ ایجــاد شــود .مدیــر گــروه علــوم تربیتــی
پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه میگویــد :پراکندگــی در ابــراز نظــرات
فرهنگــی بیــش از هرچیــز مــردم را دچــار ایــن ســردرگمی میکنــد
کــه بایــد کــدام مرجــع را بــرای رفتــار خــود برگزیننــد .بــه اعتقــاد ایــن
صاحبنظــر دینــی ،خوشــبختانه تعامــل فعــال دولــت و حوزههــای
دینــی در دوره کنونــی فرصــت حــل مشــکالت فرهنگــی و نزدیکــی
دیدگاههــا را فراهــم کــرده اســت.

در این واقعیت شکی نیست که فرهنگ
شالوده و اساس هویت یک اجتماع است؛
بهگونهای که بیتوجهی و کمتوجهی به آن
بهمنزله ظهور و بروز آسیبها و مخاطراتی
بس بزرگ برای کلیت جامعه است و از این
بابت باید به هشدارهای فرهنگی توجه کامل
داشت.
با نگاهی به آموزههای دینی و دقت و
ژرفنگری در اینباره و همچنین توجه و
عنایت جدی به بیانات و رهنمودهای امام
راحل و رهبر معظم انقالب ،بهخوبی به این
حقیقت رهنمون میشویم که امروز فرهنگ
و باورهای اسالمی  -ایرانی ،اساس هویت
جمعی ما را میسازد.
در این میان ،حاکمیت اسالمی که بخش
اصلی آن در دولت تبلور یافته ،نقش و رسالت
مهمی در عرصه و ساحت فرهنگ برعهده
دارد؛ در این خصوص دولت ،هم وظایفی دارد
و هم انتظاراتی؛ کما اینکه درباره نقش مردم
و نهادهای مردمی یا بخش خصوصی نیز
میتوان اینگونه نظر داشت.
یکی از مشکالت جدی امروز در عرصه
فرهنگ به اعتقاد بنده ،ناظر به عدم
هماهنگی و یکپارچهنگری در سیاستگذاری،
برنامهریزیها و بهخصوص مرحلهی اجراست؛
بهویژه درباره ارگانها و نهادهایی که وظیفه
اصلیشان همانا فرهنگسازی و حراست از
فرهنگ ایرانی  -اسالمی است.
گذشته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
که بحث آن جداست ،نهادها و ارگانهایی
چون آموزش و پرورش ،آموزش عالی و
رسانههای جمعی ،وظیفه اصلیشان تعلیم
و تربیت و فرهنگسازی در جامعه است؛
اما باید از جای باالتر فعالیت اینها را رصد
کرده و در راستای هماهنگی هرچه بیشتر
آنها بهمنظور حصول نتایج و دستاوردهای
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موردنظر کوشید .متأسفانه در شرایط کنونی
وضع بهگونهای شده که هرکدام از این نهادها
مثل جزایری مستقل و جدای از هم کار خود
را میکنند؛ حال آنکه امروز بیش از هر زمان
دیگری نیازمند هماهنگی و انسجام فرهنگی
در اینباره هستیم.
از سوی دیگر رسانههای جمعی و نیز
نهادهایی که کار تربیتی ،اعتقادی و ترویجی
در جامعه انجام میدهند  -مثل مساجد و
هیئتهای مذهبی  -هم گاهی در انجام
وظایف با دیگر نهادها و تشکلها ،چندان
هماهنگ و منسجم نیستند .درواقع اینها
نیز به سیاستگذاری و برنامهریزی هدفمند
و منسجم نیاز دارند تا با آموزش و پرورش،
رسانه و آموزش عالی هماهنگ شوند و از
این رهگذر ،شاهد همافزایی نهادها و نتایجی
بهتر در عرصه فرهنگ باشیم.
بیگمان حوزههای علمیه و نهاد روحانیت
نیز بهجهت جایگاه عظیم و رفیعی که دارند،
تأثیر بهسزایی در فرهنگسازی جامعه دارند.
اساس ًا حاکمیت و دولتها نمیتوانند خود را از
نقشآفرینی حوزویان -بهخصوص در عرصه
حساس و پیچیده فرهنگ  -مستغنی بدانند.
تأکید ویژه بنده بر لزوم هماهنگی و انسجام
در فعالیتهای فرهنگی بدین خاطر است که
به هر حال نباید در عرصه فرهنگ برای مردم
یک نوع حیرانی و سرگردانی ایجاد شود که
باالخره کدام سیاست و روش درست است؟
کدام نهاد و تشکل خوب عمل میکند و
از این دست قضایا .بهعبارت دیگر عدم
هماهنگی بین بخشی که دست حوزه است
و یا با آن مرتبط است و آن قسمتی که دست
حکومت و دولت است ،برای مردم ایجاد
مشکل کرده و میکند که باید از آن برحذر
بود؛ مث ً
ال در بحث سبک زندگی ،الگویی را
در رسانه معرفی و ترویج میکنیم که گاه با
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آنچه در هیئات مذهبی گفته میشود یا یک
روحانی در باالی منبر میگوید ،متفاوت است
و این سرگردانی برای مردم ایجاد میشود که
باالخره کدام درست است و باید به کدام قول
و حرف عمل کرد؟
در مقوله مهم اقتصاد مقاومتی که رهبر فرزانه
انقالب سیاستها ،چارچوبها و بایستههای
آن را به قوای سهگانه اعالم کردهاند نیز باید
به این نکتهی کلیدی توجه کرد .خوشبختانه
حوزههای علمیه نیز که دغدغه کار فرهنگی
دارند به این مسئله توجه جدی نشان دادهاند؛
اما مهم آن است که یک نوع هماهنگسازی
و یکپارچهسازی صورت گیرد تا فرهنگسازی
در این رابطه به منصه ظهور برسد و شاهد بروز
نتایجه مطلوب در عرصه اقتصاد مقاومتی باشیم.
طبیعت ًا خود حاکمیت و دولت نقشی جدی در
این باره دارد و عملکرد اقتصادی و سیاسی
دولت در اینباره بسیار تأثیرگذار است .به
تعبیر دیگر ،همهی نهادها در شکلگیری و
ترویج فرهنگ نقش دارند؛ زیرا فرهنگسازی
حاصل کار همهی نهادها و دستگاههاست؛
همانگونه که از نظر مقام معظم رهبری نیز
بدون نقشآفرینی و مشارکت مردم نمیتوان
شاهد رشد و تحول فرهنگی چندانی در کشور
بود؛ از این رو این یک حرف درست و منطقی
است که ما باید به دنبال مردمی کردن اقتصاد
و فرهنگ باشیم (سخنرانی آغاز سال ۱۳۹۴؛
حرم مطهر رضوی).
بیشک تعامل حوزههای علمیه و دولت
در عرصه فرهنگ ،امروز یکی از مهمترین
نیازها برای رشد و تعالی فرهنگ جامعه
است .بهلطف الهی قدمهای خوبی در این باره
برداشته شده؛ اما با توجه به حجم انبوه تهاجم
نرم (فرهنگی) دشمن ،کافی نیست و باید در
اتاقهای فکر دربارهی راهکارهای توسعه
اینگونه تعامالت بحث و گفتوگو شود.

تاریخ تحریم سالح اتمی

درایت سید هبةالدین شهرستانی
در رمضان سال ۱۳۶۹ق (تير ۱۳۲۹ش)
انجمن طرفداران صلح جهانی با ارسال
نامهای به آيتاهلل العظمی سید هبهالدین
شهرستانی  -از مراجع تقليد شيعه -
درخواست تحريم بمب اتمي را مینمايد.
ايشان نيز در پاسخ ،استفاده از سالح اتمی
را طبق شريعت اسالمی حرام اعالم کرده و
سياستمداران جهان را به دوری از جنگطلبی
و خشونت و استفاده صلحآميز از نيروی اتمي
دعوت مینمايند .متن زير ترجمه اين نامه
و پاسخ آيتاهلل العظمی شهرستانی است که
در شمارههای نهم و دهم مجله مسلمین
(تابستان ۱۳۲۹ش) منتشر شده است.
ترجمه نامه آقای و .جوليو-
کوری رييس انجمن طرفداران
صلح جهانی که به محضر آيتاهلل
العظمی شهرستانی فرستاده شده
است:
پدر گرامی ،روحانی بزرگ ،حضرت آقای
هبهالدين شهرستانی
آقای عزيزم
در اين موقعی که وضع جهان دچار اشکاالت
شده و بيم آن میرود که از نو جنگ
جهانگيری آغاز شود ،انجمن طرفداران
صلح جهانی مه به تاريخ  ۱۹اذار  ۱۹۵۰در
استکهلم تشکيل يافته ،بيانيهای که مشتمل
بر ندای مهمی است بهسوی تمام مردمی که
در اقطار عالم دارای نيت پاک هستند صادر
نموده است.
اين ندا آنان را بهسوی تحريم مطلق سالح
اتمی و برای تضمين اين تحريم بهسوی
مبارزه با هر دولتی که موافق با استعمال
آن باشد دعوت مینمايد و بايد يک هيئت
نظارت بينالمللی برای تأمين اين منظور
تشکيل و هر دولتی که مبادرت به استعمال
آن نمايد مجرم شناخته شود.
بسياری از شخصيتهای بارز جهان ذيل
بيانيه را امضا نمودهاند و در اين موقع که

سجاد نادریپور

با تقديم پاکيزهترين ادعيه
و .جوليو  -کوری  /رييس انجمن طرفداران
صلح جهانی

در طول مذاکرات هستهای بین گروه  ۱+۵و
جمهوری اسالمی ایران ،یکی از استداللهای
بیپایه و اساس طرفین مذاکره برای منع
جمهوری اسالمی ایران از دستیابی به
انرژی صلحآمیز هستهای ،اتهام تالش برای
تولید بمب اتمی توسط ایران بوده است؛
اتهامی که همواره از طرف ایرانی با اشاره
به حکم تحریم بمب اتمی توسط مقام معظم
رهبری مدظله العالی و سایر مراجع تقلید
پاسخ داده شده است .بررسیهای تاریخی
نشان میدهد زمانی که جهانیان از تولید
بمب اتم توسط کشورهای غربی بیمناک و
هرلحظه منتظر استفاده از این سالح کشتار
جمعی توسط جنایتکاران غربی بودهاند،
مراجع تقلید شیعه ضمن صدور احکام تحریم،
خواهان اجماع جامعه جهانی برای گسترش
صلح و جلوگیری از خشونتطلبی شدهاند.

فکر تحريم بمب اتمی در سراسر جهان رشد
گرفته است ،به ندای ما پاسخ موافقت داده
میشود .و چون ما میدانيم که جنابعالی
عالقهی بيشتری به صلح و صفا داريد،
لذا جداً درخواست میکنيم که با صدایی که
در فضای دنيا بهعنوان طرفداری از صلح
طنينانداز شده است همصدا شويد.

ترجمه جواب آيتاهلل العظمی
شهرستانی
جناب رييس محترم انجمن طرفداران صلح
جهانی
نامه گرامی شما را که دعوت بهسوی تأييد
صلح جهانی بوده با نهايت تشکر و احترام
دريافت نمودم .در اين روزگار سخت که آثار
جنگ وحشتناکی از افق جهان پديدار است،
ناچارم که برای جلوگيری از آتش جنگ و
خرابکاریهای آن ،با طرفداران صلح از هر
تيره و در هر جای جهان که باشند همصدا
شوم .من بهنام شريعت سهل و ساده اسالمی
که بهکار بردن وسايل خونريزي ناگهانی
ر ا -که جنايتکاران و نيکوکاران را يکسان
فانی نمايند  -تحريم نموده است ،به تمام
اقطاب عالم و زمامداران دنيا اعالم خطر
نموده و درخواست میکنم که جهان انسانيت
را که ميان کشمکشهای دولتها تهديد به
نابودی میشود ،از جنگي که احدی را ابقا
نمیکند نجات دهند و نيروی اتم را بهجای
از ميان بردن ارواح بشری و نابود ساختن
آثار انسانيت که با هيچگونه قوانين بينالمللی
سازش ندارد ،در راه سعادت و رفاه بشر بهکار
برند و به اين مردمی که هنوز زخمهای آنان
بهبود نيافته رحم کنند.
اين است عقيده من و از درگاه خدای گرداننده
جهان با نهايت تضرع مسئلت مینمايم که
جهانيان را مشمول رحمت خود فرموده و
سياستمداران دنيا را بهسوی صلح و آرامش
راهنمایی فرمايد و عالم بشريت را با نعمت
آرامش و اطمينان متنعم نمايد؛ وگرنه جهان
انسانيت بهسوی نابودی میرود و جز خدا
کسی نيست که او را در اين گيردار نجات
دهد.
مخلص هبةالدين الحسيني الشهرستاني
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حجتاالسالم والمسلمین وحیدپور:

بیان احکام ،مأموریت اصلی انبیا

رضا تاران

عالقه حجتاالسالم والمسلمین حسین وحیدپور به حوزه و طلبهها را
میتوان از گفتار و رفتار او فهمید .کالسهای درس او از صبح تا ظهر
در مدرسه آیتاهلل گلپایگانی دایر است و با اشتیاق ،وقت خود را به طلبهها
اختصاص داده است.
استاد وحیدپور ،تحصیالت خود را در مدرسه مرحوم آیتاهلل مجتهدی
تهرانی آغاز کرده است و در قم ،هشت سال در محضر آیتاهلل مصباح
یزدی ،درس تفسیر و خارج فلسفه را آموخته و در نهایت۲۲ ،سال در خدمت
مرحوم آیتاهلل تبریزی بوده و دو دوره اصول خصوصی و عمومی ایشان را
شرکت کرده و عضو شورای استفتائات ایشان نیز بوده است.
با این همه ،با افتخار از مسئلهگویی و اشتغال به بیان عمومی احکام دفاع
میکند و این کار را دون شأن یک استاد درسخوانده نمیداند؛ از نظر وی
بیان احکام ،کاری تخصصی و نیازمند آموزش است.

حضرتعالـی ،علاوه بـر تدریـس فقـه ،بـه کار
دیگـری نیـز اهتمـام داریـد که عبـارت اسـت از بیان
تخصصـی احـکام .چـه ضرورتی بـرای ایـن کار قایل
هستید ؟
یکـی از نواقـص مـا ،خلأ در حـوزه بحـث احـکام اسـت .الب ّتـه
پرواضـح اسـت کـه هم نیـاز خود طلبه اسـت (چون خـود طلبه هم
مثـل دیگـران مکلّف اسـت) و هم مـردم به احکام نیازمند هسـتند.
حتـی آن قـدری کـه نسـبت بـه احـکام احسـاس نیـاز میکننـد،
نسـبت بـه مقولـه اخلاق و اعتقـادات  -بـا آنکـه مهـم اسـت -
احسـاس نیـاز نمیکننـد .نمود آن هم در سـؤاالت اسـت .اگر شـما
در حـوزه اعتقـادات و اخلاق و در حـوزه احـکام تعداد سـؤاالت را
آمـار بگیریـد ،معلوم میشـود و اص ً
ال مقایسهشـدنی نیسـت .از این
نظـر طلبـه بایـد در ایـن زمینـه کار کنـد .الب ّتـه در اعتقـادات هـم
بایـد کار کنـد؛ بایـد بتواند شـبهات را پاسـخگو باشـد؛ همچنین در
مسـایل اخالقـی؛ هـم اخلاق نظـری و هم اخلاق عملـی؛ اص ً
ال
ً
کاملا واضـح اسـت؛ ولی
خـود او بایـد متخلّـق باشـد و بحـث آن
دربـارهی احـکام بهدلیـل اینکـه مـردم از صبـح تـا شـب بـا آن
سـروکار دارنـد ،طبیعتـ ًا بیشتریـن سـؤاالت آنها راجع بـه احکام
اسـت؛ بنابرایـن طلبـه بایـد بتوانـد پاسـخگو باشـد .از ایـن نظـر ما
خـاص در احکام انجـام میدادیم.
ّ
از آغـاز طلبگـی تقریبـ ًا یـک کار
ایـن خلاء در حـوزه وجـود دارد کـه طلبـه در احـکام ،کار خاصـی
نمیکنـد؛ یعنـی صرفـ ًا فقهـی را میخوانـد کـه تقریبـ ًا میتوانـم
بگویم بسـیار محدود اسـت و شـاید کارآمـد هم نباشـد؛ یعنی لمعه
را میخوانـد کـه یـک سـری قواعـد کلّـی در فقـه ،ادلّه و مسـائل
اسـت .بلـه ،قـدرت فقهـی را قـوی میکنـد؛ ا ّمـا برای پاسـخگویی
بـه سـؤاالت احـکام مـردم کارایـی نـدارد .بایـد کار ویژه کنـد .بعد
هـم میآیـد مکاسـب میخوانـد .مکاسـب هم کـه ا ّو ًال از اسـم آن
معلـوم اسـت؛ یعنـی فقـط احـکام معامالت اسـت و آن هـم تقریب ًا
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تخصصـی اسـت؛ بنابرایـن ایـن هـم کارایـی
تخصصـی یـا ّ
نیمه ّ
آنچنانـی بـرای پاسـخگویی نـدارد .طلبـه بایـد در بحـث احـکام،
کار ویـژهای کنـد؛ بایـد از آغـاز ورودش بـه حـوزه ،بـه او جهـت و
خـط بدهنـد کـه در احکام چـه کار کند .قـدم ا ّول آشـنایی دقیق با
رسـاله اسـت .هـم خـود او میخواهـد بـه رسـاله عمل کنـد و هم
میخواهـد پاسـخگوی سـؤاالت مـردم باشـد.
یکـی از برنامههـای مـا در مدرسـه مرحـوم آقـای مجتهـدی در
تهـران ،رسـالهخوانی بـود .بایـد رسـاله را میخواندیـم و ایشـان
صفحـه بـه صفحـه مسـائل آن را توضیـح میدادنـد .کمکـم کـه
متأسـفانه این کتاب با ارزشـی
پیـش رفتیـم ،عـروه را میخواندیمّ .
کـه فقهـا و مراجـع از زمـان خـود صاحـب عـروه تـا بـه االن بـه
توجـه ندارنـد .یعنـی اگـر
توجـه داشـتند ،طلبههـای مـا بـه آن ّ
آن ّ
از آنهـا بپرسـی« :عروةالوثقـی چیسـت؟» نمیداننـد .مـا در آن
زمـان ،مسـأله به مسـأله عـروه را میخواندیم .ضمـن اینکه عروه
حواشـی دارد؛ حواشـی فقهای زنـده و فقهای فقید؛ ازاینرو شـما با
دیدگاههـای آنهـا آشـنا میشـوید .ایـن کار مـا از آن زمـان ادامه
پیـدا کـرد و مـا دنبـال کردیـم تـا بعدها کـه باالتـر آمدیم.
احسـاس مـن ایـن بـود کـه در زمینه تبلیـغ ،حتمـ ًا باید بخشـی از
تبلیـغ خـود را در مقولـه احـکام قرار دهیـم .مث ً
ال هنـگام منبر ،باید
احـکام را در آن بگنجانیـم؛ هنـگام کالس بایـد بـه نحـوی احکام
را در آن بگنجانیـم و بـه صورتهـای دیگـر کـه تبلیـغ میکنیـم
بایـد احـکام را بـه شـکلی در آن بگنجانیـم .بـر این اسـاس انگیزه
قضیـه پیـش رفتـم .الب ّتـه میدانید در
مـن بیشتـر شـد و در ایـن ّ
بحـث احـکام ،تجربیـات هم خیلی مهم اسـت .بحمـداهلل تجربه ما
هـم روزبـهروز بیشتـر شـد و توانسـتیم آن را در معـرض اسـتفاده
قـرار دهیم.
یکـی از زمینههایـی کـه تقریبـ ًا بیـش از سـی سـال قبـل بـرای
بنـده فراهـم شـد ،ایـن بـود کـه وارد رادیـو شـدم .آن زمـان ،مثل

آن مراحـل را گذرانـده باشـد .ا ّو ًال شـخصی کـه میخواهـد احـکام
را بیـان کنـد باید طلبه باشـد .در سـابق ،اشـخاصی غیرطلبه بودند
کـه احـکام میخواندنـد؛ رسـاله را بـاز میكردنـد و میخواندند .کار
مـا در رسـالهخوانی فقـط این نیسـت؛ خیلـی کارها داریـم که حاال
در ایـن مقولـه نمیگنجـد .ما در سـتاد ترویـج احکام ایـن کارها را
انجـام میدهیـم .ثانیـًا نـه هـر طلبـهای؛ بلکـه طلبـهای کـه ق ّوت
فقهـی داشـته باشـد .طلبهای که قـ ّوت فقهی داشـته و پایهها در او
محکم شـده باشـد ،قطعًا مسـلّط اسـت چگونـه به سـؤاالت فقهی
مـردم پاسـخ دهـد .البتـه محتوا بحثی اسـت و شـکل پاسـخگویی
بحثـی دیگر.

االن شـبکههای مختلـف نبـود ،یـک شـبکه سراسـری داشـتیم و
اسـتانها هـم شـبکه تلویزیونـی نداشـتند و فقـط رادیـو داشـتند.
بـه اسـتانها کـه میرفتیـم بسـیاری از جاهـا ،شـبکه رادیویـی
داشـتند و از آنجـا مباحـث شـروع شـد و مـا در مراکـز مختلـف،
میرفتیـم و پاسـخ احـکام میدادیـم تـا آنکـه درخواسـت شـد به
شـبکههای تلویزیونـی برویم .آنجا که وارد شـدیم ،اول مسـئوالن
رسـانه خیلـی تمایـل نداشـتند ایـن مبحـث وارد رسـانه شـود؛ یـا
شـاید احسـاس میکردنـد مشـتری نداشـته باشـد .ا ّول بر ایـن بنا
شـد کـه ما فقط یـک دقیقه احـکام بگوییـم .بعدها یـک دقیقه ،به
سـه دقیقه تبدیل شـد .چـون بازخـورد آن خوب بود؛ بعدهـا به پنج
دقیقـه و بعـد از آن هـم بـه برنامههایی تبدیل شـد که تا بـه امروز
شـاید برخـی از طلبهها بـه ذهنشـان بیاید حضرت
در شـبکههای مختلـف ،هـم برای ما و هـم برای دوسـتان ما مثل
عالـی با این سـوابق علمـی که داریـد ،آیا دون شـأن
حاجآقـای فلاحزاده زمینـه فراهم شـد.
شـما نیسـت احـکام بگوییـد؟ شـاید بهخاطـر چنیـن
خوانـدن کتابهایـی چـون لمعـه و مکاسـب ،چـه تصـوری باشـد کـه برخـی طلاب ،در منبـر ،احـکام
کمکـی بـه تسـلط بـر احـکام میکنـد؟ ممکن اسـت نمیگوینـد.
برخـی بگوینـد میتوانـی بـدون خواندن ایـن کتابها خـب ایـن یـک تفکـر غلط اسـت و ما بایـد با ایـن تفکر غلط بهشـ ّدت
مبـارزه کنیم .شـأن چیسـت؟ اگر به طلبـه بگویند کاری که شـما انجام
احـکام را بهخوبـی یـاد بگیـری؛ آیـا چنین اسـت؟
برداشـت غلـط نشـود .مثل دانشـگاه اسـت کـه دانشـجو باید یک میدهیـد ،کاری اسـت کـه ً
اصلا انبیا بـرای همین آمدند ،کاری اسـت
سـری مـواد درسـی حتمـ ًا بخوانـد .حـاال ممکن اسـت وقتـی وارد کـه انبیـا انجـام میدهنـد ،باز هـم میگویید این در شـأن من نیسـت؟
رشـته خـود میشـود و میخواهد آن رشـته را بهکار بگیـرد ،بعضی یعنـی شـأن مـا باالتر از شـأن انبیاسـت؟ مأموریت انبیا چه بوده اسـت؟
از آن مـواد درسـی هیچگاه مسـتقیم ًا به کار او نیایـد؛ ولی برای چه آیـات قـرآن چه میگویـد؟ خـود پیغمبر ما بـرای چه آمد؟ بـرای تبیین
میخوانیـم؟ مـردم از مـا اصـول فقـه سـؤال میکننـد؟ خیـر؛ ولی احـکام الهـی آمـد .غیر از این اسـت؟ شـما آیات قـرآن را ببینیـد .اص ً
ال
بایـد بخوانیـم .چـون پایه اسـت .مـا نباید انتظار داشـته باشـیم هر احـکام الهـی یعنـی چـه؟ یعنـی بـه زندگی مـردم شـکل خدایـیدادن.
مقـررات رفتـاری مـردم در همه ابعـاد زندگی
چیـزی کـه در حـوزه میخوانیـم مسـتقیم ًا بـه مردم و بـه مخاطب احـکام یعنـی زمانـی که ّ
همـان شـود کـه خـدا و انبیـا میگوینـد ،زندگـی رنـگ و بـوی خدایی
منتقـل کنیـم؛ اینطور نیسـت.
کارخانـه هـم اینطـور نیسـت .کارخانه هم مـواد خـام را میگیرد؛ پیـدا میکنـد .انبیـا آمدنـد زندگـی مـردم را الهـی کنند؛ سـکوت آنها،
ا ّمـا آن چیـزی کـه تولید میکند با آن چیزی کـه از مواد خام گرفته حرکـت آنهـا ،قیـام آنهـا ،جنگ آنهـا ،حـرفزدن آنها ،نـگاه آنها
شـده اسـت ،بسـیار متفاوت اسـت .در حـوز ه هم همینطور اسـت؛ و دیگـر ابعـاد زندگـی را در ایـن راسـتا انجـام میدادنـد .وقتـی مـا
در همـه رشـتهها همینطـور اسـت .مـا مـواد خـام را میخواهیـم ،بـرای مـردم احـکام میگوییـم ،یعنـی همـان مأموریـت انبیـا را انجـام
قطعـ ًا هـم میخواهیـم .اصـول جـزو مـواد خامـی اسـت کـه طلبه میدهیـم .آیـا این کسـر شـأن اسـت؟ اگـر این باشـد پس این اشـکال
بایـد بخوانـد .طلبـه بـه فقه و تفسـیر و منطـق و  ...نیـاز دارد؛ ولی بـر انبیـا هـم وارد اسـت؛ یعنـی انبیـا هـم بـا آن مقـام و عظمـت خود
مهـم ایـن اسـت کـه براینـد اینهـا چه چیـزی اسـت .بایـد برایند چـه کار میکردنـد؟ شـما روایـات را ببینیـد؛ ده هـزار روایـت در جوامع
ن کارهـا چیـزی باشـد کـه قابـل عرضـه بـه مخاطب ما باشـد؛ فقهـی داریـم .ایـن روایـات چیسـتند؟ بیـان حلال و حرام؛ پـس برای
ایـ 
ً
امـام صـادق(ع) هم کسـر شـأن بـوده اسـت .پس ایـن روایاتـی که در
مخصوصـا آن چیـزی کـه مخاطب عام نیـاز دارد.
شـخصی کـه اص ً
ال حوزه نیامده در مقایسـه با طلبـهای که به حوزه بـاب فضیلـت بیان حلال و حـرام داریم چیسـت؟ ائ ّمه اشـتباه کردند؟
آمـده اسـت ،فقـه و اصول خوانده اسـت و میخواهد احـکام بگوید ،اتّفاقـ ًا شـأن یـک طلبـه ایـن اسـت کـه ا ّول از همه بـه بیـان حالل و
حـق هم همین
خیلـی باهـم متفـاوت هسـتند .یعنـی اینطـور نیسـت کـه بگوییم حـرام مـردم بپـردازد .چـرا؟ چون عقیده ما این اسـت و ّ
عـروه چـه تأثیـری در احـکام دارد و شـخص ،رسـاله را برمـیدارد اسـت کـه اگـر مردم با حلال و حرام آشـنا شـوند زندگی دنیـای آنها
و مسـایل را میبینـد .نـه ،ابـداً چنیـن چیـزی نیسـت .بیـان احکام و روابـط و معاملات آنهـا سـالم میشـود .طبیعت ًا زندگـی آخرت آنها
تخصصـی اسـت و از هرکسـی برنمیآیـد .بنابرایـن ،باید هـم همراه با سـعادت اسـت؛ سـعادت دنیـا و آخرت را تضمیـن میکند.
یـک کار ّ
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حضرتعالـی شـاید بـا برخـی از آقایـان مراجـع
یـا علمـا ارتبـاط داشـتید و داریـد؛ چهبسـا خیلـی از
آنهـا هـم میدانند شـما ایـن کار را انجـام میدهید؛
نظرشـان دربـاره ایـن کار چـه بوده اسـت؟
مـا خدمـت بسـیاری از آقایـان مراجـع رسـیدیم .چـه بـا دوسـتان
چـه بـا خـود طلبههای سـتاد .گاهـی هـم خصوصـی نکتههایی را
میفرمودنـد .حضـرت آیـتاهلل العظمـی شـبیری زنجانی بـه دلیل
اینکـه مـن گاهـی در حـرم مطهـر احـکام میگفتم ،عنایـت ویژه
بـه مـا دارند .ایشـان در این مسـایل اهل د ّقت و بسـیار سـختگیر
تخصصی اسـت؛
هسـتند .یکبـار بـه مـن فرمودند« :کار شـما کار ّ
تخصصی
خیلـی مهـم اسـت» .ولـی در حـوزه ،احکامگویـی را کار ّ
حسـاب نمیکنیـم .کاری اسـت کـه همـه میتواننـد انجـام دهند.
ایشـان فرمودنـد« :مـن امشـب به نحـوه بیان شـما د ّقـت کردم و
دیـدم در آن د ّقـت وجود داشـت و واژههایی که شـما بـه کار بردید
باد ّقـت بـود» .یـک وقـت دیگـر هـم باز ایشـان بـه مـن فرمودند:
الغی»،
طبـق روایـت ،کارها سـه نوع اسـت« :بین ّ
الرشـد»« ،بیـن ّ
«شـبهات بيـن ذلك» .یعنـی خوبی بعضی از کارها شـفّاف اسـت،
در آن ّ
شـکی نیسـت؛ بـدی بعضـی از کارهـا هـم شـفّاف اسـت و
در آن ّ
شـکی نیسـت؛ بعضـی کارهـا هم مشـتبه اسـت؛ یعنـی آدم
الرشـد»
نمیدانـد چـهکار میکند .ایشـان فرمودند :کار شـما «بین ّ
اسـت؛ یعنـی از آن کارهایی اسـت کـه در ارزش و فضیلت آن هیچ
شـک و شـبههای نیسـت و ایـن خیلی مهم اسـت.
توجهدادن
حضـرت آیتاهلل العظمـی صافی هـم فرمودند :ایـن کا ِر ّ
بـه مسـایل احـکام و بیـان احـکام ،کاری اسـت کـه واقعـ ًا در
حـوزه جـای خالـی آن احسـاس میشـد .بقیـه آقایـان مراجـع هم
تشـویقهایی داشـتند .مـا وقتـی سـتاد ترویـج احـکام را تشـکیل
تخصصی در
دادیـم ،حـوزه متوجه شـد کـه باید افـرادی بهصـورت ّ
زمینـه احـکام تربیت شـوند تـا در جاهـای مختلف ،از وجـود آنها
اسـتفاده شـود؛ مثـل دانشـگاهها ،نماز جمعههـا و مراکـز فرهنگی.
بحمـداهلل از محصـوالت سـتاد احـکام و فارغال ّتحصیلان آن هـم
در جاهـای مختلف اسـتفاده شـده اسـت .قبل از این جریـان ،حوزه
اهمیت داشـته باشـد.
احسـاس نمیکـرد ایـن کار تـا ایـن انـدازه ّ
عقیـده مـن ایـن اسـت مـا کاری نکردیم غیـر از ایجاد ایـن انگیزه
توجـه پیدا کـرد که ترویـج و تبلیغ
در حـوزه .حـوزه بـه ایـن مقدار ّ
احـکام مـورد نیـاز اسـت .خـود ایـن ،کار مه ّمـی بـود .البتـه این را
هـم عرض کنـم اول فکـر نمیکردیم این کار گسـترش کشـوری
پیـدا کنـد؛ ولـی بحمداهلل به حـوزه محدود نشـد و فراحوزهای شـد
و کار بـه سـمت اسـتانها کشـیده شـد .ائ ّمـه جمعه مراکز اسـتان،
شـهرها ،دانشـگاهها ،نیـروی انتظامـی ،نیروهـای خـود و دههـا
نفـر از روحانیـان خـود را بـرای آمـوزش این مـوارد به ما سـپردند.
ارتش ،سـپاه ،نیـروی انتظامی ،ائ ّمـه جمعه ،و جماعـات ،مخصوص ًا
ائ ّمـه جماعـات تهـران آموزش دیدنـد .یعنی کار ،کار پربرکتی شـد
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کـه دیگـران هـم احسـاس نیاز کردنـد .آسـتان قدس رضـوی(ع)،
آسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم(ع) و آسـتان مقـدس حضرت
معصومـه(س) کـه مـا همـکاری بسـیار زیـادی بـا آنجا داشـتیم.
نهادهـا ،ارگانهـا ،وزارتخانههـا رسـانهها و از جملـه خـود صـدا
و سـیما کـه بحمـداهلل شـبکههای مختلـف ایـن دغدغـه را پیـدا
کردنـد .ح ّتـی در شـبکههای ماهـوارهای فارسـیزبان مـورد تأییـد
نیـز برنامـه پاسـخگویی به احـکام برقرار اسـت .ایـن کار بحمداهلل
فراگیـر شـد و میتوانـم بگویـم فراکشـوری شـد؛ یعنـی در هنـد،
اندونـزی ،افغانسـتان و کشـورهای مختلـف از مـا تقاضـا کردنـد
تخصصـی آمـوزش دهیـم .االن بـا انتظـارات
احـکام را بهصـورت ّ
متأسـفانه قـدرت پاسـخگویی به همهی
فـراوان مواجه هسـتیم که ّ
آنهـا را نداریم.
یکـی از مشـکالت مـا ایـن اسـت که وقتـی مردم
بـه طلبههـا مراجعـه میکننـد ،طلبههـا بـر فتـاوای
هفـت یا هشـت مرجـع مسـلّط نیسـتند؛ بهنظر شـما
چـه راهـی بـرای این مشـکل وجـود دارد؟
اختلاف فتـوا همیشـه بـوده اسـت و تازگـی نـدارد؛ هرچنـد ممکن
اسـت امـروزه بیشتـر نمـود داشـته باشـد .مراجـع و صاحبـان
رسـاله متعـ ّدد بـوده و هسـتند .راهـکار آن ایـن اسـت کـه اگـر مـا
بـدون سـؤال مخاطـب بخواهیم احـکام بگوییـم ،احکام مشـهور را
میگوییـم؛ یعنـی اشـارهای بـه اختالفـات نمیکنیـم؛ مگـر اینکـه
مسـایل مه ّمی باشـد که در آن تفاوت نظر باشـدً .
مثلا وقتی درباره
خمـس هدیـه توضیح میدهیم  -چـون حضرت امـام و مقام ّ
معظم
رهبـری ،در هدیـه ،خمـس قائـل نیسـتند  -اینجـا طبیعتـ ًا بـه این
نکتـه اشـاره میکنیـم کـه طبق فتـوای مشـهور اگر به هدیه سـال
بخـورد ،خمـس دارد؛ مگـر بعضـی از فقهـا مثـل حضـرت امـام و
مقـام ّ
معظـم رهبـری .بعضـی مسـایل مهمانـد و حتـی اگـر از مـا
هـم سـؤال نکننـد ،مـا تفـاوت نظـر را میگوییـم .ا ّما اگـر مخاطب
از فتـوای مرجـع تقلیـد خـاص خود سـؤال کند و مـا ببینیـم فتوای
مرجـع تقلیـد او بـا دیگـران متفـاوت اسـت  -چـون معنـا نـدارد ما
از فتـوای آقـای الـف سـؤال کنیـم ،من فتوای شـخص دیگـری را
بگویـم  -بلکـه بایـد فتوایـی را بگویـم کـه او میخواهـد؛ بنابرایـن
ح ّتیاالمـکان مـا بایـد تسـلّط داشـته باشـیم .نمیگویم تسـلّط صد
درصـد؛ چـون این مشـکل اسـت؛ زیرا موضوعـات فقهـی روزبهروز
زیـاد میشـود و طبیعتـ ًا باید دهها هزار مسـأله در فتـاوای مختلف را
ضبـط کنیـم .ده هزار مسـأله ضبـط میشـود؛ مث ً
ال پنج نـوع فتوای
مختلـف هـم داریـم؛ میشـود پنجاه هـزار فتـوا .خوب این مشـکل
ایجـاد میکنـد .نمیشـود طلبـه همـه را در ذهـن داشـته باشـد .ما
چنیـن تو ّقعـی هـم نداریم کـه همه فتـاوا و اختلاف دیدگاهها را در
نظر داشـته باشـیم؛ ا ّما تاجاییکه ممکن اسـت باید مسـلّط باشـیم.

حجتاالسالم دکتر احمدی

باستانشناسی در قرآن

سید

نشست علمی «باستانشناسی در قرآن» با حضور حجتاالسالم
والمسلمین دکتر احمد احمدی (استاد حوزه و دانشگاه ،مؤسس و
رئیس سازمان «سمت» و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی) در
محل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی به همت مرکز فرهنگ و
معارف قرآن برگزار گردید .وی در این نشست علمی که با حضور
صاحبنظران قرآنی و اساتید و طالب و دانشجویان برگزار گردید،
به این نکته مهم اشاره داشت که موضوع «باستانشناسی در قرآن»
در مرحله ایدهپردازی است و برای تبدیل به یک فرآیند پژوهشی
به معاضدت و همکاری علمی پژوهشگران نیاز دارد .در ادامه
بخشهایی از سخنرانی این استاد حوزه و دانشگاه را میخوانیم.
تعریف باستانشناسی
باستانشناســی ،دانــش شــناخت فرهنگهــای ادوار گذشــته
انســان براســاس مطالعــه اشــیا و آثــار دیریــن و جــز آن اســت.
قــرآن کریــم بخــش وســیعی را به آغــاز آفرینــش جهان و انســان و
درسهایــی از تاریخامــم پیشــین ،پیامبــران و پادشــاهان اختصــاص
داده اســت؛ همچنیــن بــا توصيــه بــه ســیر و ســیاحت در زمیــن،
ســپس نظــر افکنــدن ،مطالعــه تاریــخ مســتند بــه اســناد و مــدارک
غیرمکتــوب (یعنــی باستانشناســی) انگشــت تأكيــد نهــاده اســت.
اهمیــت شــناخت جغرافیــای تاریخــی وقتــی روشــن میشــود کــه
ـناختن جغرافیــای تاریخــی قــرآن،
بدانیــم در گذشــته بــه علّـ ِ
ـت نشـ ِ
مفســران و تاريخنــگاران ،اماکــن گوناگونــی را بــرای هریــک از
ّ
قصــص قــرآن ذکــر کردهانــد کــه بعضــی از آنهــا بــا آیاتقــرآن
منطبــق نیســت و بایــد محققیــن تاریــخ ،تحقیقــات جغرافیایــی بــر
روی آنهــا بهعمــل آورنــد.
بايــد درنظــر داشــت كــه باستانشناســی بــا عتیقهشناســی
متفــاوت و  -چنانكــه پيشتــر آمــد  -عبــارت اســت از شــناخت
تاریخ رســمي
ادوار تاريخــي پيشــين بــر اســاس منابــع غیرمکتــوبِ .
بــر مبنــاي نوشــتههای کتــب تاریخــی شــناخته میشــود کــه
غالب ـاً بــه ســفارش پادشــاهان و بــا تحریفهــاي بســیار و تــوأم بــا
افسانهســرایی بــه نــگارش درآمــده اســت؛ در حاليكــه باســتان
نهــادن
شناســان بــا حفّــاری و یافتــن آثــار تمدنهــای پیشــین و
ِ
آنهــا در کنــار یکدیگــر بــه بازســازي وقايــع تاريخــي و بيــان
مســتدلّ رخدادهــاي گذشــته همّــت ميگمارنــد .در گذشــته بــه
دلیــل دامن هــي محــدو ِد اطالعــات و مطــرح نبــودن علــم باســتان
شــهاي خــود را دربــاره
شناســی ،بســیاری از مســلمانان پاســخ پرس 
تاریــخ گذشــتگان و پیامبــران ،از علمــای تازهمســلمان یهــود و
نصــاری ســراغ ميگرفتنــد و آنهــا نیــز بــر اســاس اطالعاتــی کــه
از کتــب خــود داشــتند ،مســایل را نقــل میکردنــد کــه بعضــ ًا در
ـب تفســیر و روایــی مــا نیــز شــده اســت.
ـب اســرائیلیات وارد كتـ ِ
قالـ ِ

ح
سین

میر

خل
یلی

باستانشناسی در قرآن
وقايــع باســتاني در قــرآن كريــم در آيــاتِ متعــ ّددي بيــان شــده
اســت .مطالعــاتِ نخســتين دربــارهي باستانشناســي متــون
مقــدّس توســط دانشــمندان يهــود و بــر اســاس آموزههــاي
تــورات صــورت پذيرفــت .در قــرآن كريــم بســياري از حوادثــي كــه
دربــارهی پيامبــران تصويــر شــده اســت ،حــاوي نــكات ارزشــمندي
اســت كــه بــا مطالعــاتِ باستانشــناختي ميتــوان از بســياري
حقايــق پــرده برداشــت .ايــن امــر نيازمنـ ِد اهتمــام جـ ّدي علمــاي
مســلمان بــراي پيشــبرد علمــي و مســتدل نمــودن وقايــع قرآنــي
اســت.
مســیحیت در بــاب باســتان شناســی کتــاب مقــدس ،آثــار بســیار
زیــادی دارد؛ حتــی بــرای مــوارد و محلهــای خــاص .ایــن بســیار
تأثربرانگیــز اســت کــه وقتــی قــرآن میخوانیــم و بــه آیاتــی نظیــر
ِــن
ــم إِ ِذ ان َت َبــ َذ ْت م ْ
«إرم ذات العمــاد»« ،واذکــر فیالکتــاب َم ْر َي َ
ــر ِق ًّيا» و  ...میرســیم ،برایمــان ســؤال میشــود
أَ ْهلِ َهــا َم َكانًــا شَ ْ
کــه اینهــا کجاســت؟ تــا جایــی کــه برخــی میگوینــد  -معــاذاهلل
 قصهپــردازی و افســانه اســت .مــا در مقایســه بــا ادیــان دیگــرمتأســفانه در ایــن زمینــه کاســتیهایی داریــم.
عالمــه طباطبایــی بــه بســیاری از مســایل قرآنــی پاســخ دادهانــد؛
اگرچــه در بــاب باستانشناســی فقــط بــه برخــی مــوارد پرداختــه
شــده اســت؛ البتــه ایــن کار بایــد توســط یــک جمــع علمــی
صــورت گیــرد .ســالها پیــش بنــده بــه آقــای عبدالکریــم بـیآزار
شــیرازی پشــنهاد دادم ،بایــد درســی در دانشــگاهها تحــت عنــوان
باستانشناســی در قــرآن داشــته باشــیم .البتــه ایشــان کتابــی
در ایــن زمینــه نگاشــته اســت؛ امــا کار و پژوهــش عمیقتــری
نیــاز اســت .برخــی پژوهشهــا در ایــن زمینــه توســط یهودیــان و
مســیحیان انجــام شــده؛ امــا بههرحــال نمیتوانــد مــورد اعتمــاد
مــا باشــد.
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رض

روش پژوهش
از روشهـای مختلفـی هـم میتـوان بـرای پژوهـش در ایـن زمینه
اسـتفاده کـرد؛ ً
مثلا میتـوان بـه صـورت جزءبهجـزء ،آیـات کـه
مربـوط بـه مکانهـا هسـتند را مـورد پژوهـش و بررسـی قـرار داد؛
یـا حتـی میتـوان بهصـورت تطبیقـی بـا گزارشهایـی کـه از کتاب
مقـدس صـورت گرفتـه اسـت کارهایـی انجـام داد .در هـر صـورت
بررسـي ايـن قبيـل موضوعات و آيـات  -كه در حـدود  ۲۲۳آيه را در
قـرآن شـامل ميشـود  -ابتـدا نيازمنـد ارایهـي طرحـي جامع توسـط
محقّقـان و سـپس كنكاشهـای علمـی و باستانشـناختی دربـارهی
هريـك از ايـن موضوعات اسـت.

ان
تار
ا

باسـتان شناسـی میتواند واقعیت بسـیاری از مسـایل قرآنی را برای
مـا مشـخص نمایـد؛ مثلاً در گذشـته تصـور میشـد کشـتی نـوح
قایقـي بـزرگ بـوده اسـت؛ ا ّما با اکتشـافات اخير مشـخّ ص شـد این
کشـتی بسـیار بزرگتـر از حـد تصـور و بـه انـدازه ناوهـای هواپیمابر
امـروزی بـوده اسـت .کشـف ایـن حقایـق میتوانـد بـه فهم قـرآن و
تفسـیر آن کمـک شـایانی نمـوده و به دليـل انطباق با فحـواي آياتِ
قـرآن ،جایگزین بسـیاری از اسـرائیلیات شـود.
بهنظـر ميرسـد شـرط ضـروري پژوهش در ايـن حـوزه  -در وهلهي
نخست-اسـتخراج تمامـي اعالم (نـام افراد و مكانها) طرحشـده در
قـرآناسـت كـه پژوهشگـران باید طرحـي جامع براي بررسـي آنها
ارائـه دهند؛ مـواردي مانند:
 ماجـراي «آدم و حـوّا » و اينكـه هبـوط آنهـا در كـدام نقطـه اززميـن بوده اسـت؟
توسـط ابراهيم(ع) در كدام منطقه بوده
 قربانيشـدن اسـماعيل(ع) ّاسـت؟ آيـا دو ذبيح به نامهای اسـحاق و اسـماعيل بوده اسـت؟
 چنانكـه در سـورهی هـود آمـده اسـت« ،جـودي» كجاسـت؟ آيامـراد همان كـوه آرارات اسـت؟
 «تنّـور» كـه در سـورهی هود بدان اشـاره شـده اسـت ،كجـا واقعشـده و آيـا طبق روايـات در نجف قـرار دارد؟
 اينكـه قومهـای لـوط و عـاد و ثمـود از كـوه ،خانه میسـاختند وهماينـك در منطقـهی جنـوب اردن نشـانههای آن وجـود دارد ،بـه
چه نحـو بوده اسـت؟
 آیـا وادی طـور سـینا ،همیـن صحرای سیناسـت؟ آیـا از بین رفتهیا هسـت؟
 آیا جایی که ابراهیم(ع) را به آتش انداختند در عراق است؟ برج نمرود کجاست؟ حوادث بدر. مسـأله نـوح(ع) ،طوفـان نوح(ع) ،مـکان فرود کشـتی آن حضرت،وسـعت زمینی کـه طوفان نـوح در آن اتفـاق افتاد.
 مسـأله موسـی(ع) که در  ۳۲جای قرآن به آن اشـاره شـده اسـتو هیچکـدام تکرار نیسـت.
 -و  ...همهی این موارد نیازمند پژوهشاند.

گفتوگو با یکی از مدیران مدرسه فقهی امام باقر (ع)؛

فرار مغزها از حوزه علمیه

در سالهای اخیر بازگشت به فقه و اصول در بخشهایی از حوزه
علمیه به چشم میخورد ،به گونهای که در حال حاضر  ۱۴مرکز
تخصصی فقهی تشکیل شده است .مرکز فقهی امام باقر (ع) از
اولین مراکز تخصصی فقهی است که از  ۱۵سال پیش زیر نظر آیت
اهلل العظمی شبیری زنجانی تأسیس شده و مورد توجه و استقبال
طالب قرار گرفته است .در دفتر این مرجع تقلید ساعتی با یکی از
مدیران این مدرسه به گفتوگو نشستیم.
مدرسه فقهی امام محمدباقر (ع) با چه هدفی تأسیس
شده است؟
راهاندازی این مدرسه فقهی با دو هدف اصلی بوده است .این دو هدف
بر اساس دو مشکلی است که در حوزههای علمیه ،وجود داشته و دارد.
مشکل اول ،بیانگیزه بودن طلبههای فاضل حوزه علمیه ،نسبت به فقه،
مسائل فقهی و علوم وابسته به فقه است .با خیلی از طلبههای پایه شش
صحبت میکردیم و میکنیم ،خیلی از آنها درباره آینده علمیشان
چنین فکر میکنند که میخواهند در تفسیر و کالم کار کنند و حتی اگر
به فقه میپردازند ،آن را صرفا پل و مقدمهای برای آن کار میدانند.
منشأ این بیانگیزگی این است که قبل از انقالب ،تقریبا علوم تفسیر
و کالم و اعتقادات و تاریخ و علوم دیگری از این دست ،به صورت
موردی توسط تکدانشمندان و علمایی همچون مرحوم عالمه
طباطبایی دنبال میشد و در سیستم فراگیری که طلبهها و فضالی
متعددی در آن راه مشغول باشند ،نبوده است .و به صورت موردی،
افرادی همچون مرحوم آقای مطهری رشد میکنند .و همیشه این
اعتراض وجود داشت که چرا همه به فقه و اصول میپردازند و علوم
دیگر ،غریب است.
پس از انقالب که روحانیت در مسند همه شئون کشور قرار گرفت
و این شئون در اختیار حوزهها قرار گرفت ،با اینکه انتظار بود مسائل
فقهی بیشتر مطرح و پاسخ داده شود اما برای گسترش آن دیدگاه،
مؤسسات مختلف آموزشی و پژوهشی به وجود آمد که به خاطر همان
پیشینه و تاریخ همگی غیر فقهی بودند .لذا فقه ،اگر نگوییم به حالت
متروک درآمد ،مظلوم و مهجور واقع شد و انگیزه برای پرداختن به

بروند ،با یک انتخاب و صالبت خاصی بروند؛ نه اینکه هر جا از راست
و چپ صدایشان کردند ،بروند.
مشکل سومی که وجود داشت این بود که باالخره حوزه ،بعد از
انقالب یک گسترش ک ّمی نسبتا قابل توجهی پیدا کرد .یعنی مثال
حوزهای که قبل از انقالب ،شاید ساالنه صد تا صد و پنجاه نفر ،آن
هم فقط در قم واردش میشدند ،بعد از انقالب به صورت یکجا
در یک سال ،چهار پنج هزار نفر یا شاید ده هزار نفر و حتی یک
سال هجده هزار نفر اعم از زن و مرد ،و از شهرستانهای مختلف
کشورپذیرش کرد .به طور طبیعی ،این تعداد نیاز به رسیدگی و تأمین
مالی و غیره دارد .اگر بخواهید به طور یکسان به همه نگاه کنید،
سرمایهها درست استفاده نمیشود؛ مثال میبینید که شهریه برای
همه طلبهها به صورت یکسان پرداخت میشود .ولیبهتر است کسانی
که جدیترند ،استعداد باالیی دارند و میتوانند آینده حوزه را شکل
دهند ،نویسنده و یا مجتهد بزرگی بشوند ،شناسایی شوند و مورد
حمایت ویژه قرار بگیرند .به هر حال نه همه ،ولی یک عده هم باید
بیایند و این کار را بکنند ،عدهای را انتخاب کنند ،فضا ایجاد کنند و
باعث شوند که دستکم در آینده حوزه ،سرمایههای بزرگی بمانند،
تربیت شوند ،رشد کنند ،بالندگی پیدا کنند و به سرمایهها و آینده
حوزه تبدیل شوند .سه عاملی که اشاره کردم ،باعث و انگیزهای شد
برای ما که مدرسهای تحت عنوان مدرسه تخصصی فقه در ابتدای
پایه هفتم شکل بگیرد.

فقه ،کم شده بود .لذا یکی از اهداف این مجموعه ،باال بردن انگیزه
فقهی فضالی حوزه بود که به نظر هدف خیلی مهمی هم بود .اکنون
پس از این ده پانزده سال که از تأسیس این مؤسسه میگذرد ،کمی
موج ایجاد شده و مؤسسات فقهی متعددی ایجاد شده است و آن
هدف ،تا حدی تأمین شده است.
یکی از سرمایههای هر مجموعه آموزشی ،پژوهشی و علمی،
دانشآموزان ،دانشجویان و کسانی هستند که در آنجا تحصیل
میکنند .در حوزه ،شرایط به این صورت بود که از پایه یکم تا ششم
طلبه را آموزش میدادند و سپس طلبه به سطوح عالی میرفت.
پایه هفت تا پایه دهم ،مقطع بسیار حساسی است .زیرا اوال طلبهها
معموال در این دوران ،ازدواج میکنند .دیگر اینکه از یک بلوغ ابتدایی
فکری برخوردارند و یک توانایی اجمالی برای جهش و باال رفتن
چرا فقه؟ فقه چه جایگاهی در حوزه دارد و چرا باید
علمشان پیدا میکنند.
تقویت شود؟
فقه ،دستورات و مناسک عملی دین در شئون مختلف و نقشه راهی
برای هر مسلمان است که باید آن را طی کند .من انکار نمیکنم
پس از انقالب ،اگر نگوییم فقه به حالت متروک
که سایر علوم هم جایگاه خود را دارند که نمیتوان اهمیت آنها را
درآمد ،مظلوم و مهجور واقع شد و انگیزه برای
انکار کرد .مشاهده میکنید که در ده سال اول انقالب که مؤسسات
پرداختن به فقه ،کم شد.
و مجموعهها و مراکز مختلفی ایجاد شد ولی هیچ کدام به صورت
خاص ،فقهی نبودند .در حالی که برای علوم دیگر به صورت مکرر،
متأسفانه در این مقطع ،بهترین استعدادها از حوزه خارج میشوند .مؤسسه و مجموعه درست شد .چون شئون نیازمند به فقه ،گسترده
یعنی اگر یک تحقیق میدانی در باره سالهای گذشته انجام شود ،شده بود .یک نمونهاش را که همین چند روز پیش با آن مواجه شده
معلوم خواهد شد که بسیاری از ورودیهای حوزه در سالهای اوایل بودیم ،به عنوان مثال خدمت شما عرض میکنم.
انقالب که ما بودیم و گروههای بعدی ،مستعدانشان دقیقا در همین چند روز پیش یکی از مشاوران وزیر نفت ،آمده بود و میگفت فضای
چهار پنج سال بعد از مقدمات ،یکی یکی جذب دانشگاه شدند و
یا از حوزه رفتند .طبیعی است که اگر شما مستعدترین طلبهها و
محصالنتان را در چنین مقطعی از دست بدهید ،در آینده میخواهید
برای چه کسی برنامهریزی کنید؟ چه کسی قرار است مسیر را ادامه
بدهد؟ امروز میتوان اصطالح فرار مغزها را در حوزه نیز مشاهده کرد
که من آن را فرار استعدادهای مناسب مینامم.
پس از انقالب ،اگر نگوییم فقه به حالت متروک درآمد ،مظلوم و
مهجور واقع شد و انگیزه برای پرداختن به فقه ،کم شد.
هدف دوم این بود که فضایی را فراهم کنیم که طلبههای مستعد،
طلبههای درسخوان ،دستکم در معرض تهاجم قرار نگیرند و دیوار
نسبتا امنی در کنارش قرار دهیم که اینها اگر هم میخواهند از حوزه
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حاکم بر مسائل نفت ،شامل قراردادها ،استخراج ،تولید و دیگر مسائل
آن ،همه بر اساس آییننامههایی است که در آمریکا و انگلیس نوشته
شده و هیچ جهتگیریای از طرف حوزه به عنوان (به تعبیر خود
ایشان) «فقه نفت» نشده که خط قرمزهایی مشخص شود و مسیری
در نظر گرفته شود و ما دقیقا بر اساس همان فضایی که آیینهایی
آمریکایی و انگلیسی ترسیم میکنند حرکت میکنیم.
شما میبینید که فقه برای امور خصوصی کوچک جواب داده است.
مثال درباره چاهی که حفر میکنند ،حکم داده است که حریمش چقدر
است ،نهر آب به چه شکل است ،همسایه چه حقوقی دارد ،حدود و
فروع کشاورزی چیست ،احکام آب چیست .ولی این را در مقیاس باال
مثل نفت نداریم .امروز در موضوعات مختلفی که حکومت با آنها
درگیر است ،در مسائل فقهیاش مشکل داریم .بنابراین ،این اصل
هدفی است که به طرفش آمدهایم.
چه دورههایی در این مرکز طراحی شده است و قرار
است طلبهها در این دورهها چه توانمدیهایی به دست
آورند؟
طراحی مدرسه برای پایه هفتم تا پایه ده و یازده است .این چهار
پنج سالی که سطوح عالی است ،بخش اول کار ماست .بخش دوم
کار ما سه سال درس خارج است با عنوان «دوره مقدماتی استنباط»
که این هم سه سال طول میکشد .و افراد این دوره با مباحث کلی
استنباط آشنا میشوند و با حضور در درسهای خارج ،روشهایی را با
کمک اساتید راهنما یاد میگیرند .بخش سوم ،دوره عمومی استنباط
است که چهار سال طول میکشد که جمعا هفت سال درس خارج
حوزه میشود .در این چهار سال ،مباحث کمی تخصصیتر میشود و
در بحثهای اجتهاد ،جلو میروند .قرار است که یک دوره تخصصی
سهساله استنباط هم باشد که آن دوره هنوز طراحی کامل نشده است.
اگر آن دوره هم کامل بشود ،ان شاء در مدرسه فقهی راهاندازی
خواهد شد.

را نمیتوانیم سختگیری بگذاریم .ولی رقابتی وجود دارد .هر سال
تعدادی ثبت نام میکنند.
امروز میتوان اصطالح فرار مغزها را در حوزه نیز مشاهده کرد که من
آن را فرار استعدادهای مناسب مینامم.
سیستمی که در مدرسه طراحی شده ،چند نکته دارد .یکی اینکه هیچ
کس به غیر از سیستم گزینش مدرسه ،راه دیگری برای ثبت نام در
مدرسه ندارد .به هیچ وجه .حتی نزدیکترین دوستان مدیر مدرسه
هم باید با همان قواعد و مقررات مدرسه ،وارد مدرسه شوند .طبیعتا در
امتحان مدرسه شرکت میکنند .در مصاحبه شفاهی علمی هم شرکت
میکنند و در یک گفتوگوی عمومی هم شرکت میکنند و توسط
خود اساتید ،گلچین شده و انتخاب میشوند .شاید همین دقت باعث
شده که سطح علمی طلبههایی که وارد مدرسه شدهاند ،سطح قابل
قبولی باشد .یکی از چیزهایی که شاید همه طلبهها بر این باور باشند،
این است که جو علمی مدرسه ،جو مناسبی است .همه پی درس و
تحصیلاند ،همه در پی استفاده از وقتشان هستند .و این هم به نظر
من ،مرهون همان (به تعبیر شما) سختگیریای است که وجود دارد.
به عنوان مثال ،سال گذشته  ۲۵نفر از  ۴۴۰نفر انتخاب شدند .امسال
از  ۵۰۰نفر ،قرار است  ۲۵نفر انتخاب شوند .طبیعی است که دیگرانی
که قبول نمیشوند ،احساس میکنند سختگیری شده است .ولی هر
کس شرایط بهتری داشته باشد ،انتخاب میشود.
تا کنون چند دوره پذیرش شدهاند؟
از ابتدا تا کنون ،با احتساب امسال ۱۴ ،دوره طلبه در مدرسه فقهی
پذیرش شدهاند .و هر سال تعداد نفرات بین  ۲۰تا  ۲۵بوده است .گاهی
بعضی شرایطش را ندارند که تا آخر همراهی کنند و ریزشهایی وجود
دارد .و به همین دلیل مثال گروهی که چهار سال پیش ثبت نام
شدهاند ،امسال  ۱۳نفرشان برای درس خارج ثبت نام شدهاند .البته بنا
بر این است که همه دوستانی که با ما هستند ،تا آخر همراه باشند،
مگر اینکه خودشان انگیزه یا توانایی الزم برای همکاری را نداشته
باشند.

شنیده شده است در امتحان ورودی و پذیرش طالب
در مقاطع باالتر کسی نمیتواند وارد مدرسه شود؟
برای این مرکز تخصصی ،سختگیریهایی وجود دارد.
تا به حال ما هیچ ورودیای در مقطع درس خارج ،از بیرون از مدرسه
این دقت ها با چه هدفی صورت میگیرد؟
یکی از نکاتی که از روز اول تا به امروز ،مدرسه متکفل آن بوده نداشتهایم .ولی امسال شاید برای اولین بار ،دو سه نفر به صورت
است ،به تعبیر شما سختگیری و به تعبیر من ،دقت در گزینش گزینشی وارد مدرسه شوند .شاید این فضا ایجاد شود که از سال آینده،
هر سال چند نفری در مقاطع باالتر نیز پذیرش شوند .ولی امسال برای
امروز میتوان اصطالح فرار مغزها را در حوزه
اولین بار به صورت غیر رسمی این کار انجام میشود؛ مانند کسانی که
قبال طلبه خودمان بودهاند و به هر دلیلی رفتهاند و میخواهند برگردند.
نیز مشاهده کرد که من آن را فرار استعدادهای
و یا استادی از اساتیدمان طلبههای ممتازی را معرفی کرده باشند ،به
مناسب مینامم.
صورت معدود شاید بین یک تا سه نفر اضافه شوند.
است .ما اینجا به هر حال ،امکانات محدودی در اختیار داریم .و از
مدرسه فقهی امام باقر (ع) از ابتدای تأسیس تا کنون،
جهت استاد ،فضای آموزشی و ...به گونهای است که سالیانه فقط
تعداد محدودی را میتوانیم گزینش کنیم .طبیعی است که هر چه محصول و خروجی هم داشته است یا هنوز زود است؟
این تعداد ،با دقت بیشتر و با گزینش مناسبی صورت گیرد ،آینده تا کنون سه دوره از دوستان ما فارغ التحصیل شدهاند .و امسال نیز
مدرسه به همین نیروهایی است که جذب میکند .بنابراین ،اسمش چهارمین دوره ما فارغ التحصیل میشوند و شاید پانزده سال شده
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باشد .تقریبا میشود گفت باالی  ۵۰درصد دوستان فارغ التحصیل
ما در حال حاضر ،در سطوح عالی حوزه تدریس میکنند .بعضی از
آنها در خود مدرسه و برخی دیگر در مدارس مشابه ،و برخی هم در
شهرستانها تدریس میکنند .االن در شهرستانهای مختلف ،بخش
فقه و اصول مدارس را دوستان فارغ التحصیل مدرسه فقهی به عهده
گرفتهاند و هدایت میکنند و آموزش میدهند .به عالوه اینکه عدهای
از آنها در مؤسسات پژوهشی مختلف ،مشغول هستند .االن شاید
بشود گفت حدود سی تن از اساتید سطوح عالی حوزه ،از طالب
مدرسه فقهی امام محمد باقر هستند و پنج شش نفر از آنها حتی در
خود مدرسه تدریس میکنند.
درباره سیستم آموزش مدرسه هم توضیحاتی
بفرمایید.
بحث خیلی مفصلی است .ولی در حدی که در ذهنم هست پاسخ میدهم.
در مقطع سطح ،دروسی که باید تدریس شود ،مشخص است .کاری که ما
میکنیم این است که اوال سعی میکنیم با انتخاب اساتید خوب ،و نظارت
و برنامهریزی ،درسها را تقویت کنیم .دیگر اینکه یک کالس راهنما در
کنار درسهای دیگر میگذاریم که درس اصلی را تکمیل کند و نکات از
دست رفته و حواشی تکمیل شود .معموال کالسهای راهنماهای موفق،
خیلی موجب موفقیت و نشاط طلبهها میشود .سوم اینکه یک سری از
علوم و دانستههای الزم برای طلبهها همچون علوم اعتقادی ،رجال،
علوم حدیث و امثال اینها در کنار درسهای اصلی به صورت تدریس یا
دورههای کارگاهی یا مطالعاتی در برنامه طلبهها قرار میگیرد.
چهارم اینکه طلبههای مدرسه را بهبرخی از مهارتها مجهز میکنیم.
مثال مهارتهای آی.تی از جمله مهارتهایی است که از ابتدای ورود
به مدرسه تا پایان سال پنجم ،یازده دوره به آن اختصاص داده شده
است .دورههای کوتاهی منطبق با نیاز طلبههای مدرسه طراحی شده
و توانایی کار با کامپیوتر ،کار با نرمافزارهای علوم اسالمی ،کار با
یک ادیتور خوب ،کار با یک بانک اطالعاتی خوب مثل اکسل ،کار
با برنامههای مخصوص ارائه مطالب مثل پاورپوینت ،و یا برنامههای
یادداشتبرداری همچون واننوت و ...در دستور کار قرار میگیرد.
حتی تایپ را به عنوان یک مهارت ،تقریبا همه دوستان مدرسه بلدند
و همه باید تحقیقاتشان را خودشان تایپ کنند .مهارتهای نوشتاری،
پژوهشی خاص و ...نیز به آنها آموزش داده میشود.

با احتساب امسال ۱۴ ،دوره طلبه در مدرسه فقهی پذیرش شدهاند.
یک بخش دیگر از برنامه مدرسه نیز ،بخش پرورشی است .مثال با
برگزاری درسهای اخالق ،بازدیدها ،مراسمهای مدرسه ،نشستهای
علمی ،اردوهای علمی و… به صورت جانبی در کنار کارها قرار میگیرد.
بعد از وارد شدن به مقطع درس خارج ،مهمترین ویژگی مدرسه این
است که طلبهها را آزاد میگذارد که در هر درسی که خواستند شرکت
کنند ،فقط شرط اصلیاش این است که دستکم سه نفر آن درس را
انتخاب کنند تا بشود یک گروه علمی تشکیل داد .طبیعی است که
به خاطر قوت علمی بچهها و مشاورههایی که دارند ،عمال درسهایی
انتخاب میشوند که قوت مناسبی دارند .و عمال از میان صدها درس،
هفت یا هشت درس مورد توجه بچهها قرار میگیرد.
پس از انتخاب درسها ،کالس راهنما در کنار آنها تشکیل میشود
و کالس راهنما دو بخش است .یک بخش ،مقدمه و تمهید است که
آماده میشوند برای کالس .و بخش دوم ،رفع اشکال است .طبیعتا
هر درسی ،دو تا سه جلسه در هفته ،راهنما دارد .بعضی از جلسات
راهنمایی ،توسط خود اساتید درس خارج انجام میشود .بعضی دیگر
توسط شاگردهای خوب آن استاد و بعضی دیگر توسط اساتید دیگر.
به عالوه اینکه طرح جامع پژوهشی برای قدرت پژوهشی دوستان
برای دوره درس خارج طراحی شده است .برای نگارش یک متن،
از تقریرات ساده تا نوشتن یک مقاله علمی ،و نهایتا یک کتاب یا
پایاننامه ،با یک برنامهریزی کامال مشخص ،از خالصه کردن
مقاالت تا پیدا کردن کلمات در کتب فقهی قدما ،تا نگارش و نهایتا
آخرین دورهای که دوستان در پژوهش انجام میدهند این است که
هر پژوهشی را تحت نظر یک استاد انجام میدهند و هفتهای یک بار،
کارهایی که در آن هفته کردهاند را به استاد عرضه میکنند و استاد،
بررسی میکند و دوباره برای هفته آیندهشان و هفتههای دیگر و به
این ترتیب ،هر ترم یک مقاله نوشته میشود که این مقاله بعدا در
مجلسه پژوهش مدرسه منتشر میشود و مورد استفاده قرار میگیرد.
تا جایی که ما در جریان هستیم ،مدرسه تا به حال
تبلیغاتی انجام نداده است فکر میکنید آن مثال ۵۰۰
نفری که مراجعه و ثبت نام میکنند ،از چه طرقی به
مدرسه وصل میشوند؟
بزرگترین تبلیغ ،تبلیغ شخص به شخص است .یعنی ما اگر هیچ
اطالعیهای هم ندهیم ،پنجاه درصد این جمعیت ثبت نام میکنند.
هدف اصلی هم از اینکه تبلیغ نمیکنیم این است که شرمنده
میشویم؛ چون عده زیادی ثبت نام میکنند و تنها عده محدودی
قبول میشوند و با اینکه بسیاری از آنها خوباند ،قبول نمیشوند
و ما شرمنده آنها میشویم .اگر امکانات مدرسه به حدی بود که
میتوانستیم تعداد بیشتری پذیرش کنیم ،احتماال تبلیغ بیشتری
میکردیم که چه بسا هزار نفر هم ثبت نام کنند و مثال صد نفر
از آنها قبول شوند .ولی با توجه به اینکه امکانات مدرسه از جهات
مختلف ،محدود است،به خاطر همین طبیعی است که تبلیغ چندانی
نکنیم .ولی طبق نظرسنجیهایی که ما انجام دادهایم ،حدود  ۶۰درصد
تا  ۷۰درصد دوستانی که در امتحان ورودی مدرسه شرکت میکنند،
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میگویند از طریق دوستان و رفقا اطالع پیدا کردهایم .بعضی هم از
طریق اطالعیه و برخی هم از طریق مدرسه محل تحصیلشان خبردار
شدهاند .البته آمار همه اینها را داریم .میزان رضایتمندی طلبهها از
زمان و نوع امتحان ،کیفیت سؤاالت و همه اینها در طول  ۱۵سال
را آمار داریم و میشناسیم و هر بار تحلیل میکنیم و سعی میکنیم
که هر سال بهتر از سابق بشود.
بر اساس توضیحاتی که فرمودید ،قاعدتا طالب این
مدرسه ،رغبت چندانی به مدرک نداشته باشند ،ولی به هر
حال ،رویکرد و سیاست شما در این باره چیست؟
همان طور که شما اشاره فرمودید ،در پی مدرک نیستیم .ولی با توجه
به خدماتی که طلبهها میخواهند در دانشگاهها و جامعه داشته باشند،
ناگزیرند که مدرکی در اختیار داشته باشند .بر اساس برنامهریزی ما
قرار است دوستان مدرسه ما در پایان دوره مقدماتی استنباط ،مدرک
سطح  ۳را بگیرند و در پایان دوره عمومی استنباط ،سطح چهار را
بگیرند .یعنی برنامهریزی ما به این صورت که وقتی طلبهای تا پایان
دوره عمومی با ما همراه است ،سطح  ۳و  ۴حوزه را بگذراند و مدرکش
را بگیرد .بر این اساس ،پایاننامه سطح  ۳و  ۴را در برنامههای
پژوهشی مدرسه گنجاندهایم و استاد بر روند این پژوهشها نظارت
میکند و دفتر مدرسه نیز نظارت میکند؛ مثال در برنامه تابستانی
مشخص است که باید  ۳۰درصد از پایاننامهشان را بنویسند؛ به
عنوان مثال تا امروز حدود  ۴۰نفر از طلبههای درس خارج ،سطح ۳
حوزه را تمام کردهاند و عدهای هم سطح چهارشان را تمام کردهاند و
همان مدرک حوزوی مرسوم را گرفتهاند.
برخی از مراکز تخصصی ،گله دارند که چرا حوزه
علمیه ،پایاننامهها را به خودشان واگذار نمیکند .مدرسه
فقهی در این باره چه رویکردی داشته است؟
ما هم صحبتهای زیادی با مدیریت حوزه داشتهایم و همکاریهای
خوبی انجام شده است .مثال کمیتهای که قرار است طرحهای
پایاننامه را تصویب کند ،در خود مدرسه چند بار تشکیل شده است
که قدمی رو به رشد بوده است .به هر حال مرکز مدیریت حوزه هم
سختگیری و مقاومتی در این باره دارد ولی همچنان مشغول پیگیری
هستیم .واقعیت این است که در تمام دنیا هر مجموعه آموزشی خودش
امتحان میگیرد و خودش پایاننامه میدهد و خودش تصویب میکند
و نهایتا مدرکش برای تصویب نهایی به نهاد باالتر برود .و این شکل
موجود در حوزه علمیه ،قطعا شیوهای شکستخورده و ناصحیح است
که همه باید بروند یک جا امتحان بدهند و شیوه امتحان گرفتنی که
در این سی سال در حوزه انجام میشده است ،به نظر من در هیچ
نظام آموزشیای اتفاق نمیافتد که مثال بگویند همه دانشگاهها باید
دانشجویانشان را بفرستند تا در وزارت علوم امتحان بدهند .در واقع،
مرکز مدیریت جایگاه بزرگ نظارتی و کیفی را دارد و باید چنین
جایگاهی را داشته باشد .البته الحمد هلل به تدریج دارند به آن سمت
حرکت میکنند.
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یکی از مشکالت طلبهها که باعث میشود ترک
تحصیل کنند یا در کنار تحصیل خود به کارهای دیگری
مشغول شوند ،نیازهای مالی است .مدرسه فقهی چه
مقدار از طلبههای خود در این زمینه حمایت میکند؟
به نکته خوبی اشاره کردید .در ابتدای صحبت من به این اشاره
کردم که مدرسه فقهی را به چه هدفی راهاندازی کردیم .تا حدودی
به برنامههای مدرسه هم اشاره کردم .یکی از برنامههای مدرسه،
پشتیبانی و دادن تسهیالت به طلبههاست .در بحث تسهیالت ،چند
مسئله مد نظر بوده است .یکی اینکه چه میزان باید تسهیالت به
طلبهها داده شود .ما تسهیالت مدرسه را نه آن قدر باال بردیم که
نسبت به کسانی که در این مجموعهها نیستند احساس اختالف
طبقاتی و فاصله مالی احساس شود .مثال کسی بگوید من که در
این مؤسسهها نیستم کل درآمدم در ماه ۴۰۰ ،هزار تومان است ولی
کسانی که در این مؤسسهاند دو میلیون تومان درآمد دارند .لذا این
تسهیالت را به قدری باال نبردیم که چنین احساسی در طلبههای
دیگر ایجاد شود .و نه آن قدر حمایت را کم کردهایم که فشار وارد
بر شخص ،او را مجبور کند به اینکه در کنار درسش کاری به عهده
بگیرد و پژوهشی انجام دهد و غیره.
این شکل موجود در حوزه علمیه ،قطعا شیوهای شکستخورد ه و
ناصحیح است که همه باید بروند یک جا امتحان بدهند.
در زمینه تسهیالت ،به دو روش عمل کردیم .یکی اینکه شهریهای
را به عنوان پایه تسهیالت ولی به صورت هدفمند برای طلبههای
مدرسه قرار دادیم .هدفمند یعنی بر اساس تجرد و تأهل ،تعداد اوالد
این شکل موجود در حوزه علمیه ،قطعا شیوهای
شکستخورده و ناصحیح است که همه باید بروند یک جا
امتحان بدهند.
و دیگر شرایطی که دارند ،شهریه طلبهها تغییر میکند .مثال طلبهای
که متأهل است و سه فرزند دارند ،ممکن است شهریهاش حتی تا سه
برابر یا چهار برابر شهریه یک طلبه مجرد باشد .لذا سیستم شهریه
مدرسه ،به صورت کامال هدفمند طراحی شده .دیگر اینکه امور پژوهشی
آموزشی عادی مدرسه را هیچ وقت به شهریه نبستهایم .یعنی این طور
نیست که بگوییم اگر نمره طلبهای کم شد ،شهریهاش هم کم شود.
گاهی در برخی از مجموعهها دیده میشود که شهریه را بر اساس
ساعتهای صرفشده در مجموعه طراحی کردهاند .این روش ،عالوه
بر اینکه خالف کرامت طالب است ،اثر اخالقی ،آموزشی و پژوهشی بد
دارد .لذا تا زمانی که طلبه ،عضو مدرسه است ،شهریهاش برقرار است.
گاهی ممکن است کسی شرایط اصلی مدرسه را رعایت نکند و دیگر
طلبه ما نیست ،طبیعی است که مزایای طلبههای مدرسه را ندارد؛ حتی
اگر به صورت میهمان در برنامهها شرکت کند.
دیگر اینکه سعی کردهایم در کنار شهریه ،تسهیالت جانبی را فراهم
کنیم؛ گاهی با پرداخت عیدی ،بن ،وامهای قرض الحسنه ،و گاهی با
برگزاری اردوها و پرداخت کمکهزینههایی در این زمینه ،حتی گاهی

کمک به مشکالت خاصی همچون کمکهزینه مسکن صورت میگیرد.
طلبههایی که تا سطوح باالتر میآیند ،سعی میشود که حتی االمکان
اگر مشکلی در زمینه مسکن هم دارند ،دغدغهشان به صورت خاص و
موردی بررسی و برطرف شود .ولی چند نکته را رعایت میکنیم .یکی
اینکه پرداختها آن قدر باال نیست که باعث ایجاد فاصله طبقاتی شود
و دیگر اینکه سعی میکنیم کمکها بر اساس اصول کرامتی باشد.
چون خیلی اهمیت دارد که اگر قرار است چنین کمکهایی انجام
شود ،با آداب خاصی به حساب طلبهها واریز میشود و زمانش تأخیر
نمیکند .چون به هر حال طلبهها منت گذاشتهاند و به این مجموعه
آمدهاند .ما نباید به خاطر پرداخت رقم کمی که انجام میشود ،تصور
خاصی داشته باشیم .الحمد اهلل این روحیه را اکثر دوستانی که در این
مجموعه هستند ،دارند.
مثالی از زبان معاون وزارت نفت نقل کردید با توجه
به نیازهایی که امروز در جامعه وجود دارد ،چه مقدار از
محتوای آموزشی مدرسه ،به سمت مسائل اجتماعی یا
مشکالت مردم گرایش دارد؟
یکی از دغدغههای جدی خیلی از مجموعهها تخصصی کردن فقه
است .دیدگاهشان هم این است که همان طور که سایر رشتهها
تخصصی شده است ،مثل حقوق عمومی و حقوق خصوصی و حقوق
جزا و حقوق بین الملل ،فقه هم باید به همین صورت تفکیک شود.
همه علوم باالخره جایگاه خودشان را دارند و به همین صورت
تخصصی شدهاند .بر این اساس ،بسیاری از افراد از همان اولی که
مجموعه فقهیشان را راهاندازی میکنند ،فقه را تخصصی میکنند و
مثال فقه حقوق ،فقه خانواده و فقه جزا و ...تأسیس میکنند .ولی در
این روش ،دو مشکل وجود دارد .مشکل اول اینکه فقه تخصصی زمانی
جواب میدهد که شما فقه عمومیتان را به صورت مناسب عرضه
کرده باشید .زیرا قواعد فقهی و اصولی ما و روشهای استنباط ما در
البهالی فقه پخش شده است .به همین سبب شما زمانی میتوانید
وارد فقه تخصصی بشوید که دوره عمومی فقه را طی کرده باشید .مثل
همه علوم دیگر .طبیعتا تا کسی هفت سال عمومی پزشکی را نخوانده
باشد ،نمیتواند وارد پزشکی تخصصی بشود .ولی متأسفانه ،عدهای به
این نکته توجه نمیکنند و مثال از همان سال اول درس خارج ،وارد
بحث تخصصی میشوند .در حالی که طلبه باید ابتدا فضای عمومی را
طی کند و بعد وارد این بحث شود .ما حتی در اسمگذاری دورههایمان
هم این نکته را رعایت کردهایم و از همان ابتدا از عنوان تخصصی
استفاده نکردهایم که طلبه خیال کند متخصص فقه شده است .ما دوره
اول را مقدماتی و دوره دوم را عمومی نامیدهایم که نشان میدهد تازه
بعد از دوره عمومی ،کار آغاز میشود.
نکته دیگری که در بحثهای تخصصی وجود دارد این است که
در برخی از رشتههای تخصصی ،نیاز به یک سری پیشفرضها و
مقدمات و دروس وابسته و موضوعشناسی و مسائلی دارد که بخشی
از آنها در فقه انجام نشده است .به عنوان مثال ،مؤسساتی در قم
تأسیس شدند و رشتههای تخصصی فقه و حقوق یا فقه و اقتصاد

راهاندازی کردند .این مجموعهها برای اینکه مثال رشته فقه و حقوق را
راهاندازی کنند ،لیست واحدهای درسی حقوق در دانشگاه را الگو قرار
دادهاند که مثال ده واحد حقوق مدنی دارد ،چند واحد را گلچین کردهاند
و در واحدهای درسی مجموعه خودشان گذاشتهاند .یا مثال حقوق بین
الملل یک و دو را انتخاب کردهاند .ولی دربارهاینکه کدام یک از این
واحدها مورد نیاز است ،دقت چندانی صورت نگرفته است.
خالصه اینکه از میان همه واحدهای درسی رشته حقوق ،گلچینی
را انتخاب کردهاند و با اندکی جابهجایی و تغییر ،در واحدهای درسی
خودشان گنجاندهاند .این در حالی است که مشکل بسیار جدیای
وجود دارد .بسیاری از این درسها ریش ه و خاستگاهش مبتنی بر فلسفه
حقوق غرب است .حال این مؤسسه میخواهد فقه تخصصی حقوق
اسالمی را ارائه کند ،و برای این کار از درسهایی استفاده میکند که
هدفش به کلی هدفی دیگر است و افراد را به جایی دیگر میبرد.
ما دوره اول را مقدماتی و دوره دوم را عمومی نامیدهایم که نشان
میدهد تازه بعد از دوره عمومی ،کار آغاز میشود.
نتیجه چنین روشی این میشود که نوعی فکر التقاطی و مخلوط
شکل میگیرد که معلوم نیست میخواهد طلبه را به کجا ببرد .شاهد
این حرف هم این است که بسیاری از خروجیهای چنین مؤسساتی
نه فقیه خوبی میشوند ،نه حقوقدان خوبی .نه فقیه خوبی میشود،
نه روانشناس خوبی ،نه فقیه خوبی میشود ،نه جامعهشناس خوبی.
زمانی میتوانیم این تخصصی شدن را با خیال راحت پیگیریکنیم که
تا حدود قابل قبولی ،علممان را از ریشه طراحی کرده باشیم ،اهداف و
ساختارش را چیده باشیم و بر اساس آن ،واحدهای درسی را طراحی
کنیم .خیلی هنر نیست که بگوییم میخواهیم فقه اقتصاد راهاندازی
کنیم و چند واحد از دروس اقتصاد دانشگاه را به همراه چند پیشنیاز
انتخاب کنیم و با فقه ترکیب کنیم و ادعا کنیم که فقه اقتصاد طراحی
کردهایم .این فقه اقتصادی نیست .نه فقه است ،نه اقتصاد.
اگر از اول انقالب تا امروز ،یک رشته را بررسی کنید ،حاال من حقوق
را مثال میزنم چون تخصص خودم در دانشگاه بوده است ،رشتههای
حقوق را اگر نگاه کنید ،هیچ کدام از کسانی که از وسط راه رفتهاند و
هر دو را خواندهاند نتوانستهاند تبدیل به یک نظریهپرداز و ایدهپرداز
شوند و بتوانند یک گره حقوق دینی را باز کنند .اگر هم کسانی
ما دوره اول را مقدماتی و دوره دوم را عمومی نامیدهایم که
نشان میدهد تازه بعد از دوره عمومی ،کار آغاز میشود.
بودهاند که این هدف رسیدهاند ،کسانیاند که ابتدا در فقه مجتهد
شدهاند و سپس رفتهاند وارد حوزههای دیگر شده و کارهایی انجام
دادهاند .لذا ما تا زمانی که ساختار درسهای تخصصیمان و مشکالت
مقدماتیاش حل نشود ،به هیچ وجه فقه تخصصی راه نمیاندازیم.
چرا که ضررش بیشتر از سودش خواهد بود.
اگر مجموعه علوم اسالمی را به صورت سیستمی،
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مربوط به یکدیگر بدانیم طبیعتا در یکدیگر تأثیر
میگذارند .به عنوان مثال ،کسی که نگرش فلسفی دارد،
قطعا پیشفرضهایی میسازد که جایگاه عقل در فقه را
تقویت کند برای این مسئله ،چه فکری دارید؟
این مسئله قابل بررسی است که میزان تأثیرگذاری سایر علوم
اسالمی بر فقه چقدر است .مثال میدانیم که طبق فرمایش شما،
کسانی که فلسفه خواندهاند ،چقدر در فقه و اصول موفقاند و کسانی
که نخواندهاند چطور .ما سعی میکنیم که برخی از علوم را به صورت
مطالعاتی و تشویقی ،همزمان با فقه در مدرسه ایجاد کنیم .بعضی
از این علوم را نیز طلبهها خودشان پیگیر هستند .مثال همین فلسفه
که اشاره کردید ،معمول طلبهها در حد بدایه و نهایه که جزء مواد
درسی آنهاست فلسفه میخوانند .ولی بیش از این اگر کسی بخواهد
دنبال کند ،خودش یک رشته تخصصی میشود و الزم میشود که
رشته تخصصی فلسفه در مدرسه تأسیس شود .ولی ما میدانیم که
خیلی از اینها اثر دارد .بنابراین در جاهایی که خود طلبهها پیگیر
هستند ،واگذار میکنیم و در جاهای دیگر ،خودمان تا یک حدودی
وارد میشویم .به عنوان مثال ،علم رجال ،تاریخ ،حدیث ،تفسیر قرآن
و ...که مرتبط با فقه است ،در هر کدام برنامه خاصی داریم .مدعی
هم نیستیم .اینها طبیعتا قدمهای اوله که باید پیگیری بشود و به
مرور استادهای بهتری بیایند و طرحهایی که داشتهایم را چکشکاری
کنند و مهمتر از همه ،نیت ماست .اگر این علوم را مطرح کنیم ولی
اهداف خدایی را در نظر نگیریم ،طبیعی است که نتایج مطلوب را
ایجاد نمیکند و خداوند راهش را میبندد .امیدواریم که خداوند متعال
این کمک را به دوستان ما کرده باشد.
در طول چند دههای که از انقالب اسالمی و راهاندازی
این مؤسسات تخصصی گذشت ه است ،امروز ظاهرا بیش
از  ۱۷مؤسسه تخصصی داریم و دانشگاههایی هم در کنار
آنها وجود دارند .اما امروز شاهد بازگشت به فقه هستیم
و مدارس فقهی متعددی در این سالهای اخیر راهاندازی
شدهاند .چه باید کرد که رویش این مؤسسات فقهی نیز
به سرنوشت آن رویشهای تخصصی دچار نشود؟
اصل رویش چنین مؤسساتی ایراد ندارد .مهم ،نظارت بر آنّهاست.
بر اساس یکی از کارهایی که خود بنده انجام دادهام ،حداقل ۱۴
مجموعه تخصصی فقه وجود دارد که مدیران آنها را به جلسه شورای
هماهنگی دعوت میکنیم و این دورهها به صورت ماهیانه برگزار
میشود که تاکنون ده جلسه در یک سال گذشته برگزار شده است
و این مدیران به صورت منظم میآیند و با هم تبادل نظر میکنند.
اگر به تعبیر شما به صورت نامنظم ،رویشها رخ دهد ،مناسب نیست.
ولی رویش منظم ،خیلی هم عالی است .اگر همه این رویشها منظم
باشد و ابتدا و انتهای آنها روشن باشد و از تجارب همدیگر استفاده
کنند ،بسیار عالی است .به هر حال اینکه ما بخواهیم از شکلگیری
مؤسسات جدید جلوگیری کنیم ،نادرست است؛ بلکه باید از همه
انگیزهها استفاده کرد و البته خیلی هم زیاد نیست.
باید حوزههای شهرستانها به سمت تخصصی شدن فقه بروند.
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همین امسال ۱۸هزار طلبه جدید وارد حوزه شدهاند .اگر  ۲۰مجموعه
تخصصی هم در حوزه باشد که هر کدام بخواند سالیانه  ۲۰نفر را
پذیرش کنند ،از این  ۱۸هزار نفر فقط سیصد تا چهارصد نفر قرار
است وارد این مؤسسات شوند که نهتنها رقم عجیبی نیست؛ بلکه
خیلی کم است .من معتقدم باید حوزههای شهرستانها به سمت
تخصصی شدن فقه بروند و امیدوارم این مؤسسات مختلفی که راه
بیفتد ،خروجیهایشان قطعا هفت هشت سال دیگر ،باعث ایجاد
مجموعههای خوبی در شهرستانها شود .برخی از همین دوستانی که
با ما بودهاند و از میانه راه از ما جدا شدهاند ،بعضا مؤسسات جدیدی
راهاندازی کردهاند .چهار پنج نمونه از مؤسسات موفقی که امروز
در حوزه علمیه فعالیت میکنند ،دوستان ما هستند که برخی فارغ
التحصیل ما بودهاند یا دورههای اول طلبههای ما بودهاند .و خودشان
میگویند که تجاربی را در مدرسه فقهی دیدهایم و در مؤسسات
خودمان پیاده میکنیم .چهار مجموعه از مجموعههای معروف فقهی
که امروز راه افتاده است ،از دوستان این مجموعه بودهاند.
اگر ممکن درباره جلسه مدیران مؤسسات فقهی هم
توضیحی بفرمایید.
معمول مؤسسات تجاربی دارند و راهی را پیگیری میکنند و به
مشکالتی برخورد میکنند و تجاربی را به دست میآورند .واقعیت این
است که مؤسسات شیعی واقعشده در قم ،اگر تجربههای خودشان
را به همدیگر منتقل نکنند ،بزرگترین خسارت است .خود من این
دیدگاه را قبال در مؤسسات نرمافزاری اسالمی اجرا کردم .دهها
مجموعه را دور هم گرد آورده بودیم و به صورت دورهای جلسه
داشتیم و خیلی تجربه خوب و موفقی بود .اوال رفاقتها بیشتر میشد
و انگیزهها باال میرفت و نشاط مدیران بیشتر میشد؛ ضمن اینکه
هر کسی به مجموعه جدیدی میرفت ،حرفهای جدیدی میشنید و
ایدههای جدیدی میشنید .و از همدیگر یاد میگرفتند.
در حدود یک سال و یکی دو ماه قبل ،ما دوستان و مدیران  ۱۲مؤسسه
را دعوت کردیم و دور هم نشستیم و این ایده را مطرح کردیم .اولین
جلسه هم در مرکز خودمان برگزار شد و گفتیم که نظر ما این است.
خیلی با بزرگواری آمدند و استقبال کردند و دبیری از میان مدیران تعیین
شد و اساسنامهای تدوین شد که این جمع ،راه بیفتد و از آن روز تا به
حاال  ۱۰بار این گردهمایی انجام شده است و به سمت هماهنگ خوبی
در حرکت است .امیدواریم که این برنامه بتواند به نتیجه خوبی برسد.
کار دیگر اینکه در مجموعه خودمان انجام میشود این است که
وقتی طلبههایمان فارغ التحصیل میشوند ،رهایشان نمیکنیم و
انجمن دانشآموختگان مدرسه ایجاد شده است و اساسنامه و هیئت
مدیرهای تشکیل شده است و ما فقط از آنها حمایت میکنیم و هدف
این است که حتی وقتی جدا شدند ،هر کسی تجاربش را با دیگران در
میان بگذارد و به هم کمک کنند .این هم به نظر من میتواند منشأ
برکات فراوانی بینجامد .یکی از این برکات تا به حال این بوده است
که به مدارس مختلف در سراسر کشور اعالم شده است که اگر نیاز
به استاد خوب دارند ،این انجمن دانشآموختگان استادان خوبی دارد.
و کارهای خوب دیگری که در اینجا اتفاق افتاده است.

جمهوری اسالمی ایران و شهروندی
مبانی و اصول

سید حسین میرخلیلی
جدیدترین کتاب پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با عنوان «جمهوری اسالمی ایران و
شهروندی؛ مبانی و اصول» به قلم «رضا عیسی نیا» ،توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،منتشر گردید .این اثر ارزشمند ،عهدهدار
ِ
تبیین مراتب شهروندی در جمهوری اسالمی ایران با تحلیل مبانی و اصول حاکم بر آن
است.

توصیف کتاب
«شهروندی» از مهمترین مسائلی است
که امروزه در حوزه سیاست همواره به آن
توجه میشود؛ طرح این مسأله در جمهوری
اسالمی ایران مستلزم التفات نظری به
مبانی و اصول فکری این الگوی نظام
سیاسی است .این اثر ارزشمند ،عهدهدار
تبیین مراتب شهروندی در جمهوری
اسالمی ایران با تحلیل مبانی و اصول
حاکم بر آن است .اثر حاضر اهدافی را
در دو سطح شناختی و کاربردی دنبال
میکند .بهدست آوردن ابزارهای علمی
برای پرکردن خأل علمی که در این زمینه
موجود است ،پاسخگویی علمی به مباحث
تئوریک نظام جمهوری اسالمی ایران و
ارایه پاسخی مناسب و علمی به ابهامات و
اشکاالت و مسایلی که در سطح نظری از
مباحث شهروندی برای کارشناسان وجود
دارد ،از جمله اهداف شناختی این اثر است.
فهم بهتر و دقیقتر شهروندان از اصول
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و

اجرای آن ،حضور آگاهانه و مدبرانه در
گزینش سیاسی ،توزیع اجتماعی و مشارکت
سیاسی و نهایت ًا تدوین و تحقق راهکارهای
مناسب برای حفظ حقوق شهروندی در
جامعه اسالمی از جمله اهداف کاربردی
این اثر است.
پیروزی انقالب اسالمی و شکلگیری
نظام جمهوری اسالمی ،نویدبخش
حضور فعال دین در عرصههای سیاسی
 اجتماعی بود .این ایده در سطح ملیترسیمکننده هویت دینی  -ملی و حیات
سیاسی  -اجتماعی ایرانیان و در سطح
فراملی تبیینکننده ضرورت بازسازی تمدن
اسالمی و اعاده هویت و عزت به مسلمانان
در دوران معاصر بود .ترسیم هویت دینی-
ملی و تالش برای بازسازی تمدن اسالمی،
پرسشها و معضالتی جدید را در دو سطح
مذکور بهوجود آورد که تاکنون منابع دینی
و دینداران در عرصه علوم و مراکز علمی
با آن بهطور جدی مواجه نشده بودند.
پاسخگویی به این پرسشها و معضالت،
بیتردید نیازمند بازنگری در مبانی و بینش
اجتماعی رایج در
حاکم بر علوم انسانی و
ِ
کنار بازگشتی روشمند و نقادانه به سنت
فکری است.
ساختار کتاب
نویسنده مباحث خود را در پنج بخش بیان
کرده است .۱ :کلیات و تمهیدات نظری؛

 .۲مبانی کالمی شهروندی در جمهوری
اسالمی ایران؛  .۳مبانی اخالقی شهروندی
در جمهوری اسالمی ایران؛  .۴مبانی فقهی
شهروندی در جمهوری اسالمی ایران و .۵
جایگاه شهروندی در جمهوری اسالمی
ایران.
کلیات و تمهیدات نظری
این بخش دربردارنده دو فصل است؛ فصل
اول با عنوان کلیات به تبیین مسأله و
تشریح مفاهیم اختصاصی پیدا کرده است
و فصل دوم تحت عنوان تمهیدات نظری
به روش و چارچوب نظری کتاب؛ بنابراین
گفته شده است که مکتب اسالم نیز به
مثابه ایدئولوژی تام تمام است که همه
ساحتهای زندگی اجتماعی  -سیاسی را
در بر میگیرد و به عبارتی دین اسالم به
مفهوم ایدئولوژی ،یعنی دینی که در آن
مسایل اعتقادی ،عبادی و سیاسی ،همگی
به منظور تکامل معنوی انسانها در نظر
گرفته شده است؛ از این رو در اسالم آنچه
تعیینکنندة نهتنها نتیجه بازی سیاسی،
بلکه قبل از آن ،تعیینکننده چرایی و
چگونگی خو ِد بازی سیاسی است ،جهان
بینی ،ایدئولوژی و منطق اسالم است.
اسالم مانند یک نظام است که در آن
اجزا در جایگاه خاص خودشان قرار دارند
و هماهنگ و در جهت واحد در حال
حرکتاند؛ آموزههای دینی دارای همین
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ابعاد مختلف هستند که بهصورت کلی یک نظام را تشکیل میدهند.
بنابراین آموزههای اسالم را بهصورت یک نظام باید مالحظه
کرد .نویسنده در جمعبندی خود میگوید :ما بر اساس ایدئولوژی
اسالمی بر این باوریم که شهروندان برای فائق آمدن بر عناصر
محیطی -جغرافیایی که جوامع بشری را به قبایل ،اقوام و ملل تقسیم
میکنند و خصومتها و دشمنیها و سلطه یافتن بر دیگران را مجاز
میشمرند ،راهی ندارد مگر از طریق ارزشها و آرمانهای الهی به
ارزشمندترین پیوندها برسند؛ زیرا وابستگیها و پیوندهای ملیگرایانه
و مادی برخاسته از غرایز خودپرستی ،چنانچه در عرصه اجتماعی و
در الیههای آن حاکم شود ،به سرعت از مرزهای طبیعی خود تجاوز
میکند و از تمایالت ساده به دوست داشتن افراطی متحول میشود.
آرمان و ارزش واالی نهفته در جهانبینی و ایدئولوژی اسالمی
قابلیت این را دارد که شهروندان را در جامعه به وحدت برساند و در
میان آنها همگرایی ایجاد کند و همه امتیازات و مرزها را از میان
بردارد تا هیچ تبعیضی از ناحیه مرزهای جغرافیایی ،نژادی ،خونی،
جنسیتی و قومیتی در میان آنها دیده نشود.
مبانی کالمی شهروندی
در بخش دوم کتاب نویسنده کوشیده است نشان دهد شهروندی
بر پایه دینی در صورتی میتواند مؤلفههای چهارگانهاش را تحقق
بخشد که مراتب چهارضلعی ،یعنی خلیفه ،مستخلِف (آنکه کسی
ٌ
مستخلف عنه (کسی که جایش گرفته
را جای دیگری میگمارد)،
ٌ
مستخلف فیه (مکان یا کاری که مورد خالفت قرار
شده است)،
گیرد) را رعایت کرده باشد؛ یعنی خلیفه جایی کرامت مییابد که
در جهت اوامر مستخلفٌعنه حرکت کند؛ چون شهروندی در سایه
بندگی خداوند معنا پیدا میکند و مفاهیم سیاسی دیگری چون آزادی
و کسب هرگونه رسالت و منصبی در پرتو بندگی او جایگاه حقیقی
خود را مییابند .نویسنده این بخش از اثر خود را به چهار فصل تقسیم
کرده است :فصل اول توحید ،فصل دوم نبوت ،فصل سوم امامت و
فصل چهارم انسان شناسی.
مبانی اخالقی شهروندی در جمهوری اسالمی ایران
در این بخش نویسنده به مبانی اخالقی شهروندی در جمهوری
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اسالمی ایران پرداخته است .نویسنده در این بخش دنبال این بوده
است که براساس مبانی اخالق اسالمی ،قوانین اخالقی شهروندی
و اصول آن ،عالوه بر اینکه باید بر زندگی دنیوی و اخروی منطبق
باشد ،باید مطابق اصول روحانی و مذهبی نیز باشد .همچنین نظریه
تعلیم و تربیت باید متکی بر اصول اخالق مذهبی باشد .نویسنده
بخش سوم را به دو فصل اختصاص داده است :فصل اول بحث
«شهروندی :مبانی و اصول اخالقی در اسالم» و فصل دوم «نسبت
شهروند اخالقی و دولت اخالقی».
مبانی فقهی شهروندی در جمهوری اسالمی ایران
بخش چهارم کتاب پوششدهنده مبانی فقهی شهروندی ،یعنی
مؤلفههایی چون عضویت ،مشارکت و حق است؛ بنابراین بر مبنای
قواعد فقهی استدالل شده است که عضویت شهروندی در جمهوری
اسالمی بر دو رکن اسالمپذیری (ایمان) و پیمانپذیری تحقق
یافته است .در مبحث مشارکت هم گفته شده است که در حق
تعیین سرنوشت یا انتخاب کردن ،همه حق مشارکت دارند؛ ولی
حق مشارکت در مدیریت سیاسی (یا حق انتخاب شدن در مشاغل
سیاسی) بهگونهای است که هر شهروندی به صِ رف شهروند بودن
نمیتواند برای بهدست آوردن برخی مناصب جهت مدیریت سیاسی
کشور مشارکت کند؛ چون برای این کار صالحیتهایی در نظر
گرفتهاند .نویسنده در این بخش بیان داشته است ،مسئولیتپذیری
مناصب کشوری و لشکری نیازمند لوازمی است؛ چون مسئولیت برای
مسئول ،مسبوق به صیانت و سیاست نفس است؛ زیرا در درون انسان
خواستههای بسیاری هست که اگر وی سیاستمدار نباشد و آنها را
تعدیل نکند ،پیش از اینکه برای نجات دیگران گام بردارد ،خود در
مهلکه گمراهی و ضاللت فرو میرود .درباره آخرین رکن شهروندی،
یعنی حق ،به حقوق مدنی و سیاسی پرداخته شده است؛ از این همین
رو نویسنده استدالل کرده است که شهروندان در جمهوری اسالمی
بر اساس اصل ایمان نمیتوانند بدون درنظرداشتن مصالح اسالمی
برای احقاق حقوق شهروندی تالش کنند؛ مث ً
ال حق مسکن که یکی
از حقوق مدنی است ،در صورتی برای شهروند جمهوری اسالمی
ایران اجراشدنی است که مصالح اسالم را مالحظه کند؛ چون در
تفکر الهی ،انسان آزاد نیست که به هر جا میخواهد سفر کند و

در هر سرزمین که برمیگزیند ،رحل اقامت افکند؛ بلکه باید در
جایی اقامت گزیند که توان پاسداری از دستاوردهای دینی خویش
را داشته باشد .این بخش از کتاب به سه فصل تقسیم گردیده است:
فصل اول :مبانی فقهی عضویت شهروندی در جمهوری اسالمی
ایران؛ فصل دوم :مبانی فقهی مشارکت شهروندی در جمهوری
اسالمی ایران؛ فصل سوم :مبانی فقهی حقوق شهروندی در
جمهوری اسالمی ایران.
بدون حکومت نمیتوان به وظیفه اجرای احکام الهی ،مثل احکام
مالی ،احکام دفاعی ،احکام احقاق حقوق و احکام جزایی دست یافت؛
بنابراین بر این باوریم که نظام اجتماعی _ سیاسی اگر بر اساس فقه
اسالمی استقرار یابد ،در آن جامعه همه احکام مذکور دستیافتنی
است و شاهد عدالت ،سعادت ،تعاون و احقاق حقوق شهروندان
خواهیم بود؛ چون فقه ،انسان را یک موجو ِد مکلف (مسئول و
موظف) میشمارد و تکالیف را نیز راه استیفای حقوق شهروندان
میداند .بدین جهت رسالت شهروندی را در «ادای تکلیف» خالصه
میکند .نویسنده برای اثبات این ادعا ،در حوزه حقوق مدنی و حقوق
سیاسی شهروندان ،به برخی گزارههایی که قابلیت استخراج از مبانی
و قواعد فقهی را دارند ،اشاره مینماید:
زندگی شهروندان بر مبنای فقه و احکام فقهی ،حتی عبادتش نوعی
سیاست تلقی میشود که با هدف اصالح فرد و جامعه میتواند موجب
ارشاد و هدایت افراد جامعه گردد .در نگاه فقهی ،اسالم هدف است
و سیاست روش نیل به هدف دانسته میشود؛ از این رو شهروندان
در عین اعتقاد به عینیت دیانت با سیاست ،باید به سیاست در مسیر
اسالمی حاکم بر جمهوری
اسالم تحقق ببخشند .در فقه سیاسی
ِ
اسالمی ایران ،تمام اسالم سیاست است؛ اسالم دینی است که
جامعیت دارد و برای تمامی زمانها ،هدایت امور اجتماعی -سیاسی
شهروندان و پاسخگویی به نیازهای آنها احکام و برنامه دارد .از نظر
فقه سیاسی ،اسالم دینی عبادی _ سیاسی است که مصالح فردی
و اجتماعی را مدنظر دارد؛ بهگونهای که عالوه بر ارتباط انسان با
خدا به روابط حکومت با شهروندان نیز توجه کرده است .فقه برای
شهروندان جمهوری اسالمی او ًال جامعه بدون حکومت و قانون را
نمیپذیرد؛ ثانی ًا حکومت و قانونی را میپذیرد که الهی باشد؛ چون
اسالم معتقد است پیامبر اکرم(ص) هم تابع قانون الهی بوده است.

جایگاه شهروندی در جمهوری اسالمی ایران
نویسنده آخرین بخش کتاب را به جایگاه شهروندی در جمهوری
اسالمی ایران اختصاص داده است .در این بخش با بررسی و
مالحظه تمامی اصول قانون اساسی بیان گردیده است که مسئوالن
و قانوننویسان جمهوری اسالمی با استناد به کتاب و سنت و با
درج قوانین مبتنی بر کتاب و سنت در قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران ،حقوق شهروندی را بر پایه اصل احترام و ارزش
به کرامت واالی انسانی ،در «چهل اصل» مورد توجه قرار دادهاند.
فرمان هشتمادهای امام خمینی گامی بود در جهت عینیسازی
اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و برای تداوم آن
الزم است راهکارهای آموزشی در سطوح خاص درنظر گرفته شود.
بخش پنجم دو فصل دارد؛ فصل اول :جایگاه شهروندی در قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ فصل دوم :شهروندی و فرمان
هشتمادهای امام خمینی(ره).
شهروند جمهوری اسالمی بر پایه اصول و قواعد فقهی نمیتواند
مانند شهروند مصطلح رفتار کند؛ چون قاعده تعظیم شعائر اسالمی
به شهروندان در جمهوری اسالمی _ که بر پایه ایمان و اَیمان
شهروند شدهاند _ اجازه نمیدهد همانند شهروند مصطلح آزاد باشند
و در مأل عام دست به کاری خالف شعائر اسالمی بزنند .شهروندان
از حقوقی برخوردارند :حقوق مدنی (مثل بیان عقیده) ،حقوق
سیاسی (مثل مشارکت سیاسی) و حقوق اجتماعی (مثل برخورداری
از عدالت و امنیت)؛ البته تا آنجا که رفتار شهروندان مخرب و
برهمزننده نظم ،امنیت و مصالح کشور و برخالف قوانین شرع و
جمهوری اسالمی نباشد .در جمهوری اسالمی نقش شهروندان
تعیین شکل حکومت و نظارت بر رفتارهای حکومت است؛ بنابراین
رأی اکثریت مالک عملی است؛ اما محتوا و محور همه امور ،قوانین
اسالمی است؛ یعنی شهروندان در حکومت اسالمی نمیتوانند به
مخالفت با قوانین اسالمی اقدام کنند .جمهوری اسالمی حاکمیت
شهروندان را با محوریت دین و احکام اسالمی میپذیرد؛ بنابراین
امام خمینی(ره) با تأکید نظری و عملی به ایفای نقش شهروندان
در حکومت اسالمی ،اعم از تعیین نوع نظام ،تأیید قانون اساسی و
انتخاب حاکمان و نمایندگان ،بر ایفای نظارت بر حقوق شهروندان
تأکید میکنند.
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ارزیابی اخبار قضاوتهای امیرالمؤمنین علی (ع)
کتاب «ارزیابی اخبار قضاوتهای امیرالمؤمنین علی (ع)» به قلم مصطفی صادقی (کاشانی)،
اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،پژوهشکده
توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ
ِ
تاریخ و سیره اهل بیت (ع) منتشر گردیده است.
امام علی (ع) را عالیترین و برترین
قاضی از میان اصحاب رسول خدا (ص)
دانستهاند .تاریخ زندگی آن حضرت سرشار از
مشاورههای قضایی و رویدادهایی است که
گره از کار مسلمانی گشوده یا حکمی الهی
را اجرا کرده است .به رغم تألیفهای فراوان
درباره قضاوتهای آن حضرت ،جای کتابی
که این اخبار را با معیارهای حدیثی و تاریخی
بسنجد ،خالی بود .کتاب حاضر با عنوان
ارزیابی اخبار قضاوتهای امیرالمؤمنین علی
(ع) بیش از  ۱۳۰مورد از این روایتها را
بررسی کرده است.
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) پیشوایی
است که رویدادهای قضایی بسیاری به او
نسبت داده میشود .روایات این قضاوتها در
منابع مختلف شیعه و سنی به فراوانی نقل شده
و در طول تاریخ ،آثار زیادی دراین باره نوشته
شده است .این روایات از جنبههای مختلف،
مورد توجه محدثان ،عالمان و نویسندگان
قرار گرفته است :متکلمان برای اثبات برتری
علمی آن حضرت به این روایات استناد
کردهاند؛ فقیهان برای اثبات احکام قضایی
اثر ارزشمند حاضر ،سعی
دارد با نگاهی نو به بررسی
روایات مربوط به قضاوتهای
امیرالمؤمنین و منابع آنها بپردازد.

و جزایی به این روایات تمسک جستهاند و
محدثان مستقیم ًا یا به نقل از ائمه بعدی این
قضاوتها را در کتب روایی آوردهاند.
اثر ارزشمند حاضر ،سعی دارد با نگاهی نو
به بررسی این روایات و منابع آنها بپردازد.
نقل مکرر این اخبار در طول زمان و در کتب
گوناگون ،برای بعضی این تلقی را ایجاد
کرده است که رویدادهای نقل شده ،در
آنها قطعیاند .از این رو حتی به زندگی
عادی مردم راه یافته است .آنچه پرسش
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این پژوهش میباشد این است که با توجه
به منبع ،سند و متن روایات قضاوتهای
علی (ع) کدام یک از این رویدادها در تاریخ
واقع شده است؟ و پرسشهای دیگری چون:
کدام یک از این روایات ،شرائط اطمینان به
وقوع را ندارد؟ این اخبار در مقایسه با قرآن و
دیگر روایات از چه جایگاهی برخوردارند؟ آیا
دادرسیهای نقل شده ،با سیره امیرالمومنان معصوم میپردازد.
فصل سوم به سیره قضایی امیرمومنان
همخوانی دارد؟
اختصاص دارد .نویسنده پیش از بیان شیوههای
دادرسی و سیره قضایی امام به قضاوت از نگاه
ساختار کتاب
کتاب حاضر بر اساس بررسی روایات در سه امام میپردازد :هدف از دادرسی و قضاوت،
زمینه منبع ،سند و شواهدی که ما را به صدور برقراری عدالت در جامعه است و اهتمام
آنها رهنمون میشود ،شکل گرفته است .وجه امیرمومنان به مقوله عدالت ،سبب اهتمام او
این ساختار ،معیارهایی است که برای ارزیابی به قضاوت است .بنابراین دادرسی از دیدگاه
اخبار و روایات وجود دارد .ابتدا این معیارها به امام ،دارای جایگاه رفیعی است.
طور کلی و به منزله کبری بحث ،در بخش مؤلف در ادامه مباحث کتاب خود به مواردی
مقدماتی مطرح میشود .سپس در بخش دوم از سیره قضایی حضرت میپردازد .۱ :شدت
که بخش اصلی نوشتار است ،به بیان مصادیق عدالت و مساوات؛  .۲تردید در موجب ح ّد .۳
روایات قضا و مقایسه آن با معیارهای پیش قاطعیت و عدام مداهنه  .۴حق مداری .۵
گفته خواهد پرداخت .بنابراین با توجه به شکل و روند دادرسی  .۶شیوههای اثبات
این رویکرد ،چگونگی طرح قضاوتهای دعوا  .۷سیره امام در جزائیات :حقوق جزای
امیرالمؤمنین در این نوشتار بر خالف کتب اسالمی قوانین و مقرراتی است که برای
پیشگیری از وقوع جرائم و به منظور تأمین
معمول در این موضوع خواهد بود.
بخش اول کتاب مربوط به کلیات و مقدمات سالمت جامعه ،از سوی حاکم اسالمی و بر
است؛ که خود به چهار فصل تقسیم گردیده اساس قرآن و سنت اجرا میشود .این قوانین
است و هر کدام از این فصلها گفتارهایی را شامل حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات است.
در خود دارد .فصل اول به منظور آشنایی با فصل چهارم کتاب به معیارهای ارزیابی
پیشینه قضاوت و حکمیت ،به وضعیت آن در اخبار و روایات میپردازد .اطالع از تاریخ
عصر جاهلی و صدر اسالم پرداخته خواهد شد .گذشتگان ،با ابزار و وسایل مختلفی امکان
نویسنده گفتار اول این فصل را به دادرسی در پذیر است .بخشی از این ابزار را منابع غیر
صدر اسالم و گفتار دوم را به جایگاه قضایی مکتوب تشکیل میدهد که در موضوعاتی
امیرالمؤمنین و البته به روایاتی که برتری چون سیره ائمه ،به آن دسترسی نیست و به
قضایی آن حضرت را از زبان پیامبر و صحابه کار نمیآید .آنچه برای ما بر جای مانده است،
منابع مکتوب و به عبارت دیگر ،روایاتی است
بیان میکند؛ اختصاص داده است.
فصل دوم به مفهوم شناسی واژه قضا از که در کتب گوناگون ثبت شده و ما را به این
جهت لغوی و اصطالحی و البته شأن قضایی رویدادها رهنمون میکند.
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این اخبار و روایات را در یک تقسیم میتوان
به دو گروه تاریخی و غیر تاریخی دسته بندی
کرد .منظور از اخبار تاریخی آنهایی است
که محورهایی چون زمان ،مکان ،حادثه و
اشخاص را در برداشته باشد و منظور از غیر
تاریخی ،روایاتی است که این مالکها را
ندارد؛ مانند روایات مشتمل بر تفسیر و تأویل،
اخالق و موعظه ،احکام و به طور کلی آنچه
از بایدها و نبایدها سخن میگوید.
تشخیص اخبار صحیح از ضعیف ،مبتنی بر
شناخت و ارزیابی سه بخش اصلی هر روایت
است .۱ :منابع و آثاری که این روایات در آن
ثبت شده است .۲ .راویانی که آنها را نقل
کردهاند  .۳متن و محتوای خبر که قسمت
اصلی گزارش به شمار میآید.
فصل چهارم کتاب از این بخش به بیان این
معیارها یعنی منبع ،سند ،شواهد و قراین
اختصاص مییابد و کبرای مباحث بعدی
قرار میگیرد .اما گفتار نخست این فصل به
منبعشناسی (زمان تألیف ،نسبت کتاب به
مؤلف ،و ارزش محتوای کتاب)؛ گفتار دوم به
اسناد و راویان (خبر ثقه و موثق الصدور ،مبانی
رجالی نقد اسناد ،و شخصیت شناسی راویان) و
گفتار سوم به قرائن و شواهد (مقایسه با کتاب،
مقایسه با سنت ،مقایسه با حکم عقل ،مقایسه
با مسلمات فقهی ،مقایسه با مسلمات تاریخی،
سازگاری با حس و تجربه) اختصاص دارد.
بخش دوم کتاب به اعتبارسنجی اخبار و
روایات قضاوتهای امیرالمؤمنین میپردازد؛
که به سه فصل تقسیم گردیده است و این
سه فصل دارای گفتارهایی است.
فصل اول به منبع شناسی اختصاص دارد.
نویسنده در گفتارهای این فصل به گونهشناسی
آثاری که دربردارنده اخبار و روایتهای قضا
هستند ،میپردازد .بنابراین در گفتار اول خود
را به گونههای منابع قضاوتها پرداخته است.
گزارش قضاوتهای امام علی (ع) در منابع
متنوع و آثار گوناگونی که از حیث موضوع
با هم تفاوت دارند ،ذکر شده است .شناخت
این آثار ،مقدمه بلکه بخشی از بررسی روایات
مورد نظر است .این منابع به چند دسته تقسیم
میشوند :منابع حدیثی؛ کتب فقهی؛ تاریخ ائمه؛
مناقب ائمه؛ کتب تاریخ عمومی؛ آثار عمومی.
نویسنده در ادامه بحثی را تحت عنوان فلسفه

تألیف کتب قضاوتها را باز میکند .و در این
مطلب بین سدههای نخستین و عصر حضور
با دورههای متأخر تفکیک قائل میشود .وی
تألیف آثار دورههای متأخر را به انگیزههایی
چون تبیین حدیث نبوی «اقضاکم علی (ع)»
بیان مناقب و کرامات آن حضرت و به تبع
آن ،تبیین برتری او بر دیگر خلفا دانست.
نویسنده میگوید :انگیزه برخی از مولفان،
فقهی و برخی کالمی است .و البته برخی
انگیزههای عمومی چون شگفت انگیز بودن
و جذابیت قضاوتهای آن حضرت.
گفتار دوم به قدمت منبع؛ گفتار سوم به
جایگاه مؤلف و نسبت کتاب با او؛ و گفتار
چهارم به محتوای آثار میپردازد .گفتار
چهارم به کتابهایی اختصاص دارد که
محتوای آنها به بیان مناقب ائمه میپردازد،
چرا که بخشی از قضاوتهای امیرمومنان در
کتابهایی آمده که هدف آنها پرداختن به
مناقب ائمه است.
فصل دوم کتاب به سندشناسی اختصاص
دارد .خصوصیت روایات قضاوتهای
امیرمومنان این است که بخشی از آنها جنبه
گزارشی دارد که در کتابهای تاریخی باید
به دنبال آنها بود و بخشی دیگر در قالب
روایتی از ائمه معصوم نقل شده که توجه به
شرائط حجیت خبر درباره آنها الزم است.
بحث از اسناد این روایتها توجه به چند نکته
را میطلبد :نخست توجه به اصل مسند بودن
روایت ،دوم اینکه راویان اصلی قضاوتها
گفتار سوم به شخصیتشناسی
راویان (چه گروهها و صنفهایی
در این اسناد حضور دارند)
پرداخته است.

چه کسانی اند و چه شخصیت و جایگاهی
از نظر حدیثی دارند؟ و موضوع دیگر،
شخصیتشناسی و تیپولوژی راویان است.
نویسنده در گفتار اول این فصل به اتصال
سند پرداخته است .اخبار بی سند؛ انتساب
اخبار امامان دیگر به امیرمومنان؛ انتساب
اخبار صحابه دیگر به امیرمومنان از مباحث
این گفتار است.
در گفتار دوم که به راویان اصلی اختصاص
دارد و منظور از راوی اصلی ،کسی است که در

انتهای سند قرار دارد به راویانی چون محمدبن
قیس بجلی ،اسماعیل سکونی و اصبغ بن نباته
میپردازد که به ترتیب در موضوع قضاوت
آن آنها
امیرمومنان بیشترین روایات از ِ
بوده است .نفر اول در موضوع قضاوتها
کتابی داشته است .نفر دوم ،بیشترین روایات
قضاوتها را نقل کرده است .و نفر سوم ،از
نظر حجم روایات ،در ردیف بعدی قرار دارد.
گفتار سوم به شخصیتشناسی راویان (چه
گروهها و صنفهایی در این اسناد حضور
دارند) پرداخته است .۱ .جمع قابل توجهی از
راویان قضاوتهای علی (ع) ،قاضی هستند.
(اسماعیل بن زیاد سکونی ،سعد بن طریف،
نعمان بن محمد مغربی ،ابوالسعادات ،ابو
اسحاق طبری و .۲ )...قاضیان قصهپرداز.
نویسنده در ادامه این گفتار به بحث گرایش
مذهبی راویان میپردازد :بخشی از روایات
قضا از راویان اهل سنت نقل شده است
یا در سلسله اسناد آن راویان غیرشیعی
یافت میشوند .این روایات در کتب امامیه
وجود دارد .گفتار چهارم این فصل به اسناد
مخدوش در منابع معتبر میپردازد.
فصل سوم از بخش دوم کتاب به قرائن و
شواهد اختصاص دارد .نویسنده گفتار اول این
فصل را به مقایسه با کتاب میپردازد .وی
میگوید در اخبار قضاوتهای امیرمومنان،
روایاتی که صریح با فحوای آیات قران تعارض
داشته باشد ،زیاد نیست؛ به خصوص که به دلیل
تأویل پذیر بودن آیات قرآن ،عرضه برخی اخبار
با این منبع وحی ،میتواند توجیه پذیر شود.
گفتار دوم ،مقایسه با سنت قطعی؛ گفتار سوم
مقایسه با حکم عقل؛ گفتار چهارم مقایسه با
احکام فقهی؛ گفتار پنجم به مقایسه با مسلمات
تاریخی؛ و گفتار ششم به سازگاری با حس و
تجربه اختصاص دارد .در پایان کتاب نویسنده
ضمن جمعبندی مباحث به این نکته اشاره
میکند که کتاب وی ،مبنای ارزیابی اخبار
قضاوتهای امیرمومنین را مالکهای نقد
حدیث قرار داد .این معیارها عبارتاند از :منبع،
سند و متن یا شواهد و قراینی که بر صدور
متن روایت گواهی دهند .همچنین در انتهای
کتاب ،نویسنده فهرست قضاوتها و نمایه ای
از آنچه در کتاب حاضر ،طرح و بررسی شده
است ،که  ۱۳۰مورد میباشد را میآورد.
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