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نکتهمغفولمدرنیزاسیون
آموزشی در ایران
علی اشرف فتحی

چندی پیش به بهانه هفتاد و سومین
سالگرد درگذشت میرزا حسن رشدیه
(بنیانگذار نظام آموزش ابتدایی جدید
ایران) مطالب مختلفی در رسانهها منتشر
شد که وجه مشترک اغلب آنها تقبیح
روشهای حذفی مخالفان مذهبی و سنتی
رشدیه در تفسیق و تکفیر وی بود؛ اینکه
برخی روحانیون تبریز و تهران وی را به

حائری یزدی به این مقطع از زندگی وی

به قم کشید و خانواده را به آنجا برد
ً
و مرتبا به مجلس درس شیخ حاضر

پس از آنکه مورد هجمه قرار گرفت ،بیش

شمسالدین رشدیه مهاجرت پدرش

میشد و تنها طلبه کالهی شیخ بود.

از یک دهه از اواخر عمر  ۹۳ساله خود را

به قم را در کتاب «سوانح عمر» چنین

در قم گذراند و با حمایت آیتاللهالعظمی

گزارش داده است:

در قم مدرسه رشدیه را مجاور تکیه
ً
مالمحمود دائر کرد و اطفالی را که اکثرا

در درستی این گزارهها تردیدی نیست ،اما
اینها تمامی واقعیت هم نیستند .رشدیه

اشاره کردهاند.

فقیر و بیبضاعت بودند دعوت کرده،

شیخ عبدالکریم حائری یزدی ،احیاگر
حوزه علمیه قم و بزرگترین مرجع تقلید

اوقاتی که شادروان حاج شیخ

مطابق میل دبستانی بهپا داشته بود.

5

Mobahesat.ir

مدارس وی را ویران ساختند.

هم پسرش شمسالدین و هم نوه مرحوم

مرجعیت روحانی داشتند رشدیه رخت

@Mobahesatmagz

بابیگری و خروج از دین متهم کردند و

ایران به فعالیت آموزشی در قم پرداخت که

عبدالکریم حائری در قم ریاست و
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عالوه بر مدیریت ،کالس اول را خود

نوه آیتاللهالعظمی حائری یزدی نیز

نو که مرحوم حائری یزدی بنا نهاده بود به

اداره میکرد .در قم در همان مدرسه

در گفتوگویی که با وی داشتم و در

خاک سپرده شد.

کالس مخصوصی هم برای کوران

شماره  ۹مجله شهر قانون منتشر شد ،به

حمایت شیخ مؤسس و دیگر مراجع

گشود .با طرز خاصی ایشان را تعلیم

حمایت جدش از مرحوم رشدیه اشاره

قم از رشدیه را باید نکته مغفول تاریخ

میکرد که نوشتن را فراگرفته بودند و در

کرد و گفت:

تأسیس نظام آموزشی نوین ایران دانست.
همزمان با ایران ،تأسیس مدارس جدید
همه جای ایران به مدارس

در نجف با واکنش منفی میرزای نائینی

وی حمله شد و تخریب شدند

و برخی علمای نجف مواجه شده بود.

و گفتند که زنگ این مدارس

اگرچه آیتاللهالعظمی سید ابوالحسن

همان ناقوس کلیساست؛ اما

اصفهانی رویکرد منفی اتخاذ نکرد ،ولی

میرزا حسن رشدیه در قم موفق

نائینی مشروطهخواه در دوره مرجعیت

شد با حمایت حاج شیخ

خود رویکردی مشابه شیخ فضلالله

مدرسه تأسیس کند و هیچکس

نوری در قبال مدارس جدید داشت.

هم نتوانست اعتراضی بکند و

فضای منفی نجف در مواجهه با مدارس

تا پایان عمرش در قم زندگی

جدید به قدری سنگین بود که آیتالله

کرد .در هر صورت ایشان از

محمدکاظم شیرازی از فقهای درجه اول

این منورالفکریها داشت.

نجف در اوایل سلطنت محمدرضاشاه

حضور حاکم و رئیس فرهنگ امتحان
شایانی داد.
آیتالله دکتر مصطفی محقق داماد؛

6

به دلیل فرستادن فرزندانش به مدارس
رشدیه هشت سال پس از وفات آقای

جدید به شدت در انزوا قرارگرفت .اما این

حائری هم در قم زندگی و فعالیت کرد

اتفاق در قم نیافتاد و این شهر به محیط

و  ۲۱آذر  ۱۳۲۳درگذشت و در قبرستان

امنی برای میرزا حسن رشدیه بدل شد.
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تاریخ و سیره
در گفتوگوی مباحثات با نوادهی مرحوم آیتاللهالعظمی خوئی مطرح شد:

از روابط صمیمی بیوت مرحوم امام
و مرحوم آقای خوئی در نجف؛ تا
اختالفافکنی برخی اطرافیان
افراطی و مشکوک
احمد نجمی

ش رو ،بخشی از گفتوگویی مفصل ـ از سلسلهگفتوگوهای
اشاره :متن پی 
تصویری مباحثات ـ است با مهندس سید موسی خوئی؛ که با ویرایش و
تلخیص منتشر میشود .عالقهمندان میتوانند برای دیدن گفتوگوی کامل ،به
سایت آپارات و نیز بخش مصاحبههای تصویری سایت مباحثات مراجعه کنند.

بود…
بله؛ و در تهران با موضعگیری سخت
مراجع مصادف شد .در نجف هم مرحوم
آقای خوئی بسیار با این حرکت ضد رژیم
شاه هماهنگ بود؛ در نوشتههایشان دارند
که دست بهائیان و صهیونیستها را در
اقتصاد ،سیاست و بهطور کلی در ایران
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که کاپیتوالسیون هم جزء آنها

در اسناد ،بیانیههای مختلفی
از مرحوم آقای خوئی همراه با سایر
مراجع در سالهای  ۴۰تا  ۴۲داریم؛
هم در حمایت از حرکت امام و هم در
محکومکردن فاجعه  ۱۵خرداد؛ که
ادبیات برخی از آنها هم تند است.
بله؛ اینطور بود .بیت آقای خوئی مرکز
مبارزه شده بود .خود ما در آن ایام سال دوم
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یکی از وقایع قابل توجه در سال
۱۳۴۲ش ،ورود حضرت امام به نجف
است که باعث میشود فصل جدیدی
از فعالیتهای سیاسی در آنجا شکل
بگیرد .فکر میکنم شما خاطرات خوبی
از ورود حضرت امام به نجف داشته
باشید .از این خاطرات بفرمایید؛ بهویژه
دربارهی ارتباط حضرت امام با مرحوم
آقای خویی.
این مسأله مربوط به  ۱۵خرداد است دیگر؛
جریان فیضیهی قم و حرکت روحانیون و

طرح شاه برای تغییرات فرهنگی ،اقتصادی
و سیاسی.

باز گذاشتهاند و… موضعگیری بسیار
محکمی بود.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

دانشگاه بودیم و در آنجا هم با اعالمیههای
تهران و نجف علیه رژیم شاه فعالیت
میکردیم .در بیت مرحوم آقای خوئی
حرکت خیلی وسیع بود؛ ولی در کل در
نجف چون مرحوم آقای حکیم هم جزو
مراجع بودند ،دامنهای پیدا نکرد؛ یعنی
خود آقای خوئی کم و بیش تنها بود .در
شبی که مرحوم امام را گرفتند و به زندان
بردند ،مرحوم آقای خوئی بلند شدند و
ً
شخصا به منزل مرحوم آقای حکیم رفتند؛
در شبی که مرحوم امام را
گرفتند و به زندان بردند ،مرحوم
ً
آقای خوئی بلند شدند و شخصا به
منزل مرحوم آقای حکیم رفتند؛
دنبال مرحوم آقای شاهرودی هم
رفتند؛ که یک موضعگیری سخت
و محکم از سمت نجف صورت
بگیرد .هرچند مرحوم آقای حکیم
همراه نشد.

دنبال مرحوم آقای شاهرودی هم رفتند؛
که یک موضعگیری سخت و محکم از

8

سمت نجف صورت بگیرد .هرچند مرحوم
آقای حکیم همراه نشد.
شش ماه پیش از حادثهی فیضیه ،آقای
مشایخ ـ سفیر شاه در بغداد ـ با یک
بستهی بزرگ پول به نجف آمد که اینها
وجوهات شخص اول مملکت است؛
ایشان متدین هستند و اصرار دارند آن را
به شخص جنابعالی بدهند .مرحوم آقای
خوئی گفتند ما از ایشان پول نمیگیریم.
از ایشان اصرار و از مرحوم آقا هم انکار.
آقا متوجه ترفند و حیله شده بودند
یا همینطور از روی یک احساس بود؟
سیاست کلی آقا اینطور بود؛ یعنی از
تعامل و نزدیکی با حکومتی که شبههدار
است پرهیز میکردند؛ خیلی احتیاط
میکردند .این جریان به خیر گذشت .در
کوچهی مرحوم ابوی داشتیم راه میرفتیم
که آقای مشایخ یک چک درآورد که این به
آقایان اهل علم داده میشود و…
ً
قاعدتا این هدایا خدمت دیگرمراجع
هم برده شده بود.
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ً
ظاهرا اینطور بود .علی ای حال شرایط
زندگی حوزوی در آن روزها بسیار سخت
شش ماه پیش از حادثهی
فیضیه ،آقای مشایخ ـ سفیر شاه
در بغداد ـ با یک بستهی بزرگ پول
به نجف آمد که اینها وجوهات
شخص اول مملکت است؛ ایشان
متدین هستند و اصرار دارند آن را
به شخص جنابعالی بدهند.

بود؛ میگفتند رقم چک هم خیلی سنگین
بوده است .خالصه ایشان اصرار کرده بود
که همهی طلبهها میگیرند و…  .ابوی ما
میگفتند که به ایشان گفتم آقای مشایخ؛
شما سفیر دولت ایران هستید؛ بنده هم یک
طلبهی عادی و معمولی در نجف هستم؛
تا زمانی که این پول را از شما نگرفتم آقای
خودم هستم؛ اما اگر این را از شما بگیرم
از آقایی خودم گذشتم .خواهش میکنم
این را در جیبتان بگذارید .گفتند آن را در
جیبشان گذاشتند و معذرت خواهی کردند.
بعدها که آن تلگرافهای علمای ایران
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برای جریان فیضیه ،حملهی رژیم به آقایان
روحانیت ،کشتاری که شد و… پیش آمد،
در فاصلهی خیلی کوتاهی سفیر ایران
حاضر شد و گفت که آقا هیچی نیست؛
خبری نیست؛ اینها دروغ است .آقا دیگر
عصبانی بودند ،تشر زدند و سفیر را هم از
منزل بیرون انداختند .نزدیک در که میرفتند
در مورد مرحوم امام هم
تا آن لحظههای آخر که ایشان به
ترکیه تبعید شدند ،آقای خوئی
پافشاری میکردند که ایشان
ً
به نجف بیایند .اصال بیت آقا
پناهگاه برخی از فراریها و تحت
تعقیبهای جریان  ۴۲بود.

مرحوم آقا همراه بود و بزرگترین هیأتی
که برای استقبال از مرحوم امام رفتند ،از
بیت آقای خوئی بودند.
در این شوق و ذوق آیا ممکن
است ـ به غیر از مسائل سیاسی ـ بحث
ً
هموطنبودن مطرح بوده؟ چون ظاهرا
بقیهی مراجع ،این مقدار شوق و ذوق
نداشتند.
خیر؛ بیشتر به دلیل ایمان به مبارزه و
این که ایران در معرض خطری به نام
صهیونیسم ،بهائیت و فساد رژیم بود.
ما هر روز گزارشاتی از وضعیت ایران
دریافت میکردیم.

حضرت امام که به ترکیه تبعید
شدند ،مرحوم آقای خوئی اصرار داشتند
که بهتر است حاال که نمیتوانید در ایران
باشید ،به نجف تشریف بیاورید؛ پس
حتی از جانب مرحوم آقای خوئی این
دعوت صورت گرفته بود؟
بله؛ و لذا زمانی هم که آمدند این مسأله
با شوق و شعف فراوان از طرف منزل

این در یافت اطالعات به چه
صورت بود؟
ً
رفت و آمد بود .مثال عموی ما در
تهران مغازه داشت .دربارهی یهودیها و
صهیونیستها چیزهای وحشتناکی تعریف
میکرد .قدرت و همه چیز در ایران در دست
آنها بود؛ اقتصاد ،سینما ،تبلیغ ،فرهنگ،
پول ،فرش ،طال و…  .این برای یک عالم
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خطاب به شاه توصیههای خیلی خوبی
دارند؛ اینکه چه کارهایی بکند و…  .مبنای
آقا این بود؛ یعنی اصرار بر رعایت احکام
اسالمی و اینکه مردم در عمل به اسالم
آزاد باشند و از دشمنان اسالم پرهیز شود.
در مورد مرحوم امام هم تا آن لحظههای
آخر که ایشان به ترکیه تبعید شدند ،آقا
پافشاری میکردند که ایشان به نجف
ً
بیایند .اصال بیت آقا پناهگاه برخی از
فراریها و تحت تعقیبهای جریان ۴۲
بود؛ مثل آشیخ محمد صادقی که  ۶ماه
آنجا در زیرزمین منزل بیرونی بود؛ چون
دار و دستهی عارفیها میخواستند ایشان
را بگیرند و تحویل شاه بدهند.
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گفتند آقای مشایخ متوجه شدید که چرا
پول را نگرفتند؟ آقای سفیر هم سرش را
پایین انداخت و رفت بیرون.
این وضعیت بیت آقا در آن مقطع بود.
نوشتهها و بیانیههای آقا را در همان حدود
ً
سال  ۴۳مشاهده کنید؛ مثال جزوهای به
نام تصحیحات خطیره هست که در آن
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ً
دینی روشن ،واقعا آزاردهنده است .و این
ِ
ً
هم هماهنگ بود؛ یعنی مراجع ایران عموما
این دیدگاه را داشتند؛ حاال مرحوم امام
خمینی خط مبارزه حاد را پیش کشیدند
که البته در آن سالهای حدود  ۴۲با عنوان
تغییر رژیم هم مطرح نبود؛ بلکه ایستادن
جلوی طرحهای آتاتورکی بود که زمانی
رضاشاه خواست پیاده کند و نشد .همچنین
در نظر داشته باشیم که پدر مرحوم آقای
خوئی هم سابقهی مبارزاتی سنگینی با
رضاشاه داشته است.
پس از ورود امام به نجف ،روابط
ایشان با مرحوم آقای خویی چطور بود؟
آیا رفت و آمد داشتند؟ شما خاطرهای
در این زمینه دارید؟
خوب بود؛ روابط شخصی و خطی در
آن مقطع مبارزه ،خیلی عالی بود .رفت و
آمد خوبی هم بود .حتی روابط خانوادگی
بسیار عالی بود؛ یعنی تا سالهای آخر
حضور مرحوم امام در نجف ،رفت و آمد
خانوادگی مرتب و همیشگی بود.
ً
ظاهرا احتمال وصلتی هم بود.
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بله صحبتهایی بود؛ اما جور نشد.
ً
روابط شخصی طوری بود که مثال هنگام
فوت مرحوم آقا مصطفی ،اصرار بود که
آقا نماز بخوانند.
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اطرافیان امام به مشکل میخوردیم؛ چون
برخی فعالیتهایی که آنجا میشد ،توسط
دوستان روی صحنهی تبلیغات ،خیابان
برخی با ورود مرحوم امام
به نجف معتقد بودند دیگر نباید

خود مرحوم امام پیام فرستادند
که شما تشر یف بیاور ید و نماز آقا
مصطفی را بخوانید؟
ً
بله؛ اصال حتی مقبرهای که برای آقا
مصطفی در حرم تهیه شد ،توسط مرحوم
ابوی ما بود .البته آنها هم برای ابوی ما
در قم این کار را کردند؛ یعنی مرتب بیت
امام تلفن میزدند و پیگیر بودند .روابط
شخصی خیلی عالی بود .اما بحثهای
دیگر پیش میآید که چگونه روابط بیتی
حفظ میشود.

و… میرفت و اینها درست در زمانی
اتفاق میافتاد که بعثیها در حال زیر
تیغ بردن بچهمسلمانهای آنجا بودند.

در مورد فعالیتهای خود حضرت
امام در نجف ،دروسشان و… بفرمایید.
توجه کنید ،فعالیتهای درسی مرحوم
امام بیشتر سیاسی و مربوط به ایران بود؛
یعنی در حوزهی عراق ،فعالیت چندانی
مطرح نبود .گاهی هم ما با دوستان و

چطور شد که این رابطهی گرمی که
شما فرمودید بین مرحوم امام و مرحوم
آقای خویی ـ و حتی بین بیوت ایشان
ـ بود ،بعدها با اوجگرفتن فعالیتهای
انقالبی کمی به سردی گرایید؟ یعنی
ً
حدودا از اواسط دهه پنجاه.

مرجعی در نجف باشد .چه کسی
این را میگوید؟ یک جوان ۲۲ساله!
خب هنگامی که این مسائل مطرح
و انباشه میشود ،طبیعی است
که جناح مقابل هم برخورد شدید
میکند و جواب میدهد.

زمستان 96

اختالفها و چالشهایی وجود

بهنظر شما این افراطگر یها ،از
روی صداقت است یا ممکن است
پشتپردهای هم داشت ه باشد؟
ببینید؛ میخواهم عرض کنم که این
نظام چالشهای بیتی از قدیم بوده و بحث
تازهای نیست .حاال در انقالب و بعد از
انقالب مباحث سیاسی هم در آن دخیل
میشود؛ اما درمجموع بحثی قدیمی
ً
است .مثال گاهی میشده ـ و میشود ـ
که سر این موضوع که چه روزی عید فطر
است در یک شهر بین دو یا چند مرجع و
طرفدارانشان اختالف بهوجود میآید و
منجر به درگیری و چالش جدی میشود.

شخصی از معمرین نقل
میکرد که در زمان مرجعیت
مرحوم آسیدابوالحسن اصفهانی،
بین ایشان و مرحوم نائینی چنین
داشت .کسی نزد مرحوم آقای
اصفهانی میرفت و میگفت که
آقا ،فالنی و فالنی از شاگردان
آقای نائینی ،کتابی علیه شما چاپ
کردند؛ ایشان هم ناراحت و متأثر
ً
میشدند؛ در حالیکه اصال قضیه
واقعیت نداشت.

در هیأتی که بهعنوان دستغیبیها به بیت
امام میروند حضور داشت .چون زیاد
در جریان نبود ،میگوید که مشکل آقای
حائری این است که مقلد یا نمایندهی
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هم نفرات مشکوکی وجود دارند که مایلند
به چنین مسائلی دامن بزنند.
بگذارید جریان آقای حائری را تمام
کنم .جریان به بیت امام رسید .یک آقای
نجابتنامی که جزو موجهین شیراز بود

خوئی است .مرحوم امام میگویند آقای
نجابت این چه حرفی است که میزنید؟
ً
ً
اوال آیتالله خوئی؛ ثانیا مگر این تقلید
جرم است؟ بعد دستور میدهند که به
دنبال آقای حائری شیرازی بروید .یعنی
این مقدار فاصله بین اینها و دیدگاه مرحوم
امام وجود داشت .پس مشکل اصلی،
وجود این افراطگریها ـ بهخصوص در
شرایط بد ـ است.
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همان مشکل بیوت است؛ یعنی ما
گاهی نمیتوانیم بر روی برخی افراد ـ
ً
خصوصا جوانها و افراطیها ـ کنترل
ً
داشته باشیم .مثال حادثهی درگیری در
شیراز بین طرفداران آقای حائری شیرازی
با دستغیبها .طیف دستغیب مدعی
حمایت از مرحوم امام بودند؛ نه اینکه
حمایت میکردند .نکته همین است .آقای
حائری شیرازی نماینده آقای خوئی بودند
ً
و ضمنا انقالبی هم بودند .این جریان به
بیت مرحوم امام کشیده میشود .شبیه
همین ماجرا در اصفهان هم بود؛ بین
ً
آقای خادمی و آقای طاهری؛ خصوصا
در سالهای نفوذ مهدی هاشمی در بیت
مرحوم آقای منتظری .بنابراین ریشههای
این مسأله ،به حواشی بیوتات برمیگردد.
ً
یا مثال اینکه برخی با ورود مرحوم امام به
نجف معتقد بودند دیگر نباید مرجعی در
نجف باشد .چه کسی این را میگوید؟
یک جوان ۲۲ساله! خب هنگامی که این
مسائل مطرح و انباشه میشود ،طبیعی
است که جناح مقابل هم برخورد شدید
میکند و جواب میدهد .در هر دو طرف
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شخصی از معمرین نقل میکرد که در
زمان مرجعیت مرحوم آسیدابوالحسن
اصفهانی ،بین ایشان و مرحوم نائینی چنین
اختالفها و چالشهایی وجود داشت.
کسی نزد مرحوم آقای اصفهانی میرفت و
میگفت که آقا ،فالنی و فالنی از شاگردان
آقای نائینی ،کتابی علیه شما چاپ کردند؛
ایشان هم ناراحت و متأثر میشدند؛ در
ً
حالیکه اصال قضیه واقعیت نداشت.
اینجناحبازیها بوده و گاهی خیلی هم
شدید میشده؛ ریشهی آن هم این است که
بیوت و تشکیالت مرجعیت برای ما هدف
میشوند؛ در حالیکه وسیلهاند و ما باید
یاد بگیریم که دیگرانی هم هستند که کار
میکنند .این دیدگاه تکاملی خیلی مهم
است .باید مشکالت این نظام مرجعیت که
از زمان مرحوم شیخ انصاری پایهگذاری
شد ،آسیبشناسی شود.
در اسناد ساواک دیده شده که
اختالفات بین بیوتات ـ ولو به دلیل
ً
همین مسائل ساده و مثال کتاب مرحوم
صالحی نجفآبادی ـ باعث خوشحالی
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حکومت بوده است .در عراق هم به
ً
دلیل حاکمیت حزب بعث احتماال این
مسأله پررنگتر بوده؛ درست است؟
بله؛ بهویژه وقتی که مشخص میشود حوزه
و علما میتوانند در سیاست و جامعه مؤثر و
اینجناحبازیها بوده و
گاهی خیلی هم شدید میشده؛
ریشهی آن هم این است که بیوت
و تشکیالت مرجعیت برای ما هدف
میشوند؛ در حالیکه وسیلهاند و
ما باید یاد بگیریم که دیگرانی هم
هستند که کار میکنند.

تعیینکننده باشند .این مسألهی جدیدی هم
نیست؛ اگر نگاه کنید در دو قرن گذشته ما
سه حرکت سنگین داشتیم؛ بابیت و بهائیت،
وهابیت و احمدیه در پاکستان؛ هر سه هم
بهطور کامل توسط سیستمهای اطالعاتی
غرب سازماندهی شد؛ یعنی خود باب
مستقیم تحت سلطهی سیستمهای اطالعاتی
نبود؛ اما تحریک میشد .عین همان را در
وهابیت میبینیم؛ نفوذ دستهای اجنبی.
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ً
اصال حرکت بهائیت از روز تأسیسش تا به
امروز ،در خدمت استعمار غرب بوده است.
ً
آن حرکت احمدیه البته نسبتا محدودتر
است .اکنون ما در عصر جهانیشدن هستیم.
برخی مدعیاند که ما صاحبان دنیا هستیم
و همهچیز را ما باید تعیین کنیم .اینها وقتی
به منطقه میآیند و میبینند که دین و مراجع
تقلید نقش تعیینکننده دارند ،به سمت ایجاد
اختالف میروند تا بتوانند از این طریق
هدایت تودهها را به دست بگیرند .حرکت
تأسیس مرحوم سید محمد صدر را درنظر
بگیرید .مرحوم صدر ـ پدر سید مقتدا ـ فرد
ّ
متدینی بود؛ همسایهی ما هم بود؛ یکی دو
کتاب دربارهی امام مهدی(عج) هم نوشته
است .پس از یک دوران سکوت ،آرامش
و سربهزیری ،ناگهان به سمت حرکتی در
نجف رفت که معتقد بود مراجع تقلید باید
عرب باشند؛ چرا ترک و ایرانی هستند؟!
و آقای مرحوم سید محمد صدر در این
تشکیالت بزرگ شد.
یعنی دامنزدن به بحثهای
قومیتی.

زمستان 96
بله؛ و به یکباره تبدیل به قدرت بزرگی
به نام آقای سید محمد صدر شد .نماز
جمعهها توسط ایشان برقرار شد .پشتوانهی
این حرکت تشکیالت بعثیها بودند.
توجه کنید در اینکه غرب یا دشمنان
اسالم از اختالف استفاده میکنند ،بحثی
نیست؛ مهم نیست در کدام رژیم؛ رژیم
توجه کنید در اینکه غرب یا
دشمنان اسالم از اختالف استفاده
میکنند ،بحثی نیست؛ مهم نیست
در کدام رژیم؛ رژیم شاه یا رژیم
بعث؛ بحث بر سر پتانسیل ایجاد
اختالف در منطقهی ماست.

درواقع معتقدید اختالفات گوناگون
در جهان اسالم یک سرمنشأ دارند؛ که
زمانی بین مذاهب اختالف میافکند
و زمانی هم بین علما و مراجع و…
بله؛ میخواهم بگویم طبیعی است که
دشمن بهدنبال چنین راههایی باشد .من
بهعنوان یک فرد حوزوی نباید تنها نغمهی
زیبایم این باشد که دیگران بیایند از فرد
مقدس مورد عالقهی من تعریف کنند؛ یا
اینکه فکر کنم تنها من درست فکر میکنم
والغیر؛ و هرکس از مرجع من تقلید نکند
کافر است و… ؛ چنین نگاهی خوب
نیست و زمینه را برای اختالفافکنی و
سوء استفاده آماده میکند.
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دیدیم که جبههبندیها و محوربازیهایی
در جهت تقابل سنی و شیعه شکل گرفت.
این خیلی مهم است .در اولین اقدامات،
اتاقکهایی بهنام شیعه درست شد که
در آن به مقدسات اهل سنت فحش
میدادند؛ مثل آقای اللهیاری .طرف
مقابل هم بحثهایی را شروع کرد که
ً
مثال باید سر شیعهها را برید ،اینها کافر
هستند ،به عایشه بد میگویند و…  .من
همان روزها گفتم که اینها دارند منطقه
را برای جنگ طایفهای سنگین بین سنی
و شیعه آماده میکنند .پس دقت کنید که
کار دست اجنبی است؛ اتاقکها دست
احمد ما یک روز
آنهاست .همین سید ِ
به اتاقی رفت که متعلق به صهیونیستها
بود؛ چند کلمه که صحبت کرد؛ او را بیرون
انداختند؛ گفتند این کینه است؛ شما حق
ندارید اینطور حرف بزنید! اما از آن طرف
اتاقکهای اسالمی سرشار از فحاشی
به یکدیگر است .خیلی روشن است که
دستهایی از پشت سر ،خط میدهند؛
بهویژه اتاق فکرهای صهیونیستی.
اآلن وضعیت کشورهای اسالمی و

وضعیت میان مذاهب اسالمی را پانزده
سال پس از شروع عصر اینترنت ببینید؛
ً
مثال داعش؛ جوانهایی که میتوانستند
یکدهم نیرویی که صرف آدمکشی و
تجاوز به نوامیس میکنند را صرف نابودی
اسرائیل نمایند؛ اما آن را به داخل جهان
اسالم کشیدهاند و صرف کشتن یکدیگر
میکنند.
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شاه یا رژیم بعث؛ بحث بر سر پتانسیل
ایجاد اختالف در منطقهی ماست .پانزده
سال پیش اینترنت بهعنوان یک ابزار
جدید ارتباطی در دنیا عمومیت یافت؛
یعنی ما میتوانیم با مسلمانان الجزایری،
اندونزیای ،مصری و… ارتباط برقرار کنیم
و با تبادل اطالعات ،مشکالتمان را حل
کنیم .اما از اوایل آن روزها خیلی سریع
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سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
در گعدهای صمیمانه با عالمه جعفر مرتضی عاملی مطرح شد:

نکاتی شنیدنی در نقش فرهنگی حکومتهای
شیعی و روش پژوهش تاریخ تشیع
ترجمه محمدصادق میاحیزاده  /مرتضی معراجی

عالمه سید جعفر مرتضی عاملی در سال ۱۳۶۴ق در روستای عیتا الجبل از نواحی جنوب لبنان (منطقه مارون الراس) دیده به جهان گشود .آغاز تحصیل
وی نزد پدرش سپری شد و در سال  ۱۳۸۲قمری به نجف اشرف وارد شد .در سال  ۱۳۸۸قمری به قم مهاجرت کرد و در دروس حضرات آیات شیخ
مرتضی حائری ،میرزا هاشم آملی ،شبیری زنجانی و… حضور یافت و پس از  ۲۵سال حضور در قم و تالشهای علمی به بیروت بازگشت .استاد
عاملی فعالیتهای علمی گستردهای در تبیین عقائد شیعه ،فقه سیاسی شیعه و تاریخ اهل بیت(ع) داشته و با قلمی پرکار ،آثار فراوانی را به نگارش
آورده است .الصحیح من سیرة النبی االعظم صلی الله علیه و آله در  ۳۵مجلد ،الصحیح من سیرة االمام علی علیه السالم در  ۵۳مجلد ،حیات سیاسی
امام حسن(ع) ،حیات سیاسی امام رضا(ع) ،حیات سیاسی امام جواد(ع) ،میزان الحق و… از بارزترین آثار ایشان است.
گروه علوم اسالمی انجمن اندیشه و قلم به همراه تحریریهی سایت مباحثات در دیدار با ایشان در حاشیه سفر استاد به مناسبت برگزیدهشدن کتاب
«الصحیح من سیرة االمام علی علیه السالم» به عنوان کتاب سال جمهوری اسالمی ،به گفتوگویی صمیمی در زمینه مبانی اندیشهای استاد پرداخته
است .این گفتوگو بر محور نگاه استاد به نقش حکومتهای شیعی در توسعه فرهنگی تشیع ،روش پژوهش تاریخ تشیع و توصیههایی در مسیر
پژوهش سامان یافته است .خوانندگان عزیز را به همراهی در این گفتوگوی جذاب و پر نکته دعوت مینماییم.
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زمستان 96
نقش حکومتهای شیعی را در
پیشبرد اهداف شیعه چگونه ارز یابی
میکنید؟
کدام حکومتهای شیعی؟ چه موقع
حکومت شیعی داشتیم؟
ً
مثال آل بویه یا صفویه و نیز
جمهوری اسالمی.
آل بویه شیعه بودند یا معتزلی؟

حرکتهای مثبتی که برای
دین و تشیع در زمان صفویه انجام
گرفته ،حرکتهایی فردی بوده؛ نه
نشأتگرفته از سیستم حکومتی.
به عبارت دیگر صفویه یک حکومت
دینی مبتنی بر یک نظریه یا اسلوب
مشخصی نبود؛ اما حکومت امام
خمینی هدف مشخصی داشت و آن
باالبردن شأن دین و اهل دین بود .به
همین دلیل نمیشود گفت که صفویه،
حکومتی شیعه بوده؛ فقط اهل دین
استفادههایی از آن کردند.

یک سیاق نبودند .تأثیر مثبتی هم بر تشیع
داشتند که قابل قبول است.
حکومت وسیلهای برای حفظ نظم
اجتماعی است؛ وسیلهای برای خود دین
نیست؛ بلکه وسیلهای است برای کمک
به اهل دین؛ یعنی برای حفظ اهل دین،
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صفویه چطور؟

صفویان از جای دیگری آمدند تا تشیع
را هضم کنند که برای خودشان بشود .افراد
خوب و بدی هم میانشان بود؛ یعنی در

کمک به آنها و تأمین مصالحشان.
در مورد صفویه هم همینطور است؛ با
این تفاوت که برخی پادشاهان بهصورت
فردی کاری را برای دین انجام میدادند؛
یعنی بهصورت استثنائی بوده و بستگی
ً
به شخص حاکم داشته؛ یعنی مثال یک
حاکمی به دلیل تقوایی که داشته ،گامهایی
در جهت حفظ و نشر دین و علم برمیداشته.
از سوی دیگر ممکن بود حاکمی بیشتر
در مسیر کشورگشایی یا حفظ مرزهای
حکومتش گام برمیداشته؛ اما با این حال
حتی در زمان چنین حاکمی نیز اهل دین
از چتر حکومت استفاده میکردند؛ مثل
احیای تراث شیعی؛ مانند کار عالمه
مجلسی و غیره.
بنابراین حرکتهای مثبتی که برای دین
و تشیع در زمان صفویه انجام گرفته،
حرکتهایی فردی بوده؛ نه نشأتگرفته از
سیستم حکومتی .به عبارت دیگر صفویه
یک حکومت دینی مبتنی بر یک نظریه
یا اسلوب مشخصی نبود؛ اما حکومت
امام خمینی هدف مشخصی داشت و آن
باالبردن شأن دین و اهل دین بود .به همین
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یعنی از نظر شما معتزلی بودند؟
ظاهرشان معتزلهی بغدادی بود که علی(ع)
را مقدم میدانستند؛ نه اعتزال اهل بصره که
عثمان را حتی بر علی(ع) افضل بدانند.
آ لبویه اعتزالیونی بودند که اعتقاد داشتند
علی(ع) افضلصحابه است؛ یعنی آنها
بهمعنای خاص شیعه نیستند .اگر شما چنین
ادعایی دارید ،باید اثبات کنید .بنابراین تا
بهحال غیر از حکومت فعلی [جمهوری
اسالمی] حکومتی نداشتیم که بتوانیم
اسمش را حکومت شیعی بگذاریم.[]۱

تاریخ و سیره

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

دلیل نمیشود گفت که صفویه ،حکومتی
شیعه بوده؛ فقط اهل دین استفادههایی از
آن کردند.
در حکومت جمهوری اسالمی
چه ظرفیتهایی برای پیشبرد اهداف
تشیع فراهم شده است؟
این بستگی دارد به حفظ اهداف انقالب؛
آیا اهداف انقالب به همان قدرت حفظ شده
و در همان مسیر اصلی باقی مانده؟ آنطور
که ما میدانیم ،وقتی پیامبر(ص) از مکه به
مدینه هجرت کرد و واقعه بدر پیش آمد،
مسلمانها نسبت به دشمنان تعداد بسیار
کمتری داشتند؛ هیچ امکاناتی نداشتند؛
پابرهنه بودند؛ هیچ اسلحهای نداشتند.
ً
مثال گفته میشود جز شش شمشیر ،هشت
سپر و یک اسب (که ادعا میشد این اسب
مال زبیر است) چیز دیگری نداشتند .در
حالیکه طرف مقابل صدها اسب داشت.
در آن زمان اسب حکم تانک امروزی را
داشت و حتی مهمتر از آن .با همهی این
تفاصیل ،یک پیروزی بزرگ از جنگ بدر
حاصل شد؛ آن هم با همین ضعیفها و
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گرسنهها؛ کسانی که نه سالحی داشتند
و نه پولی؛ هر سهچهارنفر سوار یک شتر
میشدند؛ در حالیکه طرف مقابل ،روزی
حدود ده شتر برای طعام قربانی میکرد.
در جنگ احد برعکس ،تعداد مسلمانان
زیاد بود؛ یعنی فاصلهی تعداد نفرات بین
دو جبهه بسیار کمتر شده بود؛ با این حال
نتیج ه جنگ هم معکوس شد .در سورهی
رعد هم گفته شده که همیشه تعداد زیاد
سبب قدرت نیست؛ چهبسا ممکن است
طلبان
سبب ضعف ،نفوذ مصلحت
ِ
منفعتجو ،بروز اختالفات یا عقبنشینی
شود؛ به تعبیر دیگر کثرت افراد ممکن
است باعث شود که بهجای اهمیت به
دین ،به دنیا اهمیت بدهیم.
وقتی انقالب در زمان امام خمینی به وقوع
پیوست ،جمعیت ایران سی میلیون نفر بود
و اآلن هشتاد میلیون نفر جمعیت دارد .اما
این جمعیتی که اضافه شده (یعنی پنجاه
میلیون نفر) برای انقالب شهید ندادند؛
فداکاری نکردند .حتی جمع زیادی از آن
سیمیلیون نفر ـ زمان امام خمینی ـ هم
فوت کردهاند .حاال با این توصیف ،آیا ما
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اآلن نسبت به دین و انقالب همان حالت
سابق را داریم؟ هرچند بنده از به کار بستن
کلمهی «انقالب» برای جمهوری اسالمی
خوشم نمیآید و دلیل آن را در یکی از
کتابهایم توضیح دادهام.[]۲
علی ای حال این نسل جدید ،نسل
خواستههای دنیوی و آرزوهای شهوانی
است .ارتباطشان هم با خارج بیشتر از
نسل قبل است؛ طوری که شما روی فرش
منزلتان نشستهاید و بهراحتی با کل جهان
در ارتباط هستید .در چنین وضعیتی ،از
غالبشدن ضعف در امان نیستیم .ممکن
است در ثروت و سالح و خیلی چیزهای
دیگر قوی باشیم؛ اما آیا در دیانت و حفظ
دین هم قوی هستیم؟ ما حاضریم برای
مصلحتمان یا برای آزادی بجنگیم؟ (منظورم
از آزادی ،رهایی از قید و بند است؛ نه آزادی
از بردگی؛ چون اآلن بردگی وجود ندارد)
آیا برای دینمان هم حاضریم بجنگیم و
فرزندانمان را قربانی کنیم؟ اآلن کسانی
که حاضرند جانفشانی کنند ،تعدادشان
نصف یا ثلث یا ربع نسل قبل است؟
چقدر هستند؟ مالک این است [یعنی

زمستان 96
تعداد کل جمعیت اهمیت ندارد؛ بلکه
تعداد کسانی که حاضرند فداکاری کنند
اهمیت دارد] .هرچقدر به جلوتر میآییم
احتمال زیادشدن ضعف ،زیادشدن منافقین
اآلن چه تعداد از آن نسلی
که جنگیدند و شهید شدند ـ چه در
دورهی انقالب و چه در زمان جنگ
ـ در میان این هشتاد میلیون نفر
حضور دارند؟ یعنی اآلن اگر آمریکا
یا روسیه به ایران حمله کنند چند
نفر حاضرند با آن روحیه و انگیزه
بجنگند؟ ممکن است برخی با
انگیزه و غرور ملی بجنگند؛ این
فایدهای ندارد؛ انگیزهای که
نشأتگرفته از قومیت و عصبیت
است هیچ ارزشی ندارد.
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است .اآلن که پیامبر(ص) هم در میان ما
نیست .از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع)
نقل شده که علی(ع) در میان شما در عراق
بود و با دشمنش میجنگید؛ در حالیکه
پنجاه نفر همراه واقعی نداشت؛ با اینکه [به
ظاهر] هشتادهزار یا صدهزار یا صدوبیست
هزار نفر (برحسب اختالف روایات) با او
بودند .شما هر چقدر میخواهید در مورد
این هزاران نفر بگویید؛ اما آنچه روایت
میگوید این است که علی(ع) پنجاه نفر
هم نداشت که عارف به حق او باشند.
عارف به حق او بودن ،نه به این معنا که
افضلیت ،علمیت ،اعجازات و مقامش
را بشناسند؛ بلکه منظور ،معترفبودن به
امامت اوست .حاال از شما میپرسم ـ
من که در لبنان هستم و اطالعی ندارم ـ
حال و روز ما چگونه است؟
زمان پیامبر(ص) جمعیت زیادی اعالم
کردند که ما مسلمان هستیم؛ این جمعیت
ً
قبال هم در مکه بودند و زندگی میکردند؛
اعم از مشرکین و منافقین و مسلمین؛
اینطور نبود که در زمان اسالم بهدنیا آمده
باشند .اما نکته اینجاست که تعداد کسانی

که اعالم مسلمانی کردند ،زیاد شد و در
ظرف دو سال چند برابر شدند .وقتی هم
که زیاد شدند ،ضعف ظاهر شد بهدلیل
زیادشدن منافقین ،اهل مصلحت و اهل
دنیا در میانشان .به همین دلیل هم در احد
شکست خوردند .تمام حرف بنده این است
که اآلن چه تعداد از آن نسلی که جنگیدند
و شهید شدند ـ چه در دورهی انقالب و
چه در زمان جنگ ـ در میان این هشتاد
میلیون نفر حضور دارند؟ یعنی اآلن اگر
آمریکا یا روسیه به ایران حمله کنند چند
نفر حاضرند با آن روحیه و انگیزه بجنگند؟
ممکن است برخی با انگیزه و غرور ملی
بجنگند؛ این فایدهای ندارد؛ انگیزهای که
نشأتگرفته از قومیت و عصبیت است هیچ
ارزشی ندارد و پیامبر(ص) هم دربارهی
ٌ
َ ُ َ َ َّ
وها ف ِإن َها ُم ْن ِت َنة» .اآلن
آن میفرماید« :دع
اگر آمریکا یا اسرائیل با ایران وارد جنگ
شوند چه تعداد از مردم خواهند جنگید؟
البته با اسرائیل ممکن است؛ اما دربارهی
آمریکا چطور؟ چه کسی میداند؛ حتی
شاید نصف مردم دوست دارند در آمریکا
زندگی کنند.
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و اهل مصلحت بیشتر میشود.
وقتی پیامبر(ص) شهید شد ،امام
علی(ع) پانزده یا بیست نفر هم نداشت
که بهمعنای واقعی کلمه از او دفاع کنند؛
آن هم در فضایی که پیامبر(ص) هم بوده

تاریخ و سیره

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

عامل شکلگیری چنین وضعیتی
را تشکیل حکومت میدانید؟
نه تقصیر حکومت نیست؛ دلیل آن
کثرت جمعیت است؛ این جمعیت زیاد
مسئولیت سنگینی بر روی دوش حکومت
گذاشته است .اگر مسئولیت در زمان امام
خمینی ،ده درصد بود؛ اآلن هشتاد درصد
است .تفاوت اینجاست .اآلن حکومت
سعی میکند از خودش درمقابل آمریکا
و اسرائیل دفاع کند؛ یعنی سعی میکند
خطر را از داخل دور کند و آن را در خارج
نگه دارد .خب چندین برابر آن باید برای
تربیت امت براساس اصول و حقایق اسالم
تالش و هزینه کند.
بنابر این صرف تشکیل حکومت را
در توسعه فرهنگ تشیع کافی نمیدانید؟
نه؛ حکومت وسیله است .علی(ع) امام
بود؛ بدون حکومت؛ امر او بدون حکومت
گسترش مییافت؛ اصحابش قویتر
میشدند و حکام از آنها میترسیدند؛
حتی فتوحات ایران هم بهدست اصحاب
امام علی(ع) بود؛ نه به دست عمر.
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پیامبر و امیرالمؤمنین علیهما السالم
هردو حاضر بودند در رأس کار؛ بهنظر
شما پیامبر(ص) بعد از بیست و سه سال
چند نفر مورد قبول توانست تربیت کند
که دیگر حرفی در موردشان نباشد؟ ما

نمیتوانیم روی کثرت افراد و سیاهی لشکر
نظر بدهیم .حرف بنده این است که کمیت
مالک نیست؛ کثرت اموال و سالح و حتی
وضع اقتصادی و امنیتی هیچکدام دلیلی
بر قوام نیست .مهم تعداد افرادی است که
از درون ساخته ،و تربیت روحی و معنوی
شده باشند؛ معیار این است.
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ما نباید خیالمان راحت باشد و خودمان
را در امان بدانیم؛ بهویژه بعد از هجوم
فرهنگی غرب با ابزارهایی مثل اینترنت؛
این تکنولوژی عجیب و غریب .وقتی در
مواجهه با مصلحت قرار بگیریم ،ممکن

است و بیم این میرود که هرکسی بهدنبال
مصلحت خودش برود.
نقش حکومت شیعی در تعامل
با جهان اسالم را چگونه میدانید؟
ما در زمان آقای بروجردی هم بحث
تقریب را داشتیم؛ بعد از انقالب هم

زمستان 96
بر مسألهی تقر یب خیلی تأکید شده
است؛ آن چیزی که در عمل اتفاق افتاده
را چطور ارزیابی میکنید؟
اصل موضوع تقریب یک امر خوبی
است .حتی اگر تقریب واقعی هم اتفاق
نیافتد ،حداقل خیلی از شرور دفع میشود
که امری است ملموس و محسوس .هرچند
هزینه آن زیاد است؛ اما برای دفع شرور و
آفات از شیعه مفید است؛ چه در داخل و
چه در خارج .اما تقریب به صورت حقیقی
واقع نمیشود.

ندارند .نظر شما در این مسأله چیست؟
اگر بخواهید به کمیت نگاه کنید ،آنها
هم از نظر مالی و هم از نظر نفرات ،هم
ما قرار است کتابی
بنویسیم که در قاهره ،سوریه
و… منتشر بشود؛ نه در قم.
میخواهیم کتابی بنویسیم که
در آنجا با استقبال مواجه شود.
برای اینکار باید دربارهی همان
موضوعاتی بنویسیم که مورد
توجه آنهاست و میخواهند
آنها را ثابت کنند .علیرغم حرف
همهی آنها ،ما شیعیان ،مسلمان
هستیم و نیازی نیست که در
اثبات این قضیه مطلب بنویسیم
که چه کسی مسلمان است و چه
کسی نیست.
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تعداد دانشگاهها و اتباع بیشتر از ما
هستند؛ همهی ابزار قدرت در اختیارشان
است .اما اینجا بحث این نیست که چه
کسی پیروز بشود و غلبه پیدا کند؛ در

چنین جدالهایی انسان سعی میکند
برای نفس خودش پیروز شود؛ نه برای
خدا و حقیقت.
بهتر است ما بیاییم و در همان موضوعاتی
که آنها بحث میکنند ،بحث کنیم؛ اما با
روش خودمان؛ با روش مؤدبانه و مهذبانه؛
نه براساس مجادله .همانگونه که خداوند
در قرآن میفرماید« :ادع إلی سبیل ربک
بالحکمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی
هی أحسن»؛ نمیفرماید «بالحسنی»؛
بلکه میفرماید «أحسن» .با اینکه در
آیه «جدال» هم مطرح شده و جدال یعنی
دور کردن شخص از مقصودش؛ اما این
دورکردن شخص از مقصود ،باید با نرمی،
لطافت و تعقل انجام شود؛ یعنی طوری
به طرفش بروید که خودش از مقصودش
جدا شود؛ این بهتر است؛ یعنی بدون
جدال مستقیم با شخص.
باید اینطور باشیم تا صدایمان به جوامع
آنها برسد .ما قرار است کتابی بنویسیم
که در قاهره ،سوریه و… منتشر بشود؛ نه
در قم .میخواهیم کتابی بنویسیم که در
آنجا با استقبال مواجه شود .برای اینکار

@Mobahesatmagz

ما اآلن در برابر یک تهاجم فرهنگی
از سوی اهل سنت و بیشتر وهابیت
قرار داریم؛ هرساله در نمایشگاههای
بینالمللی ـ مثل مصر یا شارجه ـ
کتابهایی علیه تشیع نوشته میشود.
منتها در قم و نجف علما به این مسأله
اهتمام چندانی ندارند .امکانات و
بودجه دارند؛ اما ما در روش با آنها
تفاوت داریم؛ حتی از نظر تعداد نیز با
آنها تفاوت داریم؛ و شاید بتوان گفت
علمای ما نسبت به این مسأله آ گاهی

تاریخ و سیره
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باید دربارهی همان موضوعاتی بنویسیم که
مورد توجه آنهاست و میخواهند آنها را
ثابت کنند .علیرغم حرف همهی آنها ،ما
شیعیان ،مسلمان هستیم و نیازی نیست که
در اثبات این قضیه مطلب بنویسیم که چه
کسی مسلمان است و چه کسی نیست؛ حتی
برخی مسائلی که اشاره دارد به تشیعمان را
نیازی نیست که مطرح کنیم؛ بلکه فقط بگوییم
این حقیقت است و ما بهوسیلهی این ادله و
براهین آن را اثبات کردیم و متأسفیم که چرا
ً
قبال به این حقیقت توجهی نشده است .واال
اگر هزار کتاب هم بنویسیم ،اما همهاش
در قم بماند ،چه دردی را دوا خواهد کرد؟
با توجه به این نگاه روش و اسلوب
حضرتعالی در آثارتان چگونه است؟
یکی از آثار بنده «میزان الحق» در چهار
مجلد است؛ در رد آنها .هیچ اهانتی
نسبت به آنها در این کتاب وجود ندارد؛
در حالیکه من همهی حقایق را بیان کردم؛
حتی برخی از سعودیهای وهابی نیز این
کتاب را تحسین کردند که این کتابی علمی
و بسیار خوب است.
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باید ببینیم آنها چه چیزی را دوست
دارند بخوانند؛ و در همان فاز بنویسیم.
ً
مثال دربارهی نقش بزرگ عایشه؛ ما هم
ً
مثال میگوییم بله؛ نقش بزرگی داشت؛
اما کاش این کار را انجام نمیداد؛ یعنی
اظهار ناراحتی کنیم از اینکه عایشه چرا
این کار را انجام داد؛ باید طوری نوشت که
خوانندهیآنها احساس نکند که نویسنده،
کتابی برای اهل قم نگاشته است.
با توجه به آثار علمی حضرت
عالی بحث دیگری را که مایل بودیم از
حضرتعالی بپرسیم این است که نقش تاریخ
در تناسب با دانشهای دیگر را چطور
تبیین میفرمایید؟ تاریخ در فهم گزارههای
اعتقادی و فقهی اثرگذار است .از سوی
دیگر گاهی ما برای فهم خود تاریخ از یک
سری مبانی اعتقادی استفاده میکنیم؛
ً
مثال بر اساس یک اعتقاد ،فالنگزارش
تاریخی را رد میکنیم .چطور میتوانیم
ً
این مسأله را ساماندهی کنیم؟ یعنی مثال
کجا یک بحث اعتقادی مقدم است بر
بحث تاریخی یا بر عکس؟
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عدهی زیادی این پرسش را مطرح میکنند؛
بنده مرادشان را نمیفهمم .آنچه من میفهمم
بعضی اوقات یک ارتباط
حقیقی میان واقعهی تاریخی و
حکم فقهی وجود دارد .ما نیاز
به شناخت تاریخ مسأله داریم؛
باید فقهای عامه و تمایالتشان
را بشناسیم .علوم اسالمی به
ً
هم گره خوردهاند .مثال کلمهی
«ثنیات الوداع» را درنظر بگیرید؛
ثنیات الوداع در سمت شام است؛
ولی هجرت پیامبر(ص) از سمت
قبا بود .بنابراین نمیتوان گفت
که شعر معروف «طلع البدر علینا
من ثنیات الوداع…» مربوط به
قضیهی هجرت بوده باشد .پس
ت راهها هم
حتی جغرافیا و شناخ 
در فهم مسأله مهم هستند.

این است که بین علم تاریخ و علوم دیگر در
عرصهی تحقیق از جهت جستوجو برای
کشف حقیقت ،استنباط و استدالل فرقی

زمستان 96
آن چیزی که فقیه از آن برمیدارد ،با تاریخ
هم مرتبط است؛ کسی که در عقاید کار
میکند ،از بخش عقایدی آن استفاده میکند
که آن هم باز با تاریخ مرتبط است؛ رجال
هم به همین صورت .اگر بخواهیم دربارهی
جدابودن اینها از یکدیگر صحبت کنیم،
مانند کسی است که با یکپا راه میرود؛
چنین شخصی ممکن است چند قدمی هم
ً
راه برود؛ اما نهایتا به زمین میخورد .نباید
ارتباط میان اینها را نادیده بگیریم.
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این بهره گیری چند بعدی از روایات
را تا چه حد میتوان قاعدهمند کرد؟ به
عنوان نمونه برخی از پژوهشگران در اعتبار
روایات افراد ،زمینههای تاریخی آنها
را بررسی کرده و با محتوای ارائه شده
ً
سنجش میکنند .مثال درمورد سهل بن
زیاد؛ عدهای میآیند و سابقهی وی را
ً
بررسی میکنند و میگویند مثال زرتشتی
بوده و به تبع ممکن است محتوای
روایات او با آموزههای زرتشت تقارب
داشته باشد.
نه؛ او مخالف اهل بیت(ع) نبوده؛ ضمن

ً
اینکه بیشتر صحابی پیامبر(ص) هم قبال
مشرک بودند؛ اال عدهی اندکی که در زمان
اسالم بهدنیا آمدند و به بلوغ رسیدند .آیا
این میتواند دلیل باشد بر اینکه ما توجه
نکنیم به آنچه صحابه روایت کردهاند؟
چنین برداشتی حکیمانه نیست.
آنچه من میخواهم بگویم این است
که بعضی اوقات یک ارتباط حقیقی میان
واقعهی تاریخی و حکم فقهی وجود دارد.
ما نیاز به شناخت تاریخ مسأله داریم؛ باید
فقهای عامه و تمایالتشان را بشناسیم.
ً
علوم اسالمی به هم گره خوردهاند .مثال
وقتی میخواهیم تحقیق کنیم دربارهی
مسألهای ،با چندین علم سروکار داریم؛
مثل انساب ،رجال ،تفسیر ،حدیث،
اعتقادات ،فقه ،علوم قرآنی و حتی علم
جغرافیا و راهها و… .
ً
مثال کلمهی «ثنیات الوداع» را درنظر
بگیرید؛ ثنیات الوداع در سمت شام است؛
ولی هجرت پیامبر(ص) از سمت قبا بود.
بنابراین نمیتوان گفت که شعر معروف
«طلع البدر علینا من ثنیات الوداع…»
مربوط به قضیهی هجرت بوده باشد .پس
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ً
نیست .مثال من نمیتوانم عصمت رسول
خدا(ص) را بر اساس فالنروایت که متعرض
به عصمت ایشان است ،زیر سؤال ببرم .عقالیی
نیست که من با استفاده از خبرهای آن ّ
جو
نفا قزده ،نص صریح قرآن و اعتقاد عقلی
خودم را زیر سؤال ببرم؛ این صحیح نیست.
یکی از مشکالت ما این است که روش
غربیها را در پژوهش و تحقیق بهکار
ً
میبریم .مثال نویسندهی عربی ـ که نامش
را نمیبرم ـ استنباط میکند که ابولهب و
معاویه معصیتکار و ملعوناند و… ؛
هما ن نویسنده یک یا دو سال بعد کتابی
مینویسد و برعکس این ادعاها را دربارهی
این اشخاص مطرح میکند؛ چرا؟ چون
این افراد در فعالیتهای فکریشان ضوابط
و معیارهای محکمی ندارند .ما در بحث
تاریخی باید آن چیزی که مخالف قرآن و
عقل است را کنار بگذاریم.
کل میراث اسالمی مبنایش براساس روایات
ً
است؛ اینگونه نیست که جداجدا باشد؛ مثال
کسی که اهتمام به امور تاریخی دارد ،از آن
بخش تاریخیاش استفاده میکند؛ فقیه آن
بخشی که مرتبط به فقه است را برمیدارد؛
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حتی جغرافیا و شناخت راهها هم در فهم
مسأله مهم هستند.
پس این درهمتنیدگی بین علوم وجود دارد.
باید به امور ثابت مراجعه کرد؛ مانند قرآن
که صددرصد ثابت است؛ آیا میتوانیم
قرآن را رها کنیم و برویم سراغ کسانی که
دروغ میگویند یا اغراض سیاسی دارند؟
همچنین قواعد عقلیای که داریم؛ یا حتی
ً
فقه .مثال روایتی که میگوید امام سجاد(ع)
پشت سر مروان نماز خواند و نمازش را اعاده
هم نمیکرد؛ از کجا میشود فهمید که امام
ً
ً
نمازش را اعاده نمیکرد؟ اصال شاید ظاهرا
در نماز جماعت بوده ،اما نمازش را فرادی
میخوانده .ما فقهمان را رها کنیم و به این
روایت تاریخی استناد کنیم؟ این یک مسألهی
فقهی است؛ میشود در نماز جماعت حضور
داشت ،اما نماز را بهصورت فرادی خواند.
در زمینهی پژوهش با توجه به
اینکه حضرتعالی بحمدالله بسیار
پرکار و موفق هستید ،آیا توصیهای به
طالب دارید؟
چند نکته به ذهنم میرسد:
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* بعضی وقتها حس و حال نوشتن و
مطالعه هست و بعضی اوقات نه؛ نسبت به
شخص خودم یکوقتهایی که میبینم ذهنم
پراکنده است و مطالبی که به ذهنم میرسد
انسجام ندارد یا آن چیزهایی که بهطور معمول
در ذهنم هست ،به ذهنم نمیرسد ،نوشتن را
رها میکنم و مدتی قدم میزنم و استراحت
میکنم تا دوباره ذهنم متمرکز شود .در مواقعی
که حس و حال نوشتن و مطالعه نیست بهتر
است کاری انجام ندهیم.
* استفادهکردن از وقت سحر؛ سحر
وقت بسیار مناسبی برای مطالعه است؛
گاهی دیدهام که طلبهها تا نیمهشب
مطالعه میکنند؛ در حالیکه نیمهشب
وقت استراحت است.
* تفکیککردن وقت تفریح و مطالعه که
هرکدام وقت مخصوص به خود را دارند.
درمجموع نگذارید هیچچیزی به وقت
مطالعهی شما خللی وارد کند؛ حتی
خانواده .اوقاتی را به خانواده اختصاص
بدهید و اوقاتی را به مطالعه.
ً
* استراحت و خواب کافی؛ مثال قبل از
نیمهشب به دو ساعت خواب نیاز داریم.
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* بعضی اشخاص وقتی میخواهند مطلبی
بنویسند ،گویی میخواهند قرآن جدیدی
نازل کنند! در حالیکه باید آسان و راحت
نوشت؛ اآلن من چطور با شما صحبت
میکنم؟ میتوانم همین صحبتها را
بنویسم و همانطور که شما این حرفها
را بهطور شفاهی از من قبول میکنید و
برایتان لذیذ است ،آن متن هم همینطور
خواهد بود .نوشتن با تکلف و انتخاب
کلمات صعب و سخت ،خودش یکی از
موانع نوشتن است .اگر در هنگام نوشتن
کلمهای گیر کردید ،سعی کنید سریعتر یک
جایگزین برایش پیدا کنید و از آن بگذرید؛
چون همین کار ،ذهن را خسته میکند.
* طاعت خدا و دورشدن از گناهان نیز در
فهم قرآن و کالم اهلبیت(ع) تأثیر دارد؛
البته من نمیخواهم این حرف را بزنم؛
چرا که گفتن این حرف بهنوعی زیره به
کرمان بردن است.
از اینکه این فرصت را در اختیار ما
گذاشتید و از نکات ناب خود بهرهمندمان
ساختید بسیار سپاسگزاریم.

روششناسی فقهی مکتب نجف و مکتب قم
بازخوانی فقه سنتی در مواجهه با رخدادهای روز
ً
کرسیهای صرفا مردانه به نام بازخوانی فقه سنتی

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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استاد ابوالقاسم علیدوست در گفتوگو با مباحثات تشریح کرد:

روششناسی فقهی مکتب
نجف و مکتب قم
رضا تاران

چیستی مکتب قم و مکتب نجف و ویژگیهای روششناختی
این دو مکتب در دانش فقه و اصول موضوع گفتوگو با استاد
علیدوست است .او آیتالله بروجردی را بهعنوان نماد مکتب
قم و آیتالله خویی را بهعنوان نماد مکتب نجف در نظر میگیرد
و بحث خود را حول نگرشهای اجتهادی آنها مطرح میکند.
علیدوست البته خود تمایل به مکتب قم دارد و گاهی هم از
منظر مدافع قمیها سخن میگوید و نگرانیهایی در این باره
دارد .عضو جامعه مدرسین قم و استاد درس خارج حوزه از نبود
ارتباطهای علمی بین حوزه قم و نجف گلهمند است.

حضرتعالی گاهی واژه «مکتب»
را در سخنانتان بهکار می برید؛ تعریف
شما از این واژه چیست؟
در ارتباط با واژه مکتب تعریف مشترکی
که مورد وفاق همه یا اکثر فیلسوفان
فقاهت باشد ،نداریم؛ اما بنده سعی
میکنم مقصود خودم را از این واژه
روشن کنم« .مکتب» یک سیستم و
نظام منسجمی از مسائل است و به
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حکم اینکه سیستم است ،اجزائش با
یکدیگر مترابطاند و بر محور یک دانش
میچرخند .به تعبیر دیگر مکتب محور
دارد و محور آن مسألهای از یک دانش
نیست ،بلکه کلیت یک دانش است و
در مجموع آنقدر متمایز و چشمگیر
است که خودبه خود پیروانی پیدا
میکند .بنابراین مکتب بر سراسر یک
حوزه دانشی سیطره دارد.

ً
مثال وقتی تعبیر مکتب اصولی را بهکار
میبریم ،یعنی یک سیستم فکری و یک
مجموعه مسائل بههممرتبط که از فقه،
ِ
کالم ،فیزیک و شیمی جدا میشود و با
محوریت دانش اصول فقه انسجام مییابد
و نسبت به رقبای خود متمایز است.
در کرسیهای نوآوری و نظریهپردازی
ً
معموال از این مفهوم برای «مکتب»
استفاده میکنیم و آن را از نظریه جدا

زمستان 96
ً
ً
میکنیم؛ چون اوال نظریه الزاما بر محور
دانش نمیچرخد؛ بلکه ممکن است بر
محور یک مسأله از دانش بچرخد و به
همین دلیل ممکن است چند نظریه ،یک
ً
مکتب باشند؛ چنانکه ممکن است اصال
پیرو هم نداشته باشد.
مبتکر یک نظریه ،نظریه را ارائه میدهد.
گاهی اوقات در یک
دانش ،کالنمسائلی داریم که اگر
کسی نام آنها را دانش بگذارد
ً
گزاف نگفته است؛ مثال دانش
تعامل با نصوص ـ چه نصوص
همسو یا همسان و چه نصوص
متعارض ـ یک کالنمسأله در
اصول فقه است.

بر اساس این تعریف دانش فقه
شیعه چند مکتب را تجربه کرده است؛
آیا میتوان چنین نگاهی به تاریخ فقه
داشت؟
شمارش دقیق که مشکل است و از
طرفی سلیقهای هم هست؛ اما معنای
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مرتبط هستند؛ البته به مراتب کوچکتر
از مکتب است؛ اما در نوآوری ،سیستم
یا نظام نیست؛ بلکه مانند این است که
کسی گزارهای را خلق کند .پس به این
ترتیب سه واژه نوآوری ،نظریه و مکتب
را میتوانیم از هم تفکیک کنیم.
گاهی اوقات در یک دانش ،کالنمسائلی
داریم که اگر کسی نام آنها را دانش
ً
بگذارد گزاف نگفته است؛ مثال دانش
تعامل با نصوص ـ چه نصوص همسو
یا همسان و چه نصوص متعارض ـ یک
کالنمسأله در اصول فقه است .اگر
کسی در این ساحت ورود کرده و یک
نظریهی سیستماتیک ارائه کند و پیروانی
ً
هم بیابد ،اشکالی ندارد؛ نهایتا میگوییم
تا به امروز به کار نرفته و حاال بهکار رفته
ً
است .مثال مسئولیت مدنی یک مسأله در
فقه است؛ ولی اگر برای آن رشته تعیین و
در حد یک علم برای آن سرمایهگذاری
ً
کنند ـ و مثال بگویند فالنی متخصص
بحث ضمان است ـ بهنظرم کار بیهودهای
نکردهاند و اگر اینگونه باشد ،میتوان به
آن مکتب گفت.

مکاتب در درون یک دانش بهوجود
میآیند؛ درست است؟
وقتی میگوییم بر محور یک دانش
میچرخد منظور این نیست که یک دانش
مستقل است؛ بلکه یک گرایش و یک
ً
نگاه در درون یک دانش است .مثال در
فقه میگوییم مکتب نجف یا مکتب قم
یا مکتب سامرا؛ معنایش این نیست که
اینها هرکدام یک دانش مستقل و جدا
هستند؛ بلکه همهی آنها بر محور فقه
میچرخند؛ اما یک سیستم فقهی خاصی
است و اینطور نیست که یک گزارش
مربوط به شیمی باشد ،یک گزارش مربوط
به فیزیک و یک گزارش مربوط به کالم؛
بلکه همه آنها بر محور یک دانش هستند
و دور تا دور آنها سنگچین شده است.
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اگر نظریهاش مورد قبول واقع شد و توانست
شاخ و برگ پیدا کند و گسترش بیابد ،ممکن
است تبدیل به مکتب شود.
اصطالح دیگری داریم به نام «نوآوری»
که از نظریه نیز محدودتر است .نظریه نیز
مجموعه گزارههایی است که به یکدیگر
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ً
آن این نیست که اصال نشود به آن اشاره
ً
کرد .مثال فقه امامیه در آغاز همان نقل
احادیث حضرات معصومین(ع) است؛
حال نقل محض یا با اندکی ترمیم و تکمیل
ِ
و تعامل .در این احادیث نه اصول و نه
متون روایات و نه به آن معنا
تصرف در ِ
اجتهاد میبینیم؛ اما پس از این جریان
وقتی نوبت به برخی فقها مانند عمانی
یا شیخ مفید میرسد ،نهادی مانند عقل
اضافه میشود که به نظرم خود یک مکتب
است .شیخ مفید با اینکه شاگرد شیخ
صدوق است ،اما متد و روش صدوق را
برنمیتابد .صدوق یک محدث است؛
بنابراین در جاهایی شیخ مفید برای تفسیر
اخبار از عقل استفاده و از استاد خود
گالیه میکند که چرا شما هر خبری را
نقل میکنید و با مصباح و چراغ عقل
نمیسنجید.
در قرن پنجم شیخ طوسی از نظر شکلی و
ساختاری ،مکتبی ایجاد و خود را از التزام
به نقل اخبار خالص میکند و دست به
تبویب میزند و مسائل آزادی را از روایات،
بیان و اجتهاد میکند .روش شیخ طوسی
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در محتوا تسلیم روش شیخ مفید نیست؛
ولی در ساختار هست .پس از این ،جریان
محدثان رشد میکند.
در قرن دهم و یازدهم وقتی به اخباریان
میرسیم مکتبی ایجاد میشود که پیروان
در قرن دهم و یازدهم
وقتی به اخباریان میرسیم مکتبی
ایجاد میشود که پیروان آن به
شدت با اصول فقه مخالف هستند
و حتی کتب اصول را کتب ضالل
میدانند و به طالبی که اصول
میخوانند شهریه نمیدهند.

آن به شدت با اصول فقه مخالف هستند و
حتی کتب اصول را کتب ضالل میدانند
و به طالبی که اصول میخوانند شهریه
نمیدهند؛ آنها در حد وسیعی به اخبار
اعتماد میکنند .شیخ حر ،بیان میکند
که هرچه در کتابم نقل کردم روایات مورد
قبولم بوده است .کتب اربعه که جای خود
دارند .در میان همه این مباحث ،ایشان
فقط روی یک الی دو روایت مناقشه دارد.
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همه اینها مکتب هستند و ویژگیهای
مکتب را دارند و هرکدام یک سیستم فقهی
و نظام و مسائلی دارند .این مکاتب بر
سر زبانها بودند و بیشتر دیده شدند؛
اما معتقدم مکتبهایی هم بودند که در
حاشیه قرار گرفتند و کمتر دیده شدهاند؛
ً
مثال مکتب مدرسهای یا ریاضی یا
مکتب فقهی مقاصدبسند و مکتب
فقهی نصبسند .مکتب فقهی نصبسند
را عالوه بر اینکه در «فقه و مصلحت»
بررسی کردهام ،در مقالهای مستقل نیز
آن را مطرح کردهام.
آیا ممکن است هر مکتب با توجه
به ساختار درونیاش نگاه متفاوتی به
مسائل اجتماعی -سیاسی داشته باشد؟
به خاستگاه آن مکاتب بستگی دارد؛
ً
مثال وقتی به دو مکتب اخباری و اصولی
با دو شخصیت بهنامهای شیخ حر
عاملی و وحید بهبهانی ،یک مسألهی
اجتماعی ارائه کنید نباید منتظر دو پاسخ
متفاوت باشید؛ چون ممکن است آنچه
اقتضای مکتب اصولی است اقتضای

زمستان 96
بهصورت نظاموار ببینید و استنباط کنید،
چهبسا با این استنباط ،آن مستنبطات
اولیه تغییر کنند؛ چون شما مسائل خرد
تفکیک دو مکتب قم و نجف
با نگاه اقلیمی کار سختی است.
اگر پنجاه سال پیش این مسأله
تا حدی موجه بود ،بعد از جریانی
که در آن صدام بسیاری از علمای
نجف را بیرون کرد و به قم فرستاد،
این تفکیک سخت شده است .قم
پس از این ماجرا پر شد از علمایی
که در نجف تربیت شده بودند؛ یا
از آنسو طیف وسیعی از علمای
تربیتشده ایران و قم ،که به نجف
سفر کردند.

گاهی از مکتب نجف و قم صحبت
میشود؛ با توجه به اینکه این دو حوزه
بیشتر از حوزههای دیگر فعال هستند،
اگر میشود در مورد ویژگیهای هرکدام
توضیحی بدهید.
سخت است که بتوانیم دو مکتب
بهنامهای نجف و قم را از هم تفکیک کنیم.
اگر پنجاه سال پیش این مسأله تا حدی
موجه بود ،بعد از جریانی که در آن صدام
بسیاری از علمای نجف را بیرون کرد و به
قم فرستاد ،این تفکیک سخت شده است.
قم پس از این ماجرا پر شد از علمایی که
در نجف تربیت شده بودند؛ یا از آنسو
طیف وسیعی از علمای تربیتشده ایران و
قم ،که به نجف سفر کردند .به این اضافه
کنید آثار قلمی علما را ـ چه در قم و چه
در نجف ـ و انتقال نوشتهها از این حوزه
به آن حوزه و از آن حوزه به این حوزه؛ که
حاصل اینها درآمیختگی فکری بود و
باعث شد تفکیک جغرافیایی و اقلیمی
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را در درون یک سیستم میآورید و نظام
قراردادها شکل میگیرد .برای بار سوم
ممکن است شما نظام قراردادها را در
درون یک سیستم بزرگتر ببینید و به یک
ابرنظام بهنام نظام اقتصادی برسید .اما اگر
مسائل را اتمیک مطالعه کنیم و نصوص را

هم سلولی و اتمیک ببینیم ،ممکن است
خروجی متفاوتی داشته باشد.
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مکتب اخباری هم باشد؛ یا همانی که
اقتضای مکتب اخباری است اقتضای
مکتب اصولی هم باشد .این دو متد
و مکتب کمتر در مسألهی اجتماعی
خود را نشان میدهند .ولی اگر مکاتب
مقاصدبسند یا نصبسند باشند ممکن
است پاسخشان به مسألهی اجتماعی
متفاوت باشد؛ یا مکتبی که معتقد است
در شریعت سیستم و نظام داریم؛ یا
عالوه بر خردهنظامها ،ابرنظام داریم.
البته نمیتوان گفت که اینها مکتب
هستند؛ ولی میتوان در آینده به آنها
مکتب گفت .به همین دلیل معتقدم که
باید یک بار اتمیک و یک بار نظاموار
در قالب خردهنظام و یک بار نظاموار در
قالب ابرنظام استنباط کنیم.
مثالی میزنم؛ شما بهعنوان یک فقیه یک
بار مسائل باب اجاره ،مضاربه ،مساقات
و… را بهطور اتمیک بررسی میکنید؛
تصور کنید هزار مسأله را استنباط میکنید
و حاصل آن «شرح لمعه» میشود .اگر
استدالل را از آن حذف کنید میشود
تحریرالوسیله .اما وقتی همان مسائل را
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این دو جریان از هم سخت شود.
بسیاری از کسانی که در قم حوزه موفق
داشتند و دارند ،از دستپروردگان مرحوم
آیتالله خویی هستند .اگر آیتالله خویی را
سنبل مکتب نجف بدانیم ،شاگردان ایشان
در قم هستند .یا
طیف وسیعی از
کسانی که در
زمان دیکتاتوری
صدام در
قم تحصیل
کردهاند ،امروز
در نجف
صاحب کرسی
و درس هستند.
همه اینها
کار تفکیک
جغرافیایی و
اقلیمی دو
مکتب را
سخت کرده است.
اما اگر منظورمان از مکتب ،تفکیک
اقلیمی نباشد ،بلکه دو نوع رویکرد در
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استنباط را قصد کنیم ،تفکیک این دو مکتب
کار دشواری نیست؛ چون یکی از این دو
مکتب فقهی در استنباطات فقهی ـ بهویژه
در بخش غیر عبادات ـ بهعرف و بنای عقال
توجه بیشتری میکند؛ به تاریخ صدور

روایات و آیات نگاه جدیتر و مؤثرتری
دارد؛ به اهل سنت در فقه و حدیث مقارن
نیمنگاهی دارد؛ دادههای دانش تاریخ را در
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وثوق
استنباط مطمح نظر قرار میدهد؛ به ِ
صدور ،بیشتر از سندشناسی توجه میکند؛
کمتر بهصورت ریاضی فکر میکند؛ در
استنباطاتش مجموعهای از ظنون را در
نظر میگیرد (درست است که تکتک
آنها را معتبر
نمیداند؛ ولی
آنها را در یک
نظام حلقوی
تنظیم میکند تا
از به هم پیوستن
همان اسناد
نامعتبر دلیل
معتبری آفریده
شود)؛ به قرآن
و مقاصد توجه
میکند؛ نگاهش
به شریعت
اجتماعی است؛
از نصوصی که
ُ
در موارد خرد وارد شدهاند گاه میتواند به
یک قاعده کالن برسد؛ شهرت را در نظر
میگیرد و آن را جابر ضعف سند یا جابر

زمستان 96
میشود نزدیکتر است؛ ولی خود شیخ
بزرگشدهی نجف است (هرچند او در
ایران هم تحصیل کرده؛ ولی اوج رشد
وبالندگیاش در نجف بوده است ).یا
ً
ً
مثال صاحبجواهر شاید اصال قم را
ندیده باشد ،ولی فقاهت او به مکتبی
که مکتب قم نامیده میشود خیلی
نزدیکتر است.
البته میتوان گفت که جریان اول بیشتر
در قم دیده میشود و جریان دوم بیشتر در
نجف .پس نمیخواهیم دیوار بگذاریم و
بگوییم که هرکس در نجف است نجفی
فکر میکند و هر که در قم است قمی فکر
ً
میکند؛ چون اینطور نیست؛ مثال مرحوم
آیتالله تبریزی در قم زندگی میکرد؛ اما
ً
فکرش کامال نجفی بود؛ یا برخی از آقایان
در نجف هستند؛ ولی برونداد کارشان
قمی است.

مکتب شیخ انصاری به
فقاهتی که «مکتب قم» نامیده
میشود نزدیکتر است؛ ولی خود
شیخ بزرگشدهی نجف است
(هرچند او در ایران هم تحصیل
کرده؛ ولی اوج رشد وبالندگیاش
ً
در نجف بوده است ).یا مثال
ً
صاحبجواهر شاید اصال قم را
ندیده باشد ،ولی فقاهت او به
مکتبی که مکتب قم نامیده میشود
خیلی نزدیکتر است.

ً
قابل پیشبینی جلو میبرد؛ مثال آیتالله
خویی چارچوب خاصی دارد؛ از ابتدا تا
انتهای فقهاش هم بر همین اساس پیش
میرود؛ طوری که اگر ده روایت در یک
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بیان کردید که برخی نصبسند
و برخی ر یاضیوار هستند .اینطور
به ذهنها متبادر میشود که کسی
ً
که ر یاضیوار فکر میکند معموال

عقلگراست؛ آیا اینها میتوانند
نصبسند باشند؟
ریاضیوار نه بهمعنای عقلگرا؛ بلکه
یعنی تکیه بر یک قالب ثابتی که از پیش
تعریفشده باشد و عملیات استنباط
ً
فقهی را در یک مسیر تغییرناپذیر و کامال
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ضعف داللت میانگارد ،رویکرد خاصی
به دانش فقه را که مشتمل بر این عناصر
باشد ،من «مکتب قم» مینامم و معتقدم
که بر قلهی آن نیز آیتالله بروجردی و
شاگردان ایشان ایستادهاند.
در برابر این رویکرد ،مکتب فقهی دیگری
قرار میگیرد که میتوان آن را مکتب نجف
نامید .این مکتب در همه مواردی که برای
مکتب قم برشمردیم در نقطهی مقابل قرار
ً
دارد؛ اوال نصبسند است و برای یک مسأله
دنبال یک روایت خاص است؛ نمیگویم
عام را انکار میکند؛ ولی ترجیح میدهد
دنبال روایت خاص باشد؛ بسیار ریاضیوار
فکر میکند؛ اصول آن از حد الزم خیلی
فقه
فقه آن ،در مواردی ِ
فربهتر شده است و ِ
فقه عذر است (ابتنای
کشف نیست؛ بلکه ِ
بیشتری بر اصول عملیه دارد).
درست است که چنین رویکردی
به فقه را مکتب نجف مینامیم ،ولی
نباید به مخاطب القا کرد که هرکه در
ً
شهر نجف زندگی میکند الزاما دارای
ً
چنین رویکردی است .مثال مکتب شیخ
انصاری به فقاهتی که «مکتب قم» نامیده

علم و اجتهاد

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

مسأله وجود داشته باشد ،ممکن است
یکی از آن ده روایت را به خاطر ضعف
سند و تعدادی را به دلیل ضعف داللت
ً
کنار بگذارد و تعدادی دیگر را هم اصال
در فضای مراکز علمی
قم و نجف حجاب معاصرت
مشمئزکنندهای وجود دارد؛ البته
ً
کامال فراگیر نیست؛ ولی در حدی
هست که میتوان آن را حس کرد؛
یعنی ممکن است بنده حاضر باشم
اثر شیخ انصاری یا آقای نائینی را
ببینم؛ ولی حاضر نیستم اثر دوست
فاضل و همبحث و همدرس یا
دوسال کوچکتر یا چهار سال
بزرگتر از خود را که به هر حال
کاری کرده است مطالعه کنم.

در روایت بودنشان شک کند؛ بعد هم
بگوید همه ادله را ابطال کردم .چیزی شبیه
به اینکه پنج نفر برای من خبر میآورند
که میخواهند در فالن ساعت یک نفر را
اعدام کنند .من به اولی میگویم تو را که
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اصال نمیشناسم ،به دومی میگویم تو هم
که میدانم گاهی دروغ میگویی و گاهی
راست میگویی ،به سومی میگویم تو هم
خبرت خیلی واضح و مفهوم نبود و… و
سرانجام نتیجه میگیرم که خبر درست
نیست! در حالی که به جای چنین رویهای
میشود بگویم که باالخره اینها هرکدام
درجهای از احتمال را باال میبرند؛ ولو هر
کدام تکتک سند معتبری نیستند؛ ولی
ً
مجموعا ما را به اطمینانی میرسانند که
میتوانیم با آن فتوا بدهیم .جالب است
ً
بدانید که معموال کسانی که به تعبیر من
اهل تجمیع ظنون هستند ،انسدادیاند؛
البته نه به آن معنای معروف انسداد؛ ولی
حظی از انسداد در فکرشان هست؛ در
حالی که گروه مقابل انفتاحی هستند.
پس منظورم از ریاضی ،کلیشهای و قالبی
و انعطافناپذیر فکر کردن است؛ بنابراین
ً
فقه آیتالله خویی کامال قابل پیشبینی و
مسیرش از قبل مشخص است .الزمه چنین
روشی این است که ایشان راحتتر بحث
میکند و زودتر هم به نتیجه میرسد و فقه
ایشان برای آموزش و تدریس ،نسبت به فقه
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قمیها و فقه شیخ انصاری و… طرفداران
بیشتری پیدا میکند .بیجهت نیست که
بسیاری از درسهای خارج ،بیان کتاب
ً
ایشان است .مثال ایشان بهعنوان نماد فقه
نجفیها والیت فقیه را بحث میکند؛
مرحوم آقای منتظری هم هم بهعنوان یکی
از نمادهای فقه قم همین والیت فقیه را
بحث میکند ،چقدر تفاوت دارند؟!
آقای خویی معتقد است اگر یک روایت
ضعیف داشته باشید و یک شهرت چاق
پشت آن باشد ،روایت ضعیف که ضعیف
است؛ بنابراین نمرهی آن صفر است و شهرت
هم که حجت نیست؛ پس نمرهی آن نیز
صفر است و صفر با صفر عدد تشکیل
نمیدهند؛ اما کسی که مدرسهای فکر
نمیکند ،میگوید که من قبول دارم که
صفر با صفر یک نمیشود؛ ولی اینجا
به عدد میرسیم .درست است که روایت
ضعیف است ،ولی فقهای بزرگی که مو
را از ماست بیرون میکشند دربارهی آن
ً
فتوا دادهاند؛ مثال صاحبجواهر در جایی
میگوید «هر روایتی که ضعفاش آشکارتر
باشد؛ اگر مورد عمل مشهور قرار بگیرد
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قویتر میشود» .چطور میشود که فقها در
مورد این روایت ضعیف فتوا دادهاند؟ این
نگاه نمیگوید که صفر به همراه صفر عدد
تشکیل نمیدهد؛ بلکه قائل به این میشود
که شهرت ،جبر ضعف سند میکند؛ حتی
جبر ضعف داللت هم میکند.

قبول کند که اذیتکردن هر انسانی حرام
است؛ اما توجه نمیکند که آیات ظلم را

مکاتب در دورههای مختلف زاییده
و تقویت شدهاند که با یکدیگر رقابت

بزرگان نجف گاهی وقتی
میخواهند نظری را نقل کنند مثل
ً
این است که اصال اصول و فقه قم را
ندید ه و نشنیدهاند؛ تصور میکنند که
همه در قم روزنامه میخوانند .سال
گذشته به بیوت یکی از مراجع نجف
کتاب «فقه و مصلحت»،
رفته بودمِ ،
«فقه و عرف»« ،فقه و عقل» و

«فقه قراردادها» را به خودشان و
آقازادهشان تقدیم کردم .وقتی با
آقازاده ایشان صحبت شد ،گفتم که
در این کتابها سعی شده است بدون
خروج از انضباط فقهی (فقه جواهری)
ظرفیت فقه برای پاسخگویی به
مسائل نوپیدا عیان شود .ایشان گفت:
قم و فقه منضبط؟
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دلیلی نداریم .حال باید دید پشت فکر
ً
او چیست؛ حتما باید آیهی صریحی در
نهی از اذیت انسان وجود داشته باشد تا او

هم داریم و قرآن در زمان جنگ میگوید:
َ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ ّ َ ُ
عدلوا
«وال ي
جرمنكم شنآن ق ٍوم على أل ت ِ
ُ َِ َ
َ
ّ
ُ
َ
اعدلوا هو أقرب ِللتقوی» .این نگاه دنبال
ِ
صراحت است .این چه تفکری است؟
به جای چنین تفکری میتوان اینطور
گفت :آیا ایذا ظلم است یا نه؟ حتی یک
حیوان هم حس دارد .اگر یک حیوان مرده
را داخل آتش بگذارید متوجه نمیشود و
درد ندارد؛ اما حیوان زنده را نمیتوان در
آتش قرار داد .ظلم بد است .آیات بسیاری
در مورد قبح ظلم داریم یا نداریم؟
بخش قابل قبول صحبت شما این است
فکری تجمیع
که چون افراد در سیستم
ِ
ظنون از مجموعه نصوصی استفاده
میکنند ،چهبسا به همان ابرنظام و خرده
نظام بازگردند و از مقاصد نه بهعنوان سند،
بلکه برای تفسیر نصوص مبین شریعت
استفاده میکنند و خیلی راحتتر میتوانند
به مسائل سیاسی ،اجتماعی ،حکومتی،
جهانی و ساحتهای نوپیدا ورود کنند.
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همین روش مکتب نجف باعث
میشود که در مسائل اجتماعی و سیاسی
احکام کمتری داشته باشند؛ چون
در بسیاری از مواقع احکام سیاسی
یا از تجمیع ظنون بهدست میآیند یا
از نگاه سیستمی استفاده می شود؛
درست است؟
این حرف را میتوان هم تصدیق کرد و
هم رد؛ لذا باید تفصیل داد .کسی میتواند
مکتب نجف را قبول داشته باشد؛ اما از
درون نصوص ،ظرفیتی بیرون بکشد که
ِ
در مسائل سیاسی ،حکومتی و اجتماعی
هم ورود کند؛ به شرط اینکه دنبال نص
ً
خاص نباشد .مثال یکی از بزرگان مکتب
نجف در بحث ایذای غیرمؤمن بیان
میکند که در حرمت ایذای غیرشیعه

علم و اجتهاد

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

یا درگیری فکری داشتهاند .بعضی از
آقایان از اینکه مکتب قم تضعیف یا
تقویت شود اظهار نگرانی میکنند .به
علم فقه و
نظرتان رقابت سبب پویایی ِ
اصول نمیشود؟
رقابت در جریانات علمی به ویژه با
اندیشه انفتاح باب اجتهاد چه بخواهیم و
چه نخواهیم وجود دارد و اینطور نیست
که بگوییم رقابت باشد ،میماند؛ یا نباشد
از بین میرود؛ مگر زمانی که علمای
دوران احساس کنند که دیر به دنیا آمدهاند
و همهی کارها صورت گرفته است؛ وگرنه
تا زمانی که ولو برخی افراد در حال شدن
ً
باشند ،طبیعتا این رقابت وجود دارد .منتها
گاهی اوقات مسائل اجتماعی و مسائل
بیرون از دانش سبب میشود تا رقابت
علنیتر شود؛ مانند رقابت اخباریگری با
اصولیگری در یک دوران خاص .از یک
طرف اخباریها در مقابل اصولیها قرار
ً
میگیرند؛ مثال وحید بهبهانی و تیمشان
در مقابل اخباریها قیام میکنند .بنابراین
تنازع برای بقا و رقابت علمی بهصورت
پنهان وجود دارد؛ اما گاهی این رقابت
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پنهان ،علنی میشود؛ مانند جریان اخباری
و اصولی .امروز جریان تجمیع ظنون و
ریاضی دعوایی با یکدیگر ندارند؛ ولی
ً
عمال هر دو جریان وجود دارند.
آیا اساتید قم و نجف آثار یکدیگر
را مطالعه میکنند؟ چقدر ارتباط علمی
و فکری وجود دارد؟
پاسخ سؤال شما را با یک تأسف آغاز
میکنم و آن اینکه در فضای مراکز علمی قم
و نجف حجاب معاصرت مشمئزکنندهای
ً
وجود دارد؛ البته کامال فراگیر نیست؛ ولی
در حدی هست که میتوان آن را حس
کرد؛ یعنی ممکن است بنده حاضر باشم
اثر شیخ انصاری یا آقای نائینی را ببینم؛
ولی حاضر نیستم اثر دوست فاضل و
همبحث و همدرس یا دوسال کوچکتر یا
چهار سال بزرگتر از خود را که به هر حال
کاری کرده است مطالعه کنم .این مشکل
هم در قم و هم در نجف وجود دارد .البته
در جاهای دیگر هم چنین مشکلی وجود
دارد .بنابراین گاهی که با مسئوالن حوزه
مینشینم ،میگویم که شما این مقدار که
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روی تولید نظریه فکر میکنید ،روی مصرف
نظریههای تولیدشده هم فکر کنید .همه این
ماجرا هم حجاب معاصرت نیست؛ گاه
احتجاب
انسان احساس میکند که نوعی
ِ
خودخواسته و تعمدی ما را از مطالعه آثار
یکدیگر محروم میکند.
حدود چهل سال از پیروزی انقالب
میگذرد و آثار مختلفی در بخشهای
مختلف از جمله پژوهش داریم؛ البته
آثار ضعیف هم بسیار داریم؛ ولی آثار
قوی هم کم نداریم .گاهی اگر مطالب
اری کتب علما را حذف کنید ،به یک
تکر ِ
صفحه مفید درباره یک موضوع نمیرسید.
اما امروز یک محقق در نجف و به ویژه در
قم پانصد صفحه قلم میزند و برخی آن
یک صفحه را از البهالی کتابها بیرون
میکشند؛ ولی این کتاب پانصدصفحهای
را مطالعه نمیکنند؛ اینها دیگر بعید است
حجاب معاصرت باشد؛ شاید نوعی
احتجاب باشد.
به نظرم قمیها در استفاده از آثار نجف
محدودیتی برای خود نمیبینند؛ بنابراین
شیخ انصاری ،آقا ضیا یا آقای نائینی،
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اگر به تعبیر حضرتعالی قله مکتب
ً
قم را آیتاللهالعظمی بروجردی و بعدا
شاگردان ایشان در نظر بگیریم ،به نظرتان
در سالهای اخیر این مکتب تضعیف
نشده است؟ یعنی بهسبب مشکالت
اقتصادی و… که نظام جمهوری اسالمی
آن را تجربه کرده است ،کسانی از مکتب
قم عدول کنند و معتقد شوند پاسخگو
نبوده است.
در قم حتی در دوران انقالب شاگردانی
با تفکر مکتب نجف تربیت شدند .وقتی
صدام علما را از نجف بیرون کرد ،آنها به
قم آمدند و شلوغترین درسها را تشکیل
دادند .حال عالمی که سال  ۵۰از عراق
ً
اخراج شد یا اصال خود از نجف هجرت
کرد ،شاگردش ده الی پانزده سال بعد یعنی
در سالهای  ۶۰الی  ، ۶۵خود را نشان داد.
اینکه در جمهوری اسالمی و در مکتب قم
ّ
شاگردانی تربیت میشوند که مبلغ مکتب
نجف هستند درست است؛ حتی موردی
را دیدهام که به مکتب قم حمله میکند؛
حال آنکه خود بزرگشده قم است؛ ولی
در نزد مهاجران نجفی درس خوانده است.

اما دربارهی اینکه عدول رخ میدهد،
یعنی عدهای پس از شکوفایی در مکتب قم
از مکتب قم به مکتب نجف گرایش پیدا
کردهاند ،یک مورد هم سراغ ندارم .ممکن
ً
است در تفکر سیاسی چنین باشند؛ مثال
عدهای معتقد بودند که فقه یا دین باید در
سیاست دخالت و ورود کند؛ ولی وقتی
چیزهایی را دیدند که آن را معلول دخالت
دین در نهاد سیاست میدانستند ،خود
را کنار کشیدند و درس را شروع کردند.
این موضوع مربوط به تفکر فقهی نیست؛
ً
مثال نمیتوانیم بگوییم فالنآقا سال ۵۷
انقالبی بود؛ ولی ناگهان در مکتب نجف
درس را شروع کرد .این معنایش این
نیست که کسی به مکتب فقهی قم مسلط
شده ،ولی چون دیده این مکتب جواب
نمیدهد و ضعیف است و مکتب نجف
جواب میدهد ،به آن سمت رفته است؛
یک نمونه هم برای چنین وضعیتی پیدا
ً
نمیشود و اگر هم پیدا شود ،قطعا خود
آن شخص اشتباه کرده است؛ چون معلوم
است که عدولکننده ،ظرفیتهای مکتب
قم را درک نکرده است.
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نجفیونی هستند که آثارشان در قم هست؛
ولی آثار قمیها در نجف کمتر دیده
میشود؛ حتی آثار بعضی از بزرگان که
ً
نسبتا روشنتر فکر میکنند .بزرگان نجف
گاهی وقتی میخواهند نظری را نقل کنند
ً
مثل این است که اصال اصول و فقه قم
را ندیدهاند و نشنیدهاند؛ تصور میکنند
که همه در قم روزنامه میخوانند .سال
گذشته به بیوت یکی از مراجع نجف رفته
کتاب «فقه و مصلحت»« ،فقه و
بودمِ ،
عرف»« ،فقه و عقل» و «فقه قراردادها»
را به خودشان و آقازادهشان تقدیم کردم.
وقتی با آقازاده ایشان صحبت شد ،گفتم
که در این کتابها سعی شده است بدون
خروج از انضباط فقهی (فقه جواهری)
ظرفیت فقه برای پاسخگویی به مسائل
نوپیدا عیان شود .ایشان گفت :قم و فقه
منضبط؟ به ایشان گفتم که نه؛ همه در
قم روزنامه میخوانند! چنین نگاهی
نمیگویم در همه نجف فراگیر است،
اما در عموم نجف وجود دارد و موجب
میشود که آنها از حوزه دانشی خاصی
محروم شوند.

علم و اجتهاد

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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گزارش نشست علمی با سخنرانی آیتالله مصطفی محقق داماد

بازخوانی فقه سنتی در مواجهه
با رخدادهای روز
مصطفی صالحی

در شانزدهمین روز از آخرین ماه سال  ،۱۳۹۶در مدرسهی فقهی امام محمد

باقر(ع) نشستی با عنوان «بازخوانی فقه سنتی در مواجهه با رخدادهای روز» و
ّ
با حضور تعداد قابل توجهی از طلب و عالقهمندان تشکیل شده بود که در آن

آیتالله دکتر مصطفی محقق داماد به ارائه نقطهنظرات خود پرداخت .او با بیان
اینکه تنها توجیهگر خاتمیت نبوی ،اجتهاد مستمر شیعی است ،افزود :اجتهاد

مستمر ،در مقابل انسداد اجتهاد است و مکاتب اهل سنت در قرن دوم اعالم

انسداد اجتهاد کردند؛ ولی شیعه معقتد به استمرار اجتهاد بوده و هست .استاد

و رئیس گروه حقوق دانشگاه بهشتی با تأکید بر این مسأله که بنده بعد از سالها
تجربه به این نتیجه رسیدهام که اجتهاد شیعی چنان توانی دارد که درکنار نظامهای

حقوقی جهان امروز بدون هیچ کم و کاستی قد علم کند و عرض اندام نماید،

افزود :اولین اصل این است که بدانیم که میتوانیم در هر مسألهی تمامشدهای که
بزرگان ما آن را تمامشده تلقی کردهاند ،اجتهاد و تحقیق کنیم و استمرار اجتهاد را

بپذیریم .او گفت :یکی از اساتید ما میگفت اگر یکدهم یا یکصدم نوآوریهایی

که عالمه حلی در زمان خودش داشت را ما هم ارائه میدادیم ،جامعه امروز ما

مشکالت حاضر را نداشت .در ادامه متن سخنرانی استاد محقق داماد را در این

نشست میخوانیم.

بهعنوان مقدمه اول باید گفت که از نظر
کالمی ،اجتهاد ،نهاد مقدسی است که
توجیهگر خاتمیت نبوی است و اگر نهاد
اجتهاد نباشد ،خاتمیت نبوی با مشکل
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کالمی جدی روبهرو خواهد بود .تنها
توجیهگر خاتمیت نبوی ،اجتهاد مستمر
شیعی است .اجتهاد مستمر ،در مقابل
انسداد اجتهاد است .مکاتب اهل سنت

در قرن دوم اعالم انسداد اجتهاد کردند؛
ولی شیعه معقتد به استمرار اجتهاد بوده
و هست.
مقدمه دوم اینکه الزم است بدانیم ما

زمستان 96
زندگی میکنند که عضو سازمان مللاند
و منشور سازمان ملل را امضا کردهاند.
در چنین فضایی شما بهعنوان مجتهد
نمیتوانید به مقلدتان بگویید جهاد در
زمان غیبت ،مثل نماز الزم است و باید
مرتب کافر بکشید .لذا چالشهای عصر
حاضر بسیار مهم است و از طرفی هم
بنده بعد از سالها تجربه به
این نتیجه رسیدهام که اجتهاد شیعی
چنان توانی دارد که در کنار نظامهای
حقوقی جهان امروز بدون هیچ کم
و کاستی قد علم کند و عرض اندام
نماید .لذا ما باید تالش کنیم برای
فهمیدن معنای اجتهاد.
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میخواهیم پایبند به فقاهت باشیم .بنده
بعد از سالها تجربه به این نتیجه رسیدهام
که اجتهاد شیعی چنان توانی دارد که در
کنار نظامهای حقوقی جهان امروز بدون
هیچ کم و کاستی قد علم کند و عرض
اندام نماید .لذا ما باید تالش کنیم برای
فهمیدن معنای اجتهاد.

ما متد و روشی در فقه داریم که ۱۴۰۰
سال گذشتگانمان آن را طی کردهاند و
قرار است از میراث غنی خودمان بهرهمند
شویم و باید بدانیم که از راه بیرون رفتن
و منحرفانه سخن گفتن ،از روی ناتوانی
و عدم اطالع است و لذا اصول فقه را
خوب خواندن مقدمهای است برای
اینکه انسان بتواند حرف علمی بزند.
ما باید بر روش و متد خودمان پافشاری
کنیم؛ اما بدانیم که اجتهاد استمرار دارد
و قرار نیست مقلد باشیم .مسائل زیادی
بودهاند که بزرگان گاهی آن را مختومه
اعالم میکردند؛ اما فقیه بزرگ دیگری
میآمد و مسأله را از نو بازخوانی میکرد؛
لذا شما هم هیچ مسألهای را مختومه
تلقی نکنید؛ معنای استمرار این است.
ً
حتما مطلع هستید که چند مسأله توسط
صاحبجواهر مختومه اعالم شده بود
و ایشان به کسانی که خالف خودش
حرف زده بودند و تحقیق و اجتهاد را
ادامه داده بودند ،گفته بود که شما شم
فقه را نچشیدهاید .در این فضا بود که
شیخ انصاری گفت این مسأله تمام نشده
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هماکنون چه شرایطی در جهان و چه
مسئولیتهایی به عهده داریم .ما در
جهانی هستیم که انفجار اطالعات در آن
رخ داده و در کشوری زندگی میکنیم که
به موجب قانون اساسی ده پست کلیدی
ـ و نه منزوی ـ کشور به اشخاصی به نام
مجتهد یا فقیه داده شده است؛ پستهای
مهمی چون رئیس قوه قضائیه ،دادستان
کل کشور ،رئیس دیوان عالی کشور و شش
فقیه صاحب اختیار شورای نگهبان .این
مجتهدها در همین قم و یا نجف تولید
میشوند .پیام این حرفم این است که قرار
است کشور را فقه اداره کند .البته اینکه
چنین چیزی در عمل محقق میشود یا
خیر ،بحث دیگری است.
در چنین شرایطی از جهان و کشورمان،
ما بهعنوان کسانی که میخواهیم اجتهاد
کنیم ،باید بدانیم قرار است چه کاری کنیم
که مدیران خوبی باشیم و تصمیماتمان
علمی ،عقالنی ،دینی و منطبق با شریعت
احمدی باشد و آسیب و ننگی هم برای
تشیع در جهان نباشیم .شما باید بدانید
برخی مقلدین مجتهدان ما در کشورهایی

علم و اجتهاد

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

و برای اینکه دعوت فضالی حاضر را
اجابت کنم ،مبحث والیت فقیه را از
نو آغاز میکنم؛ ولو صاحب جواهر آن
را مختومه اعالم کرده است .امثال این
مثالها در تاریخ فراوان است.
بنابراین اولین اصل این است که بدانیم
که میتوانیم در هر مسألهی تمام شدهای
که بزرگان ما آن را تمامشده تلقی کردهاند،
اجتهاد و تحقیق کنیم و استمرار اجتهاد
را بپذیریم .یکی از اساتید ما میگفت
اگر یکدهم یا یکصدم نوآوریهایی
که عالمه حلی در زمان خودش داشت
را ما هم ارائه میدادیم ،جامعه امروز ما
مشکالت حاضر را نداشت.
در همین راستا بنده در این جلسه
میخواهم طرحی را ارائه دهم .ما قرار
است از بزرگانمان تفقه را یاد بگیریم .در
مورد این که تفقه و روش اجتهاد چگونه
است ،باید گفت ما در فقه چهار منبع
داریم :کتاب ،سنت ،اجماع و عقل که
البته اجماع و عقل به کتاب و سنت باز
برمیگردد و در واقع ،منبع اصلی ما کتاب
و سنت است و قرآن هم به ما آموزش
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میدهد که از روی کتاب و سنت چگونه
اجتهاد کنیم .خداوند در آیهی «أفال
یتدبرون القرآن أم علی قلوب أقفالها» با
یک سرزنشی میفرماید برای اجتهاد ،باید
در قرآن تدبر کرد؛ تدبر یعنی چشم دل
آیتالله خویی مرد بزرگی
است که شاگردان بزرگی را هم تربیت
کرده است؛ ولی من از ایشان تعجب
میکنم که در کتاب منهاجالصالحین
با اشاره به این سؤال که «آیا برده باید
حتما در جنگ برده شده باشد یا جور
دیگر هم میشود کسی برده شده
باشد؟» با تمسک به حدیث رفاعه
ً
میگوید الزم نیست شخص حتما در
جنگ برده شده باشد.

باز کردن و با چشم دل قرآن را فهمیدن.
لذا باید در قرآن تدبر کرد و مقابل تدبر،
عمل به ظاهر است.
منبع دوم اجتهاد ،خبر است .قرآن به ما
یاد داده که از اخبار چگونه استفاده کنیم؛
به این شکل که درباره صدور خبر ،تحقیق
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َ َ َّ
«يا أ ُّي َها ال ِذ َين
کنیم .خداوند میفرماید:
َ ُ ْ َ ٌ َ َ ََ
ُ
َ
َ
ّ
َآم ُنوا ِإن جاءكم ف ِاسق ِبنب ٍأ فتبينوا»؛ یعنی
در ناقل روایت تحقیق کنید که مبادا فاسق
باشد .آیا خداوند در این آیه میخواهد
بفرماید که با تدقیق در خبر ،ببینید
مخبر ،عادل است یا میخواهد بفرماید
که ما کار جاهالنه نکنیم و پشیمانی رخ
ندهد؟ آیا مخبر عادل ،هیچوقت اشتباه
نمیکند؟ یا فسق یک نمونه است برای
فهم روایت .لذا باید به آیه دقت کنیم و
در آن تدبر نماییم تا از کار جاهالنه در
امان باشیم .البته یک معیار آن هم این
است که مخبر ،باید عادل باشد؛ وگرنه
قولش حجیت ندارد.
یکی از چیزهایی که امروزه در دنیا پذیرفته
شده و ما هم باید در آن بازنگری کنیم این
است که باید دید آیا برای راوی منفعتی
هست یا خیر .اگر برای راوی تضاد منافع
وجود داشته باشد ،حتی اگر عادل باشد،
او همانطوری که مسأله را میفهمد ،نقل
خواهد کرد .چرا قاضی در شرایط خاص
مانند زمان گرسنگی و خستگی نباید به
قضاوت بنشیند؟ چون فهم انسان گرسنه
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دست ما ،میتوانیم بردهاش کنیم؛ فقط
کافی است بتوانیم او را بدزدیم! میدانید
نتیجه این فتوا چیست؟ اگر دنیا بفهمد
چنین فتوایی وجود دارد ،دیگر کدام
کشور حاضر است به مردم کشوری که
به این فتوا معتقد هستند ،ویزا دهد؟ ما

محذور دیگری فکر نکنیم ،چنین فتاوایی
صحیح است؛ ولی باید در چنین مواردی
هم داللت و هم صدور را در نظر گرفت.
در آیه  ۸۳سوره مبارکه نساء خداوند
سرزنش میکند کسی که هر خبری را که
میشنود ،عمل میکند؛ در حالی که باید
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ما میدانیم که اینها در جنگ اسیر
نشدهاند؛ آیا جایز است که ما اینها را
خرید و فروش نماییم؟ قال ال بأس؛ به
این جهت که این بردهها از دارالکفر به
داراالسالم آمدهاند .نتیجه این فتوا این
است که هر زن کافری ولو شوهردار اگر
از کشور کفر دزدیده شد و آمد رسید به

باید بدانیم در کشورهایی زندگی میکنیم
که عضو سازمان مللاند و منشور آن را
امضا کردهاند و نمیتوانیم کسی را برده
کنیم؛ حتی اگر در جنگ پیروز شده
باشیم .ما در جنگ ،زندانی داریم؛ ولی
برده نداریم.
لذا اگر فقط عدالت کافی باشد و به هیچ

@Mobahesatmagz

با فهم انسان سیر تفاوت دارد .مخبر هم
همینطور است؛ مجتهد خبر را باید زیر
ذرهبین بگذارد و بررسی کند .در مرحله
بعد ،عدالت ،مطرح است و شرایط بعدی
را هم تأمل کنید و بیابید .آیتالله خویی
مرد بزرگی است که شاگردان بزرگی را
هم تربیت کرده است؛ ولی من از ایشان
تعجب میکنم که در کتاب
منهاجالصالحین با اشاره به
این سؤال که «آیا برده باید حتما
در جنگ برده شده باشد یا
جور دیگر هم میشود کسی
برده شده باشد؟» با تمسک
به حدیث رفاعه میگوید
ً
الزم نیست شخص حتما
در جنگ برده شده باشد.
صقالبه همین اسالوها
هستند که در بوسنی و هرزگوین زندگی
میکنند .به این افراد ،عربها صقالبه
میگفتند .در سؤالی پرسیده میشود
این صقالبه روستاهای اهل روم را غارت
میکنند و بچهها و زنها را میدزدند
و کنار شط دجله به ما میفروشند و
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بتواند از خبر ،فتوای درست را استنباط
کند .مجتهد کسی است که قدرت استباط
دارد .استنباط از ریشه نبط ،به معنای آب
زالل را از اعماق چاههای عمیق کشیدن
است؛ لذا آبهای روی زمین را جمع
کردن ،استنباط نیست.
بنابراین ما که امروز امانتدار اهلبیت
هستیم و میخواهیم فقه شیعه را استنباط
کنیم ،باید مراقب باشیم که خدای نکرده
حق بخشی از ملت را با فهم غلط یک
حدیث پایمال نکنیم .اگر در استنباط
ضعیف باشیم ،چهبسا با استنباط نادرست
از یک حدیث ،موجب شویم که حق نصف
جمعیت کشور مثل بانوان ،پایمال شود.
در دلیل حجیت خبر واحد ،به بنای عقال
اشاره میشود .سؤال من این است که آیا
مگر عقال فقط ما هستیم؟ آیا امروز در
دنیا عقالی دیگری وجود ندارند؟ لذا باید
مراقب باشیم فتوایی ندهیم که با حقوق
یک عده زیادی از بشر درگیر شود و ما را
در دنیا ضد حقوق بشر بنامند .شهید ثانی
در شرح لمعه در مبحث امر به معروف
میگوید اگر امر به معروف خطر جانی و
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مالی برایتان دارد ،امر بهمعروف و نهی از
منکر ،واجب نیست .همچنین میگوید
من تعجب میکنم از اینکه چرا مصنف
ِعرض را به جان و مال اضافه نکرد؛ یعنی
در دلیل حجیت خبر واحد،
به بنای عقال اشاره میشود .سؤال
من این است که آیا مگر عقال فقط
ما هستیم؟ آیا امروز در دنیا عقالی
دیگری وجود ندارند؟ لذا باید مراقب
باشیم فتوایی ندهیم که با حقوق یک
عده زیادی از بشر درگیر شود و ما را در
دنیا ضد حقوق بشر بنامند.

اگر خطر عرضی هم برایتان دارد ،شما
نمیتوانید نهی از منکر کنید.
امروز ما در زمان و مکانی قرار گرفتهایم
که به نام دین خون میریزند ،برده میگیرند،
سر میبرند و مثله میکنند .اگر ما طوری
فتوا دهیم که متهم شویم به ترویج چنین
مطالبیِ ،عرض ما از بین خواهد رفت و
ضربه خواهیم خورد .لذا پیشنهاد من قبل
از هر چیزی ،تدبر در قرآن است .هنگام
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استنباط در اخبار هم باید ناقل را از جهات
مختلف بررسی کنیم؛ آن هم نه فقط از
جهت فسق و عدالت .بنده چندسال قبل
مقالهای درباره تفکیک روایات قضایی از
روایات فقهی نوشتهام و در آن به این مسأله
اشاره کردهام که بسیاری از مفاد روایات ما
مربوط به مورد و مسألهای خاص است؛ به
عبارتی ،قضیه خارجیه است نه حکم کلی
برای همهجا .پرداختن به این مسأله هم
یک کار اجتهادی بزرگ است .یادم میآید
در یک مهمانی همراه مرحوم والد بودیم
که خربزه آوردند و شیخی در مجلس بود
که وقتی خربزه میخورد ،نگاه میکرد.
پدرم به او گفت من میفهمم چرا اینکار را
میکنی؛ بعد خندید و گفت چقدر سادهای
شیخ! تو به آن روایتی عمل میکنی که
پیغمبر داشتند یک روز خربزه میخوردند
و وقتی کمی از میوه را میل کردند ،دست
کشیدند و به شوخی فرمودند که هرکس
خربزه میخورد به پشت دستش نگاه کند.
این فرمایش پیامبر یعنی خربزه انسان را
چاق میکند و آیا تو فکر میکنی این کار
مستحب است؟ لذا باید باید روی خبر
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استنباط کرد و باید این را مد نظر داشت
که این خبر در کجا و به چه مناسبت و
چرا صادر شده و مقدمه و مؤخرهاش چه
بوده است .به این کار ،استنباط میگویند.
اآلن عدهای ترجیح میدهند با دست غذا
بخورند؛ در حالیکه آن زمان با دست غذا
خوردن ،در مقابل با استخوان حیوانات
غذا خوردن بوده است .یعنی استخوان
حیوانات را شبیه قاشق میکردند و با آن
غذا میخوردند و وقتی کثیف میشد،
نمیشستند؛ در حالی که دست شسته
میشد .لذا الزم است که ما در روایات
دقت کنیم.

پرسش و پاسخ

که فوری هر قیاسی را بتوان مردود کرد.
این مهم است که بدانیم قیاسی که مورد
انتقاد ائمه است ،کدام یک از اقسام قیاس
است .هیچ کدام از مباحثی که عرض
کردم با آن قیاس باطل ،تطبیق نمیکند.
همچنین پرداختن به استحسان نیز مهم
ای طالب جوان؛ شما را به
خدا چند کتاب را که من درجوانی
نخوانده بودم ـ و از اساتیدم گلهمندم
که چرا آنها را به ما معرفی نکردند
و ما فقط سیوطی و جامی و ادبیات
عرب خواندیم ـ را بخوانید؛ زیرا اینها
متد هستند؛ کتابهایی مانند «مقاصد
الشریعة» را مطالعه کنید؛ چرا که یک
کتاب حقوق عمومی است.
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است .استحسان یک ذوق روشنفکرانه
مردودی است که عدهای روشنفکر بدون
اینکه معیار فقهی ارائه دهند ،حرفهای
بی ربطی میزنند و بنده هم روی چنین
حرفهایی حساسیت دارم .اعمال ذوق
کردن ،اعمال فکر کردن ،استحسان نیست.

فتوای امام خمینی متن عبارتشان در قضیه
حیل ربا این بود که حیل ربا قابل عمل
نیست .دلیلشان هم بحث ظلم است؛
لذا هر چیزی که ظلم باشد ،جایز نیست
و حیلههای ربا از مصادیق ظلم است.
آیا این استحسان است یا ذوق فقهی؟
ای طالب جوان؛ شما را به خدا چند
کتاب را که من درجوانی نخوانده بودم ـ
و از اساتیدم گلهمندم که چرا آنها را به ما
معرفی نکردند و ما فقط سیوطی و جامی
و ادبیات عرب خواندیم ـ را بخوانید؛
زیرا اینها متد هستند؛ کتابهایی مانند
«مقاصد الشریعة» را مطالعه کنید؛ چرا
که یک کتاب حقوق عمومی است .ابن
قیم جوزی دو جلد کتاب در مورد حقوق
عمومی اسالمی نوشته که من نمیگویم
به آن عمل کنیم؛ ولی باید آن را بدانیم.
مهمترین دلیل حجیت خبر واحد ،بنای
عقالست .آیا اآلن عقال در جایی که نتیجه
فتوای من بردهکردن مردم باشد ،عمل
میکنند؟ من قبول ندارم حرف صاحب
«مجمع البیان» را که شأن نزول آیه « ان
جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا» را میگوید که
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مرز متدی که فرمودید با استحسانات
و قیاس چیست؟ و حد و مرز رعایت
مبانی حقوق بشر در استنباط احکام
شرعی چیست؟
آیتالله محقق داماد :درباره قضیه
استحسان و قیاس این مهم است که بدانیم
قیاس چیست .قضیه قیاس ساده نیست
و بسیار پیچیده است .اینطور نیست

علم و اجتهاد

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

پیغمبر اکرم ولید بن مغیره را برای گرفتن
زکات فرستاده بود؛ او هم با آنها دشمنی
داشت و برگشت گفت آنها کافر شدهاند؛
آن وقت مردم میخواستند حرکت کنند برای
جنگ که این آیه نازل شد .حاال سؤال این
ً
است که آیا ولید بن مغیره قبال فاسق بوده
ً
یا بعدا فاسق شده؟ اگر فاسق بود ،این چه
پیغبمری است که آدم فاسق را میفرستد
ً
برای اخذ زکات و این اصال اشکال کالمی
پیدا میکند .به نظرم مجمعالبیان کملطفی
ً
میکند .داستان این است که پیامبر اصال
ولید را برای زکات نفرستاده بود .عدهای ابتدا
به ساکن ،به قصد تحریک حزباللهیها
برای جنگیدن ،گفته بودند که اینها کافر
شدهاند .بنده برای حرفم ،در خود آیه
شاهد دارم .بنده روزی دو صفحه قرآن
میخوانم برای دو چیزش؛ یکی ادبیاتش؛
چرا که قرآن یک مرجع زیبای فصیح ادبی
است و خواندش لذت دارد؛ دوم اینکه به
همراه قرائت ،دقت میکنم؛ کم میخوانم
و دقت میکنم .لذا برای حرفم از این آیه،
دلیل دارم .آیه بعدی این است که اینها
آمدند و گفتند مردم فالنمنطقه کافر شدند
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و عدهای هم دست به شمشیر شدند که
بروند با آنها بجنگند .در این موقعیت،
حضرت همه را ساکت کرد و حضرت
امیر را فرستاد که ببیند قضیه درست است
یا خیر .حضرت امیر رفت و دید همه
مسلماناند؛ لذا این آیه نازل شد .شاهد
َ َّ َ
ْ َ َ َّ ُ
آن آیهی َ«و اعل ُموا أن ِفيك ْم َر ُسول الل ِه ل ْو
َْ َ
ُ
َ
ُي ِط ُيعك ْم ِفي ك ِث ٍير ِم َن ال ْم ِر ل َع ِن ُّت ْم» است
که میفرماید دیدید حق با پیغمبر بود که
گوش به حرفتان نداد .من نظرم این است
که قرآن سرزنش میکند که چرا به ظاهر
عمل میکنید؛ در حالی که معیار چیز
دیگری است.
شما بردهداری را از جهت شرایط
فعلی و عنوان ثانوی نامناسب میدانید
یا آن را دارای قبح ذاتی میدانید؟
آیتالله محقق داماد :من آن را دارای
قبح ذاتی میدانم.
اگر باب اینگونه برداشتها باز
شود دیگر چه چیزی از فقه شیعه باقی
میماند؟!
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آیتالله محقق داماد :همهچیز باقی
میماند؛ فقه صحیح شیعه باقی میماند
و حق اهلبیت هم رعایت میشود.
پیامبر بردهداری را لغو نکرد؛ بردههایی
که نسلبهنسل بودند باقی ماندند؛ اما
پیامبر منشأ تولید برده که بهنام دین و
برای غارت و بهوسیلهی جنگ بوده را از
بین برد .دیگر دین ،غارت و جنگ ایجاد
بردگی نمیکند .قرآن مجید فرموده اسرای
جنگی را یا کریمانه آزاد کنید یا در مقابل
آزادکردن اسرای خودتان ،آزادشان کنید.
لذا تولید برده با آیات قرآن ،تعطیل شده
است و ائمه بردههایی که بوده را قدم به
قدم آزاد کردهاند و لذا دوران بردهداری
تمام شد.
ً
اتفاقا باجنگ برده تولید میشد؛
مادران ائمه نیز برده بودهاند.
آیتالله محقق داماد :شهربانو ـ مادرامام
سجاد ـ برده نبوده است .ایشان بر فرض
صحت تاریخ مربوطه ،برده نبوده و اسیر
جنگی متفاوت از برده بوده و هست .مگر
کسی که اسیر جنگی میشود ،برده است؟

زمستان 96

علم و اجتهاد

یادداشت وارده
ً
کرسیهای صرفا مردانه به نام بازخوانی فقه سنتی

️همزمان با روز جهانی زن و روز زن
در ایران ،نشست مشترک علمی با عنوان
«#بازخوانی فقه سنتی در مواجهه با
رخدادهای روز» توسط مدرسه فقهی
امام محمد باقر ع و انجمن فقه و حقوق
اسالمی حوزه با حضور آیت الله دکتر سید
مصطفی محقق داماد در قم برگزار شد.
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اینکه در فضای #حوزوی قم ،غالبا برای
بانوان مجال حضور در نشستهای علمی،

️#شایسته بود در موضوع بازخوانی فقه،
کسانی به این جلسه دعوت شوند که در
این زمینه فعالیت نمودهاند تا تجربههای
خود را با دیگران به اشتراک گذارند .بانوان

امید است اکنون که برخی از حوزهها ،قدم
به میدان بازخوانی فقه سنتی گذاردهاند بتوانند
به خوبی از عهده #آزادگی و #استقاللنظر
در #دیدن و #خواندن آرای بخش مهمی از
بدنه علمی حوزه برآیند و در محافل علمی آتی
این #معضل رفع شده ،از بانوان صاحبنظر
در زمینههای فقه و حقوق و  ...دعوت به
عمل آید تا صدق عنوان «بازخوانی» بر
چنان محافلی زیر سوال نرود.
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گروهی از #بانوان حوزوی-دانشگاهی
که با انگیزه شرکت در این بازخوانی و امید
به باز شدن #روزنهای در فضای مردانه فقه
سنتی در محل تشکیل جلسه حاضر شدند،
با #ممانعت از ورود به جلسه روبرو شدند.
علت آن امر ،عدم تدارک فضا برای حضور
زنان اعالم شد! با آنکه اطالعیه این نشست
–بدون کوچکترین اشارهای به مردانه بودن
جلسه -در فضای مجازی منتشر شده بود.

سمینارها ،کرسیهای نظریهپردازی و...
وجود ندارد ،جدید نیست اما در جلسهای
که عنوان امیدبخش «#بازخوانی فقه
سنتی در مواجهه با رخدادهای روز» را
یدک میکشد و با حضور شخصیتی که
کمابیش به بازخوانی فقه سنتی شناخته
شدهاند ،تکرار چنین مسئلهای ،اصل
«بازخوانی فقه سنتی» را با #تناقض
درونی مواجه نمودهاست و دم خروس
آشکاری بر نبودن #بدیهیات بازخوانی
در مثل این جلسات است و آنچه را به
ذهن تداعی میکند آنست که منظور از
بازخوانی ،تکرار همان خواندههای سابق
است نه #نوخوانی و #نواندیشی درباره
خواندههای پیشین.

مذکور گروهی هستند که سالیانی است
در بازخوانی فقه سنتی به تحقیق و بررسی
و بازخوانی پرداختهاند .متأسفانه دانسته
نیست در چنین جلسهای که از آرای نیمی
از جامعه علمی بیبهره است ،چطور فقه
سنتی بازخوانی میشود؟ بویژه آنکه بخش
مهمی از این بازخوانی به مسائل مربوط
به همین نیمه جامعه بر میگردد؛ شاهد
آن ،فراوانی تألیفاتی است که در مجموعه
«#فقهالمرأة» میگنجد.

حوزه باید به نفع مردم مطالبهگری کند
ً
حوزه منفعل عمل نمیکند که نهایتا سپر نظام شود

استقالل حوزه از ولی فقیه بیمعناست

انقالب فقط مولود روحانیت نبود

در روش اجتهاد موجود جایی برای معیشت مردم نیست

طبیعی است که مردم ،حوزه و نظام را یکی بدانند

نظام باید بودجه تئوریپردازی در حوزه را تقبل کند

پرونده ویژه بازخوانی رابطه روحانیت و نظام

زمستان 96
بازخوانی رابطه روحانیت و نظام()۱؛ آیتالله احمد بهشتی در گفتوگو با مباحثات:

حوزه باید به نفع مردم مطالبهگری کند

مصطفی صالحی
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«نظام مولود حوزههای علمیه
است»« ،حوزه باید نسبت به نظام
نقش پدری ایفا کند»؛ این دو اصل

همواره مورد اتفاق طیفهای مختلف
حوزوی بوده است .اما دغدغه منتقدین
اینجاست که ممکن است حوزه و

ً
روحانیت عمال به سپر نظام تبدیل
شوند .نظر شما در این زمینه چیست؟
حوزه با این استدالل که نظام را باید حفظ
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عضو  ۸۳سالهی مجلس خبرگان رهبری که اهل شهر فساست ،از دانشگاه تهران دکترای فلسفه دارد .این مدرس دروس
ّ
خارج ،بر خالف سنش ،از لحاظ فکری و چهرهی ظاهریّ ،فعال و شاداب است و در خیابان صفائیهی قم (کوچه ممتاز)
مؤسسهای دارد که بنیان آن را هم به تازهگی بنا نهاده است و در آنجا به نوشتن کتابهایش مشغول است .احمد بهشتی ،که
بسیار متواضع هم هست ،در کارنامهی خود نمایندگی مجلس شورای اسالمی در ابتدای انقالب ،تدریس در دانشگاه تهران،
تألیفات متعدد و ریاست دانشگاه قم را دارد .به گرمی پیشنهاد مصاحبهام با موضوع نسبت روحانیت و انقالب اسالمی را
میپذیرد و سعی میکند نظراتش را صریح ابراز کند .متن این مصاحبه که به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی انجام
شده است را در ادامه میخوانید.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

و تقویت کرد ،برای نظام پدریو از نظام
حمایت میکند و حتی این را بهعنوان یک
وظیفه شرعی تلقی میکند .درعین حال
حوزه ،میتواند از منتقدان هم باشد؛ یعنی
نقاط قوت نظام را بیان و نقاظ ضعف را
گوشزد کند .چیزی که خواست مردم و
گرفتاری و مشکل مردم است ،حوزه باید
تذکر بدهد و منتقد باشد .البته منظورمان
از نقد ،نقد صحیح است و نقد صحیح
معنایش این است که هم نقاط قوت را
بیان شود و هم نقاط ضعف .حوزه باید
یکی از مطالبهگرها باشد .البته مردم هم
از نظام مطالبه میکنند؛ ولی حوزه هم در
آن جاهایی که میبیند مردم مشکل دارند و
ً
مثال نظام در جایی قصور کرده یا مسئولی
تقصیر کرده ،باید مطالبهگر باشد؛ نه اینکه
اگر عیب و ضعفی هست اینها را حوزه
به خودش بخرد و مردم احساس کنند
که این حوزه است که مسئول مشکالت
و نارساییهاست .بنابراین اگر حمله و
ضربهای واردشود و مردم احساس کنند
که از ناحیه حوزه است یا مسبب آن حوزه
بوده و حوزه پشتیبان بی قید و شرط نظام
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ُ
است و کاری ندارد که حسن است یا
نه ،در این صورت حوزه سپر میشود و
هر ضربهای وارد شود و هرحملهای که
انجام شود ،متوجه حوزه خواهد بود.
حوزه نباید به گونهای عمل کند که تلقی
حوزه در آن جاهایی که میبیند
ً
مردم مشکل دارند و مثال نظام در جایی
قصور کرده یا مسئولی تقصیر کرده،
باید مطالبهگر باشد؛ نه اینکه اگر
عیب و ضعفی هست اینها را حوزه به
خودش بخرد و مردم احساس کنند که
این حوزه است که مسئول مشکالت و
نارساییهاست.

مردم این باشد که حامی مطلق است و
کاری ندارد به اینکه آنچه از آن حمایت
میکند ،نقطه قوت است یا نقطه ضعف.
حوزه باید مراقب این جهت باشد که اگر
هم سپر است ،در برابر خدمات سپر باشد
و در برابر عیوب ،مطالبهگر .درحقیقت
زبان مردم باشد و مطالباتیکه مردم از
نظام دارند ،حوزه هم باید از نظام داشته
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باشد .همانطوری که مطبوعات زبان
مردماند و مطالبهگر هستند ،حوزه باید
این وظیفه را در رأس همه انجام دهد.
حوزه همچنان که الهامبخش مردم بوده
برای انقالب و تشکیل این نظام ،همچنان
باید حامی مردم باشد در رفع مشکالت
و مطالباتی که مردم دارند.
ً
اصوال روحانیت همیشه اینطور بوده
که حکومتها را تا جایی که خوب عمل
میکردند ،تقویت میکرده و آنجایی که
ایرادی داشتند تذکر میداده .حضرت
امیر(ع) نیز از خلفا حمایت میکرد؛
اما آنجایی که ایراد بود نیز تذکر میداد.
حضرت چقدر عثمان را نصیحت میکرد؛
ولی اینکه بریزند به خانه عثمان و او را
بکشند ،این را حضرت قبول نداشت.
سیرهای بوده که از ائمه اطهار(ع) شروع
شده و علما هم در طی قرون و اعصار
این رویه را ادامه دادهاند .حاال هم که
حکومت ،اسالمی و بیرونآمده از حوزه
است ،باید آن سیره مرضیه ادامه پیدا کند.
نکته دیگر این است که هنگام نقد ،باید
خوبیها و بدیها را با هم دید و بیان کرد؛

پرونده ویژه بازخوانی رابطه روحانیت و نظام
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ً
اینطور نباشد که مثال به مسئولین حکومت
گفته شود شما هیچ کاری نکردهاید؛
یا اینکه همهی کارهایتان الهی است.
نقد درست و منصفانه این است که هم
موفقیتها بیان شود و هم اشکاالت .در
چنین صورتی است که حوزه میشود زبان
مردم و مردم نسبت به روحانیت و نظام
دلگرم میشوند.
حوزههای علمیه وظیفه حمایت
و حراست از انقالب اسالمی را برعهده
دارند؛ مرز این حمایت و حراست تا
کجاست؟
تا آنجایی که نظام ،راه صحیح قانون
اساسی ،شرع و حمایت از ولیفقیه را
ادامه دهد ،حوزه هم به وظیفه خودش
عمل میکند؛ اما اگر خدای نکرده این
اصول خدشهدار یا زیر پا گذاشته شد،
حوزه از چه چیز حمایت کند؟

اگر حمله و ضربهای وارد
شود و مردم احساس کنند که
از ناحیه حوزه است یا مسبب آن
حوزه بوده و حوزه پشتیبان بی
قید و شرط نظام است و کاری
ُ
ندارد که حسن است یا نه ،در این
صورت حوزه سپر میشود و هر
ضربهای وارد شود و هرحملهای
که انجام شود ،متوجه حوزه
خواهد بود.
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نظام است؛ نه اینکه مساوی نظام است.
این را باید برای مردم روشن کرد که حوزه،
خود نظام نیست و نظام هم خود حوزه
نیست .حوزه ،مثل پدر است و نظام،
مولود و فرزند این حوزه است و البته پدر
از فرزندش مراقبت میکند .مراقبت پدر

@Mobahesatmagz

افکار عمومی ،روحانیت و نظام
را مساوی یکدیگر میدانند .آیا حوزه
نیز این قضاوت را قبول دارد؟ چنانچه

این ارز یابی عمومی را قبول نداشته
باشد چه اقدامی برای تغییر این ذهنیت
انجام داده است؟
این دیدگاه درست نیست که حوزه مساوی
با نظام است .حوزه به یک معنا در رأس

از فرزند این نیست که به همه کارهای
فرزندش ّ
صحه بگذارد؛ بلکه او را راهنمایی
و هدایت و از او مراقبت میکند؛ هر کجا
پایش را کج گذاشت ،به او تذکر میدهد و
راهنماییاش میکند؛ حتی ممکن است
تنبیهش کند؛ نه تنبیه بدنی؛ بلکه تنبیه
اخالقی .حوزه هم نسبت به نظام همین
کار را میکند .این مایه خوشبینی مردم
به حوزه و نظام میشود .اما اگر حوزه،
همان نظام تلقی شود و بالعکس،آ نوقت
خیلی از مواردی که حوزه انتظار ندارد،
به حساب حوزه گذاشته میشود و حوزه
در نظر مردم افت میکند.
حوزه همیشه در بین مردم ،پیشرو بوده
است؛ حتی در رژیمهای طاغوتی ،حوزههای
علمیه و علما پیشرو بودند و هیچوقت
مساوی حکومت نبودهاند .زمانی هم که
ً
الزم بوده ،حمایت میکردند .مثال در
زمان صفویه ،علما حمایت میکردند؛ با
اینکه میدانستند سالطین صفویه ،چهبسا
شراب هم میخورند .علتش هم این بود
که میدیدند اگر آنها را حمایت نکنند
و آنها شکست بخورند ،دولت عثمانی

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

که در کمین نشسته ،همه چیز را خراب
خواهد کرد .لذا با کمال قدرت حمایت
میکردند .ولی این معنایش این نبود که
اگر سالطین صفویه خطایی داشتند ،علما
به گردن بگیرند .اآلن هم اگر خدایناکرده
نظام از شرع و قانون تخلف کند ،حوزه
نمیتواند آنرا بر عهده بگیرد .حوزه خودش
باید مطالبهگر باشد و نقادی کند .اگر پدر
در مقابل اشتباه فرزندش ساکت بنشیند،
پدر بی عرضهای است.
هماکنون بخشهای عمده مراکز
حوزوی از بودجههای دولتی استفاده
میکنند .برخی معتقدند بهرهمندی
ً
از بودجههای دولتی عمال منجر به
وابستگی میشود .نتیجه وابستگی
نیز توجیهگری مطلق خواهد بود .نظر
شما در این زمینه چیست؟
ً
مؤسساتی که صرفا حوزوی هستند ،خوب
است که این کار را نکنند .بعضی مؤسسات
ً
را نمیتوان گفت که صرفا حوزویاند.
ً
مثال دانشگاههای جامعةالمصطفی یا
باقرالعلوم که مربوط به حوزه هستند،
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اشکال ندارد که بودجهشان را از دولت
ً
بگیرند؛ ولی مؤسساتی که صرفا حوزوی
هستند ،اگر بتوانند طوری عمل کنند که
هیچ وابستگیای نداشته باشند و روی
پای خودشان بایستند ،بسیار بهتر است.
متأسفانه حوزه از منابعی که دارد ـ مثل
موقوفات ـ نمیتواند آنطور که باید،
بهرهمند شود .گاهی بعضی از مسئولین
موقوفات میگویند که اگر این موقوفات
درست اداره شوند ،حوزهها دیگر هیچ
احتیاجی به بودجههای دولتی ندارند.
ن منابع باید زنده و از آنها استفاده شود
ای 
تا از این طریق حوزهها بتوانند روی پای
خودشان بایستند و وابستگی به ردیف
بودجه نداشته باشند.
بنده در سفرهایم به برخی کشورها ،گاهی
راجع به اینکه مراکز دینی آنها از چه منابع
مالیای بهرهمند هستند ،تفحص میکنم.
ً
مثال از سران مسیحیت در روسیه پرسیدم
شما در رژیم کمونیستی و سوسیالیستی
هزینههایتان را چطور تأمین میکردید؟
گفتند که دولت محلی ،بودجه ما را میداد.
کلیساها از لحاظ مالی خیلی غنی هستند
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و موقوفات زیادی دارند و امکاناتشان زیاد
است .انقالب سوسیالیستی که میشود
همه اموال را از اینها میگیرند .در روسیه
برایم تعریف کردند که استالین ،کلیسایی را
متأسفانه حوزه از منابعی
که دارد ـ مثل موقوفات ـ نمیتواند
آنطور که باید ،بهرهمند شود .گاهی
بعضی از مسئولین موقوفات میگویند
که اگر این موقوفات درست اداره
شوند ،حوزهها دیگر هیچ احتیاجی به
بودجههای دولتی ندارند .این منابع
باید زنده و از آنها استفاده شود تا از
این طریق حوزهها بتوانند روی پای
خودشان بایستند و وابستگی به ردیف
بودجه نداشته باشند.

خراب کرد تا برای خودش کاخ بسازد .منتها
نتوانست بسازد و بعد که سقوط کرد ،آنها
کلیسا را درست طبق نقشه قبلیاش ساخته
بودند .لذا آنها خیلی منبع درآمد دارند و
ب هنظرم احتیاج و وابستگی به دولت ندارند.
من دریکی از کشورها بدون لباس روحانیت،

پرونده ویژه بازخوانی رابطه روحانیت و نظام
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از سران مسیحیت در روسیه

پرسیدم شما در رژیم کمونیستی و
سوسیالیستی هزینههایتان را چطور
تأمین میکردید؟ گفتند که دولت
محلی ،بودجه ما را میداد .کلیساها
از لحاظ مالی خیلی غنی هستند و
موقوفات زیادی دارند و امکاناتشان
زیاد است.
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تغییرات اخیر را انجام داد ،با همه غرورو
تعصبی که وهابیها و آخوندهایشان داشته
و دارند ،در این قضیه یا سکوت کردند یا
حمایت؛ زیرا وابستگی به دولت دارند و
هیچ امکاناتی ندارند؛ بودجههایشان را
فقط از فقط دولت میگیرند؛ زبانشان
هم بسته است .روحانیت شیعه همیشه
استقالل داشته و حاال هم دارد؛ ولی
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روزهای یکشنبه به کلیسا میرفتم؛ دوسه
ماهی که آنجا بودم ،جلساتشان را میرفتم
و برایم جالب بود که ببینم چهکار میکنند
که مردم جذب میشوند .یکی از آقایان
گفت دلیلش این است که اینها موسیقی
را به کلیسا بردند؛ ما هم اگر بخواهیم مردم
را در مساجد نگه داریم ،باید موسیقی را
به مساجد ببریم .البته من که ندیدیم در
کلیسا موسیقی باشد .خیلی از کلیساها را
هم رفتم .در هرصورت در یکی ازکلیساها
روز یکشنبه ،وقتی خواستم بیرون بیایم،
کشیش آنجا جلوی من را گرفت و پرسید
شما اهل کجا هستید؟ گفتم من ایرانیام.
من را به دفترخودش برد .گفت شما در
کشور ما هر مشکل و نیازی که داشته باشید
کلیسا با تمام وجودش درخدمت شماست
و مشکالت شما را رفع میکند .من هم از
او تشکر کردم و گفتم من مهمان هستم و
هیچ مشکلی ندارم .بههرحال منظورم این
است که کلیساها وابستهی به دولتهای
خودشان نیستند.
ما درتشیع وابستگیمان همیشه نسبت
به دولتها صفر بوده است و استقالل

داشتهایم .البته روحانیت اهل سنت
ً
گرفتارند و کامال باید بودجههایشان را از
دولت بگیرند .لذا جرأت نمیکنند یک
کلمه هم در مقابل دولت حرف بزنند.
ً
مثال در مورد عربستان که شاهزادهاش

باید این وابستگیهایی که پیشآمده را
کمتر کند .روحانیت باید منابع خودش
را شناسایی کند؛ مثل همان موقوفات که
عرض شد .البته این را هم بگویم خیلی
از موقوفات غارت و غصب شده و از بین
رفتهاند؛ بهخصوص در رژیم گذشته.
ً
مثال من اطالع دارم در روستایی موقوفات
حضرت رضا(ع) را فروختهاند .شخص
متدینی هم آنرا خریده و به او مجوز هم
دادهاند .اآلن متولی موقوفات حضرت
رضا(ع) آن ملک را به اموال و موقوفات
برگرداند .مردمی هم که در آنجا خانه
و زندگی برای خودشان درست کردند
متأسفانه مشکالتی برایشان درست شد
که پیش من هم آمدند و من به آقای رئیسی
گفتم اینها در آنجا از جهت نماز ،وضو و
غسل مشکل دارند؛ ایشان گفت من اجازه
یدهم که وضو ،غسل و نمازشان درست
م
باشد تا انشاءالله بقیه کارهایشان هم حل
شود و بیایند زمینهایی را که خریدهاند و در
آن خانه درست کردهاند را از اوقاف اجاره
کنند .لذا مسائل و مشکالت اینچنینی
هست که انشاءالله باید حل شوند.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

در آشوبهای اخیر متأسفانه
نوک حمله آشوبگران به روحانیت
و مقدسات بود .برخی معتقدند که
اینهمانی روحانیت و نظام باعث چنین
اقداماتی شده است .همچنین عدهای
معتقدند ممکن است در ناآرامیهای
بعدی تعرضات جدی به بخشهای
مختلف حوزه و روحانیت صورت
پذیرد .نظر شما چیست؟
ما درتشیع وابستگیمان
همیشه نسبت به دولتها صفر بوده
است و استقالل داشتهایم .البته
ً
روحانیت اهل سنت گرفتارند و کامال
باید بودجههایشان را از دولت بگیرند.
لذا جرأت نمیکنند یک کلمه هم در
مقابل دولت حرف بزنند.

آنها کاری به ما نداشتند؛ بلکه به قرآن
و اسالم کار داشتند .خواهی نخواهی
این هست که اگر نظام ضربه ببیند حوزه
هم مصونیت ندارد و اگر خدای نکرده
ً
آسیبی پیش بیاید ،حوزه هم قطعا ضربه
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یخورد .خاطرهای بگویم؛ در دورهی
م
اول و دوم نماینده مجلس شورای اسالمی
بودم .زمانی بود که شهید رجایی بهعنوان
رئیس جمهور انتخاب شد و شهید باهنر
را هم برای نخستوزیری معرفی کرد.
مجلسیها زیر بار نرفتند و گفتند اینطور
نیست که آقای باهنر را قبول نداشته باشیم؛
ولی اگر نخستوزیر روحانی باشد ،تمام
اشکاالتی که مردم دارند ،متوجه روحانیت
یشود و ما نمیخواهیم روحانیت آسیب
م
ببیند؛ آقای رجایی برای نخستوزیری یک
غیر روحانی معرفی کند .شهید رجایی،
تقاضای جلسه غیر علنی از مجلس کرد و
در آن جلسه گفت شما چه بخواهید و چه
نخواهید مردم میگویند این حکومت،
حکومت آخوندی است؛ چه آقای باهنر
نخستوزیر باشد ،چه غیر او .بنابراین
سخت نگیرید .ضمن اینکه من و آقای
باهنر سالها با هم کارکردهایم و با اخالق
هم آشنا هستیم؛ میترسم شخص دیگری
را بیاورم و بعد نتوانیم با هم کار کنیم
ً
(مثال آقای رجایی و بنیصدر نتوانستند
ً
با هم کار کنند و شدیدا اختالف داشتند.
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گاهی برخی افراد جلسه میگرفتند و
آنها را آشتی میدادند؛ ولی به جایی
نرسید و اختالفات حل نشد .یک وقتی
جلسهای روحانیت مبارز گرفته بود و از
ایندو دعوت کرده بود که بنشینند و با هم
صحبت و آشتی کنند .اول بنیصدر اول
و بعد شهید رجایی وارد جلسه میشوند.
شهید رجایی که میآید ،همه به احترامش
بلند میشوند؛ به جز بنی صدر .میپرسند
تو چرا بلند نشدی؟ جواب میدهد در
دنیا رسم نیست رئیسجمهور در برابر
نخستوزیرش قیام کند) .پس شهید
رجایی با همین استدالل برای آقای باهنر
رأی گرفت.
لذا همانطور که عرض کردم روحانیت
باید مطالبهگر 
یاش را همیشه حفظ کند.
اآلن مراجع نقش خوبی ایفا میکنند؛
مرتب مطالبه میکنند ،تذکر میدهند
و صحبتها و درددلهای مردم را بیان
یکنند .این خودش در رفع خیلی از
م
بدبینیها مؤثر است؛ ولی اینکه فکر
کنیم اگر این نظام آسیب دید ،روحانیت
آسیب نبیند ،خیلی بعید است.
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باتوجه به گذشت چهل سال از
پیروزی انقالب اسالمی آیا به نظر شما
نیاز است حوزه در رفتارهای سیاسی و
اجتماعی خود در قبال نظام اصالحات
و تغییراتی انجام دهد؟
رویه خوب بوده است؛ ولی حوزه باید
بیشتر به این مطلب توجه کند؛ تا مردم
احساس کنند اآلن گویاترین زبانشان زبان
حوزه است .این خیلی خوب است؛ هم
تقویت نظام است و هم مایهی دلگرمی
مردم .هرچه دلگرمی مردم به این حکومت
بیشتر باشد ،قوت حکومت بیشتر است.
بنابراین روحانیت باید تا آنجایی که موجب
یاش
تضعیف نظام نباشد ،مطالبهگر 
را ادامه دهد؛ ولی باید مراقب باشد که
تضعیف نظام هم نباشد.
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است .دولت هم به نیروهای حوزوی نیاز
دارد .باالخره دانشگاهها هم عضو دولت
هستند .دانشگاهها به تخصصهای حوزوی
نیاز دارند .حوزه باید به این تخصصها
اهمیت بدهد که دانشگاهها بتوانند از
آنها بهرهمند شوند تا استادهای غربزده
و سکوالر افکار جوانها و دانشجویان
را خراب نکنند .حتی وزارت آموزش و

خارجی نیز حوزه باید نیروهای خوبی
تربیت کند و یا حتی از خارج افرادی را
بیاورد و تربیتشان کند که این بهنظر من
ً
موفقتر است که از خارج بیایند؛ مثال در
جامعةالمصطفی درس بخوانند و مدرک
بگیرند و بعد بروند درکشورخودشان؛ آنجا
میتوانند منشأ آثار خیلی خوبی باشند.
بهنظرم حوزه هرچقدر بتواند وابستگیاش
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چنانچه حوزه در تعامل با نظام
نیازمند برخی تجدیدنظرها و اصالحات
است ،به نظر شما این اصالحات
در کدام بخش و به چه صورتی باید
صورت پذیرد؟
حوزه همیشه در پی خودسازی بوده و

هست؛ ولی در شرایط فعلی باید بیشتر به
ً
خودسازی توجه کند .حوزه و مخصوصا
مراکز تخصصی زیرمجموعه حوزه را باید
اهمیت بدهند .چون نیاز دنیای امروز

پرورش خیلی به حوزه نیاز دارد .حوزه
باید درجهت تأمین نیروهای الزم ،هم
برای دانشگاهها و هم برای مدارس همت
بیشتری بهخرج دهد .برای تبلیغات
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را به دولت کاهش دهد ،بهتر است و اولویت
دارد؛ چون زبان بسیاری از مخالفان و
دشمنان بسته میشود.
ً
نکته مهم دیگر ،نظم مالی حوزه است .واقعا
افرادی که احتیاج ندارند و چهبسا در حوزه
هم نیستند و جای دیگری زندگی میکنند و
آنطور که باید ،طلبه نیستند ،نباید شهریه
ً
بگیرند .مثال آقا قاضی دادگستری است و
حقوقش هم خوب است و نیاز ندارد؛ ولی
شهریه میگیرد .این تعجبآور است که
کسی که شغل پر درآمد و برجستهای دارد،
شهریه بگیرد؛ آنوقت آن طلبه بیچارهای
که زندگیاش وابسته به همین شهریه
است با این آقا ،شهریه مساوی بگیرد .در
زمان مرحوم آیتاللهالعظمی بروجردی
سی تومان به مجردها و شصت تومان به
متاهلها شهریه داده میشد و رسم بود به
محض اینکه طلبهای در جایی استخدام
یشد شهریهاش را قطع میکردند .بنده
م
هم شهریه ایشان را گرفتهام .اآلن گاهی
میبینیم برخی از آقایان ،استاد دانشگاه یا
قاضی هستند و شغلهای خوبی دارند و
شهریه هم میگیرند! بعد طلبه بیچارهای

که جز شهریه درآمد دیگری ندارد ،با
سختی زندگی میکند .بنده خودم اآلن
شهریه میگیرم؛ البته احتیاجی هم به آن
ندارم و آن را به طلبهها میدهم؛ بازنشسته
دانشگاهم و حقوق بازنشستگی ،برایم کافی
گاهی میبینیم برخی از
آقایان ،استاد دانشگاه یا قاضی هستند
و شغلهای خوبی دارند و شهریه
هم میگیرند! بعد طلبه بیچارهای
که جز شهریه درآمد دیگری ندارد،
با سختی زندگی میکند .بنده خودم
اآلن شهریه میگیرم؛ البته احتیاجی
هم به آن ندارم و آن را به طلبهها
میدهم؛ بازنشسته دانشگاهم و حقوق
بازنشستگی ،برایم کافی است .اگر
پولی هم میگیرم یک چیزی هم رویش
میگذارم و خرج طلبهها میکنم.

است .اگر پولی هم میگیرم یک چیزی هم
رویش میگذارم و خرج طلبهها میکنم.
بنده مدرسه علمیهای در میانشهر شهرستان
فسا برای خواهران دائر کردهام بهنام مدرسه

نورالثقلین که باید مخارجش را هم تأمین کنم.
حاال من اگر شهریه میگیرم ،خرج زندگی
خودم نمیکنم و هر کسی هم کمکی غیر از
شهریه بدهد ،باز هم میگیریم( .میخندد)

حضرتعالی چه زمانی از دانشگاه
بازنشسته شدید؟
بنده بازنشسته دانشگاه تهران هستم .از
سال  ۶۵و بعد از پیروزی انقالب تا  ۸۷در
دانشگاه تهران بودم .آن زمانی که نماینده
مجلس بودم ،در دانشگاه هم مشغول شدم.
منتها تا زمانی که در مجلس بودم ،دانشگاه
حقوقی نمیداد و بعد که از مجلس فارغ
شدم ،حقوق دانشگاه را دادند .در سال
 ۸۷با پایه  ۲۴استادی بازنشسته شدم.
در دانشگاه قم هم من عضو رسمی نبودم
و نیستم .منتها سه سالی مسئولیت آنجا
را بهعهده داشتم؛ ولی چون به کارهای
شخصیام لطمه میزد استعفا دادم.

چه سالهایی ریاست دانشگاه
قم را برعهده داشتید؟
ً
من معموال سنوات در ذهنم ثبت نمیشود؛

پرونده ویژه بازخوانی رابطه روحانیت و نظام
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ولی آن موقع که وارد شدم  ۷۵سالم بود و
سه سالی هم آنجا بودم .اآل هم وارد ۸۳
سالگی شدهام؛ یعنی هشت سال پیش وارد
آنجا شدم که میشود سالهای  ۸۸تا .۹۱
بهنظرم حوزه هرچقدر
بتواند وابستگیاش را به دولت
کاهش دهد ،بهتر است و
اولویت دارد؛ چون زبان بسیاری
از مخالفان و دشمنان بسته
میشود.

همان زمان بعضیها میگفتند فالنی با
 ۷۵سال سن آمده و رئیس دانشگاه شده.
(میخندد)
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به چهره حضرتعالی نمیآید که
 ۸۳سالتان باشد… گاهی برخی در سن
 ۶۰و  ۷۰سالگی خودشان را بازنشست
میدانند و در پارک مینشینند؛ ولی
اکثر علما در این سن تازه به فکر آغاز
کارهای جدیتر میافتند.
کمخوردن خیلی مهم است .ورزش هم

اهمیت دارد .سرگرم بودن و مشغول کار
بودن به انسان روحیه و نشاط میدهد.
موقعی که من را بازنشست کردند ،در
جلسه معارفه ،من اعتراض کردم و گفتم
من را بازنشسته کردید؛ ولی بدانید که آن
وقتی که بازنشسته نبودم ،سالی یک جلد
کتاب مینوشتم؛ حاال که بازنشسته شدم،
سالی دوجلد کتاب خواهم نوشت .گفتم
اشتباه کردید که من را بازنشست کردید؛
من که دارم برای شما کار میکنم و همان
حقوقی که میخواهید در بازنشستگی
به بنده بدهید را اآلن هم دارید پرداخت
میکنید و کار من برای شما مجانی بود.
از این به بعد برایتان کار نمیکنم و حقوق
هم میگیرم .یکی از علمای جهرم ۹۳
سال سن دارد؛ شهرت زیادی در جامعه
ندارد و گوشهگیر و البته خیلی هم با
فضیلت است؛ اسم شریفشان آقای
ً
محجوب است؛ واقعا هم محجوب
است .شخصی از ایشان پرسیده بود چند
سالتان است؛ پاسخ داده بود  ۹۳سال؛
ولی به کسی چیزی نگویید؛ میترسم
نظرم کنند(با خنده) .حاال بعضیها هم

به من میگویند نگو چندسال سن داری
که مبادا نظرت کنند .با دکتر احمدی ـ
مسئول انتشارات سمت ـ دوسال پیش
مسکو بودیم برای گفتوگوی ادیان .در
ً
موزه جنگ ـ که اتفاقا خیلی هم دیدنی
است؛ چون آنها درجنگ جهانی ۲۳
میلیون کشته دادهاند ـ داشتیم قدیم
میزدیم که خانمی جلویمان را گرفت
و گفت شما چند سالتان است؟ گفتم
خودتان حدس بزنید .او یک عدد کمی
گفت .آقای دکتر احمدی گفت من ۸۳
سالم است (البته دوسال پیش) .من هم
گفتم من هم  ۸۱سالم است .آن خانم
بهتش زده بود .همیشه دعای من این
بوده که خدایا تو به من سالمتی بده و
من هم خدمت میکنم .بهخصوص از
امیرالمؤمنین(ع) خیلی خواهش کردم؛
چون شرح نهجالبالغه را شروع کردم و
سیزده جلد هم نوشتهام؛ نامهها و کلمات
قصار را تمام کردهام و خطبهها را میخواهم
شروع کنم .انشاءالله حضرت امیر(ع)
کمک کند که بتوانم خطبهها را هم به
جایی برسانم؛ بعد آمادهام برای رفتن.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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بازخوانی رابطه روحانیت و نظام ()۲؛ آیتالله سید محمد غروی در گفتوگو با مباحثاتً :
حوزه منفعل عمل نمیکند که نهایتا سپر نظام شود

مصطفی صالحی

سیدمحمدغروی ،متولد  ۱۳۲۹در تهران ،روحانیزاده وعضو شورای عالی حوزههای علمیه است .وی غیر از تدریس
در حوزه ،با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نیز همکاری میکند .وی که از سال  ۱۳۴۸وارد حوزهی علمیهی قم شده ،معتقد
است مرجعیت قم ،مفاخر و مدرسین حوزه منفعل نیستند که در نهایت سپر نظام شوند؛ نظام هم شأنش باالتر از این است
که برخورد ابزاری با حوزه داشته باشد و حوزه را سپر قرار بدهد .او میگوید« :دولتی که برخاسته از نظام اسالمی است،
درحدی که حوزه را وابسته به خود نکند ،میتواند وجوهی را با حفظ محاسبات و داشتن ذیحساب به مرکز مدیریت کمک
نماید .این عضو جامعه مدرسین بر این عقیده است که نمیتوان گفت هر جوانی که در آشوبهای اخیر وارد شد ،ضدانقالب
است .متن کامل مصاحبهام با ایشان که به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی انجام شده است را در ادامه بخوانید.
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«حوزههای علمیه وظیفه حمایت
و حراست از انقالب اسالمی را برعهده
دارند»؛ حد این حمایت و حراست تا
کجاست؟

افکار عمومی ،روحانیت و نظام
را مساوی یکدیگر میدانند .آیا حوزه
نیز این قضاوت را قبول دارد؟ چناچه
این ارز یابی عمومی را قبول نداشته
باشد چه اقدامی برای تغییر این ذهنیت
انجام داده است؟
منظور از نظام ،کلیت نظام است که از
قانون اساسی شروع میشود؛ خبرگان و

@Mobahesatmagz

«نظام مولود حوزههای علمیه
است» و «حوزه باید نسبت به نظام
نقش پدری ایفا کند»؛ این دو اصل
همواره مورد اتفاق طیفهای مختلف
حوزوی بوده است .اما دغدغه منتقدین
اینجاست که ممکن است حوزه و
ً
روحانیت عمال به سپر نظام تبدیل
شوند .نظر شما در این زمینه چیست؟
ابتدا یک نکته را بگویم و آن اینکه تعبیر
سپربودن حوزه برای نظام ،معنایش این است
که گویا روحانیت و در رأس آن مرجعیت،
نسبت به نظام منفعل است و از طرفی دیگر
نظام به شکلی میخواهد این مجموعه را
مصادره کند .اما پاسخ مجموع سؤال شما
را خالصه عرض میکنم :روحانیت و در
رأسش مرجعیت ،در موارد الزم حمایت
و دفاع میکنند؛ همانطور که در موارد
الزم نیز نقد میکنند .البته برخی نقدها
درسطوح باالتر است؛ برخی هم در سطح
متوسط و برخی هم پایینتر؛ که چهبسا
ممکن است اینها منتشر شود .درنتیجه
این چنین نیست که کلیت روحانیت نسبت
به نظام منفعل باشند.

این از یک سو؛ از سوی دیگر ،یک
وقت صحبت از دولت است یا یک
جریان خاصی در درون نظام؛ که ممکن
است چنین توهمی را ایجاد کند که مبادا
روحانیت وارد حمایت از اینها شود و در
نهایت دولت و یا آن جریان ،روحانیت را
سپر قرار دهد؛ این را ما هم قبول نداریم؛
ولی سؤال شما دربارهی نظام است .این
مطلب درباره نظام متصور نیست؛ نظام
یعنی کلیت جمهوری اسالمی ،با قانون
اساسیاش که در رأس آن ،رهبری قرار
ً
گرفته است .آیا معنا دارد که احیانا چنین
نظامی ،حوزه را سپر خودش قرار دهد؟!
لذا نه مرجعیت قم و نه مفاخر حوزه و
مدرسین منفعل نیستند که در نهایت سپر
شوند و نظام هم شأنش باالتر از این است
که برخورد ابزاری نسبت به حوزه داشته
باشد و حوزه را سپر قرار بدهد.

تا وقتی که کلیت نظام ،اسالمی باشد،
حوزه از آن حمایت میکند .وقتی کلیت
ً
نظام مقبول باشد ،طبیعتا حوزه وظیفه خودش
میداند از آن حمایت کند .اینطور نیست
که تلقیمان این باشد که حوزه کنار باشد و
کاری به چیزی نداشته باشد .نظام مولود حوزه
است و حوزه در ارتباط با اشتباهاتی که در
قسمتهای مختلف و قوای مختلف ممکن
است وجود داشته باشد ،گوشزد میکند و
نمیگذارد انحرافی پدید آید .به فرض محال
اگر چنین اتفاقی افتاد ،تا موقعی که کلیت
اسالمیت نظام محفوظ باشد ،حوزه باید دفاع
کند .البته حراست حوزه از نظام همیشه باید
باشد که به کار آنجا نرسد؛ و نمیرسد.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

قوای مختلف؛ و در رأس آن رهبری است.
این هم که گفته شود حوزه ،مساوی با نظام
است غلط است؛ زیرا اینطور نیست که
ً
هر روحانیای ِسمت دولتی یا مثال قضایی
داشته باشد .البته این دستگاهها ممکن است
از روحانیون هم استفاده کنند؛ نمیتوان
ً
گفت مثال مجلس چارچوب خاصی دارد
که نماینده ،نمیتواند روحانی باشد! این که
سلب یک حقی است از یک فرد .اینطور
نیست .یا فرض کنید در تشکیالت قضایی،
قاضی باید قضاوت اسالمی بکند؛ ولی این
قاضی نباید روحانی و معمم باشد؛ این که
ً
نمیشود! اصال برخی از مناصب نیازمند
این است که فقط از روحانیون استفاده شود
برای اینکه بتواند وظیفه اسالمی خودش را
در نظام انجام بدهد؛ مثل شورای نگهبان و
مجلس خبرگان رهبری که بافتشان ایجاب
یکند که اعضا از روحانیون باشند .لذا
م
نمیتوان گفت ما چون روی عمامه به سر
و کسانی که تحصیالت حوزوی دارند،
حساسیم ،لذا باید ایشان را حذف کنیم؛
اینکه مقبول نیست .بهخصوص که نظام،
نظام اسالمی است .البته قبول داریم که
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در برخی از ارگانها مانند نیروهای مسلح
روحانیونی هستند که شاغلند؛ ولی درصد
اینها نسبت به کل روحانیت چه مقدار است؟
ضمن اینکه همین روحانیون شاغل ،حجم
خوبی از خدمات را دارند؛ زیرا کسانیاند
که دل سپردهاند به اسالمیت نظام و پشتیبانی
غلط است که بگوییم حوزه
مساوی با نظام است؛ زیرا اینطور
نیست که هر روحانیای ِسمت
ً
دولتی یا مثال قضایی داشته باشد.
البته این دستگاهها ممکن است
از روحانیون هم استفاده کنند؛
ً
نمیتوان گفت مثال مجلس چارچوب
خاصی دارد که نماینده ،نمیتواند
روحانی باشد! این که سلب یک حقی
است از یک فرد.

ً
هستند برای حفظ اسالمیت نظام .اصال
شما که قبول دارید نظام مولود حوزه و
روحانیت است ،آیا میتوانید به روحانیونی
که میخواهند در برخی تخصصها خدمت
کنند ،بگویید که شما نباید خدمت کنید؟
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درصورتیکه حجم کسانیکه در تمام
رد ههای نظام مشغول به خدمت هستند،
در صد ناچیزی از آن از روحانیون هستند و
آنان یا بهحسب تخصصشان وارد شدهاند
و یا اینکه مردم آنها را انتخاب کردهاند و
در هر صورت ،حجم آنها در مقایسه با
دیگران ،بسیار اندک است.
نکتهی دیگری که باید مد نظر قرار داد
این است که آیا روحانیون شاغل ،اتصال
تشکیالتی و ارگانیکی با حوزهها دارند یا
خیر؟ اینطور نیست که این افراد موظف
باشند از وظیفهای که در یک ارگان دارند،
به حوزه گزارش بدهند و حوزه هم بر آنها
نظارت داشته باشد که چه کار میکنند .لذا
این افراد با حوزه ارتباط ارگانیکی ندارند .به
این معنا ،حوزه حتی از نظام استقالل دارد و
اینطور نیست که حوزه بگوید فالن مقدار
از سهم مناصب ،مال من است .یکی از
مظلومیتهای بسیار مهم روحانیت این
است که روحانیت نیروهای مختلفی در
دستگاههای مختلف دارد؛ در حالیکه
این دستگاهها چیزی برای پرورش این
حوزویان سرمایهگذاری نکردهاند؛ حوزه
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اینها را رشد داده و به رایگان در اختیار
آنها گذاشته است.

چنین مؤسساتی ،به عبارتی
تشکالت اقماری و جانبی حوزه هستند
که حتی تحت پوشش حوزه نیستند
و پاسخگوی به حوزه هم نیستند؛
هیئت امنا و اساسنامه مجزایی برای
خودشان دارند و حوزه ،پاسخگوی
آنها نیست و خودشان پاسخگوی
خودشان هستند.
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خیلی از آنها اآلن دراختیار دیگران است
ً
ـ را احیا نماید .سازمان اوقاف و مخصوصا
حجتاالسالم والمسلمین محمدی نیز
تالشهای خوبی در این زمینه انجام داده
ً
است .مثال در برخی شهرها پاساژ و یا بازاری
وقف شده برای حوزه که درآمد آنها بسیار
ً
کم است؛ چراکه مثال سرقفلی آنها در

@Mobahesatmagz

هماکنون بخشهای عمده مراکز
حوزوی از بودجههای دولتی استفاده
میکنند .برخی معتقدند بهرهمندی
ً
از بودجههای دولتی عمال منجر به
وابستگی میشود .نتیجه وابستگی
نیز توجیهگری مطلق خواهد بود .نظر
شما در این زمینه چیست؟
بله؛ اآلن تشکیالت مختلف پژوهشی و
فرهنگی در اطراف حوزه داریم که کم هم
نیستند .این مؤسسات ،از تشکیالت خود
حوزه جدا هستند و اگر هم از آنها بهعنوان
نهادهای حوزوی یاد میشود ممکن است
به این علت باشد که مسئولین و یا برخی از
کسانی که در آنجا مشغول کارهای فرهنگی
هستند ،حوزویاند .چنین مؤسساتی ،به
عبارتی تشکالت اقماری و جانبی حوزه
هستند که حتی تحت پوشش حوزه نیستند
و پاسخگوی به حوزه هم نیستند؛ هیئت
امنا و اساسنامه مجزایی برای خودشان
دارند و حوزه ،پاسخگوی آنها نیست و

خودشان پاسخگوی خودشان هستند .حوزه،
یعنی مرجعیت و بعد شورای عالی حوزه،
مدیریت حوزه و معاونتهای مختلف
آن و زیرمجموعههای این تشکیالت در
استانها.
ً
فعال با مرجعیت هم کاری ندارم که طالب
را با شهریههایشان کمک میکنند و در
بسیاری از کارهای عامالمنفعه هم فعالند
ً
و ریالی هم از دولت نمیگیرند و اتفاقا
خدمات خوب و مفیدی هم ارائه میدهند
و مجوزهای قانونی الزم را نیز اخذ کردهاند.
اآلن عرضم راجعبه تشکیالت اداری و
اجرایی حوزه است .حقیقت این است که
اآلن نیازهای مختلفی به روحانی فاضل
داریم و باید تشکیالت منظم و کارایی وجود
داشته باشد که بتواند نقش خودش را ایفا
کند و برای حفظ اسالم و مقابله با تهاجم
فرهنگی که نسبت به عقاید شیعه و اسالم
و توحید است ،برنامهریزی کند .البته اگر
مراجع معظم میتوانستند تشکیالت مرکز
مدیریت را اداره کنند ،بسیار ایدهآل بود.
سؤال ما این است که چرا دولتی که برخاسته
از نظام اسالمی است ،درحدی که حوزه

را وابسته به خود نکند ،نباید وجوهی را با
حفظ محاسبات و ذیحسابداشتن ،به مرکز
مدیریت کمک نماید؟ البته حوزه بهدنبال این
است که پشتوانه پایداری برای تأمین تمام
هزینههایش داشته باشد و وقفهای خاصی
که مربوط به حوزه علمیه بوده ـ و متأسفانه

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

دست دیگران است؛ یا زمینهای وسیعی
وقف حوزه بوده؛ ولی اآلن در آن فرودگاه
ً
ساخته شده است و دیگر عمال نمیشود
آن را احیا کرد و به این راحتی پس گرفت.
برخی از موقوفات متعلق به حوزهاند؛ ولی
به راحتی نمیشود آنها را در اختیار گرفت؛
چرا دولتی که برخاسته از
نظام اسالمی است ،درحدی که
حوزه را وابسته به خود نکند ،نباید
وجوهی را با حفظ محاسبات و
ذیحسابداشتن ،به مرکز مدیریت
کمک نماید؟

ً
چون ممکن است مثال به مردمی که اطالع
نداشتهاند فروخته شده باشند و چند دست
هم گشته باشند و اگر اآلن حوزه بخواهد
آنها را احیا نماید ،مشکالتی برای مردم
درست میشود .عرضم این است که اآلن
حضرات به دنبال منابع پایداری هستند که به
مصلحت حوزه باشد که در این رابطه خیرین
و یا وصیت به ثلث میتواند زمینهی مناسبی
را برای وقف برای حوزه را به وجود آورد.
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نکتهی دیگری که باید توجه کرد این است
که حوزه اساتیدی دارد که تحمل سختی
کردهاند و از قم رفتهاند به شهرستانها و
در آنجا روزی سه تا چهار درس تدریس
میکنند و کمتر از یک میلیون هم حقوق
یگیرند .حتی ما اساتیدی درحوزه داریم
م
که یک ریال هم دریافتی ندارند .این در
حالی است که اساتید دانشگاه چنین نیستند
و با تدریس کمتر نسبت به اساتید حوزه،
حقوق بهمراتب بیشتری دریافت میکنند.
لذا فقط در اجرائیات حوزه ،آن هم در
یک سطحی کمکهایی از دولت دریافت
م یشود که البته آن هم برایمان شیرین نیست.
این را هم جالب است بدانید که اعضای
شورای عالی حوزه ـ که هماکنون حضرات
آیات مقتدایی ،استادی ،اعرافی ،حسینی
بوشهری ،مروی ،خاتمی و بنده اعضای
آن هستیم ـ یک ریال برای جلساتشان
دریافت نمیکنند و حتی عیدی آخر سال
هم نداشته و ندارند .جامعه مدرسین هم
ً
اصال بودجه دولتی ندارد .بله؛ بودجهای
از ناحیه مقام معظم رهبری و برخی مراجع
دارند که آن حساب دیگری دارد .اما حاال
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سؤال این است که این مقدار که حوزه
خروجیهایش را در اختیار کل نظام قرار
داده ،چه مقدار برایشان هزینه شده است؟
این را هم بگویم که حوزه هیچ دستوری را
از باال نمیگیرد و حتی در برخی موارد،
مقاومت هم هست.
در آشوبهای اخیر متاسفانه
نوک حمله آشوبگران به روحانیت
و مقدسات بود .برخی معتقدند که
«اینهمانی روحانیت و نظام» باعث
چنین اقداماتی شده است .برخی
نیز بر این باورند که ممکن است در
ناآرامیهای بعدی تعرضات جدی به
بخشهای مختلف حوزه و روحانیت
صورت پذیرد .نظر شما چیست؟
مسائلی که اتفاق افتاد ،دو بخش دارد؛
یک بخش آن این است که مردم مشکالتی
داشته و دارند و حق دارند که آن را مطرح
کنند و اگر به نتیجه نرسیدند ،چهبسا ممکن
است مشکلشان را درجمع مطرح کنند.
بخش دیگر ماجرا ،کارهای تخریبیای
ً
بود که مثال به مدارس ،حسینیهها و اماکن
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اعضای شورای عالی
حوزه ـ که هماکنون حضرات آیات
مقتدایی ،استادی ،اعرافی ،حسینی
بوشهری ،مروی ،خاتمی و بنده
اعضای آن هستیم ـ یک ریال برای
جلساتشان دریافت نمیکنند و حتی
عیدی آخر سال هم نداشته و ندارند.
ً
جامعه مدرسین هم اصال بودجه
دولتی ندارد.
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گفت هر جوانی هم که در جریانات اخیر
وارد شد ،ضدانقالب است؛ بعضیشان
اغفال شدهاند؛ ولی پشت صحنه ،چیز
دیگری است و افرادی هستند که خیال
یکنند با این کارها به اهداف شومشان
م
میتوانند دست پیدا کنند.
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عمومی لطمههایی وارد شد .ما اینها را کار
مردم نمیبینیم .نتیجه این کارها و ایجاد
خسارتها هم این شد که اگر در برخی
موارد هم مردم مشکل داشته باشند ،وقتی
دیدند اگر بخواهند یک حضور جمعی
داشته باشند و مطالباتشان را بیان کنند،
عدهی معدودی آشوبطلب قاتیشان
میشوند و با سوء استفاده مردم را گرفتار
یکنند ،دیگر جرأت نمیکنند حضور
م
جمعی داشته باشند .اینها بهنفع مردم
وارد نشدند؛ بلکه به ضرر آنها عمل
کردند .البته مردم هم حسابشان را از آنها
جدا کردند .این کارها ،خشونتطلبانه و
ضد مردمی بود؛ آتشزدن بیتالمال ،از
بین بردن اموال عمومی ،حمله به مدارس
و آتشزدن کتابخانهها و مدارس که کار
مردم نیست؛ مردمی که با هزینههای
خودشان مکانها ساخته شده است.
کشتن ،کارمردم نیست .مردم میدانند
که حرف حقشان موقعی پیش میرود
که فضا آرام باشد و نظم و نظام ب ه هم
نخورد و فضا متشنج نشود .اینهایی که
با خشونت عمل میکنند ،فکر میکنند

که میشود با این کارها ،نظام را به زانو
درآورد و حکومت را تغییر داد؛ ولی
کور خواندهاند .سران این جریانات
برای اینکه به اهدافشان برسند ،برخی
را تحریک میکنند و نیز از افرادی که
غافل هستند استفاده میکنند .نمیتوان

این را هم بگویم که این آشوبها که
ّ
طی آنها به مدرسه ،مسجد و حسینیهها
حمله شد ،نشان نقطهضعف نیست؛
بلکه بهنظر من ،نقطه قوت است .این
نشان میدهد که اینها از مدارس و
حسینیهها ضربه خوردهاند که به این
مکانها حمله میکنند .اینکه در موارد
معدودی به روحانیون عزیز حمله شد،
نشان میدهد که اینها میدانند روحانیت
پای نظام ایستاده است و حسینهها و
مساجد پشتوانه نظام هستند .البته در
این رابطه عدهای هم غفلت دارند .این
افراد باید بدانند که از حوزه خبر ندارند.
اینطور نیست که اگر یک روحانی از
یک ارگانی بیرون میآید ،البد رئیس
آنجاست و همهچیز در دست اوست
و همه کشور زیر نظر روحانیان است.
اینگونه خیاالت ،واقعیت ندارند .ضمن
اینکه روحانیون خدمات زیادی داشتهاند.
البته این حرف معنایش این نیست که
آنها اشتباهی نداشتهاند؛ آنها هم مثل
خیلیهای دیگر ممکن است اشتباهاتی
داشته باشند.
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با توجه به گذشت قریب به چهل
سال از پیروزی انقالب اسالمی ،به نظر
شما آیا نیاز است حوزه در رفتارهای
سیاسی و اجتماعی خود در قبال نظام
اصالحات و تغییراتی انجام دهد؟
ب هنظر میرسد که ما باید یک اصلی که
داشتیم را تا آخر حفظ کنیم و آن استقالل
روحانیت ،مرجعیت و حوزه است .این
مهمترین اصل است که باید الیتغیر باشد
تا حوزه بتواند حامی و مدافع نظام باشد
و بتواند در پارهای موارد و مسائل داخل
نظام ،سران قوا یا مسئولین را نقد کند.
این منوط به این است که حوزه مستقل
باشد .اما اینکه نوع ارتباطش بهتر از این
ً
یتواند باشد ،بله میتواند؛ مثال بنده
م
اعتقادم این است که خارج کردن نیروها
و طالب حوزه و بردن آنها در نهادهایی
که ایشان را بهکار میگیرند ،باید حساب و
کتاب داشته باشد؛ اینطور نباشد که یک
سری استعدادهای بسیار خوب حوزوی
را بهخاطر اینکه حوزه از لحاظ مالی
نتوانسته آنها را حمایت کند ،برخی ارگانها
آنها را بردارند و ببرند .من اعتقادم این
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است که بین این افراد و حوزه باید ارتباط
وجود داشته باشد؛ زیرا اینها نیروهای ما
هستند که دارند در نظام فعالیت و خدمت
یکنند و در پارهای از موارد هم مظلوم
م

برنامههای مختلف علمی داشته باشد.
ارتباط کنونی بدون سازماندهی است.
باید برای حفظ استقالل حوزه ،بهگونهای
اینها را آموزش داد که در کارهای غیرعلمی
و غیر حوزوی هضم نشوند و اصالت و
هویت خودشان را حفظ کنند.

شد ،نشان نقطه ضعف نیست؛ بلکه

چنانچه حوزه در تعامل با نظام
نیازمند برخی تجدیدنظرها و اصالحات
است ،بهنظر شما این اصالحات
در کدام بخش و به چه صورتی باید
صورت پذیرد؟
این مسأله در بسیاری از قسمتها قابل
تحقق است؛ ولی هزینه و نیرو میخواهد.
اآلن حوزه دهها طرح دارد که روی زمین
مانده است؛ بهخاطر شرایط خاصی که
میبینیم؛ در زمینههای قضایی ،سازندگی،
نظامی ،انتظامی و… کارهای بسیار بزرگی
میشود انجام داد؛ ولی اینها تشکیالت
خاصی میخواهد .البته این تشکیالت
نباید متورم شود؛ زیرا هرچه تشکیالت
ً
متورم شود ،نهایتا خودش را میتواند اداره
کند و دیگر توان خدمت نخواهد داشت.

این آشوبها که ّ
طی آنها
به مدرسه ،مسجد و حسینیهها حمله
بهنظر من ،نقطه قوت است .این
نشان میدهد که اینها از مدارس
و حسینیهها ضربه خوردهاند که به
این مکانها حمله میکنند .اینکه
در موارد معدودی به روحانیون عزیز
حمله شد ،نشان میدهد که اینها
میدانند روحانیت پای نظام ایستاده
است و حسینهها و مساجد پشتوانه
نظام هستند.

واقع میشوند و حتی شاید الزم باشد حوزه
از آنها حمایت کند .اینها نباید از بافت
حوزوی و علمی سابقشان فاصله بگیرند؛
متناسب با موقعیتهایی که دارند میتوانند
نقشآفرینی کنند .حوزه هم باید برای آنها
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بازخوانی رابطه روحانیت و نظام ()۳؛ حجتاالسالم والمسلمین کامالن در گفتوگو با مباحثات:

انقالب فقط مولود روحانیت نبود

زینب علیزاده
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در سال  ۱۳۳۱در مشهد به دنیا آمد و در سال  ۱۳۴۷وارد حوزهی علمیه شد .غیر از تحصیالت حوزوی ،دکترای فلسفه و کالم اسالمی
از دانشگاه تهران را هم در کارنامهی علمیاش دارد .او که شاگرد شهید مطهری هم بوده ،در میانههای مصاحبه وقتی میخواهد از استاد
دیگرش آیتالله جوادی آملی جملهای را ذکر کند ،بسیار متواضعانه و با احترام نام و جملهی استادش را بر زبان میآورد .شاید بتوان
محمدصادق کامالن که اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه مفید است را در زمرهی روحانیون نواندیش ذکر کرد .این استاد حوزه و
دانشگاه رهبران انقالب را فقط در روحانیون خالصه نمیکند و از دیگرانی هم که در انقالب همراه مردم بودند ،بهعنوان کسانی که در
انقالب سهیم بودند یاد میکند .مسئول سابق عقیدتی و سیاسی نیروی زمینی ارتش معتقد است :متأسفانه امروزه بعضی روحانیون
ً
اصال شأن پدری خودشان را حفظ نکردهاند .محمدصادق کامالن در رابطه با وابستگی برخی نهادهای حوزوی به بودجهی دولتی
نیز ابراز نگرانی میکند .متن کامل مصاحبهام با او را با موضوع نسبت روحانیت و انقالب اسالمی که بهمناسبت پاسداشت سالروز
پیروزی انقالب اسالمی در دانشگاه مفید انجام شد در ادامه میخوانید.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

اینکه نظام مولود حوزههای علمیه
است و حوزه هم نسبت به نظام باید
نقش پدری ایفا کند ،مورد اتفاق اقشار
مختلف حوزوی است .ولی چهبسا
منتقدین نگران این مسأله باشند که
ً
ممکن است حوزه و روحانیت عمال
به سپر نظام تبدیل شود .تا چه حد این
نگرانی را بهجا میدانید؟
اینکه نظام مولود روحانیت است به یک
معنا درست است؛ به این معنا که رهبری
انقالب بهدست شخصیت واالیی مثل
حضرت امام بود .البته دیگرانی هم مدعی
بودند برای رهبری جریان انقالب و امتحان
هم کردند؛ ولی جمعیت خیلی کمی از
مردم به فرامین آنها گوش میدادند .البته
برخی از آنها سوابق خیلی خوب انقالبی
هم داشتند؛ مثل جریان نهضت آزادی و
مرحوم بازرگان و دیگران .بههرحال قوت،
قدرت و موقعیتی که روحانیت داشت،
توانست مردم را دور خود جمع کند .البته
این قوت و قدرت روحانیت از خودش
نیست؛ بلکه برگرفته از دین است؛ چرا که
نماد دین و بیانکنندهی دین است .لذا مردم
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به روحانیت اعتماد داشتند و شخصیتی
مثل امام که سوابق دینی و علمیاش در
اما اینکه گفته شود انقالب،
فقط مولود روحانیت بود ،کمی برایم
سنگین است .انقالب مولود خیلی
از جریاناتی بود که اتفاق افتاد؛
جریاناتی که از نهضت مشروطه
شروع شدند.

حوزه علمیه قم و نجف مشخص بود
توانست در رأس روحانیت قرار بگیرد.
بعد از مرحوم آیتالله بروجردی برخی
فضال به امام اصرار میکردند که رساله
بدهند .ایشان در ابتدا رساله نمیدادند؛
ولی بعدها قبول کردند تا رساله عملیهای
بدهند .لذا حضرت امام این امتحانات
را قبل از انقالب داده بود و نظرش هم
نسبت به حوزه این بود که حوزه باید بالنده
و متحول باشد.
به هر روی روحانیت فهیم و اصیلی مثل
مرحوم آیتالله منتظری که از شاگردان خوب
امام بودند ،یا مرحوم آیتالله مطهری ،یا
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مرحوم آیتالله بهشتی و دیگران وارد صحنه
شدند و حتی زندانهای شاه را تجربه کردند
و تالشهای فراوانی شد تا اینکه انقالب
پیروز گردید و رهبری انقالب هم بهدست
روحانیت و مرجعیت شیعه بود.
اما اینکه گفته شود انقالب ،فقط مولود
روحانیت بود ،کمی برایم سنگین است.
انقالب مولود خیلی از جریاناتی بود
که اتفاق افتاد؛ جریاناتی که از نهضت
مشروطه شروع شدند .شخصیتی مثل
آخوند خراسانی که استاد کل علمای
بعدی بود ،در رأس مشروطه قرار داشت.
یا جریاناتی که در نهضت نفت اتفاق
افتاد؛ همهی اینها پشتوانههای انقالب
بودند .پیشینیهی ذهنی مردم از انقالب
ً
اسالمی دقیقا جریانات قبلی بود؛ از
جریان مشروطه؛ و اگر نزدیک تر بیایید،
از جریانی مثل مرحوم دکتر شریعتی .حاال
ممکن است کسی بگوید دکتر شریعتی
چه ربطی به انقالب داشته؟ در جواب
میگوییم بسیار ربط داشته؛ در دهههای
 ۴۰و  ۵۰که جریان مارکسیسم بهصورت
توفندهای وارد کشورهای جهان سوم و ایران
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اینکه حوزههای علمیه وظیفه
حمایت و حراست از انقالب اسالمی را
ً
برعهده دارند ،غالبا مورد اتفاق حوزویان
بوده و هست؛ از نظر حضرتعالی مرز
این حمایت و حراست تا کجا قابل
ترسیم و تعریف است؟
مرزش اصول اولیه انقالب است .این
مردم را شعارهایی همچون «توپ تانک
مسلسل دیگر اثر ندارد؛ حتا اگر شب و روز
برما گلوله ببارد» بهسوی انقالب کشاند و
جذبشان کرد .آیا مردم را واجبات و محرمات
و احکام فرعیه و صوم و صالت و زکات
و رسالههای عملیه به خیابانها کشاند؟
یا بهقول استادم حضرت آیتالله جوادی
آملی ،آنچه مردم را به خیابانها کشاند،
جالبالغه بود .این تعبیر کسی است که
نه 
مرجع دینی است و خودش رساله دارد .این
را بهخاطر این از ایشان نقل کردم که حرف
بسیار سنگینی است .اگر من این حرف را
از خودم بگویم ،فردا برخی سروصدا راه
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شد ،دکتر شریعتی در مقابل این جریان
ایستاد و جریان اسالمی و حکومت علوی
و حسینی و زینبی را با عناوین مختلف
مطرح کرد و با آن سخنرانیهای پرشور
و تحلیلهای تاریخی که از تاریخ اسالم
داشت ،توانست جریانی را در مقابل جریان
مارکسیسم در ایران بهوجود بیاورد و اقشار
جوان و تحصیلکردهی دانشگاهی را به
خودش جذب کند نمیتوان سخنرانیهای
ایشان در حسینهی ارشاد را نادیده گرفت؛
اینگونه تالشها را نباید هرگز فراموش کرد
و کنار گذاشت .شاید برای برخی تعجبآور
باشد که این مطلب را میگویم؛ ولی بهنظر
بنده حتی کسی مثل شیخ احمد کافی که
از نظر علمی ،سطح متوسطی داشت ،با
بیان شیرین و نفس گرمش توانست مردم
را به دین و نمادهای دینی و مناسک دینی
جلب کند؛ و همین مردم بودند که به ندای
امام لبیک میگفتند و درخیابانها جمع
میشدند و خون و جان میدادند.
اما در مورد بخش دوم سؤال که دربارهی
نقش پدری روحانیت است ،باید بگویم
ً
آن نقش را دقیقا همین االن هم باید داشته

باشد .پدر درخانواده ،حالت مدیریت را
دارد و اگر بین فرزندان خانواده اختالف
نظر و یا حتی اختالفات فرهنگی و سیاسی
وجود داشته باشد ،پدر به هیچکدام از
جریانات اختالفی درون خانواده وابسته
نمیشود .حتی گاهی ممکن است بین
مادر و دختر اختالفاتی پیش بیاید؛ اما
پدر هرگز نباید از هیچکدام طرفداری کند؛
باید شأن جامعیت و مدیریت خودش را
حفظ کند و سپر شخص یا جریان فکری
ً
خاصی نشود .روحانیت هم دقیقا باید
اینطور باشد .متأسفانه امروزه بعضی
ً
روحانیون اصال شان پدری خودشان
را حفظ نکرده ،وارد جریانات خاصی
شدهاند؛ حتی ممکن است لیدر یک
جریان فکری خاص هم شده باشند .ممکن
است این شخص ،خودش امام جمعه یا
مسئول عقیدتی سیاسی یک نهادی هم
باشد؛ ولی خودش شده لیدر یک جریان
فکری خاص؛ بیتوجه به همه تفکرات
مخاطبان؛ موقعیتش را هم روزبهروز از
دست میدهد و نمیتواند افراد را جذب
کند .یعنی تعداد محدودی که با همدیگر،

همفکر ،همنظر و هممنفعت هستند ،با
یکدیگر همراه شدهاند.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

میاندازند .لذا این حرف را از ایشان نقل
ً
میکنم .حرف کامال درستی هم هست و
مردم ،استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی
ـ که البته جمهوری اسالمی را هم امام در
پاریس و بعدها در ایران معنا کردند ـ را
میخواستند .معنای آزادی هم بیبندوباری
نیست .وقتی اسم آزادی را میبریم ،برخی در
مقابل آن واکنش نشان میدهند و بهسرعت
ً
از آن به بیبندوباری تعبیر میکنند .ابدا
آزادی به معنای بیبندوباری نیست؛ حتی
در کشورهای آزاد هم قانون حاکم است؛
ً
مثال قوانین راهنمایی و رانندگی آنها خیلی
بهتر و دقیقتر از ماست و خیلی بهتر هم
رعایت میکنند .در آنجا وظایف و دستورات
وزارتخانهها خیلی دقیق اجرا میشود؛ و گرنه
از طریق بیان آزاد و قلم آزاد مورد مؤاخذه
قرار میگیرند .لذا میبینید وقتی یک قطار
در هند تصادف میکند و یک تعدادی کشته
میشوند ،وزیر راه و ترابری استعفا میدهد
و عذرخواهی هم میکند؛ ولی ما هر روز
چهل نفر کشته در جادههایمان داریم و کسی
ً
نگران هم نمیشود! یا مثال یک برف چند
سانتی میآید ،اتوبان و شاهراه قم ـ تهران که
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تهران را به چندین استان وصل میکند ،بسته
میشود و مردم دوازده ساعت در جادهها
ً
میمانند .این ضعفها تماما به این دلیل
است که هیچ شفافیتی وجود ندارد و مدام
هم سرپوش میگذاریم که مردم نفهمند .اگر
بیان آزاد و همهچیز شفاف باشد ،مشکالت
اینچنینی نخواهیم داشت .شفافیت و
آزادی را هم دربارهی کل نظام میگویم؛ نه
فقط در مورد دولت .بعضیها این آزادی را
فقط علیه دولت میخواهند استفاده کنند
و دربارهی خودشان معتقدند یک هالهی
نور دورشان را گرفته و کسی جرأت ندارد
بگوید باالی چشمشان ابروست .چطور
شما این آزادی بیان را علیه دولت ،وزرا و
استاندارها دوست دارید ،ولی تا نوبت به
خودتان و نهادهایی که مربوط به شماست،
میرسد ،هاله قداست آن را فرا میگیرد و
کسی نباید حرف بزند؟ اگر آزادی بیان و
آزادی گردش اطالعات و شفافیت حاکم
بود ،شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
لذا روحانیت باید از شعارهای اولیه
انقالب که مردم بهخاطر همان شعارها ـ
و به تعبیر آیتالله جوادی آملی بهخاطر
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نهجالبالغه ـ آمدند دفاع کند .مردم بهخاطر
ارزشهای اخالقی انقالب کردند؛ برای
اینکه عدالت درجامعه پیاده شود .یکی از
همین عدالتها ،عدالت اقتصادی است
که متأسفانه محقق نشد .دیگری ،عدالت
قضایی است که خیلی مهم است و مغفول
واقع شده است .این را هم بگویم که تا ما
میگوییم عدالت قضایی ،برخی میگویند
ی علیه شما چیزی گفته
البد یک قاض 
ً
که این حرفها را میزنید .ابدا اینطور
نیست .علی(ع) از کنار دارالعماره رد
میشد ،دید قاضی دارد با متهم مقداری
بلند حرف میزند .رفت و قاضی را عزل
کرد؛ آن هم قاضیای که رئیس یک قبیله
و شیعه خودش هم بود .حاال نمیخواهم
آن عدالت را بگویم؛ منظورم یک عدالت
درخور جمهوری اسالمی بعد از چهل
سال است .روحانیت باید مانند پیامبر
رحمت ،گوش شنوا باشد و حرفهای
مردم را بشنود ،تحلیل کند و ناصحانه ـ و
نه مغرضانه ـ به گوش مسئولین برساند و
مطالبات مردم را پیگیری کند .متأسفانه
امروز این شأن را روحانیت از دست داده

پرونده ویژه بازخوانی رابطه روحانیت و نظام

زمستان 96
است و استقاللی که حوزههای علمیه
باید داشته باشند را امروزه کمتر میبینیم.

اآلن مسأله جدی
مطرحشده از سوی برخی
مسئولین حوزوی این است که
چه کنیم که حوزه ،انقالبی بشود،
انقالبی بماند و ارتقا پیدا کند در
جهت انقالبیگریاش؟ معلوم
است توقعاتی که آنها از حوزه
دارند برآورده نشده که حاال دنبال
راهکاری هستند برای حوزهی
انقالبی .از طرف دیگر تودهها و
گروههایی از مردم فکر میکنند
حوزه مساوی است با انقالب و
انقالبیگری.

اینکه تعدادی از مراکز حوزوی
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در بین مراجع ،چند نفر انقالبی هستند؟
انقالبی به معنایی که آقایان میگویند ،منظورم
است .آیتالله سید احمد خوانساری،
ً
اصال انقالبی نبود؛ ولی مرحوم امام به
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اینکه تعداد قابل توجهی از مردم
حوزه و نظام را مساوی هم میدانند،
قابل انکار نیست .بهنظر شما این
انگارهی مردم تا چه حدی میتواند
درست باشد؟ و چنانچه روحانیت
این ارزیابی عمومی را قبول ندارد ،چه
اقدامی برای تغییر این ذهنیت انجام
داده است؟
چنین قضاوتی از سوی افکار عمومی
صحیح نیست .روحانیت ،اآلن تبدیل شده
به چوب دوسرطال .از یک طرف انقالبیون،
توقعاتی از روحانیت دارند .لذا اآلن مسأله
جدی مطرحشده از سوی برخی مسئولین
حوزوی این است که چه کنیم که حوزه،
انقالبی بشود ،انقالبی بماند و ارتقا پیدا کند
در جهت انقالبیگریاش؟ معلوم است
توقعاتی که آنها از حوزه دارند برآورده
نشده که حاال دنبال راهکاری هستند برای
حوزهی انقالبی .از طرف دیگر تودهها
و گروههایی از مردم فکر میکنند حوزه

مساوی است با انقالب و انقالبیگری.
حوزه باید استقالل خودش را حفظ کند.
شما اگر بگویید روحانی انقالبی یعنی
روحانی شیعه ،من سؤال میکنم که اآلن

ایشان احترام خاصی میگذاشتند .ایشان
در حوزه ،یکی از مدرسین و از مراجع با
سواد و مال و با تقوا بود .همه این را قبول
داشتند؛ ولی انقالبی نبود .آیا آیتالله
سیستانی ،آیتالله وحیدخراسانی و آیتالله
صافی گلپایگانی به آن معنایی که آقایان
میگویند انقالبیاند؟ آیتالله سیستانی در
عراق در عین این که بسیاری از مشکالت
و مهلکات را با کمک حضرت حق و با
اعتمادی که مردم به ایشان داشتند ،توانست
حل کند یا به جای مطلوبی برساند ـ آن
هم در شرایط بحرانی عراق ـ اما هرگز وارد
جریانات سیاسی عراق و دستهبندیهای
سیاسی و جناحی این کشور که بهمراتب
بدتر از کشور ماست نشد و یک شخصیت
مستقل باقی ماند .اگر حو زهها میخواهند
جایگاه خودشان را در میان مردم داشته
باشند ،نگاه کنند به آیتالله سیستانی ،به
آیتالله وحید خراسانی و آیتالله صافی
گلپایگانی .البته روحانی باید بهروز هم
باشد و توجه کند به مسائل جهان امروز.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

از بودجه دولتی استفاده میکنند ،این
دغدغه را در ذهن منتقدین و دلسوزان
ایجاد کرده است که چه بسا وابستگی
این چنینی ،موجب توجیهگری مطلق
شود .آیا این نگرانی منتقدین بهجاست
و اگر هست راه حل چیست؟
اینکه از هر جا پول بیاید ،وابستگی
ً
میآورد حرف کامال عقالیی و تجربهشدهای
است .مرحوم شهید مطهری میفرمود چون
روحانیت ّ
سنی به دولتها وابسته است
ً
و از آنها پول میگیرد ،لذا مطلقا از آنها
دفاع میکند؛ مثل روحانیت عربستان.
آقای مطهری میگفت روحانیت شیعه این
امتیاز را دارد که وابسته به رژیم و دولتها
ً
نیست؛ ولی مثال وابسته به قشر بازار است
و چون آنها هستند که حوزهها را اداره
میکنند ،روحانیت شیعه هم مشکالتی
دارد .روحانیت اهل سنت به نظامها
وابسته است و روحانیت شیعه هم به بازار
و مردم وابسته بود .این را مرحوم مطهری
میگفت و این را مشکلی میدانست هم
در روحانیت سنی و هم در روحانیت
شیعه .این وابستگی که شما میفرمایید ـ
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که نهادهای حوزوی از بودجههای دولتی
استفاده میکنند ـ متأسفانه رخ داده است.
یکبار رئیس دولت اصالحات در دورهی
خودش به مسئول دفترش گفته بود به بنده
زنگ بزند و بپرسد که فالن مرجع از ما
درخواست بودجه کرده برای فالن نهاد.
آیا ما این بودجه را بدهیم یا خیر؟ و شما
با این آمار و ارقامی که آقای
روحانی از بودجه مربوط به حوزه
شفافسازی کرد ،متأسفانه به ذهن
کسی که وجوهات میدهد اینگونه
متبادر میشود که من چرا وجوهات
بپردازم در حالیکه حوزه از دولت
اینهمه پول میگیرد؟ نمیشود که
هم از دولت بگیرد و هم از ما.

بررسی کنید ببینید قضیه چطور است.
من هم بررسی کردم و جوابی دادم .بعد از
مدتی یک سؤال کلی از طرف مسئول دفتر
ً
ایشان آمد که اصال آیا به صالح روحانیت
و حوزه است که دولت به آنها کمک کند؟
چون دارند از ما درخواستهایی میکنند.
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من خدمت آیتالله وحیدخراسانی رفتم
و از ایشان در این باره سؤال کردم .ایشان
بهشدت این مسأله را رد کردند و گفتند:
ً
«ابدا؛ بههیچ عنوان نباید حوزه به دولت و
پول دولت وابسته باشد؛ درهیچ قسمتی؛
استقالل حوزه باید حفظ شود؛ مردم اگر
وجوهات دادند ،حوزه اداره میشود و
اگر ندادند که هیچ» .با همین کیفیت
فرمودند .من جواب ایشان را برای مسئول
دفتر رئیسجمهور وقت فرستادم و پیگیری
هم میکردم که ببینم مراجع دیگر چه
میگویند .از یکی از مراجع دیگر پرسیدم
ـ که البته اآلن فوت کردهاند ـ و آن زمان،
اسم و رسمی داشتند .از فرزند ایشان سؤال
کردم که نظر پدر شما دراینباره چیست؟
ً
گفت اتفاقا پدر من هم بهشدت این مسأله
را رد میکنند؛ هرگونه وابستگی مالی حوزه
به دولت و نظام را؛ و فقط بیمهی طالب
را بدون اشکال میدانند؛ چون آن زمان
تازه داشت بیمه طلبهها راه میافتاد و
نظر آن مرجع مرحوم هم این بود که فقط
مسأله بیمه را دولت حل کند و شهریه را
باید از وجوهات بدهیم و اگر ساختمان
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بدی هم گذاشته روی کسانی که
وجوهات میدهند .باید توجه کنید
میدهد ،ربطی به طلبهها ندارد و
شهریه طلبهها از طریق وجوهات
تأمین میشود.

از دولت اینهمه پول میگیرد؟ نمیشود
که هم از دولت بگیرد و هم از ما .لذا این
بودجهها تأثیر خیلی بدی هم گذاشته
روی کسانی که وجوهات میدهند .باید
توجه کنید یک ریال از این پولهایی که
دولت میدهد ،ربطی به طلبهها ندارد و
شهریه طلبهها از طریق وجوهات تأمین

و علل و عواملش را آنجا جستوجو
کنیم .باید ریشهی قضایا را دید.
وقتی شرایط طوری است که یک
برف عادی اینطور برای کشور
مشکل ایجاد میکند ،باید فهمید که
مشکل ،وضعیت داخلی است.

نفت است و پول را به حساب خودش واریز
میکند و بعد از سه ساعت هم فرار میکند.
ً
این آقا اصال چطور برنامهریزی کرده است؟!
مگر پول بیتالمال را میتوان به حساب
شخصی ریخت؟ مگر محاسبات و حساب
و کتابی وجود ندارد؟! معلوم میشود وضع
آشفته است که اینطور مسائل بهوجود
میآید .امروز هم فضای مجازی وجود دارد
و چیزی پنهان نمیماند؛ گرچه بعضیها
ناراحتند و میگویند باید همهچیز دربسته
و سربسته بماند .خوب وقتی مردم متوجه
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یک ریال از این پولهایی که دولت

در آشوبهای اخیر ،مقدار
قابل توجهی از حمالت معترضین به
روحانیت بود و ممکن است در وقایع
احتمالی بعدی ،این حمالت دوباره
تکرار شود .بهنظرتان چقدر این احتمال
جدی است و راهکار شما برای کاهش
هرچه بیشتر آن چیست؟
ً
ما نباید جریانات تظاهرات مردم را سریعا
به خارج نسبت دهیم و علل و عواملش را
آنجا جستوجو کنیم .باید ریشهی قضایا را
دید .وقتی شرایط طوری است که یک برف
عادی اینطور برای کشور مشکل ایجاد

این بودجهها تأثیر خیلی

نباید جریانات تظاهرات
ً
مردم را سریعا به خارج نسبت دهیم
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یا نهادی هم نیاز باشد ،باید از وجوهات
شرعیه باشد.
با این آمار و ارقامی که آقای روحانی
از بودجه مربوط به حوزه شف افسازی
کرد ،متأسفانه به ذهن کسی که وجوهات
میدهد اینگونه متبادر میشود که من
چرا وجوهات بپردازم در حالیکه حوزه

میشود .این پولها مربوط به نهادهایی
است که حوزه دارد و در آن نهادها خرج
میشود و به بدنه حوزه ـ که طلبهها،
مدرسین و فضال هستند ـ هیچ ربطی
ندارد .اما طبیعی است که به ذهن مردم
بیاید که الحمدلله حوزهها تأمین هستند
و مشکل ندارند .این واقعیتی است که
هر چقدر هم آقایان انکار کنند ،عوض
نمیشود .بههرحال انسان عبد کسی
است که به او احسان کند.

میکند ،باید فهمید که مشکل ،وضعیت
ً
داخلی است .یا مثال فردی در شرکت ملی

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

شوند ،نمیتوانند تحمل کنند .باید کمی
روی مسائل فکر کرد و تالش را جدی گرفت.
فردی در شرکت ملی نفت
است و پول را به حساب خودش
واریز میکند و بعد از سه ساعت
ً
هم فرار میکند .این آقا اصال
چطور برنامهریزی کرده است؟!
مگر پول بیتالمال را میتوان
به حساب شخصی ریخت؟ مگر
محاسبات و حساب و کتابی وجود
ندارد؟!

انسان وقتی مقایسه میکند این کشور را با
همه ادعاهایش ،با کشورهایی که ادعای
دیانت و اسالمیت ندارند ،میبیند آنجا
شفافیت و حساب و کتاب وجود دارد
و اگر گاهی مبالغ جزئیای هم از طرف
نخستوزیر درجایی خرج میشود ،چه
اعتراضات گستردهای بهپا میشود .ولی
در اینجا اینطور نیست .نمونهاش همین
آقای آقای خاوری ،رئیس بانک ملی که
گذاشت و رفت .زمانی بنده دانشجویی
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داشتم که کارمند بانک ملی بود و از
همدان میآمد به قم برای درسخواندن.
بعدها به مناسبتی که آقای خاوری رفته
بود ،این دانشجو سرکالس گفت« :حاجآقا
نمیدانید ایشان چه انقالبیبازیای ازخودش
درمیآورد! زمانی که آمده بود همدان
برای ما سخنرانی کند ،چفیه انداخته بود
و آنچنان حزباللهی صحبت میکرد که
َ
کسی به گ َردش نمیرسید» .باید وزارت
اطالعات در این موارد دقت کند.
اوایل انقالب بنده در نیروی زمینی ارتش
مسئول نیروی عقیدتی نیروی زمینی بودم.
سه افسر در ستاد نیروی زمینی ،گاهی
میآمدند دفتر بنده و علیه آقای بنیصدر
حرف میزدند .من تعجب میکردم از
اینکه این افسران رشدیافته در دوران
رژیم شاه ـ که طوری تربیت شدهاند که
باید به مرتبه باالتر از خودششان احترام
بگذارند ـ چطور علیه رئیس جمهور که
ً
اتفاقا از طرف امام هم فرماندهی قوا را
دارد ،صحبت میکنند؟ اگر من آخوند
سادهای بودم میگفتم بهبه؛ عجب افسران
ً
انقالبیای؛ و فورا آنها را به آقای بهشتی و
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حزب جمهوری معرفی میکردم که ببینید
تفکر این افسران هم مثل شماست .ولی
من شک کردم و به مسئولین قضایی گفتم
ً
که درباره این سه افسر بررسی کنید .اتفاقا
بعد از مدتی بررسی معلوم شد اینها
تودهای هستند .یا یک افسری داشتیم در
نیروی زمینی که متأسفانه فرمانده نیروی
زمینی هم ایشان را جای مهمی گذاشته
بود و خیلی ادا و اصول درمیآورد و عبا
میانداخت روی دوشش و میایستاد نماز
ممکن است این شخص،
خودش امام جمعه یا مسئول
عقیدتی سیاسی یک نهادی هم
باشد؛ ولی خودش شده لیدر یک
جریان فکری خاص؛ بیتوجه
به همه تفکرات مخاطبان؛
موقعیتش را هم روزبهروز از
دست میدهد و نمیتواند افراد را
جذب کند.

جماعت .من از کارهایش تعجب کردم؛
پروندهاش را که دیدم متوجه شدم او یکی
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از مشروبخورهای حسابی در زمان شاه
بوده است .بعد از پیگیریهای بیشتر هم
متوجه شدیم به جاهایی هم وصل است.
غرض اینکه چطور میشود رئیس کل
بانک ملی چفیه بیندازد و از یک آخوند
هم آخوندتر باشد و تظاهر کند و کسی به
او شک نکند و متوجه نشود؟ این حداقل
چیزهایی است که برخی افراد متاسفانه
متوجه نیستند و خیلی خوششان میآید که
کسی چفیه بیندازد و ریش بگذارد و سه تا
انگشتر دستش کند .از دیدگاه این افراد،
چنین فردی میشود مسلمان و انقالبی و
کسی هم که ریشش را میتراشد ،میشود
ناامن .متأسفانه این ظاهرگراییها به جای
آرمانگراییها ـ آن آرمانهایی که انقالب
را مطرح کرد و مردم هم بهخاطرش شهید
دادند ـ بالهایی شدهاند که روزبهروز هم
دارند گستردهتر میشوند.

مراجع و فضال باید
حواسشان به استقالل حوزه
باشد؛ به این نهاد کهنی که بیش
از هزار سال از شیخ طوسی به
این طرف در جامعه شیعی بوده
باید حواسمان باشد .این امانتی
است که نباید به خاطر منافع
چهار روزه ،آن را از بین ببریم یا
ضعیفش کنیم.
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این نهاد کهنی که بیش از هزار سال از شیخ
طوسی به این طرف در جامعه شیعی بوده
باید حواسمان باشد .این امانتی است که
نباید به خاطر منافع چهار روزه ،آن را از
بین ببریم یا ضعیفش کنیم .این مسئولیتی
ً
است که اوال و بالذات روی دوش مراجع

ً
بهنظرتان مسائلی که احیانا نیاز
است حوزه در تعاملش با نظام اسالمی
در آنها اصالحاتی داشته باشد کداماند؟
چارچوب کلی حوزه این است که
استقالل خودش را حفظ کند ،خودش را
در جریانات نیندازد و در موج قرار نگیرد؛
به تعبیر دیگر حوزه نباید موجسواری کند.
حوزه باید «کالجبل الراسخ ال تحرکه
العواصف» باشد؛ همچون کوه بایستد و
مثل موج باال و پایین نشود .موجسواری
مال سیاسیون است .حوزه نباید به این معنا
سیاسی باشد؛ باید از یک اصول بایسته و
دریک چارچوب کلی ،معارف ،اصول دین
و خط مشی خودش را ادامه بدهد .البته
اینهایی که میگویم بسیار کلی است و
میتوان مصداقها و مثالهایی ذکر کرد
ً
فعال صرفنظر میکنم .ضمن اینکه
که 
در دروس حوزه نیز نیاز به تحول احساس
شده و خود حوزویان هم به این نتیجه
رسیدهاند و دنبال هم میکنند.
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چهل سال از انقالب اسالمی
گذشته و حوزهها هم از مسیری پرفراز
و نشیب در این مدت عبور کردهاند.
آیا فکر میکنید نیاز باشد که حوزه در

تعاملش با نظام تغییراتی بدهد؟
حوزه باید استقالل خودش را حفظ کند.
البته همهی اینها بایدهایی هستند که
پرداختن به راهکارهای تحققشان مجال
دیگری میطلبد .بههرحال مراجع و فضال
باید حواسشان به استقالل حوزه باشد؛ به

بزرگوار ماست و بعد هم روی دوش
مدرسین حوزه و بعد همهی آحاد طالب.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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بازخوانی رابطه روحانیت و نظام ()۴؛ حجتاالسالم والمسلمین محمدهادی مفتح در گفتوگو با مباحثات:

طبیعی است که مردم ،حوزه و نظام را یکی بدانند

مصطفی صالحی

محمدهادى مفتح که هنگام ترور و شهادت پدرش به دست گروهک فرقان در دانشکدهی الهیات دانشگاه تهران در سال ،۱۳۵۸
دوازده سال بیشتر نداشت ،سعی میکند هرچه بیشتر جا پای پدر تالشگرش بگذارد .او در حوزه تدریس میکند و بنا به میراثی که
ً
پدر برای او گذاشته ،در دانشگاه قم نیز نقش استادی را ایفا میکند .اتفاقا چند روز قبل بود که او به همراه جمعی از اساتید حوزوی و
دانشگاهی شهر قم برای زیارت عتبات راهی بود که اتوبوسشان دچار حادثه شد و محمدهادى مفتح را دچار آسیب دیدهگی ساخت
و البته متأسفانه در همین سانحه هم بود که حجتاالسالم و المسلمین نظرپور ،عضو هیأت علمی دانشکدهی اقتصاد دانشگاه مفید،
به دیدار معبودش شتافت؛ کسی که نمونه بارز پیونددهندهی حوزه و دانشگاه بود و میدانیم که روزی که پدر محمدهادى مفتح در
آن روز به شهادت رسیده را به نام وحدت حوزه و دانشگاه ّ
مزین کردهاند .با محمدهادی مفتح که تأسیس و راهاندازی شبکه سراسری
رادیو معارف را هم در کارنامهاش دارد ،به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و به منظور بازخوانی نسبت حوزه و روحانیت با
انقالب و نظام اسالمی به گفتوگو پرداختم .متن مصاحبهام را در ادامه بخوانید.
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آقای دکتر به مناسبت سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی ،درصدد
هستیم که نسبت حوزه و روحانیت را با
انقالب و نظام اسالمی مورد بازخوانی
قرار دهیم و در همین راستا میخواهم
به این سؤالم پاسخ دهید که آیا دغدغه
منتقدین در این راستا که مبادا حوزه،
سپری برای نظام باشد ،چه مقدار
دغدغه بهجایی است؟ بهخصوص
که این نظام ،مولود حوزههای علمیه
است و نیاز است که حوزه نسبت به
نظام ،نقش پدری داشته باشد.
ب هنظر میرسد عالوه بر اینکه باید متوجه
نسبت حوزه و نظام باشیم ،باید بدانیم که
این انقالب و نظامی که از سال  ۵۷در
ً
کشور ما مستقر شد ،عمدتا مولود علما،
فقها ،مراجع و حوزه است .امام بهعنوان
مرجع تقلید انقالب را آغاز کردند و
مردمی که چه قبل و چه بعد از انقالب و
چه در حین جنگ عزیزان و فرزندانشان
را در معرض شهادت قرار دادند ،به نیت
دینیبودن نظام بود که پا پیش گذاشتند؛ به
نیت اینکه یک مرجع تقلید بهعنوان یک

وظیفه دینی آنها را دعوت به حضور در
صحنه کرد و آنها به میدان آمدند .تردیدی
نیست که این انقالب و نظامی که بعد از
انقالب مستقر شد ،مولود حوزه و مولود
مرجعیت و اعتقادات دینی مردم است؛ اما
مسألهای که وجود دارد این است که توقع
از حوزه این است که بداند برای پشتیبانی
از مولودش چه وظیفهای را برعهده داشته
و دارد و اینکه به این وظایف تا چه حدی
عمل کرده است .چیزی که شأن حوزه
است و از آن بهعنوان یک مرکز دینی انتظار
یرود این است که به پشتیبانی از نظام
م
برخیزد .بههرحال یک حکومت جدیدی
که بر اساس آموزههای دینی و بر اساس
فقه اهل بیت(ع) میخواهد ساماندهی
ً
شود ،طبیعتا در امور اجتماعی یک سری
نیازهای نظری دارد که اینها را باید حوزه
متولیاش میشده و تولید میکرده؛ برای
اینکه حاکمان بتوانند در تصمیمگیریها،
تصمیمسازیها و قانونگذاریها ،بر
اساس آموزههای دینی و فقهی ،حکومت
و جامعه را ساماندهی کنند.
اما در مورد اجرائیات و اینکه حوزه

بخواهد وارد مباحث اجرایی و قوه مجریه
شود ،در ابتدای انقالب هم دو نظریه بود؛
عدهای مثل شهید مطهری و شهید مفتح و
در رأس آنها مرحوم امام معتقد بودند که
روحانیت نباید در مصدر امور اجرایی قرار
بگیرد .در همین راستا در ابتدای انقالب
برخی از رهبران نظام چقدر تالش میکردند
ً
که به امام بقبوالنند که مثال شهید بهشتی
ب هعنوان کاندیدای ریاست جمهوری وارد
شود؛ ولی امام معتقد بودند روحانیت
نباید وارد امور اجرایی شود .البته در
حد قضاوت که در حیطه قانونگذاری و
نظریهپردازی و تنظیم قوانین است ،اشکال
نداشت و ندارد که حوزه ،بهعنوان نهادی
آ کادمیک ،دخالت کند؛ اما در اجرائیات
امام نظرشان این بود که نباید روحانیت
وارد شود .از آنطرف ،کسانی مثل آیتالله
هاشمی رفسنجانی و دیگران معتقد بودند
که روحانی بهعنوان یک فرد ـ و نه بهعنوان
روحانیتش ـ میتواند در اجرائیات وارد
شود؛ البته اگر آن روحانی تخصص و
قاطعیت الزم را داشته باشد؛ و نباید مانع
خدمترسانی او شویم.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

بههرحال حرف متفقعلیه این است که
حیثیت حوزه ،حیثیت کار علمی و نظریهپردازی
است و از این حیث حوزه باید نسبتش را با
نظام به این نحو تعریف و تنظیم کند و فرهنگ
اهلبیت(ع) را بر اساس همان آموزههای دینی
گاهی حفظ نظام به این

است که اگر حوزه جایی احساس
کرد مجریان از مسیری که قرار
بوده طی کنند دارند منحرف
میشوند ،با دادن نظریات
اصالحی آنها را به مسیر اصلی
بازگرداند .در واقع حفظ نظام
به این نیست که ما عملکرد
دستاندرکاران حکومت را فقط
توجیه کنیم؛ بلکه گاهی الزم
است حوزه وارد شود و نظام را در
مسیر اصلیاش حفظ کند.

کتاب و سنت و بر طبق روشهای مرسوم
حوزوی تولید کند و دراختیار قانونگذاران و
مجریان قرار دهد .در واقع حوزه باید نظارت
داشته باشد که اجرائیات درست انجام شود؛
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نه اینکه خودش وارد اجرائیات شود .گاهی
الزم است که حوزه به صورت نقادانه وارد
شود .این نظر امام که حفظ نظام از اوجب
واجبات است ،ممکن است به تعبیرات
مخلتفی بیان شود؛ ولی آنچه مسلم است
این است که حفظ نظام به این نیست که
حوزویان و غیرحوزویان در همهجا فقط
مدافع تمام کارهای مجریان باشند .گاهی
حفظ نظام به این است که اگر حوزه جایی
احساس کرد مجریان از مسیری که قرار بوده
طی کنند دارند منحرف میشوند ،با دادن
نظریات اصالحی آنها را به مسیر اصلی
بازگردانند .در واقع حفظ نظام به این نیست
که ما عملکرد دستاندرکاران حکومت را فقط
توجیه کنیم؛ بلکه گاهی الزم است حوزه وارد
شود و نظام را در مسیر اصلیاش حفظ کند.
اینکه حوزههای علمیه وظیفه
حمایت و حراست از انقالب اسالمی
را دارند ،یک مسأله واضحی برای
اکثر یت دلسوزان حوزوی است .از
نظر حضرتعالی مرز این حمایت و
حراست از نظام تا کجاست؟
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ً
مسلما وظیفه شرعی حوزه حفظ نظام و
دفاع از اصل انقالب است؛ ولی همانطور
که گفتم حفظ نظام در مسیر اصلی ،مهم
است .البته این هم که محدوده حفظ نظام
تا کجا واجب است ،جای بحث دارد؛ اگر
زمانی فرا رسید که نظام از مسیر اصلیاش
ـ که دیگر نمیشود آنرا در چارچوبی که
قرار بوده در آن باشد ،گنجاند ـ خارج شد،
ً
طبیعتا دیگر حفظ نظام به آن معنا وجوب
ندارد؛ چون این نظام آن نظام مطلوب
نیست .البته این نیاز به توضیح و تفصیل
دارد که معیارهای آن چیست که اآلن مورد
بحث ما نیست.
اآلن بخش قابل توجهی از مردم،
حوزه و نظام را مساوی یکدیگر میدانند.
این تلقی از نظر شما درست است؟
و اگر درست است آیا الزم نیست که
حوزه برای تغییر این ذهنیت ،کاری
انجام دهد؟
بله؛ قضاوت عمومی همین بوده است؛
چه در صدر انقالب و چه بعد از پیروزی
انقالب .در زمان جنگ و نیز در سایر
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مردم به پیروی از مراجع
تقلید ،روحانیت و حوزهها بود که به
ً
میدان آمدند .طبیعتا بعد از پیروزی
انقالب هم درعرصههای مختلف
از جمله در زمان جنگ ،به پیروی
از مرجعیت و روحانیت بود که به
میدان آمدند .لذا طبیعی است که
قضاوت مردم این باشد که نظام را
با حوزه یکی بدانند.

معیشتی طالب هستم؛ اما معتقدم که
هیچ بودجهی دولتیای نباید برای حوزه
هزینه شود .ایشان فرمودند که من هرچه
از وجوهات به دستم میرسد برای شهریه
به حوزهها میدهم؛ ولی معقتد نیستم که
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اینکه برخی از مراکز حوزوی
از دولت بودجه میگیرند ،این روزها
واکنشهای مختلفی را برانگیخته
است .منتقدین میگویند وقتی این
مراکز حوزوی از پول و امکانات و
بودجههای دولتی استفاده میکنند،
ممکن است به دلیل احساس دینی که
ً
پیدا میکنند ،صرفا مسائل و مشکالت
را توجیه کنند .آیا شما این دغدغه
منتقدین را بهجا میدانید؟
این را تاحدی میپذیرم .مرحوم امام
یا رهبر انقالب و یا شخصیتهای طراز
اولی که در رأس حکومت هستند ،اصرار
داشتند که حوزه از لحاظ مالی وابسته به
نظام نشود .دراینباره تعابیر مرحوم امام
ً
کامال روشن و مفصل است .رهبر انقالب
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عرصهها مردم به دعوت روحانیت،
مرجعیت و حوزهها به میدان آمدند؛ وگرنه
این انقالب به جایی نمیرسید .البته درست
است که گروهها و مبارزین مختلفی مانند
گروههای دانشگاهی و غیردانشگاهی
برای انقالب مبارزه میکردند و شکنجه
یکشیدند ،ولی مردم بهواسطه سخن
م
آنها به میدان نمیآمدند؛ بلکه مردم
به پیروی از مراجع تقلید ،روحانیت و
ً
حوزهها بود که به میدان آمدند .طبیعتا
بعد از پیروزی انقالب هم درعرصههای
مختلف از جمله در زمان جنگ ،به پیروی
از مرجعیت و روحانیت بود که به میدان
آمدند .لذا طبیعی است که قضاوت مردم
این باشد که نظام را با حوزه یکی بدانند و
نتوانند ببینند که حوزه از وظایفش شانه
خالی کند و بگوید من در مقابل این
حکومت و نظام هیچ مسئولیتی ندارم؛
این برای مردم پذیرفتنی نیست؛ چون
فرزندان مردم بهخاطر حرف مرجعیت و
حوزه بود که به شهادت رسیدند .پس این
قضاوت ،قضاوت دور از ذهنی نیست که
ما بخواهیم اکنون آن را اصالح کنیم .با

چنین قضاوتی مسئولیت حوزه سنگینتر
میشود؛ چون قضاوت به حقی است.
حوزه نباید بگذارد که این نظام از مسیری
که باید در آن باشد ،دور شود؛ باید نگاه
نقادانهی دقیقتری را روی عملکرد
مجریان اعمال کند.

نیز همان سالهای ابتدایی رهبریشان
که به قم آمدند ،جلسهای در زیرزمین
مدرسه فیضیه داشتند؛ در آنجا مرحوم
آقای مشکینی خیلی نسبت به مشکالت
معیشتی طالب صحبت کردند .آیتالله
خامنهای در پاسخ به نکات آقای مشکینی
فرمودند بنده هم درجریان مشکالت

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

از بودجههای دولتی برای حوزهها هزینه
شود .این یک جنبهی مسأله است .جنبهی
دیگر آن است که آن مراکز حوزویای
که کار دانشگاهی و پژوهشی میکنند،
بودجهای که از دولت میگیرند تحت
عنوان حوزه نیست؛ بلکه اینها مراکزی
هستند که حوزوی ـ دانشگاهیاند و به
بههرحال حرف متفقعلیه
این است که حیثیت حوزه،
حیثیت کار علمی و نظریهپردازی
است و از این حیث حوزه باید
نسبتش را با نظام به این نحو
تعریف و تنظیم کند.

حکومت ،نظام و ملت خدمت میکنند؛
ً
دقیقا مثل دانشگاهها و سایر مراکز پژوهشی
غیرحوزوی .همانگونه که مراکز پژوهشی
غیرحوزوی ،بودجه رسمی و حکومتی دارند
ً
ـ که البته طبیعتا مورد نظارت و بازرسی هم
قرار میگیرند ـ مراکز پژوهشی حوزوی
هم از این بودجهها استفاده میکنند و البته
مورد حسابرسی نیز قرار میگیرند .البته
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همانطور که گفتم این مراکز تحت عنوان
حوزویشان بودجه نمیگیرند و به همین
دلیل استقالل حوزه بما هو حوزه ،آسیب
ندیده است .ایرادی ندارد که این مراکز
نیز بودجه دولتی داشته باشند و تحت
ً
حسابرسی هم باشند .بعضا مشکلی
که پیش میآید این است که میگویند
حسابرسی دقیقی وجود ندارد که البته
اآلن من نمیخواهم آن را داوری کنم که
آیا این اشکال وارد است یا نه .اما آنچه
واضح است این است که این مسأله با
استقالل حوزه منافات ندارد.
برخی از منتقدین و مردم فقط به
نحوه خرج کردن این بودجهها معترض
نیستند و اعتراض دیگری دارند؛
میگویند این مؤسسات و مراکز ،چه
دردی را از جامعه دوا کردهاند؟ برخی
از آنها خروجی مناسبی که برای آن
تأسیس شده بودند را نیز ندارند .منهای
ً
اینکه اصال این منتقدین اصل آن
فلسفهی تأسیس را قبول داشته باشند
یا خیر .آنها میگویند این مراکز حتی
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در راستای وظیفهای که برایش تأسیس
شدهاند نیز موفق عمل نکردهاند.
این اشکال را درباره هر مرکز آموزشی
ً
و پژوهشیای میتوان مطرح کرد .مثال
شاید کسی بگوید که فالن دانشگاه یا
مرکز به چه درد مردم میخورد و چه
مشکلی از مردم را حل میکند .مهم این
است که این مراکزی که از دولت بودجه
میگیرند ،هم حسابرسی شوند و هم
هدفگذاری داشته باشند .اینکه فالن
مرکز و نهاد علمی ،کارآیی الزم را داشته
یا خیر ،باید در شورای انقالب فرهنگی یا
جای دیگری که در این زمینه تصمیمگیرنده
است ،بررسی شود .بنابراین در مورد
مراکز علمی ،آموزشی و پژوهشیای که
در رأس آنها یک فرد حوزوی است و در
بدنهاش فضالی حوزوی هستند ،و یا حتی
در مورد مراکزی که یک فرد دانشگاهی
مسئول است و بدنهاش از اساتید دانشگاه
تشکیل شده ،مسئولین امر باید در یک
نگاه کالن ببینند که آیا خروجی این مرکز
آموزشی یا پژوهشی ،در راستای اهداف
عالی نظام هست یا خیر؛ اگر هست که
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غرض حاصل شده؛ و گرنه باید برایش
چارهای اندیشید.

آن مراکز حوزویای
که کار دانشگاهی و پژوهشی
میکنند ،بودجهای که از دولت
میگیرند تحت عنوان حوزه
نیست؛ بلکه اینها مراکزی
حوزوی ـ دانشگاهیاند و به
حکومت ،نظام و ملت خدمت
میکنند .همانگونه که مراکز
پژوهشی غیرحوزوی ،بودجه
رسمی و حکومتی دارند ،مراکز
پژوهشی حوزوی هم از این
بودجهها استفاده میکنند و
البته مورد حسابرسی نیز قرار
میگیرند.
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به صددرصد بخواهیم حساب کنیم ،کم
است؛ ولی اگر بخواهیم نسبت به افراد
حساب کنیم ،خودش جمعیتی است.
البته ممکن این این درصدها اآلن تغییر
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در آشوبهای اخیری که در کشور
رخ داد ،نوک حملهی برخی از آشوبگران
به روحانیت بود .این مسأله میتواند
حاصل این تصور که نظام و روحانیت
مساوی هستند ،باشد .برخی هم بیم
این را دارند که در آشوبهای احتمالی
بعدی ،روحانیت باز هم سیبل حمالت
باشد .نظرتان در این باره چیست؟ آیا
الزم نیست روحانیت پیشگیری کند؟
آنچه در ناآرامیها و مسائل اخیر اتفاق
ً
افتاد این است که مردم واقعا با اغتشاشگران
همراهی نکردند .البته طبیعی است که در
هر جامعهای تعدادی افراد ناراضی باشند و
این را باید پذیرفت و این مسأله در همهی
کشورها و جوامع وجود دارد .هیچوقت
هم هیچ ملتی وجود نداشته که مردمانش
صددرصد به شکل واحد فکر کنند .در
ابتدای انقالب هم که اوج نهضت بود،
 ۲/۹۸درصد از کسانی که در رفراندوم
شکرکت کردند ،به جمهوری اسالمی

رأی مثبت دادند  ۸/۱درصد از مردم نیز
به جمهوری اسالمی آری نگفتند که البته
این ،رقم کمی نیست .این رقم را اگر نسبت

ً
کرده باشند و من فعال نمیخواهم دربارهی
آن قضاوت کنم.
ب ههرحال در هرحکومتی ،مخالفینی
هستند که بعضیوقتها این زمینه را پیدا
یکنند که حرفشان را بزنند و فریادشان
م
ً
را بکشند .انصافا هم ناآرامیهای اخیر به
خوبی مدیریت شد و افراد در آن تعدادی
که بودند ،به میدان آمدند و حرفشان را هم
زدند و اعتراضشان را هم مطرح کردند.
مردم در اعتراضات رخداده ،نمیخواستند
با اصل نظام و اصل حکومت و روحانیت
مخالفت کنند؛ آمده بودند که انتقادشان را
نسبت به نگرانیها و مسائل اقتصادی مطرح
کنند .وقتی هم که دیدند از اعتراضهای
مسالمتآمیزشان سوء استفاده میشود،
ً
خودشان را کنار کشیدند و نهایتا دیدیم
که مردم با معترضین همراهی نکردند.
این نشان میدهد که تعداد آشوبگران،
زیاد نیست که البته وجود این تعداد اندک،
طبیعی است و نگرانکننده هم نیست .بله!
اگر از جانب قاطبه مردم حمایت میشد
و جمعیت فراوانی بود ،خوب نگرانکننده
بود؛ اما آنچه که فیلمهایش منتشر شد

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

و دیدیم ،این حد از تجمعات مخالفین
در هر حکومتی طبیعی است و البته در
همین مقدار هم باید مسأله به شکل
مسالمتآمیز حل شود.
با توجه به اینکه مدت زمان خوبی
از انقالب گذشته و میتوان در این باره
که چه تغییراتی برای بهترکردن کارآیی
نظام اسالمیمان الزم است ،به بحث
نشست ،سؤالی که از جنابعالی دارم این
است که به نظر شما در راستای همین
تغییرات و اصالحات احتمالی ،حوزه
باید چه تغییراتی را در تعاملش با نظام
اسالمی داشته باشد؟
یکی از مواردی که بنده در جاهای مختلفی
مطرح کردهام و در پاسخ به سؤال اول هم
عرض کردم این است که توقعی که از حوزه
میرود این است که مبانی نظری نظام و
تئوریهای مورد نیاز برای قانونگذاران و
مجریان را تولید کند .حوزه در این مسأله
دیر حرکت کرده؛ البته چند سال است که
در حوزه ،بحثهای فقهالحکومه و امثال
آن به جریان افتاده است .این کار باید چهل
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سال پیش صورت میگرفت .به صراحت
میگویم که حوزه این وظیفهاش نسبت به
نظام اسالمی را
بهمقدار کافی
انجام نداده و
در این زمینه کم
گذاشته است.
لذا از همان
س ا لهای اول
انقالب باید
فضال و علما
به این مسائل
میپرداختند
و درس خارج
تشکیل میشد و
بحث میکردند.
البته درچندسال اخیر این قضیه در حال
ً
ً
جبران است .مثال آیتالله اعرافی اخیرا
بحث مسائل مستحدثه را مطرح کردهاند و
به مباحث مورد نیاز جامعه از لحاظ فقهی
یپردازند .اآلن هم معاونت پژوهشی حوزه
م
دارد روی این قضیه کار میکند و مسائل
مستحدثه به بحث گذاشته میشود و زمینه
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فراهم میشود برای اینکه اساتید ،بیشتر
به این مباحث وارد شوند .شاید اگر این
کار در ابتدای
انقالب صورت
میگرفت ،
خیلی وضعیت
فرق میکرد .این
مسأله چیزی
است که بارها از
جانب مسئولین
ردهباال آیتالله
خا منها ی
و آیتالله
ر فسنجا نی
مطرح میشد.
فرآیند ِاعمال تغییراتی که اشاره
کردید ،به چه شکل باید باشد؟
مقدار قابل توجهی از این تغییرات
ب هعهدهی علما و اساتید دروس خارج
است .البته در همین راستا ،در این مورد
که چرا در فرآیند توجه به تغییرات ،این
اساتید کمتر ورود پیدا کردهاند ،عذر قابل
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دانشگاه یا مرکز به چه درد مردم
میخورد و چه مشکلی از مردم
را حل میکند .مهم این است که
این مراکزی که از دولت بودجه
میگیرند ،هم حسابرسی شوند و
هم هدفگذاری داشته باشند.

خودم را در دانشگاهها میبینم و اآلن
باید کار جوانان در دانشگاهها را بپذیرم
و نمیخواهم وارد کارهای اجرایی شوم.
لذا در این زمینه توجهشان به این بحث
بود که برای یک فرد مجتهد و عالم و
حوزوی ،وظیفه این است که در درجهی
اول به کارهای علمی و پژوهشی وارد شود
و کارهای اجرایی ،وظیفهی اولیهی فرد
حوزوی و عالم دینی نیست.
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بهعنوان خاتمهی این مصاحبه ،آیا
مطلب و یا خاطرهای از پدر بزرگوارتان،
مرحوم شهید مفتح ،در راستای مسائلی
که در طول مصاحبه گفتوگو کردیم،
دارید؟
آنچه که اآلن به یاد دارم این است که
بعد از استعفای دولت موقت و آقای
مهندس بازرگان که دولت شورای انقالب
در رأس امور قرار گرفت و هر یک از افراد
شورای انقالب مسئولیت وزارتخانهای
را پذیرفته بودند ـ مثال آیتالله هاشمی
رفسنجانی وزیر کشور بودند ،شهید
باهنر وزیر آموزش و پرورش بودند ـ تا
رئیسجمهور و مجلس ،مستقر شود و
دولت منتخب مجلس و رئیسجمهور
سرکار بیاید ،در دفتر پدرم بودم که آیتالله
رفسجانی با آقای مفتح تماس گرفت و

شاید کسی بگوید که فالن

@Mobahesatmagz

قبولی وجود دارد که شاید حوزه نیازهای
حکومت را خیلی لمس نکرده و البته این
نیازها هم بهدرستی و به مقدار کافی ،به
حوزه منتقل نشده است .بهعنوان مثال یکی
از مسائل بسیار مبتالبه ،بحث بانکداری
است .مکرر میبینیم که مراجع و علما به
وضعیت بانکداری کشور معترض هستند
و آن را ربوی میدانند .همین مورد ،از
مواردی است که شاید بهتر بود حوزه از
همان چهل سال پیش به آن میپرداخت
و فقه متناسب با آن را تولید و در این زمینه
نظریهپردازی میکرد .این توقع بهجایی
هم از حوزه است که بانکداری اسالمی را
تبیین و تدوین کن؛ ،طوری که مشکالت
کنونی مانند ربویبودن بانکها دیگر پیش
نیاید .البته الزم به تکرار است که مسئولین
و دست اندرکاران حکومتی ،در انتقال این
مسائل به حوزه ،شاید مقداری کوتاهی
کردهاند؛ شاید فکر میکردهاند آن قدری
که مسأله برای خودشان روشن است ،برای
حوزویان هم روشن است؛ درصورتی که
روشن نبوده .ضمن اینکه حوزه هم مقداری
به امور علمی ،به سبک سابق خودش

مشغول بوده و به امور روز و مورد نیاز و
مسائل مستحدثه ،کمتر وارد شده است.
لذا این مسأله باید هم از جانب حوزه و
هم از جانب حاکمیت ،مورد بازنگری قرار
گیرد و این نقص برطرف شود.

اصرار میکرد که شما هم بیایید و یکی
از وزارتخانهها را بپذیرید و دولت که
دولت شورای انقالب است را به این
شکل شما هم کمک کنید؛ ولی شهید
مفتح نپذیرفتند و میگفتند من وظیفه
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بازخوانی رابطه روحانیت و نظام ()۵؛ حجتاالسالم والمسلمین نبویان در گفتوگو با مباحثات:

نظام باید بودجه تئوریپردازی در حوزه را تقبل کند

احمد نجمی

نقش روحانیت در نظام جمهوری اسالمی ایران و کارکرد آن از موضوعاتی است که دربارهی با حجتاالسالم والمسلمین سید محمود
نبویان به گفتوگو نشستهایم .وی معاون فرهنگی مجمع تقریب مذاهب اسالمی ،نماینده سابق مجلس شورای اسالمی و هماینک
عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی است .او معتقد است مشکل اصلی حکومت اسالمی پس از چهل سال عدم پایبندی مدیران
به اندیشه واقعی دینی و انقالبی و تفکر لیبرالی حاکم بر آنان است که عمده دلیل آنهم عدم نقشآفرینی حوزه و روحانیت برای
نظریهپردازی و تربیت نیروی انسانی است.
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گفتوگوی ما پیرامون بررسی
عملکرد نظام در چهل سال گذشته و
کارکرد روحانیت نسبت به نظام و مردم
است .اگر مایل باشید در این زمینه
صحبتی داشته باشیم.
با توجه به اینکه در سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی قرار داریم عالقه دارم
با بیان مقدمهای وارد بحث شوم .حدود
چهلسال پیش مردم ایران شاه خود را از
مملکت بیرون کردند .امریکا در نخستین
گام این فرد را پناه داد .خب سؤال اینجاست
که جایگاه کشوری که چندهزارکیلومتر از
ما دور است در این معادالت چه می تواند
باشد؟ ما که با این کشور کاری نداشتیم.
درست یا غلط تصمیم مردم یک کشور
برای خود بود .همین کشور علیه ملت
ایران توطئهها و کودتاهای مختلف داشت؛
ً
مانند کودتای نوژه .سؤال خودم را مجددا
تکرار میکنم که آقای امریکا؛ شما آن سوی
دنیا و ما این سوی دنیا؛ چرا در امور ملت
ایران دخالت میکنی؟
پس از پیروزی انقالب ،امریکا تمام
حمایت خود را از گروهکهای مختلف

ـ کومله ،مجاهدین خلق و… ـ داشت.
همین کشور بزرگترین حامی عراق بود تا
به ایران حمله کند .همین کشور در خلیج
فارس با ایران وارد جنگ شد .سؤال خود را
دوباره تکرار میکنیم که آقای امریکا؛ شما
آن سوی دنیا و ما این سوی دنیا؛ مشکل
این ملت چیست که این همه دسیسه علیه
آن دارید؟ در همین سالهای  ۷۸و ۸۸
دو فتنه و کودتای بزرگ را علیه ملت ایران
انجام داده است.
دشمنیهای امریکا فهرست بلندی
دارد و آخرین موارد آن هم تحریمهایی
است که به قول خودشان فلجکننده بوده
ً
و علیه ایران اعمال کر دهاند .واقعا سؤال
اینجاست که چرا امریکا با حرکت سیاسی
یک ملت اینگونه ضدیت داشته و همیشه
با او جنگ داشته است؟
در اینجا چند جواب داده شده است
که اغلب نادرست یا غیرکافی بوده است.
یکی اینکه گفته شده بهخاطر دستیابی
به انرژی هستهای است .خب در پاسخ
میگوییم کشور پاکستان هم انرژی
هستهای و هم سالح هستهای دارد؛ چرا

هیچگاه امریکا علیه این کشور اینگونه
موضع نداشته است؟ پس این مورد صحیح
نمیتواند باشد.
عدهای معتقدند که دشمنی امریکا با ایران
بهخاطر پیشرفت علمی ایران پس از انقالب
است .خب کشور ژاپن هم پیشرفت علمی
بسیار زیادی داشته است .چرا امریکا با
این کشور اینگونه وارد مواجهه نظامی،
تحریم و… نشده است؟ این پاسخها و
موارد مشابه آن پاسخ صحیح یا کامل به
پرسش ما نمیتواند باشد.
تنها پاسخ صحیح و کامل همان
چیزی است که قرآن کریم میفرماید؛
نکته اساسی این است و نقش بنیادین
حوزههای علمیه در انقالب اسالمی هم
ً
دقیقا هینجا مشخص میشود؛ قرآن
َ ُ َ ُ ُ َُ
قاتلونك ْم
کریم میفرماید« :ال يزالون ي ِ
ً
ُ
ُ َ
َ
ح َّتى َي ُر ُّدوك ْم ع ْن ِد ِينك ْم»؛ آنها دائما با
شما مى جنگند تا اگر بتوانند شما را از
دینتان بازگردانند« .الیزالون» یعنی علی
الدوام؛ یعنی تا ابد خواهند جنگید.
چرا؟ چون مشکل اصل دین و اسالم و
اهلبیت(ع) است .آیه بعدی میفرماید

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

َ ٰ َ َ َ ُ َ
ٰ َ
صارى ح ّت ٰى
هود َول َّالن
«لن ترضى عنك الي
َّ
َ
ت َّت ِب َع ِمل َت ُهم»؛ بازهم با نفی ابد میفرماید
هیچگاه یهود و نصاری از شما راضی
نخواهند شد؛ مگر اینکه تابع دین آنها
شوید .پس مشکل اساسی دشمنان ما
دین اسالم است.
بنده کمی به سابقه تاریخی برمیگردم.
بعد از عصر رنسانس ـ یعنی حدود سیصد
الی چهارصد سال ـ دنیای مدرن تالش
کرده است به سوی تبیین ،ترویج و غلبه
سکوالریسم پیش برود .سکوالریسم یعنی
نفی خداباوری در جوانب مختلف زندگی
از جمله مسائل سیاسی و حکومتی .بعد
از صدها سال تالش غربیها برای نفی
خداوند از صحنه زندگی بشر ،عالیترین
مقام دینی در یک کشور انقالبی ایجاد
میکند که تمامی پایههای آن براساس
دستورات اسالم استوار است و دوباره
پرچم خدامداری را علم میکند .یعنی
یک جنگ تمامعیار با اعتقادات دنیای
مدرن ایجاد شد.
اندیشه مدرن را کمی باید توضیح داد
تا نقش محوری انقالب و مهمتر از آن،
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حوزههای علمیه در این بین مشخص شود.
اندیشه مدرن نهتنها سر سوزن و درصدی
با اندیشه دینی و اسالمی اشتراک ندارد؛
ً
بلکه دقیقا در نقطه مقابل آن قرار دارد.
مدرنیته در لغت بهمعنای جدید است؛
بعد از صدها سال تالش
غربیها برای نفی خداوند از
صحنه زندگی بشر ،عالیترین
مقام دینی در یک کشور ،انقالبی
ایجاد میکند که تمامی پایههای آن
براساس دستورات اسالم استوار
است و دوباره پرچم خدامداری
را علم میکند .یعنی یک جنگ
تمامعیار با اعتقادات دنیای مدرن
ایجاد شد.

ً
ً
اما مطلقا اینطور نیست .مثال بهلحاظ
روششناختی مبنای تمامی علوم مدرن
تجربه و حس مشترک است .آیا این روش
که شعار دنیای مدرن است امر جدیدی
است؟ در قرآن روش حس مشاهده به
فرعون و ماقبل آن نسبت داده میشود.
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امروز نیز یکی از اصلیترین محورهای
مورد توجه علم مدرن انسانمحوری یا
اومانیسم است .یک معنای آن که سطحی
است انسانگرایی است؛ اما درست اگر
بخواهیم تعبیر کنیم «انسانخدایی»
است .باور مؤمن در اسالم این است
که همهی مخلوقات حول محور وجود
خدای متعال است؛ اما اومانیسم
میگوید این انسان است که باید محور
همهچیز قرار گیرد .یعنی جای انسان و
خدا در این تفکر عوض شدهاست .این
اندیشه جدید نیست و از زمان فرعون که
میگفت انا ربکماالعلی تا امروز ادامه
دارد .مورد دیگر همجنسبازی است که
ً
مرتبط به قوم لوط است و قرآن صراحتا
آن را بهعنوان یک معضل چندهزارسال
پیش مطرح میکند.
نکتهی اساسی در اندیشه مدرن
سکوالریسم است .برای سکوالریسم
هم تعاریف مختلفی بیان شده؛ اما آنچه
که مورد نظر است «دنیاگرایی» است .در
قالب یک مثال که حتی امثال سروش هم
همان را بیان کردهاند توضیح میدهم.
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اگر همهی مخلوقات عالم را در دائرهای
جمع کنیم ،رویکرد دینی میگوید این
دائره از طرفی متصل به مبدأ و از طرفی
دیگر متصل به معاد است .هر اتفاقی باید
با محاسبه این دو امر مهم تبیین شود .اما
نگاه سکوالر این دو راه ارتباطی به مبدأ و
معاد را قیچی کرده و میگوید وقایع دنیا
ً
صرفا بر اساس خود دنیا تبیین میشود
و دین و خداوند حق دخالت در تحلیل
پدیدههای دنیا را ندارند .قرآن میگوید
همهی پدیدههای عالم سرمنشأ الهی
دارند؛ اما در روایت سکوالر حق ندارید
این سرمنشأ را در تحلیلهای خود وارد
کنید .دنیاگرا باش و پدیدههای دنیا را
براساس خود دنیا تحلیل کن.

من مستقیم میروم سر
ً
اصل موضوع و صراحتا میگویم
تفکر حاکم بر دولت امروز ـ از
مسائل اقتصادی گرفته تا سیاسی
ـ همگی ماحصل تربیت سکوالر
است؛ یعنی دانشگاههای ما خالی
از تئوری اسالمی است و مدیریت
امروز ،ماحصل تفکر سکوالر
محض است؛ یا غیردینی یا
ضددینی است.
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به قم بیان کردهاند؛ ایشان فرمودند علوم
انسانی در دانشگاه ما غیراسالمی است.
اآلن نود درصد از مدیریت کشور یا
بیشتر آن در دست افراد تربیتشدهی
دانشگاهها است که علوم آن سکوالر است.
نگاهی به مدیران کالن داشته باشیم .اولین
رئیسجمهور ما بنیصدر بود که وضعیت
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خب جایگاه این تفکرات در
وضعیت امروز انقالب چیست؟
من مستقیم میروم سر اصل موضوع و
ً
صراحتا میگویم تفکر حاکم بر دولت
امروز ـ از مسائل اقتصادی گرفته تا سیاسی
ـ همگی ماحصل تربیت سکوالر است؛
یعنی دانشگاههای ما خالی از تئوری

اسالمی است و مدیریت امروز ،ماحصل
تفکر سکوالر محض است؛ یا غیردینی یا
ضددینی است .این تعبیری است که مقام
معظم رهبری در دیدار نخبگان در سفر

آن مشخص است .دومی که چندماه بعد
به شهادت رسید .بعد از آن هشت سال
ً
آیتالله خامنهای بودند که عمال اداره کشور
در دست نخستوزیر بود .بعد از آن رئیس
ً
جمهور ظاهرا روحانی اما با تفکر سکوالر.
در سال  ۷۶هم رئیسجمهور دیگری آمد
ً
که وضعیت آن هم کامال مشخص است.
ً
واقعا باید پرسید کی انقالب توانست توسط
ً
یک اندیشه کامال اسالمی مدیریت شود؟
همهی مشکالت ما به ناکارآمدی اندیشه
لیبرال و مدرن برمیگردد.
آیا اندیشه اسالمی است که میگوید
باید اختالس کرد؟ یا اینکه در بانکها
بیست و چند درصد سود و بعد از آن
جریمه دیرکرد گرفت؟ با چه اندیشهای
بانکهای ما اداره میشوند؟ فرهنگ و
دانشگاه و مدارس ما با چه تفکری اداره
میشوند؟ یکی از دوستان به من گفت
امام قبل از انقالب فرمودند که اگر وزارت
ارشاد را به ما بدهید همهکار میکنیم.
پاسخ دادم درست فرمودند .اما امام
گفتند به دست تفکر ما بدهید؛ نه دست
امثال مهاجرانی!

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

آیا این به ضعف انقالب برنمیگردد
که نتوانست اهداف خود را پیاده کند
و بعد از چهلسال شما میفرمایید
که دولت ،فرهنگ و اقتصاد ما تحت
مدیر یت لیبرالها بودهاند؟ قر یب
به اتفاق مردم این را قبول ندارند که
هر طیفی مشکالت را به گردن طیف
دیگر بیاندازد .کل ساختار روحانیت
را بهعنوان رهبران این جامعه میدانند و
از آنها انتظار دارند حکومت صحیح
اداره شود.
باید بدانیم ناکارآمدی به کجا مربوط
میشود .ما باید در ابتدا کادرسازی
میکردیم؛ یعنی اندیشههای اسالمی
را نهادینه میکردیم .اینهمه میگوییم
اقتصاد ،روانشناسی ،جامعهشناسی
و… لیبرالاند و باید علوم اسالمی را
جایگزین میکردیم .متأسفانه ما این
اندیشهها را تولید نکردیم و همینجا نقش
حوزه مشخص میشود که به وظیفه خود
درست عمل نکرده است .بعد از ۱۴۰۰
سال حکومت به نام حوزویان تشکیل
شد .حوزویانی که خود را کنار کشیدند
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باید پاسخگوی این نقصان باشند .اول
در مرحله تولید فکر دچار مشکل شدند
و دوم در مرحله اجرا.
برای ایدهپردازی باید پژوهشگاهی
ایجاد شود .بودجهای در نظر گرفته شود
تا افراد در آنجا تراز فرهنگی ،اقتصادی،
آموزشی و… جامعه اسالمی را تبیین
کنند .خب این بودجه و ساختمان و…
ً
را چه کسی باید تأمین کند؟ من صراحتا
به شما میگویم از اول انقالب تا امروز
دولتها ایستادهاند تا چنین تشکیالت
ً
و ایدهپردازیهایی مطلقا شکل نگیرد.
در ابتدای انقالب امام فرمودند که
دانشگاهها باید تعطیل شوند تا علم دینی
تولید شود .جامعه مدرسین آیتالله مصباح
یزدی را بهعنوان نماینده خود برای بررسی
متون و تدوین علوم اسالمی معرفی کرد.
ماهها ایشان میزبان اساتید دانشگاه بود
که آنها متون موجود را ارائه میکردند و
ایشان با مبانی دینی تطبیق داده و اصالح
میکردند .روزی  ۱۶ساعت یکسره
در حال بحث بودند .سردرد و میگرن
شدیدی که اآلن دارند مربوط به آن زمان
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است .خب چندهزار صفحه مطلب تهیه
شد .باید شورای عالی انقالب فرهنگی
با توجه به حضور برخی
نیروهای انقالبی در رأس
تصمیمگیریها ـ مانند آقای
دانشجو و زاهدی ـ مصوب شد که
اساتید دانشگاهها برای ارتقای
رتبه باید برخی دورههای معارفی
را طی کنند؛ اما بعدا تمامی
تالشهای ما با دیوارهای بلندی
مواجه شد.

تصویب میکرد؛ اما وقتی قرار بر اجرا
بود همهی این زحمات را کنار گذاشتند
ً
و اصال به آن توجه نکردند .چه کسانی
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی بودند؟
امثال دکتر سروش .ما هم ناکارآمدی را
تاحدودی قبول داریم؛ اما باید یقه همین
تفکر سکوالر را گرفت.
فرمودید ما ایدهپردازی نکردهایم.
این سؤال پیش میآید که برخی مؤسسات
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مانند مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی ـ در کنار همه محدودیتهای
مالی ـ تا چه میزان توانسته به وظیفه
خود که همان تربیت نیرو و اندیشه
ً
اسالمی است عمل کند؟ مثال آقای
پرویز داوودی از اعضای این مؤسسه
چندسال معاون اول رئیسجمهور بود.
اول اینکه ایشان عضو هیأت علمی
مؤسسه امام خمینی نیستند و فقط استاد
ً
مدعو و همکار این مؤسسه هستند .اتفاقا
مثال خوبی بیان کردید .وقتی یک مدیر
انقالبی در رأس کار باشد کارهای مهمی
میتواند انجام دهد .ایشان برای نوشتن
برنامه توسعه پنجم از اقتصاددانهای
حوزوی دعوت به همکاری کرد .شما این
برنامه را با برنامه چهارم و ششم مقایسه
کنید خواهید دید که چقدر تفاوت دارد.

متولیان و مسئوالن داخلی
پایبند به مسائل دینی و انقالبی
نیستند و مهمتر از آن نسبت به
ولیفقیه تبعیت ندارند .رهبری
درباره یک مسألهای تذکری
میدهند؛ اما رئیس جمهور
بالفاصله موضع مخالف میگیرد.
من معتقدم در حکومت دینی
همهی ثروت کشور باید تحت امر
ولی فقیه باشد .درحالی که همهی
درآمدها و بودجه دست دولت
است.
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فرهنگی ،آموزشی و… به بحران رسیده
است و متاسفانه دولت هم برخالف
تفکرات اسالمی و مطابق الگوی غربی
عمل میکند .در همین مؤسسه طرحها
و ایدههای خوبی در موضوع جمعیت
تولید میشود؛ اما وقتی مجری به وظیفه
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در مؤسسه امام خمینی چه کارهایی
انجام شده است؟
در مؤسسه امام خمینی(ره) هم فکرهای
گوناگونی تولید میشود؛ اگرچه معتقدم
همین اندازه هم کم است .امروز در

مؤسسه امام خمینی جلسهای بودم که
درباره بحث جمعیت تشکیل شده بود.
موضوع جمعیت از جهات مختلف

خود عمل نکند این تولید اندیشه هیچ
اثری ندارد.
بحث اجرا دومین نکتهای بود که در
اینجا به آن میرسیم .بنده در کمیسیون
آموزش مجلس بودم که دو وزارت مهم
آموزش عالی و آموزش و پرورش را
تحت اشراف دارد .برای اولین بار
پس از انقالب کمیته اسالمیشدن
دانشگاهها در این کمیسیون شکل
گرفت و بنده مسئول این کمیته شدم.
با توجه به حضور برخی نیروهای
انقالبی در رأس تصمیمگیریها ـ مانند
آقای دانشجو و زاهدی ـ مصوب شد
که اساتید دانشگاهها برای ارتقای رتبه
باید برخی دورههای معارفی را طی
کنند؛ اما بعدا تمامی تالشهای ما
با دیوارهای بلندی مواجه شد؛ یعنی
تربیت اساتید با تفکر دینی علیرغم
تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی
در زمان آقای احمدینژاد هماکنون
بالتکلیف مانده است .اولین وزیری
که در دوره آقای روحانی برای وزارت
آموزش و عالی تعیین شد ،اعالم کرد

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

برنامههای تربیتی برای اساتید توهین
به شعور اساتید است!
چرا نباید بعد از چهل سال حتی
الگوی صحیحی برای برنامههای
اجرایی مطابق با طراز انقالب اسالمی
داشته باشیم؟
این قضاوت مطلق صحیح نیست.
ً
اتفاقا در این چهل سال هرجا که با روحیه
و تفکر انقالبی تحت نظر ولیفقیه پیش
ً
رفتهایم کامال موفق بودهایم؛ به شرط اینکه
تبعیت باشد .در ابتدای این حرکت در سال
 ۱۳۵۷امام توانست این کشور را که پایگاه
امریکا بود با حمایت مردم متحول کند.
در جنگ هشتساله چون روحیه انقالبی
تحت رهبری امام حاکم بود با دست خالی
مقابل همهی جهان ایستادیم.
اآلن هم در سوریه با اینکه کشورهای
مختلف متحد از داعش حمایت کردند،
اما استراتژی ایران حرف اول را میزند.
در عراق و یمن و بحرین هم همینطور
است .پس هرجا که تفکرعمیق دینی و
انقالبی بوده ما حرف اول را زدیم.
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خب سؤال همینجاست که
وقتی در عرصه بینالملل انقدر ما
موفق هستیم ،چرا در مسائل داخلی
نمیتوانیم جلوی برخی معضالت
مهم مانند مفاسد اقتصادی و بانکی
و… را بگیریم؟
بهخاطر اینکه متولیان و مسئوالن
داخلی پایبند به مسائل دینی و انقالبی
نیستند و مهمتر از آن نسبت به ولیفقیه
تبعیت ندارند .رهبری درباره یک
مسألهای تذکری میدهند؛ اما رئیس
جمهور بالفاصله موضع مخالف
میگیرد .من معتقدم در حکومت
دینی همهی ثروت کشور باید تحت
امر ولی فقیه باشد .درحالی که همهی
درآمدها و بودجه دست دولت است.
درآمد نفت دست آقای زنگنه است.
بودجه دفتر رهبری را هم رئیسجمهور
میدهد.
ً
خودتان هم میدانید رهبری قانونا حق
عزل رئیس جمهور ،وزرا و… را ندارد و
باید ابتدا مجلس عزل این افراد را تصویب
کند .در عین حال جاهایی که در اختیار
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رهبری است میبینیم موفقیتها بسیار زیاد
بوده؛ مانند مدیریت نظامی که پیروزیهای
آنها را دیدهایم.
حوز ه علمیه در چهل سال اخیر
چه وظایفی داشته که عمل نکرده؟
حوزه علمیه از ابتدای انقالب باید
سکوالر امروزی در حوزه
میگوید برای اینکه دین را حفظ
کنیم نباید وارد مسائل سیاسی
بشویم .به اینها میگوییم مگر
دین امربهمعروف و نهی از منکر
یا جهاد ندارد؟ این جماعت که
تعصب خاصی به مسأله عزاداری
و سیدالشهدا(ع) دارند ،هیچگاه
ً
پاسخ نمیدهند که اصال حرکت و
قیام امام حسین(ع) در مقابل چی
کسی بوده است؟

کادرسازی را شروع میکرد که بهخاطر
مصلحتاندیشیها و عافیتطلبیهای
بخشی از همین حوزه این اتفاق نیافتاد.
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باتوجه به توصیفی که از معنای
سکوالر داشتید وقتی به حوزه نگاه
میکنیم مصادیق سکوالر حوزوی که
در چند سال اخیر بیشتر مورد توجه
ً
بوده کامال متفاوت از این معناست.
بله؛ به نکته درستی اشاره کردید.
ما یک سکوالر مدرن داریم و یک
سکوالر سنتی که واژه سکوالر را از

این است که مگر دین امربهمعروف و
نهی از منکریا جهاد ندارد؟ مگر در
دین ربا حرام نیست؟ آیا دین راههای
مواجهه با کفار را بیان نکرده است؟ قرآن
َ
کریم میفرمایدَ :
«يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين َآم ُنوا ل
ِ
َ
َُ ُ
َ ُ َُ
ت َّت ِخذوا عد ّ ِوي َوعد َّوك ْم أ ْو ِل َي َاء» .خب
مگر کسی میتواند شک کند که کفار
امروزی امریکا و اسرائیل هستند؟ همین

است و در همین اجتماع شرکت میکنیم.
این جماعت که تعصب خاصی به مسأله
عزاداری و سیدالشهدا(ع) دارند ،هیچگاه
ً
پاسخ نمیدهند که اصال حرکت و قیام
امام حسین(ع) در مقابل چی کسی بوده
است؟ در مقابل ظلم بود و ظالمین امروز
همین امریکا و اسرائیل هستند .اینها
اسالم را محدود به نماز و روزه میدانند و
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در امریکا چندین دانشگاه تربیت مدیر
داریم .چرا حوزه برای جامعه اسالمی
مدیر تربیت نکرده است؟ مهم این است
که وارد این مسیر بشویم .هنوز بهخاطر
مدیرانی که مبانی دینی را در مدیریت
خود باور ندارند و سکوالر هستند هنوز
نتوانستهایم وارد این مرحله بشویم .پس
جمعبندی این میشود که ابتدا حوزه
باید علم دینی را برای دانشگاه مدیرپرور
تولید میکرد و بعد از آن مردم مسئوالنی
را انتخاب میکردند که این مسائل را
باور میداشتند و به آن عمل میکردند.
متأسفانه هیچکدام این موارد محقق
نشده است.

مدرن به سنتی جعل کردهایم .سکوالر
امروزی در حوزه میگوید برای اینکه
دین را حفظ کنیم نباید وارد مسائل
سیاسی بشویم .پاسخ ما به این تفکر

تحریمها را چه کسی برای ما رقم زده؟
دین مگر مسئله فردی است؟ فقط نماز
خواندن است؟ فقط مسأله طهارت و
نجاست است؟ دین یک مسأله اجتماعی

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

ً
نهایتا یک اقامه عزا داشته باشند .درحالی
که اگر اقامه عزای حضرت زهرا(س)
را واجب میدانند باید گفت حضرت
زهرا(س) در مقابل ظلم و برای دفاع از
والیت با آن وضعیت به مسجد رفت و
خطبه کوبنده خواند.
این جماعت میگویند پس از چهل
ً
سال عمال ثابت شد که حکومت دینی
در اقامه عدل و مبارزه با فساد ناتوان
است .چه پاسخی داریم؟
ً
دو پاسخ داریم؛ اوال اینکه این مفاسد
اقتصادی نتیجهی عدم اقامه اسالم واقعی
و مدیریت سکوالر است .پوستهی دینی
بود؛ نه حکومت واقعی .چرا ربا زیاد
شده است؟ چون مراجع و بزرگان ساکت
نشستند .چرا این تفکر یقه مسئوالن را
بهخاطر بانکداری فاسد ،دانشگاههای
سکوالر نگرفت؟ چرا در مقابل مسئوالن
لیبرال نایستاد؟
پاسخ دوم این است که اگر میخواهید
اسالم واقعی پیاده شود بیایید بگویید
بانکداری اسالمی و فرهنگ اسالمی
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چیست؟ سیاست خارجی چگونه باید
باشد؟ مگر میتوان در خانه نشست و با
هیچ کشوری ارتباط نداشت؟ خب این
تفکر بیاید راه درست را بیان کند.
استدالل این تفکر این است
که حوزه برای اینکه بتواند از دولت
مطالبهگری کند ،نباید وارد رقابتهای
سیاسی و حزبی شود؛ چراکه شأن خود
را در حد یک فعال سیاسی پایین میآورد
و بههنگام مطالبه از مسئوالن متهم به
عقدهگشایی و رفتار جناحی میشود.
ما چه زمانی میتوانیم هزینه کنیم تا
عدهای از حوزویان و دانشگاهیان در
قالب یک کار علمی فکر و اندیشه دینی
تولید کنند؟ زمانی که مدیریت هزینههای
اینچنینی و بیتالمال در دست ما باشد.
زمانی این اختیار در دست حوزه خواهد
بود که عالیترین مقام اجرایی کشور را او
تعیین کند .ما اگر به بهانه رفتار جناحی
ً
وارد این عرصه نشویم اساسا نمیتوانیم
فکر و اندیشه دینی تولید کنیم .زمانی
میتوان فکر دینی تولید کرد که منشأ
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قدرت با ما همراه باشد و بعد از تولید
فکر هم مطمئن باشیم که مجریان متعهد
به اجرای آن خواهند بود.
بهخاطر همین است که ما وارد رقابتهای
سیاسی و انتخاباتی هم شدهایم تا بتوانیم
ابتدا حوزه باید علم دینی
را برای دانشگاه مدیرپرور
تولید میکرد و بعد از آن مردم
مسئوالنی را انتخاب میکردند
که این مسائل را باور میداشتند
و به آن عمل میکردند .متأسفانه
هیچکدام این موارد محقق
نشده است.

با بهدستگرفتن قدرت ،منشأ مشکالت
را حل کنیم .برای نمونه ما سند بنیادین
تحول آموزش و پرورش را تهیه کردیم؛
اما این دولت آن را داخل سطل آشغال
انداختهاند؛ چون مجریان متعهد به انجام
آن نیستند .نمیتوان گفت ما دغدغه دین
داشته باشیم ،اما در قبال مجریان برنامههای
دینی بیتفاوت باشیم.
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بازخوانی رابطهی روحانیت و نظام ()۶؛ حجتاالسالم والمسلمین نعیمیان در گفتوگو با مباحثات:

استقالل حوزه از ولی فقیه بیمعناست

رضا تاران  /احمد نجمی

حجتاالسالم والمسلمین ذبیحالله نعیمیان متولد  ۱۳۵۱در شهرستان خمین است .دکترای علوم سیاسیاش را در سال  ۹۱از پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اخذ کرد .وی در خارج فقه و اصول نیز از محضر اساتیدی همچون حضرات آیات بهجت ،مددی،

اخیر (دیماه  )۹۶و ذیل عنوان کلی بازخوانی رابطهی روحانیت و نظام بود که در ادامه میخوانید.
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اسالمی پژوهشگاه مطالعات تقریبی است .گفتوگوی ما با وی به بهانهی حواشی پیشآمده نسبت به حوزه و روحانیت در اعتراضات
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صادق الریجانی ،سید کاظم حائری و عباس کعبی بهره برده است .حجتاالسالم نعیمیان هماکنون عضو تمام وقت گروه حکومت
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در اعتراضات اخیر شاید برای اولین
بار شاهد بودیم که حوزه و روحانیت نیز
مورد هدف قرار گرفتند؛ شاید مهمترین
دلیل آن هم وجود ذهنیت مردمی مبنی بر
اینهمانی روحانیت و حکومت است.
به همین دلیل به نظر میرسد دغدغهی
قدیمی برخی مراجع و بزرگان حوزه
مبنی بر استقالل این نهاد روحانیت از
نهاد حکومت ،بیش از پیش ضروری
مینماید .نظر شما در اینباره چیست؟
مقوله استقالل حوزه از نظام سياسی ريشه
در باورهای شيعی دارد که ابعاد مختلف
آن در تاريخ تشيع تجلی يافته است .تشيع
بهعنوان مکتب اهل بيت(ع) همواره تالش
کرده است تا مرز خود را از حاکمان جائر
حفظ کند؛ بیآنکه زمينه طرد خود از
جامعه اسالمی را فراهم آورد؛ چنانکه
صحنههايی از تعامل اسالمی و ضابطهمند
را نيز با حکومتهای مختلف به نمايش
گذاشته است .مهمترين ضابطه کمک
به جامعه اسالمی بوده است .چنانکه،
حفظ هويت جامعه شيعی در برابر دستگاه
خالفت نيز اهميت فراوان داشته است .اما
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با تشکيل برخی از حکومتهای شيعی
و در رأس آن ،تشکيل حکومت صفوی،
علمای شيعه ناگزير از حمايت مشروط
و هدايتگرانه از آنها بودهاند .بخشی از
اين ضابطهمندی در حفظ استقالل علما و
حوزه شيعه از آنها ،در عين برخورداری از
مساعدتهای آنان به مکتب اهل بيت(ع)
و توسعه حوزههای علميه بوده است .اين
رويکرد در دوره قاجار نيز تبلور جدی يافته
است؛ چنانکه در همين مقطع بهخاطر
اوجگيری قدرت و نفوذ روحانيت شيعه،
حفظ اين استقالل اهميت مضاعف يافت.
بهويژه آنکه ،چارهای جز حفظ تعامل
مناسب و مقتدرانه با حکومت شيعه در
ايران و حکومت سني در عثمانی نيز نبود.
در اين ميان ،تکوين الگوی مرجعيت
متمرکز در دوسهسده اخير نيز بر اهميت
صيانت از استقالل علما از حکومتهای
وقت افزود .اما قدرتنمايی روحانيت
شيعه در ماجرای تحريم تنباکو و پس
از آن در ماجرای مشروطيت ،هجمه
دشمنان به روحانيت را تشديد کرد .اوج
اين هجمه در دوران پهلویها بود که
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زمينهساز بههمخوردن مناسبات پيشين
ميان روحانيت و حکومت شد .با پيروزی
انقالب اسالمی اين مناسبات ماهيت
نوينی يافت.
نکته مهم در اين ميان اين است که پديده
ً
مرجعيت صرفا محدود به «مرجعيت در
افتا» نبود؛ بلکه ماهيت آن «مرجعيت
واليی» و البته در چارچوب امکانهای
تاريخی در دوران قاجار و پهلوی بود .با
شکلگيری انقالب اسالمی ،مرجعيت
واليی در الگوی واليت فقيه متبلور شد
و مرجعيت در افتاء نيز در قالب متکثری
ـ شامل ولی فقيه و ديگر مراجع ـ ظهور
يافت .ازاينرو ،استقالل حوزه و روحانيت
از حکومتها هم بر اين اساس معنا
میشود .به تعبير ديگر ،استقالل حوزه
و روحانيت از ولی فقيه بیمعناست و به
مثابه استقالل انسان از رأس خود است.
اما استقالل آن از قوای مقننه ،مجريه و
قضائيه معنادار است و میبايست آن را
صيانت کرد.
بر اين اساس ،در ادوار گذشته ،بهويژه در
خود مرجعيت به معنای واليت
دوره قاجارِ ،
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پشتوانهی عمومی داشته باشد.
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است؛ اما به اندازهای که آن زمان امکان
اعمال هست ،من از ارتکاز عمومی استفاده
کنم ،به همین دلیل نيز ابتدا به سراغ مردم
متدين نمیروم؛ به سراغ ميرزا َملکم خان
میروم؛ ايشان و پدرشان جديداالسالم و
يهودی هستند؛ ايشان در اروپا هم بودند و
مؤسس فراماسونری رسمی؛ تيپش مشخص
است .مانند اکنون که بهدنبال سرمايهگذاری
ً
خارجی در فضای کنونی ،معموال همه بدون
نقد میگويند سرمايهگذاری خارجی ،آن
زمان ايشان به دنبال سرمايهگذاری خارجی
است؛ اگر سودی هم میگيرد سر جای
خودش است .قصد دارم فضا را بگويم.
ايشان در روزنامهی قانون میگويد بياييد
يک مجلسی از علما تشکيل دهيد که شاه
را عزل و نصب کنيد .اين ايده را از کجا
آورده است؟ اين مطابق با ارتکاز عمومی
است .امکان ندارد بدون توجه به ارتکاز
عمومی صحبتی کند .اگر اينطور نباشد
ً
اصال معنا ندارد .فرد عاقل و خبيری است؛
میخواهد يک صحبت مؤثری داشته باشد.

بله؛ سيد جمال هم همين صحبت را
میکند .میگويند علما هم در زمانهای
مختلف اشاراتی دارند که ما به اندازهی
قدر مقدورمان اعمال واليت میکنيم.
اينجا هم ارتکاز عمومی است .نزديک
انقالب هم جالب است .آقای احسان
نراقی هم مشابه اين را دارد .حاال ممکن
است در اين زمان بگوييم بحث واليت
پررنگتر شده؛ اما آقای احسان نراقی
يک فرد روشنفکری است؛ در کتابش
«از کاخ شاه تا زندان اوين» در قسمتی
اشاره دارد که من به شاه گفتم آخوندها
به دنبال واليت هستند.
عرضم اين است که با اين نگاه تاريخی
استقالل حوزه را متوجه شويم .مرجعيت،
تنها مرجعيت در افتاء نيست .يک شاهد
آن علمايی بودند که میرفتند و میگفتند
ً
شما مرجعيت را قبول کنيد؛ مثال میگويد
فالن شخص از من بهتر میتواند اداره کند.
ً
اصال ما گاهی اوقات باید مفهوم مرجعيت
را هم تحليل تاريخی کنيم .تنها محتوای
لفظ نيست .بنابراين نبايد فقط «مرجعيت
در افتاء» گفته شود؛ بلکه باید بگوییم

مرجعيت در امور واليی و افتاء؛ چون
ّ
تصدی و امر و نهی میکردند .مرجعيت
اين بزرگان به قصد اصدار حکم و اعمال
واليت به اندازهی مقدور بوده است .پس
تا اينجا مرجعيت را متوجه شويم تا به
زمان جديد بياييم.
اگر بخواهم به فضای جديد و بحث
استقالل حوزه بپردازم ،حوزه شئونات و
ابعاد مختلفی دارد و در رأس آن مرجعيت،
فقها ،علما ،اساتيد و طالب هستند .زمانی
که يک سيستم حاکم بهمعنای امروزی
در دست واليت فقيه نبود ،مراجع عظام
بودند؛ آيا بايد مستقل میبودند يا خير؟ و
اينکه آيا مستقل بودند؟ آن فرمايش سيد
جمال زيباست که میگويد نقطهی قوت
علمای شيعه در اين است که مستقل از
حکومتها هستند؛ بهويژه از جهت مالی.
البته آسیبشناسی سیستم وجوهات و…
بحثی جداست.
اسدالله علم در خاطراتش آنجا که ماجرای
آیتالله حکیم را مطرح میکند (بهار )۴۷
و اینکه به چه کسی تلگرام بزنیم ،میگوید:
«اين آقای شريعتمداری آمد از ما پول گرفت؛
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من برايش خيلی جايگاه قائل نيستم؛ به اين
جهت که دنبال پول آمده» .حاال برخی
درون حوزه حس میکنند که اگر اين کار
را بکنند ،اين هم مانند خاطرات ،بعدها
چاپ میشود .البته در دارالتبليغ کارهای
جالبی هم هست؛ افراد خوبی هم به آنجا
رفت و آمد داشتند؛مانند شهيد مطهری،
آيتالله شبيری زنجانی ،امام موسی صدر
و… ؛ اما پشتصحنههايی هم دارد؛ ولو
اينکه خود آقای شريعتمداری هم نداند؛
مهم نیست؛ مهم آن است که در اينجا
يک خطی شکل میگيرد.
در نتيجه اکنون بسياری از علمايی که
به مسألهی عدم استقالل حوزه حساس
هستند ،آن زمينهی قبل را دارند؛ برخی به
ماجرای آقای شريعتمداری حساس هستند
که میگويند حوزه مستقل بماند؛ هرچند
مطرح نمیکنند .اآلن آيتالله مکارم و
آيتالله سبحانی دوتن از مراجع بزرگوار
فعلی ،از شاگردان آقای شریعتمداری
هستند؛ یا آقايان ديگری که برخی فوت
کردند؛ اینها آن تجربه را دارند.
من از قبل مدنظرم بود که بحث استقالل با
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بحث نفوذ را عرض کنم؛ حداقل مثالهايی
پيدا میشود .مثالی از کتاب «واقعات اتفاقيه
در روزگار» ،نوشته شريف کاشانی میزنم.
او پيرمردی معمم از اطرافيان سيد عبدالله

صحبتهای بدی میکند و میگويد تو
پولکی هستی .اين هم در واقع يک موضوع
مستقل است که به استقالل هم مربوط
ً
میشود .یا مثال آقای موجانی در کتابش
اشاره میکند که يکی از دوستان سندی
از ترکيه به او داده بود بدین مضمون که
دولت عثمانی وقتی دید در سامرا فضای
شيعی حاکم شده است ،با صرف هزینه،
حوزهای در سامرا ساخت و برای مدرسین
آن هم حقوق معین کرد

منزل برادرم آمده بود و گفت برخی

يعنی دولت عثمانی در سامرا
حوزه ايجاد کرد؟
بله؛ سريع پولش را تأمین و آن را ايجاد
کردند .پشت صحنه اينطور است .البته
ممکن است پشت صحنه کارهای ديگری
هم داخل حوزه بوده باشد .مرحوم آقای
سيد حسن امامی ـ که اصفهان بود و
مرحوم شد ـ بحثی در مورد آقای غروی
اصفهانی داشت؛ چون با او محشور بود.
گفت يک بار مرحوم آقای کافی (خطیب
مشهور) اينجا منزل برادرم آمده بود و
گفت برخی از کسانی که در عربستان

مرحوم آقای سيد حسن
امامی ـ که اصفهان بود و مرحوم
شد ـ بحثی در مورد آقای غروی
اصفهانی داشت؛ چون با او
محشور بود .گفت يک بار مرحوم
آقای کافی (خطیب مشهور) اينجا
از کسانی که در عربستان داریم به
ما لیستی دادند شامل افرادی که
از عربستان پول میگيرند؛ یکی از
آنها آقای غروی اصفهانی است.
حاال اين نقل یک عالم دينی بود.
یعنی ممکن است مسائل اينچنينی
هم باشد.

بهبهانی ،یار غار و از حواریونش بوده است.
برخی صحبتهایش تأملبرانگیز است.
رئيس مجلس میآيد عليه مرحوم بهبهانی
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در یک سطح دیگر هم
میتوان بحث استقالل حوزه
را مطرح کرد و آن سطح فردی
است .کسانی میآیند و به من
بهعنوان يک طلبه پول میدهند و
میگويند کار کن .اگر من فرد ساده
يا خوشبينی باشم و مناسبات را در
نظر نگيرم ـ که ايشان به چه حساب
اين پول را میدهد ـ ممکن است به
مرور خریده بشوم .در اینجا هم
استقالل به هم میخورد.
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هم میخورد .بايد ضابطه تعيين کنيم؛
ضابطه نیز مسیر الهی و ضوابط شرعی
است .در بسياری از جاها اختيار طلبهها
ً
يا فضاليی که به يک جايی (مثال یک
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داریم به ما لیستی دادند شامل افرادی که
از عربستان پول میگيرند؛ یکی از آنها
آقای غروی اصفهانی است .حاال اين نقل
یک عالم دينی بود .یعنی ممکن است
مسائل اينچنينی هم باشد.
این مصادیقی که عرض شد دربارهی
اهمیت نفوذ در بحث استقالل حوزه است؛
یعنی باید بحث نفوذ را هم درنظر بگیریم؛
ً
صرفا هم نباید بحثمان محدود به داخل
ایران باشد؛ بحث ما حوزهی شیعه بهطور
کلی است؛ عثمانی ،عراق ،افغانستان،
پاکستان و… ؛ تنها بحث حکومت
اسالمی نيست .برخی از شاگردان آقای
دکتر تقیزاده که برخی از شاگردانش در
مؤسسه امام خمینی از افغانستان بودند،
زمانی به افغانستان رفته بود .در گزارشی
گفته بود بسياری از اين طلبهها از مؤسسات
امريکايی و بينالمللی پول میگيرند؛ گفته
بود که مواظب استقاللتان باشيد .یعنی
بحث استقالل مربوط به اینجا هم نیست.
بهنظرم بايد بحث را بسيار وسيعتر ببينيم.
در یک سطح دیگر هم میتوان بحث
استقالل حوزه را مطرح کرد و آن سطح فردی

است .کسانی میآیند و به من بهعنوان يک
طلبه پول میدهند و میگويند کار کن .اگر
من فرد ساده يا خوشبينی باشم و مناسبات
را در نظر نگيرم ـ که ايشان به چه حساب
اين پول را میدهد ـ ممکن است به مرور
خریده بشوم .در اینجا هم استقالل به

مسجدی) میروند گرفته میشود .البته
شايد اشتباه میکنند و بايد پختهتر شوند.
اگر کسی بيايد يک هبهای بدهد يا پولی
کمک کند باید مراقب بود .اين هم یک
سطح از استقالل حوزه است که مربوط
ک حوزویان.
میشود به تکت 
به بحث جمهوری اسالمی بازگردم.
زمانی که انقالب شکل میگيرد ،بحث
تشکیل حکومت با محوریت ولی فقیه
مطرح میشود .اگر واليت را در شکل
تام آن در نظر بگيريم ،بخشی از حوزه
است .در واقع بايد ولی فقيه را هم جزء
حوزه حساب کنيم .از این نگاه استقالل
از رهبری و ولی فقيه چه معنایی دارد؟
ً
استقالل را هم نباید صرفا در معنای مالی
آن درنظر بگیریم؛ بیش از مالی ،اعتباری
هم هست .آيا آقای شريعتمداری در اعتبار
هم استقالل داشت؟ دولتها به دنبال اين
هستند که استفاده کنند و اعتبار را به خزانه
خودشان واريز کنند .همين که به افراد مختلف
تلگرام میزدند یک مسأله است .مرحوم
آقای ابوالحسنی منذر میگفتند محمدرضا
شاه زمانی بهدنبال اين بود که پدر بنیصدر را

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

شيخ االسالم کند؛ حاال مستندات آن جای
بحث دارد؛ تحلیل را عرض میکنم؛ اينکه
يکی هم بحث استقالل
از سیاسیون است .اين مسأله
هم محدود نیست؛ بلکه علما،
مراجع و تکتک حوزویان را
ً
شامل میشود .مثال اینکه من
چطور آيتالله میشوم؟ به اعتبار
واقعی ،مردمی یا سیاسی؟ آقای
هاشمی رفسنجانی چطور آيتالله
شد؟ سياسيون و نظام جمهوری
ايشان را آيتالله کردند؛ امثال
روزنامه جمهوری و… تا جایی که
کیهان هم تعبیر آیتالله هاشمی
را بهکار میبرد .اين در واقع
نفوذ در حوزه و عدم استقالل آن
است .يا آقای بيات زنجانی چطور
آیتاللهالعظمی شد؟

بیش از استقالل مالی ،استقالل اعتباری
مهم است .میخواهم از اين نکته در فضای
پس از انقالب استفاده کنم.
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يکی هم بحث استقالل از سیاسیون است.
اين مسأله هم محدود نیست؛ بلکه علما،
مراجع و تکتک حوزویان را شامل میشود.
ً
مثال اینکه من چطور آيتالله میشوم؟
به اعتبار واقعی ،مردمی یا سیاسی؟ من از
سالها قبل به اين فکر میکردم که به چه
ً
کسی آيتالله میگوييم؟ مثال آيتالله را
شبيه استادتمام دانشگاه در نظر بگيريم؛
استادتمام دکترای خود را گرفته ،سالها
تدريس و پژوهش کرده و از سطح مربی
به استادیاری و دانشیاری و استادی رسیده.
اگر بخواهيم در اينجا مشابهسازی کنيم،
میتوانیم بگوییم به کسی آیتالله اطالق
میشود که  ۲۰ـ  ۱۵سال بهطور مستمر درس
خارج داده باشد و قبل از آن هم تدریسهای
پایینتر داشته باشد .حاال فرض بفرمایید
آقای هاشمی رفسنجانی چطور آيتالله
شد؟ سياسيون و نظام جمهوری ايشان را
آيتالله کردند؛ امثال روزنامه جمهوری
و… تا جایی که کیهان هم تعبیر آیتالله
هاشمی را بهکار میبرد .اين در واقع نفوذ
در حوزه و عدم استقالل آن است .يا آقای
بيات زنجانی چطور آیتاللهالعظمی شد؟

نسخه مکتوب  -شماره 17

البته هميشه در اين مسائل بحث پول هم
مطرح است؛ اما آن پول هم ابتدا يک اعتبار
و رسيدی بايد باشد تا آن پول بيايد و سپس
دفتر مرجعيت راهاندازی شود.
چون شما نام برديد شايد بد
نباشد ماهم به يک مورد اشاره کنيم؛
ً
مثال خبرگزاری تسنيم که وابستگی مالی
و سازمانی مشخصی دارد در يک برهه
مشخص آقای قرهی را با روشهای
رسانهای و با لقب آيتالله تبديل به يک
چهره میکند .خب اينهم يک اعمال
نظر از بيرون حوزه است.
البته برای غيرفقها هم بايد فکری کرد
ً
که آيا مثال فردی که اشتغال اصلیاش به
تفسير ،فلسفه يا يک رشتهی دينی است،
به اينها هم میتوانیم بگوييم؟ اينها
اعتبار است .اصل عرضم اين است که
ما هميشه استقالل مالی را میگوييم؛ اما
استقالل در اعتبار را نمیگوييم.
حوزه نبايد از سياسيون کسب
اعتبار کند؛ اين خالصهی بحث.
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بله .در همین رابطه تفکیک بین نهادهای
حوزوی و اشخاص حوزوی هم مهم است؛
هرچند نهادها هم تابع اشخاصی هستند
ً
که در آنجا هستند؛ اما تأکید بنده فعال بر
اشخاص است .فرض کنيد من در حوزه
استاد هستم .طلبهای بیاید و مدام خودش
را به من نزدیک کند .هر طلبهای ـ چه چپ،
چه راست ،چه اصولگرا و چه اصالحطلب
ـ اگر جهت استفاد هی علمی نزد استادش
برود خوب است؛ اما اگر نيت اين باشد که
من کسب اعتبار کنم درست نیست .از سوی
ديگر در دست برخی هم پولهایی است که
برای جذب طلبه به او میدهند .يعنی ما تنها
بحث بيرونحوزوی ـ و در رأس آن دولتها
ً
ـ را نداريم .واقعا این مسائل را باید تحلیل
کرد .روحيهی خود بنده اين است که اگر
احساس کنم کسی اخالص ندارد ،میگويم
بهدنبال قدرت و يا منافع ديگر است.

پس شما يکی از مشکالت را ـ
غير از بحث وابستگی به نظام ،مسائل
مالی و… ـ در تالش خود افراد برای
مطرحشدن در جاهای مختلف میدانيد.
بله؛ اين استقالل را بههم میزند .البته من
نمیخواهم توصيف کنم یا درصد بگويم؛

91

Mobahesat.ir

بله؛ برای ما بهعنوان یک رسانهی
حوزوی ،این مسأله یکی از مشکالت
اساسی در چندسال اخیر بوده است.
انتشار مصاحبه با برخی آقایان یک
طرف؛ بهکاربردن عناوین حوزوی
ً
هم یک طرف دیگر؛ مثال اگر در مورد
آقایی ،آیتالله ننویسیم بسیار ناراحت
میشود و حتی ممکن است پشت سر
ما بدگویی کند .از سویی ما میبینیم
که ایشان در این سطح نیست؛ اما
اطرافیانشان پیامهای مختلفی میدهند
که چرا شئونات حوزوی را دربارهی
ایشان رعایت نکردید و حتی در مواردی
برای اجازهی انتشار مطلب ،شرط
میگذارند که باید با این عنوان باشد.
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البته در اينجا قدرت معنای دیگری
دارد؛ در اينجا يعنی استاد تالش کند
بر تعداد شاگردانش بیافزاید.
تالش غيرطبيعی است.

تالش غيرطبيعی جهت آنکه
شاگردان را ز ياد کند يا سعی کند
مشهور شود.
ً
بله؛ مثال کسی واسطهای را بفرستد به
خبرگزاری و بگوید به من آیتالله بگویید؛
این وضعیت بسیار بدی است که کسی
اطرافیانش را بفرستد برای چنین کاری.

ً
واقعا مصیبتی شده است.
من به شما توصيه میکنم با کسی که
احساس میکنيد در رفتار و گفتارش
اخالص ندارد مصاحبه نکنيد .هيچ فرقی
هم ندارد که از کدام جناح سياسی باشد.
اين جملهی مطلق امام را هميشه بهیاد
میآورم که «دعوا بر سر نفس دنياست»؛
بعد با خودم میگویم که چرا امام یک
ً
جملهی قیدی به آن اضافه نکرده که مثال
برخی جاها هم دعوا بر سر سوءتفاهم
است؟ چون ما بسياری جاها میبينيم
که دعوا بر سر سوءتفاهم است .سپس
میگويم امام يا نمیخواهد بگويد تا راه
را برای فرار باز نکند؛ يا با نگاه معنوی
و الهیاش میبيند که در بسیاری موارد
اینچنین است.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

و حتی در مصادیق هم ممکن است اشتباه
کنم .اصل نکته این است که بيش از بحث
مالی ،استقالل در اعتبار مهم است.
ما در حال مقايسه حوزه با آن
رسالت انبيائیاش هستيم.
بله؛ حاال در آن فضا بحث مديران هم
هست .اگر در بين مديران ،فردی بهدنبال
تعريف و تمجيد از فرد ديگری باشد؛
ً
مثال من يک فرد بیشخصيت باشم که از
ابتدا مستقل نبودم؛ در چنین حالتی زمانی
شخصی از من تعريف و تمجيد میکند
که با همديگر بده بستانی داشته باشيم.
امروز از اين بدهبستانها شروع میشود و
فردا اقتضای آن ایجاد میشود؛ مگر آنکه
يک صيانت الهی پشت سر من باشد.
درواقع شما میفرمایید که
مدیریت در حوزه هم در معرض خطر
البیگری و ارتباطبازی است؛ مانند
ً
برخی جاهای دیگر که مثال اگر کسی
بخواهد رشد کند ،مهم است که در
باند چه کسی باشد.
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من در اين بحث نه در حال توصيف هستم
و نه درس اخالق میدهم؛ بلکه با نگاه
اجتماعی ـ سیاسی راهحل میدهم .به فضای
انقالب بازگرديم .از ابتدای انقالب ،برخی
از بزرگواران حوزوی به مناصب حکومتی
راه یافتند .اينکه اين بندگان خدا از دولت
و جايی که کار میکنند حقوق بگيرند ،يک
مسألهی طبيعی است .اما آیا این مسأله

حرام نباشد؛ اما باید با معیار اهم و مهم
سنجیده شود؛ يعنی پشت سر آن میتواند
مالحظات ،مصالح و جوانب اقتضايی
ً
بيايد .اينکه مثال من در دانشگاه تدریس
کنم ،طبيعی است که مانند همهی اساتيد
دانشگاه به من پولی پرداخت میشود؛
برايم اعتباری هم در نظر گرفته میشود؛
در مالحظات داخل دانشگاه هم تعريف

از نگاه بحث ما اشکال دارد؟ ما بايد در
اينجا يک انضباطی داشته باشیم؛ هم در
انديشه سياسی و هم در فقه؛ یعنی معیار
األهم فاألهم داشته باشیم .زمانی برخی
ً
پولگرفتنها يا کسب اعتبارها را ذاتا حرام
میدانیم؛ زمانی هم ممکن است اصل آن

میشوم .رفاقت با رئیس دانشگاه میتواند
برای من آثار مثبتی داشته باشد؛ بالعکس
مخالفت با او .در این موارد باید یک روحیه
تهذیبشده وجود داشته باشد .اما بايد
ً
مقداری هم ساختار تعریف کنیم؛ مخصوصا
در جاهایی که نهادهای حوزوی هستند.
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حوزه را هم نباید تنها مبلغین یا افرادی که
در قم هستند درنظر بگیریم؛ نهادهای
حوزوی مستقر در جاهای مختلف نیز
جزو حوزه هستند و نبايد به آنها بیش از
نیاز کاریشان اختیار تفویض شود.
اگر نهادهای خرد حوزوی را دستهای
حوزه درنظر بگیریم ،پرسش اینجاست
که آیا بدنه و مغز متفکر آن ـ یعنی خود
حوزه ـ باید از دولتها مستقل باشند؟ از
ولی فقیه چطور؟ چون دولتها میآیند و
میروند؛ و نه فقط دولت؛ بلکه نهادهایی
همچون سپاه را هم باید تحلیل کنیم.

صنفی شروع شد؛ اما کسانی
بهدنبال آن رفتند که نمیتوان
گفت تنها بهدنبال حرفهای صنفی
بودند .تعدادی از افراد محوری،
گرايش اصالحطلبی داشتند و
از ابتدا هم در اين خط بودهاند؛
نمیتوان انکار کرد .برخی هم
بهدنبال يافتن جايگاه مرجعيت
هستند؛ که البته تجربهی تاریخی
نشان داده که بهجایی نمیرسند
و زمین میخورند؛ چون هنجار
حاکم بر حوزه يعنی اينکه آيتالله
بهجت يا آيتالله اراکی در اواخر
عمر به مرجعيت رسيدند.

چون هنجار حاکم بر حوزه يعنی اينکه
آيتالله بهجت يا آيتالله اراکی در اواخر
عمر به مرجعيت رسيدند.
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چطور؟
ّ
تشکل نشست دورهای اساتيد فضا را خراب
کرده است .این تشکل چطور شکل گرفته؟
اعضای آن چه تیپ افرادی هستند؟ آیا همگی
یکدست هستند؟ خير؛ اينطور نيست .این
بزرگواران به بهانهی بروز برخی مشکالت
در مدیریت حوزه ـ بهویژه مسائل صنفی
حوزوی ـ دست به ایجاد این تشکل زدند؛
اما آن تعداد حدود هزارنفری که اطرافشان
ً
جمع شدند لزوما ایدهی آنها را ندارند و با
منویات گروه مرکزی همسو نیستند؛ بلکه
با انگیزه و صالحدید خودشان آمدهاند و
در برنامهی آن بزرگواران شرکت میکنند.
به عبارت دیگر نشست اساتید از مسائل
صنفی شروع شد؛ اما کسانی بهدنبال آن رفتند
که نمیتوان گفت تنها بهدنبال حرفهای
صنفی بودند .تعدادی از افراد محوری،
گرايش اصالحطلبی داشتند و از ابتدا هم
در اين خط بودهاند؛ نمیتوان انکار کرد.

نشست اساتید از مسائل

@Mobahesatmagz

بحث همین است؛ اینکه اگر
قرار است حوزه انقالبی باشد ،قیمت
ً
آن چیست؟ به این قیمت که مثال یک
نهاد انقالبی ـ و حتی نظامی ـ بیرون از
حوزه برای آن تعیین تکلیف کند؟ یعنی
خود را در جایگاهی بداند که برای حوزه
ً
تکلیف تعیین کند که مثال فالنمدیر
شما باید اینطور باشد و…  .بهتعبیر
دیگر بهنام انقالبیبودن هم حوزه در
معرض نفوذ از خارج حوزه قرار دارد.

ً
ً
البته بحث من فعال صرفا نظری است.
ً
هرچند جدیدا مقداری فضای حوزه خراب
شده است.

برخی هم بهدنبال يافتن جايگاه مرجعيت
هستند؛ که البته تجربهی تاریخی نشان داده
که بهجایی نمیرسند و زمین میخورند؛

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

از سوی ديگر در اتاق فکر اين نشست،
بعضی ّ
سنتی ،بعضی نيمهمدرن ،بعضی
دنبال مرجعيت و برخی نیز اخالص بسيار
خاصی دارند؛ برخی هم جايگاههای
قدرتی و مقدماتی مرجعيتی دارند؛ اما
اين جمع ـ با تفاوتی که در بحث استقالل
مطرح کردم ـ در زمان آقای احمدینژاد
فیالجمله استقالل را مطرح کردند .آقای
ً
احمدی نژاد واقعا کمک مالی خوبی به
همهی نهادهای کشور انجام داد .البته دوران
وفور مالی هم بود .ما مشکل ارتباطی با
آموزش و پرورش داشتيم؛ روحانيت حضور
نداشت؛ اکنون هم ندارد؛ در زمان آقای
احمدینژاد استارت جدی خورد و بعد از
ً
آن مجددا متوقف شد .اکنون شما کتابهای
ً
مدرسهایها را اگر نگاه کنيد ،اصال ادبيات
دينی نيست؛ ايران باستان و…  .پسر من
کالس پنجم است؛ در کتابهایشان دو
حرف از اسالم به اجبار زده شده است.
البته حاال نقد دولت و شخص آقای
احمدینژاد سر جای خودش است؛
اما باالخره يک تحولی ايجاد شد و به
همهی نهادها ـ نه فقط در داخل حوزه؛
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بلکه حتی بيرون حوزه ـ هم کمک شد.
همهی دولتها در هرحال به حوزه کمک
میکردند؛ اما در زمان آقای احمدینژاد
طوری فضاسازی شد که گویی استقالل
حوزه در حال از دست رفتن است؛ بخشی
از آن هم توسط اين آقايان نشست دورهای
با گرايشهای فکری مختلفشان بوده است.
در همين درون حوزه ،همين آيتالله
مصباح که از آقای احمدینژاد حمايتی
ً
داشتند ،اصال کمک اينچنينی نگرفتند.
يعنی بودجهی مؤسسهی امام
خمينی يک رشد غيرمعمول نداشت؟
غير معمول خير.
اينکه هر سال ده درصد بيشتر
میشد ،اما در زمان آقای احمدینژاد
ً
مثال  ۴۰-۵۰درصد؟
من از اين آمار ريز اطالع ندارم .بر اساس
آشنايیام از درون مؤسسه امام خمينی،
عرض میکنم که سليقهی آيتالله مصباح
بزرگوار اين نيست که به اين علت که آقای
احمدینژاد همسو بوده است ،خود را
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وابسته به آقای احمدینژاد بداند و کمک
خاصی بگيرد.
ساختمان مؤسسه امام خمينی
با بودجه خاص دولت آقای هاشمی
ساخته شد .حتی پيمانکار ويژه از سوی
دولت مأمور اجرای آن شد.
عرض کردم آمار دقيقی ندارم؛ بايد با
ً
مسئولين مؤسسه مصاحبه کنيد .طبعا با
شنيدهها و گفتههای رسانهای نمیتوان
قضاوت درستی کرد.
موضع استقالل از طرف نشست
دورهای در زمان احمدینژاد را
میفرموديد.
عرضم اين است که بحث استقالل که
حرف درستی است ،محدود به آنها نيست؛
اماآنها بيش از اندازه مطرح کردند .در
ً
فضای برخی از بيوت هم ـ که البته طبيعتا
با اينها هم تعامل دارند ـ مقداری بيش
از اندازه است.
شما نشست دو رهای را نقد کرديد؛

پرونده ویژه بازخوانی رابطه روحانیت و نظام
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چون بهنوعی القاکنندهی استقالل
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اما بودجهی اصلی مؤسسهی امام
خمينی ،دولتی است؛ بهعنوان اينکه يک
نهاد دانشگاهی است و کارهای علمی
انجام میدهد؛ اما از دولت میگيرد؛
يعنی نيازهايش را برطرف میکند و بيش
از نياز و انتظارش نمیگيرد.
من از زمانی که با فضای مؤسسهی امام
خمينی آشنايی دارم ،ديدهام سليقه بر اين
است که بيشتر از طريق مقام معظم رهبری
میگیرند؛ یعنی طوری تعریف شده که
ً
وابستگی به دولت نباشد .طبيعتا مسئولين
بزرگوار حوزه هم همينطور بودند .حاال زمانی
ً
شعار استقالل اين است که اصال کمکی گرفته
نشود؛ يا اينکه کمک ضابطهمند گرفته شود و
ً
مخصوصا موارد مصرف آن مشخص باشد.

@Mobahesatmagz

البته بافت آن بسیار متفاوت و گوناگون
است؛ اما برخی افراد شاخصاش ،آن
ويژگیهایی که ذکر کردید را دارند .اما
ً ّ
متقابال تشکل اساتيد را هم داريم که
بههرحال دغدغهی بحث انقالبیبودن
حوزه را دارند؛ اگر از اين سمت کسی
بگوید که نشست دورهای اینطور
ّ
است ،میتواند بگوید تشکل اساتيد
هم از سمت نهادهای انقالبی خارج
از حوزه شارژ میشود؛ تا جایی که به
نفع يک جريان خاص در ايام انتخابات
پيام میدهند .اگر قرار باشد يک نهاد
حوزوی ،فراتر از کار حوزوی موضعگيری
سياسی کند یا… چرا تنها به نشست
دورهای اساتيد اشکال میگيريم؟ طرف
مقابل نیز همین کار را میکند.
يک بحث در استقالل اين است که
استقالل نهادهای رسمی حوزوی حفظ
شود؛ همه اين را پذيرفتند .بنابراين دو مسأله
وجود دارد؛ يکی نسبت به دولتها که من
اوج آن را عرض کردم .آيت الله مصباح
ً
اصال دنبال وابستگی به دولت نبود يا حتی
اينکه بگويد استفاده میکنم .از يکی از

بزرگواران که نام نمیبرم شنيدم که آمده
بود کمکی هم بکند؛ اما چون بهعنوان
ً
یک جای رسمی نبود ،اصال نپذيرفتند.
بعدها در ايام انتخابات هم او را به علت
ً
همين سابقه اصال راه ندادند .بنابراين مهم
است که ما نهادها و اشخاص را به دولت
وابستهی مالی نکنيم.

از قبل هم نه حضرت امام و نه مقام
معظم رهبری تمايل به وابستگی حوزه
ً
به دولتها نداشتند و قطعا به اين مسأله
حساس و و نسبت به آن مراقب بودهاند.
نهادهای زيرمجموعه هم بايد در اين
چارچوب حرکت کنند و اگر بخواهند
با حوزه ارتباط داشته باشند بايد همين
ضابطه را رعايت کنند؛ در آنها هم نباید
وابستگی ایجاد شود .اما رابطهی حوزه با
ولی فقيه فرق دارد با رابطهی حوزه با دولت.
ً
اما در فضای کنونی و مخصوصا زمانی
که مقام معظم رهبری به قم سفر کردند،
برخی آقایان نشست اساتید صحبتهای
مبهمی مطرح میکردند و اینطور به ذهن
میرسید که استقالل حوزه ،یعنی استقالل
از ولی فقیه و نظام.
یک مسألهی دیگر هم در اینجا ظرفیت
مراجع و ارتباط آن با ولی فقیه است که
ً
نباید اصطکاکی باشد؛ یعنی مثال مراجع،
کارهای والیی ـ مانند رؤیت هالل ـ را
کمتر باید انجام بدهند.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

از حاکمیت جمهوری اسالمی و در
رأس آن ولی فقیه است؟
بله .اگر اين سيستم مرجعيت به بحث
ً
صرفا علمی متمرکز شود ،بندگان خدا
روز قيامت راحتتر میتوانند پاسخگو
ً
باشند؛ چون امور مالی آنان عمال در
دست اطرافیان است و نخ تسبیح در
دست خود مراجع؛ ديگران ممکن است
خود اين تنوع و تکثر
سوءاستفاده کنندِ .
مرجعیت ،بيضابطه بودن ،مصرفها و
تجميع وجوهات و… آسيبزاست.
ما بايد مرجعيت را در خدمت تشيع
بگيريم؛ نه اينکه برای تضعيف آن استفاده
کنيم؛ مرجعيتی که شأن اصلی آن شأن
علميت باشد .اگر قسمتی از ادارهی جامعه
ً
بخواهد در دست يک مرجع ـ مخصوصا
با بودن وجوهات ـ بيفتد ،با اعالم مواضع
ً
نامناسب ،مشکل ايجاد میشود .من اصال
بحثم اين نيست که ولی فقيه را قبول داريم
يا خير؛ اما اگر يک فرد منصف از منظر
بيرونی مشاهده کند ،خواهد ديد اين بحث
تاريخی در فقه «نقض حکم حاکم» بوده
و نادرست است.
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اگر بخواهيم الگوی آن را بگوييم،
میتوانیم به آیتالله شبیری زنجانی اشاره
کنیم که وارد مسائل مالی نمیشوند؛
اما جایگاه علمی خود را دارند.
ً
قصد مقایسه ندارم؛ اما مثال آيتالله
ّ
جناتی از جهت علمی در سطح ديگران
ً
هستند يا خير؟ ایشان میگويند من اصال
دنبال وجوهات نرفتم؛ یعنی يک فقيه
علمی .استقالل اين بيوت چطور حفظ
میشود؟ اگر برخی کارهای شئونات
خود را کنار بگذارند ،به علميت کار
خود و شاگردپروری هم بیشتر میرسند.
ً
اکنون واقعا نظام ما به تربيت نيروی فقيه
نياز دارد .حال اين بزرگواران چه مقدار از
وقتشان صرف اين میشود که مؤسسات
و مراکزی که تشکيل دادند را اداره کنند؟
این یک نکته.
نکتهی ديگر اينکه بخشی از آخرين
بحث ما با مرحوم ابوالحسنی منذر ،به
این بحث ما مرتبط است؛ و آن اینکه ما
نبايد برخی که ديدگاه نظريشان در مورد
واليت فقيه ،اختياراتش و… با برخی ديگر
ّ
ّ
تفاوت دارد را بهعنوان ضد واليت فقيه تلقی
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کنيم .اينها ظرفيتهایی دارند .اکنون
واليت مقام معظم رهبری و حضرت امام
از منظر ما گسترده است؛ آن هم نهفقط
در مرزهای جغرافیایی .واليت قراردادی
نيست .بر خالف سليقهی برخی آخوندهای
ً
ّ
بزرگوار متجدد اصال قرارداد اجتماعی
بیمعناست .اينجا دايرهی واليت عام
است .اما نحوهی اعمال واليتشان طوری
است که بزرگواران بومی در هر منطقه
را برجسته میکنند؛ چون نمیخواهیم
ظرفیت آنها ـ مانند آیتالله سیستانی ـ
بسوزد .مراجع داخل قم هميشه مسئولين
حوزوی را ارجاع میدهند که برای ادارهی
حوزه خدمت مراجع برويد؛ يک سياست
خيلی زيبا که همهی ظرفيتها را همآوا و
به يک سمت میکند.
چند نکته دربارهی صحبتهایی
که فرمودید به ذهن میرسد؛ ابتدا اينکه
من تصور میکنم هنگامی که در مورد
استقالل حوزه صحبت میشود ،خیلی
بحث استقالل از دولت مطرح نیست؛
چون ما در حوزه چند جای مشخص

پرونده ویژه بازخوانی رابطه روحانیت و نظام

زمستان 96
داريم که از دولت بودجه میگيرند؛ بقيه
بودجه نمیگيرند؛ مثل جامعةالمصطفی
و دفتر تبلیغات .بنابراین بهنظر میرسد
بحث بر سر استقالل از دولتها نباشد؛
بلکه بحث استقالل از حکومت است.
حکومت يعنی از ولی فقيه؟

میگويند سيستم را عوض کنيم.
ً
اگر سیستم تغییر پیدا کند که اصال جایی
برای مرجعیت نمیماند؛ مانند زمان
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در يک مقطع  ۲۰-۳۰ساله کنار
گذاشته و دوباره بازيابی میشود.
مشخص نيست .در همین تنشهای
اخیر ،رفتند و حوزهی تاکستان را آتش زدند؛
اگر طلبهها فرار نکرده بودند ،آنها را هم
میزدند .پرسش این است که چه کسانی

ً
ً
لزوما ضدمذهب نیستند؛ مثال
میگویند مشکل اقتصادی است و این
سیستم فکری نمیتواند رفاه ایجاد کند.
بهطور طبيعی آنکه میخواهد رهبر را
کنار بگذارد ،شخص رهبر مد نظرش
نیست؛ بلکه شخصیت و جایگاه رهبری
مدنظرش است؛ شخصیت او هم به
دینیبودنش است.
@Mobahesatmagz

بله؛ این نگاه میگوید کاری
که امامان معصوم(ع) انجام دادند
اين بوده که در هر دورهای تشيع را به
نسل پس از خودشان منتقل کردند و
تاريخ جمهوری اسالمی هم مقطعی
از تار يخ تشيع است؛ ممکن است
 ۴۰سال ۸۰ ،سال يا ان شاء الله تا
ظهور ادامه پيدا کند؛ اما اگر عمرش
 ۵۰سال بود ،آيا ما تار يخ شيعه را
بهطور کلی با جمهوری اسالمی تمام
کنيم؟ به تعبير حضرتعالی ،تشيع تنها
ايران نيست؛ هند ،پاکستان و… هم
هستند .بنابر آنچه شما فرموديد ،اگر
قرار باشد مراجع هیچ کار دیگری غیر
از مسائل فقهی انجام ندهند ،بر فرض
که  ۲۰سال ديگر حکومت جمهوری

اسالمی به هر دليلی به هم بخورد ،در
آن وضعیت ،فقها به دلیل نداشتن
سازمان ،دیگر نمیتوانند تشیع را تبلیغ
و منتقل کنند؛ چون همهچیز در قالب
حکومت بوده و از مراجع هم خواسته
شده که بنشینند و فقط درس بگویند و
ً
شاگردپروری کنند .اصال مگر مراجع
تقليد از دولت پول میگيرند؟  ۹۹درصد
اساتيد دست دوم هم پول نمیگيرند.
اين نکته که عرض کرديم تقرير يک نظر
ً
بود و لزوما نظر ما نيست.
در اينجا يک سؤالی با همين منطق
پيش میآيد :اگر (نعوذ بالله) جمهوری
اسالمی ساقط شود ،آيا تنها ولی فقيه
کنار گذاشته میشود يا مراجع هم کنار
گذاشته میشوند؟

میخواهند نظام را ساقط کنند؟ قشر مذهبی
که اين کار را انجام نمیدهد؛ مگر آنکه
يک قشر مذهبی خاصی تشکيل شود .یک
جریان غیرمذهبی بهچه دلیل میخواهد
نظام را ساقط کند؟ به دلیل دیانتش .در
تاریخ هم که نگاه کنید ،وقتی چنین جریانی
به راه میفتند ،نهتنها با شیخفضلالله که
مشروطهخواه است مخالفند ،بلکه سید
عبدالله بهبهانی که جزء مشروطهخواهان
هست را نیز ترور میکنند.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

رضاشاه .رضاشاه وقتی آمد بهدنبال این
بود که مرجعیت را لگدمال کند.
تضعيف کرد و در مخمصه قرار
داد؛ اما شيخ عبدالکر يم حائری
علیرغم تمامی تضييقات ـ که لباسها
را درآورند و… ـ به هرحال نگذاشت
اين نخ پاره شود .عرض من اين است
ً
که لزوما معلوم نیست اینطور باشد؛
یعنی ممکن است حتی يک نگاه سکوالر
هم بر سرکار بيايد و نگاهش به افراد
متدین اینطور باشد که اینها باالخره
یک مرجعی دارند و وجوهاتشان را به او
میدهند و… ما هم کاری با او نداریم.
ً
منطقا اينطور نيست؛ قدرت به اين
ّ
معناست که همه چيز را تا حد امکان
جلو ببريد؛ مگر آنکه زورتان نرسد؛ اين
نکتهی دوم است.
اکنون اين سيستم مرجعيت ،همهی کارهای
عمدهی آن مسائل مالی است .مشکالتی
هم دارد؛ من به دنبال نفی کلی آن نيستم؛
اما مهمتر اينکه آيا حضرت امام به دنبال
مقابله با اين سيستم بود؟ آيا مقام معظم
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رهبری به دنبال آن است که اين سيستم
تغيير کند؟ خير؛ میخواهند منضبط شود؛
یکنوع سیستم خودگردان .مقام معظم
فرض کنیم اکنون رئیس
حوزه ولی فقیه باشد؛ اشکالی دارد؟
یعنی دیگران در مسائل فقهی و
اجتماعی و سیاسی رأی تخصصی
خود را داشته باشند؛ اما ّ
ولی آن یک
ً
نفر باشد و اصال رئیس و مدیر حوزه
را عزل و نصب کند؛ چه اشکالی
ً
دارد؟ یا مثال در بحث شهریه اگر
پول بيشتری در دست مقام معظم
رهبری باشد و به من بهعنوان يک
طلبه شهريه بدهد ،آيا استقالل
من گرفته خواهد شد؟ اینکه
بگوییم رهبری کمتر پول شهریه
بدهند و مراجع بیشتر ،استقالل
حوزه حفظ خواهد شد؟ اگر مراجع
داشتند که پرداخت میکردند.

رهبری کاری نکردند که همه وابستهی
ً
مالی شوند؛ به اين معنا اصال موضوع منتفی

نسخه مکتوب  -شماره 17

است؛ چون هیچکس نمیخواهد استقالل
حوزه را از بین ببرد که ما بگوييم بايد حفظ
ً
استقالل شود .کسی نگفته که اصال نباید
وجوهات بگیرند .بله؛ ممکن است زمانی
بياييم بگوييم فالن آقا صالحيت مرجعيت
ندارد؛ این بحث دیگری است.
مسألهی ديگر اينکه اکنون بهطور مثال
اگر پول بيشتری در دست مقام معظم
رهبری باشد و به من بهعنوان يک طلبه
شهريه بدهد ،آيا استقالل من گرفته
خواهد شد؟ مراجع هر زمان که پول داشته
باشند میدهند و رهبری هم هر مقدار که
پول داشته باشد میدهد .در اينجا عدم
استقالل بدنهی حوزه و طلبهها چگونه
ایجاد میشود؟ اینکه بگوییم رهبری
کمتر پول شهریه بدهند و مراجع بیشتر؟
اگر مراجع داشتند که پرداخت میکردند.
بگذارید از سليقهی مديريت مقام معظم
رهبری بگویم؛ اآلن در این مؤسسهی شما
ً
چند نفر میتوانند رئیس باشند؟ طبیعتا
یکی از بزرگواران .ممکن است بگوييد اگر
ايشان فوت کردند ـ البته خدا حفظشان کند
ـ چه کار کنيم؟ آيا میتوانیم بگوییم اکنون
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زمستان 96
چند نفر در عرض هم مدیر باشند تا اگر
مدیرفعلی فوت کرد ،مديريت اينها باقی
بماند؟ اينطور نمیشود .فرض کنیم اکنون
رئیس حوزه ولی فقیه باشد؛ اشکالی دارد؟
یعنی دیگران در مسائل فقهی و اجتماعی و
سیاسی رأی تخصصی خود را داشته باشند؛
ً
اما ولی آن یک نفر باشد و اصال رئیس و
مدیر حوزه را عزل و نصب کند؛ چه اشکالی
دارد؟ از نگاه نظری اشکالی ندارد.
حاال به سليقهی مقام معظم رهبری و
حضرت امام بازگرديم؛ اين بزرگواران
میخواهند ادارهی آن مجموعه با ظرفيتهای
داخلی ـ ولو اينکه ده مشکل ديگر هم دارد
ـ باشد .اآلن چرا يک بخشی از حوزهی قم
دچار مشکالت جدی مديريتی است؟ به
علت همين کش و قوسهاست.

ً
سلیقهی رهبری عمال اجرا
نمیشود؛ اگر سليقهی ایشان اين است
که مدیریت با ظرفيتهای داخلی باشد،
چرا بايد يک نهاد بيرون از حوزه ،برای
حوزه رسانه راه بيندازد؟
ممکن است شما مصاديق زيادی بياوريد؛
اينطور نمیتوان پاسخ داد.
عرض میکنم اين با سليقهی
رهبری سازگار نيست.
ً
ً
من نه اثباتا و نه سلبا در اين مورد مصداقی
شما نظری ندارم .رسانهای هم که میفرمایيد
ً
قطعا برای خودش مجوز دارد.
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از باب مثال عرض کردم؛ و اینکه
آنچه اکنون اتفاق میفتد با نظریهای که
شما میفرمایید تفاوت دارد.
اآلن برای حفظ تشيع ،گاهی اوقات
ما کارهایی میکنيم که تشيع زمين

خير؛ رهبری هم بهعنوان يک
مرجع تقليد و البته به عالوهی جايگاه
حاکميتیشان پول میدهند و هيچکس
هم نمیگويد چرا پول پرداخت میکنيد.
اما الزمهی آنکه بخواهيم آن معنای
استقالل را خيلی پررنگ کنيم ،اين است
که بگويند شما که پول میدهيد پس حوزه
را وابسته خود میکنيد .اآلن من که از اين
آقايان مراجع تقليد پول میگيرم؛ آيا من
وابسته به آن آقای مرجع تقليد شدم؟ اين
فرمايش شما نقضی هم دارد؛ اگر شما
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این شاید خیلی مثال درستی
نباشد؛ چون بنیاد مستضعفان هم
ً
مثال دچار مشکالت مدیریتی است.
ً
خير؛ مثال مدرکی که در انتهای حوزه
دادند چه بود؟ سطح  ،۳سطح  .۴من
اين را بگويم چه کسی متوجه میشود؟

نمیگويم دکتر بگويند؛ خود من هم
دکترا دارم؛ اما خيلی نمیپسنديدم که به
من دکتر بگويند.

میخورد .امروزه در حوزه بسياری از
طلبهها سرخورده میشوند؛ چرا؟ چون
جايگاه اعتبار و توانمندی علميشان به
علت همين ضعفهای مديريتی هدر رفته
است .در اين سيستم مرجعيت هرکسی
میرود برای خود يک چيزی را علم میکند؛
یکی میگويد تقريب؛ دیگری میگوید
والیت و تبری و… .
بحث استقالل از جهت مالی رها شد؛
شما پاسخ اين را نداديد که چه کار کنيم؟
آيا بگوييم رهبری به طلبهها پول ندهد؟

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

میفرماييد که مستقل نمیماند ،من هم
مدام نسبت به مرجع تقليد وابسته میشوم.
اگر اين مرجع تقليد دچار مشکل شود،
من هم دچار مشکل خواهم شد .اين
جهت مالی است.
ََ
اما از جهت سياسی؛ چند علم میتوانند
جهتدهنده باشند؟ نمیتوانيم ده علم
داشته باشيم .هر روز هم يک مرجع تقليد
میآيد؛ با چه شاخصی؟
مراجع اصلی که مشخص هستند؛
همان  ۶-۷نفری که جامعه مدرسين
تأييد کرده است.
خود آنها مدام باال و پايين میشوند؛
ً
مثال شما میخواهيد برای يک مرجع
بزرگواری ،يک گزارش مديريتی درباره
ً
مسائل حوزه ببريد؛ اصال فرصت آن را
ندارد يا تمايل ندارد گوش بدهد .گوش
نمیدهد و فردا ممکن است بگوید رأی
من این بود.
نکاتی که حضرتعالی در مورد
استقالل حوزه فرموديد بسیار خوب بود؛
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به ویژه تبیین گسترهی آن .يک نکتهیديگر
که حضرتعالی هم به آن اشاره کرديد ،اين
بود که يکی از افتخارات تشيع هميشه اين
بوده کهروحانيتش مستقل بودهاند .طبق
قاعدهای که شما میفرماييد،روحانيت
ذيل ولی فقيه قرار میگيرند؛ اين بدين
معناست که اگر همان قرنهای سوم يا
چهارميک حکومتی با ولی فقيه تشکيل
ً
میشد ،ديگر اصال استقاللی نبود و ما
هم میشدیم مثل اهل سنت.
نظر شما ،مغالطهای آشکار است؛ من
استقالل از دولتهای جور و حاکمان
نامشروع را عرض کردم. اهل سنت عالم و
ً
خليفهی خودشان را جور نمیدانند؛اصال
او را قبول دارند که با او همکاری میکنند.
ضمن اینکه ما همیشه ولی فقیه داشتیم؛
همهی فقهایی که محوریت داشتند برای
زیردستان خودشان ولی فقیه بودند.
والیت آنها بیشتر حالت معنوی
داشته؛ نه سیاسی.
خير ،به اندازهای که مقدور سياسی بوده،
تابع بودند .ببینید ما اآلن نباید با این فرض
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که ممکن است در آینده فالناتفاق بیفتد،
ظرفیتسوزی کنیم؛ مانند این است که در
یک نیروی نظامی بگوییم چون امکان دارد
فرماندهی ارتش کشته یا اسیر شود ،از همین
اآلن تابع فرماندهی دوم یا جانشین فرمانده
باشیم .اینطور که هیچ کاری جلو نمیرود.
آيندهنگری است .
ّ
آيندهنگری در حد بالقوه مشکلی ندارد؛
اينکه بگوييم اين ولی فقيه رفت ،ما باز
هم نياز بهرهبر داريم؛ شما بياييد رهبر
بعدی باشيد؛ یعنی يک سيستمی برای
شناسايی ولی احسنداشته باشيم و داريم.
بنابراین باید یک سیستم داشته باشیم؛ نه
اینکه از اآلن بگوییم ما نسبت به ولی فقیه
تبعیت نداریم و ایجاد درگیری کنیم؛ آن
ً
هم با برخی توجیهات ظاهرا جالب؛ مثل
اینکه میگوییم ما داریم نقد میکنیم!
نقد را باید درون سیستم مطرح و پیگری
کنیم .در فلسفههای تحلیلی میگویند
خود «بیان» ،فعل است .بنابراین با این
کار بیش از آنکه مشکل را حل کنیم ،ولی
فقیه را تضعیف میکنیم.
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زمستان 96
بازخوانی رابطه روحانیت و نظام ()۷؛ حجتاالسالم والمسلمین میرزایی در گفتوگو با مباحثات:

در روش اجتهاد موجود جایی برای معیشت مردم نیست

احمد نجمی /مرتضی معراجی

ً
ً
سیستم فهم ،استنباط ،مطالعه ،تخصصها و تربیتهای حوزوی ،اساسا سیستم ارتباطدهی معیشت به دین نیست .مرجع تقلید غالبا
درد معیشت مردم را ندارد؛ بلکه بیشتر درد دین مردم را دارد .فقه  ۱۴۰۰سال بیرون از حاکمیت و جامعه بوده .وجود فقیه در شهر ،دلیل
وجود فقاهت در شهر نیست .گاهی انسان در شهر حضور دارد ،اما واقعیتش در شهر نیست .فقاهت با فقیه فرق دارد؛ فقاهت ما برای
اینکه به پروژهی مدیریت سیاسی ،اجتماعی و تمدنی امام خمینی پاسخگو باشد ،باید تحوالت ریشهای میکرد که نکرد.
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در اغتشاشات اخیر شاید برای
اولین بار حوزه و روحانیت و حتی
در یک نگاه کلی ،دین و مذهب هم
ً
مورد هدف قرار گرفت؛ مثال در بعضی

شهرها به حوزههای علمیه حمله
کردند و علیه طالب ناسزاگویی شد.
ً
طبیعتا این تحرکات ناشی از برقراری
رابطهی اینهمانی میان نهاد روحانیت

و نهاد حکومت در ذهن مردم است.
بهنظر میرسد اکنون و پس از نزدیک
به چهل سال که از انقالب میگذرد،
نیازمند بازتعریف و بازسازی رابطهی

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

میان روحانیت و حکومت هستیم؛
چراکه در ذهن مردم اینطور جاافتاده
که حکومت ،حکومت آخوندهاست.
از این منظر برای مردم اهمیتی هم ندارد
که طیفهای مختلفی در حوزه وجود
ً
دارند و اصوال برخی حوزویان قائل
به دخالت در امور سیاسی نیستند؛ یا
برخی مراجع بهطور مرتب نارساییها را
به مسئوالن تذکر میدهند و ...تحلیل
جنابعالی از این مسأله چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم .تشکر میکنم
از شما و همکارانتان در سایت مباحثات
بهخاطر این توجه و این کار ارزشمند .اعتقاد
بنده این است که هیچ نهاد و شخصیتی،
بدون جدیگرفتن نقد و آسیبشناسی،
امکان رشد و بالندگی ندارد؛ چه نهاد
حوزه و چه نهاد قدرت و دیگر نهادهای
اجتماعی .تمام نهادهای انسانی برای
رشد ،نیاز به منتقد و ناصح و واعظ دارند.
لذا اصل جریان نقد را نمیتوان داخل در
سیاهنمایی کرد .سیاهنمایی یک جریان
نقدی نیست؛ نقد یعنی سره را از ناسره
جدا کردن و دادن راهکار برای اصالح.
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نقد در بعضی تعاریف دیگر یعنی تعیین
قلمروها و حد و مرزها .درنتیجه ذات نقد
با ذات سیاهنمایی متفاوت است و گاهی
در اهداف هم متناقضاند؛ سیاهنما بهدنبال
تضعیف و تخریب است؛ اما ناقد بهدنبال
از اعتراض عمومی باید
بهطور جدی ترسید .حضرت
امیر(ع) در عهدنامه مالک اشتر
تعبیر «السخط العامه» را بهکار
میبرند؛ سخط یعنی خشم،
اعتراض و نارضایتی؛ حضرت
به صراحت به مالک میفرمایند
مراقب نارضایتی عمومی باش.
تصور خود بنده این است که وجود
سخطالعامه یا نارضایتی عمومی،
سالب مشروعیت است.

اصالح و ساماندهی است؛ دلسوز است و
شرایط اخالقی را رعایت میکند .نقد یک
روند معرفتی ـ اخالقی است؛ سیاهنمایی
ً
یک روند معموال سیاسی و غیراخالقی
است .درنتیجه باید از همهی حرکتهای
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در راستای اصالح و نقد استقبال کنیم؛
اگرچه گزنده و تند باشد.
حوادث اخیر بهنظرم باید با صداقت
تمام و در جای مناسب واکاوی و علل و
ریشههای حقیقی آن استخراج شود .من اآلن
وارد این مسأله نمیشوم .از ابعاد مختلف
این اعتراضات قابل توجه است .منتها از
اعتراض عمومی باید بهطور جدی ترسید.
حضرت امیر(ع) در عهدنامه مالک اشتر
تعبیر «السخط العامه» را بهکار میبرند؛
سخط یعنی خشم ،اعتراض و نارضایتی؛
حضرت به صراحت به مالک میفرمایند
مراقب نارضایتی عمومی باش .تصور
خود بنده این است که وجود سخطالعامه
یا نارضایتی عمومی ،سالب مشروعیت
است؛ یعنی باید ما را نگران تنگشدن و
ضیقشدن دایرهی مشروطیت بکند؛ چون
مشروعیت دینی و الهی را نمیتوانیم
خیلی از مشروعیت مردمی جدا بکنیم؛
باید اسمهای دیگری روی آن بگذاریم.
مشروعیت قید عمل هم دارد؛ فقط قید
ثبوت نیست؛ قید اثباتی هم هست .یک
امر مشروع را نمیتوانیم بگوییم که این از
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معترضین واقعی
تعدادشان بسیار بیشتر از آن
چیزی است که دیدیم؛ حداقل
هشتاددرصد مردم ایران از
مسائل اقتصادی و معیشتی
ً
ناراضیاند؛ چون عموما مردم
از مدل اقتصادی کشور ـ اعم از
تحلیل اقتصادی ،اطالعرسانی
اقتصادی ،فساد اقتصادی،
پوسیدهبودن ساختار مدیریتی
کشور ـ ناراضی هستند.
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یعنی دین و معیشت ـ چگونه است .مراجع
و حوزه بهدنبال ساماندهی دین هستند؛
یعنی میگویند ما به دین مردم کار داریم؛
از ما توقع دارید که ما بیاییم کار دنیا و
حکومت را انجام بدهیم؟ در یک کالم
مرجع تقلید خودش را متولی دین مردم
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نظر الهی و دینی مشروع است؛ اما چون
مردم نمیخواهند و نارضی هستند و بیعت
نمیکنند ،اینجا مقبول نیست؛ یعنی یک
دوگانهی مقبولیت و مشروعیت را درست
بکنیم .نه؛ مشروعیت الهی هم هستیشناسی
است ،هم حکمت عملی است و هم عقل
عملی؛ یعنی هرسه را شامل میشود .این یک
نکته که باید بهعنوان مقدمه عرض میکردم.
از سوی دیگر بنده اعتقاد دارم که این
جریان ـ یعنی اعتراضات اخیر ـ یک
جریان پرورشیافتهی دشمن بود؛ بنده
به این مسأله باور دارم .علت آن هم این
است که معترضان ،چندصدبرابر این
تعدادی هستند که به خیابانها آمدند
و یک حرکت تخریبی درست کردند؛
یعنی دلیل بنده این نیست که ما معترض
نداریم؛ بلکه میگویم معترضین واقعی
تعدادشان بسیار بیشتر از آن چیزی است
که دیدیم؛ حداقل هشتاددرصد مردم ایران
از مسائل اقتصادی و معیشتی ناراضیاند؛
ً
چون عموما مردم از مدل اقتصادی کشور
ـ اعم از تحلیل اقتصادی ،اطالعرسانی
اقتصادی ،فساد اقتصادی ،پوسیدهبودن

ساختار مدیریتی کشور ـ ناراضی هستند.
حاال حوزهی سیاست را ورود نمیکنیم که
داستان غمانگیز خودش را دارد .اینکه ما
یک تعداد محدودی را که در هر شهری
بیرون آمدند و اعتراض کردند را بگوییم
ً
معترضان معیشتی درست نیست؛ اتفاقا
کسانی که فردای آن اعتراضات ،و در
اعتراض به آنها به خیابانها آمدند هم
همان معترضان معیشتی و اقتصادی بودند؛
آمدند که به آنها بگویند حق اعتراض
معیشتی ما را خراب نکنید؛ ما این حق را
برای خودمان محفوظ نگه داشتیم و ممکن
است روز دیگری از آن استفاده بکنیم.
اما نکتهی دیگری که میخواهم عرض
کنم ،ارتباط این وضعیت اقتصادی و
معیشتی ،با جایگاه روحانیت و فراز و
فرود آن است .اعتقاد بنده این است که
درس کالسیک روحانیت و حوزه ،نظام
آموزشی و تربیتی و کادرسازی روحانیت
و منطق فهم دین رایج یا به عبارت دیگر
روش اجتهاد موجود ،جایی برای معیشت
مردم ندارند؛ یعنی سیستم فهم ،استنباط،
مطالعه ،تخصصها و تربیتهای حوزوی،

ً
اساسا سیستم ارتباطدهی معیشت به دین
ً
نیست .مرجع تقلید غالبا درد معیشت مردم
را ندارد؛ بلکه بیشتر درد دین مردم را دارد.
حاال توضیح میدهم که ارتباط ایندو ـ
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میداند و دولتها را متولی دنیای مردم.
سعادت واقعی در دنیا با گرسنگی و فقر
ناسازگار است؛ البته فقر اضطراری؛ نه فقر
اختیاری .پس این یک نکته؛ که در حوزهی
علمیه در سامانه تفکر و تولید اندیشه و
استنباطی ما اصالح معیشت ،اندیشه

در حین کار با اجناس یا معامالتی روبهرو
میشود که دربارهی حلیت و حرمت آنها
برایش سؤال ایجاد میشود؛ یعنی نگاه
انفعال به اقتصاد مردم .نگاه دیگر میگوید
ً
که اساسا کار ،اقتصاد و تولید بهعنوان یک
مطلوبیت فعاالنه و نه منفعل ،بهعنوان

اقتصادی فقه اقتصادی جایگاهی ندارد.
درحقیقت فقهای ما قبول کردند که پاسخگو
به سؤالهای متشرعان فعال در اقتصاد
باشند .دراینباره دو نکته وجود دارد؛ یک
وقتی شما بهدنبال حل پرسش دینی بازاری
ً
هستید؛ که مثال بازاری دارد کار میکند؛

یک نگاه دستگاهی و ساماندهی و توسعه
اجتماعی ،از کانونهای دستگاه فقاهتی و
دینی ماست؛ و فقها از جملهی اهتماماتشان
باید برداشتکردن بینش و نگاه اقتصادی
دینی ،فهم دستگاهی ،منظومهای و جامع از
اسالم و تالش برای اصالح نگرش و بینش

نسخه مکتوب  -شماره 17

و دستگاههای معرفتی و تطبیقی و عملی
اقتصادی و غیراقتصادی باشد .ما این را
نداریم متأسفانه .این باعث شده که مردم
نگاهشان به روحانی نگاه آخرتی باشد؛ عقدی
بخواند ،نماز میتی ،وجوهاتی بگیرد و. ...
گویی روحانیت مصرفکننده
است...
بله؛ و این تقسیم کار ،خطرناک است
و ما باید آن را اصالح کنیم .این هم یک
مطلبی است که بهنظر من امروز حوزه
علمیه باید در دو عرصه مطالبهشونده باشد؛
نه مطالبهکننده .در عرصه اقتصادی و در
حوزه نظری فرهنگسازی و بینشی حوزه
مطالبهشونده است؛ یعنی حوزه این حق را
ندارد که دستگاه فقاهتی عصر محکومیت،
عصر مقهوریت ،عصر انزوا ،عصر زندان و
شکنجه و عصر اموی و عباسی را بر عصر
امام خمینی تطبیق و تعمیم بدهد .فقاهت
شیعی عصر اموی و عباسی و عثمانی با
ً
فقاهت شیعی عصر امام خمینی زمین ،ذاتا
باید مأموریتش تفاوت داشته باشد؛ چون
دو فضاست؛ این فضای حاکمیت و امامت
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است؛ آن فضای محرومیت ،مقهوریت و
زندان؛ آن فضا برای حفظ فقه و فقاهت تالش
میکرد؛ این فضا برای کارآمدی؛ آن فضا برای
زندهماندن فقه بود؛ این فضا برای زندهماندن
ً
جامعهی بشری؛ اصال مأموریت فرق کرده
ً
است .آن میخواهد صرفا از بین نرود و
متالشی نشود .فقهای ما نمیتوانستند درگیر
داستانهای سیاسی و اجتماعی زمانهشان
بشوند در حد وسیع .اما اآلن فقیه خودش
این ماجرا را ساخته؛ پدیدهی انقالب یک
پدیدهی ساختهی دستگاه فقاهت ماست.
خب این مسئولیت باالیی است .این یک
مطالبهای است که روحانیت مسئولیت دارد
دربارهی تولید فهم تازه و بازآفرینی اندیشه
دفنشده زیر تاریخ و بازآفرینی ،بازارائه و
نبش این حیات .این فقاهت مثل طالست؛
مثل میت نیست که زیر خاک از بیرن برود؛
آیات قرآن و روایات اهل بیت (ع) همچون
طالیی است که زیر خاک مانده؛ زیباست؛
ارزش دارد؛ قابل فروپاشی و مرگ نیست.
خب این یک مطالبه بزرگ است که ما فهم
دنیایی از فقه را احیا کنیم.
فهم آخرتی هم چیزی جز فهم خوب و

تطبیق خوب اسالم در دنیا نیست؛ یعنی
آخرت و دنیا نسبت طولی دارند؛ اینطوری
نیست که بگوییم فهم دنیایی فهم سکوالر
ً
است .اساسا زیست دنیایی و دنیاسازی
دنیایی
یعنی همهچیز؛ امتداد یک زیست
ِ
درست ،میشود یک آخرت زیبا و بهشت؛
و امتداد یک دنیای بد ،ضنک (به تعبیر
قرآن) و گرفتار فقر فرهنگی و قوت ال یموت
میشود یک اخرت زشت و دوزخ .هرچند
خداوند ارحم الراحمین است و همه را نجات
میدهد؛ اما بهطور طبیعی آخرت و دنیا مثل
دو روی یک سکه هستند و نباید دوگانگی
بین ایندو برقرار کنیم .حتی من عرض
میکنم که اسالم آمده فقط برای اصالح
دنیا! میگویید پس آخرت چه؟ میگوییم
آنجا تابع اینجاست .در عالم آخرت که به
تعبیر عالمه طباطبایی عالم اعتباریات جمع
میشود ،کارایی دین چیست؟ آنجا موقع
برداشت است؛ محل دروکردن هرآنچیزی
است که در مزرعهی دنیا کاشتهایم؛ یعنی
همان اعمال ما در این دنیا .دنیاگرایی
و دنیاپژوهشی دیندارانه متفاوت است
بهلحاظ فلسفی با دنیاپژوهشی و دنیامداری

سکوالریستی و انسانمدارانه .اینجا دنیا
ً
بسیار با اهمیت است .اساسا در دنیا گوهر
گرانبهایی داریم که معبر جلب رضایت
خداست و آن عبارت است از مردم .مثل
همان رابطهی دنیا و آخرت که عرض کردم
رابطهی طولی دارند ،حقالناس و حقالله هم
رابطهی طولی دارند؛ خدا از انسان چیزی
جز حقالناس نخواسته .میفرمایید نماز
چه ربطی به مردم دارد؟ دربارهی همین
نماز هم گفته شد که «تنهی عن الفحشاء
والمنکر»؛ یعنی شما با خواندن نماز ،رام و
آرام میشوید ،به دیگران آزار نمیرسانید،
حقشان را ضایع نمیکنید و مرتکب فحشا
و منکر نمیشوید .پس نماز هم با این نگاه
میشود وسیلهای برای رامکردن انسان و
نفعرساندنش به همنوعانش؛ واال خدا که
نیازی به نمازخواندن ما ندارد .ما حقالله
ً
مستقل از حقالناس نداریم .اتفاقا این
حقالناس ،در ذاتش حقالله است؛ چون
ما بهعنوان انسان حق ذاتی نداریم؛ ما
همهی وجودمان فضل الهی است؛ یعنی
حتی از آنطرف میخواهم بگویم که تمام
معامالت و زندگانی انسان لله است؛ حتی
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اگر برای انسانهای دیگر باشد .دراینباره
ً
قرآن تعبیرات تکاندهندهای دارد؛ مثال
میگوید انسان هنگامی که صدقه میدهد
قبل از اینکه به دست فقیر برسد به دست
خدا میرسد و تعابیری از این دست.
همهی اینها نشاندهندهی این است
که مردمداری ،مسیر تحقق دین است و
ما این مسیر را جدا کردیم .پس مطالبهی
دوم ،مطالبهی فرهنگی از حوزه بود؛ به
این معنا که حوزه در عرصهی فرهنگ،
مطالعهشونده است.
قبل از اینکه وارد مبحث بعدی
شویم ،سؤالی داشتم درمورد بحث
اقتصادی و نگاه انفعالی و فعاالنهای
که اشاره کردید و اینکه با فقدان رویکرد
فعاالنه در این زمینه در حوزه مواجهیم.
باتوجه به اینکه این رویکرد فعاالنه را
بیشتر ناظر به سطح مطالبهگری نظری
بیان فرمودید ،پرسش من این است که
با توجه به امکاناتی که حوزه ـ بهویژه
پس از انقالب ـ در اختیار دارد ،چرا
این رویکرد فعاالنه در سطح عملی و در
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جهت معیشت مردم دنبال نشود؟ چرا
حوزه در بحث عمران و آبادانی مشارکت
فعال نداشته باشد؟ کما اینکه برخی
آقایان هرچند بهصورت محدود وارد
این حیطه شدهاند؛ مانند کارهایی که
حجتاالسالم والمسلمین شهرستانی
نمایندهی تاماالختیار آیتاللهالعظمی
سیستانی انجام میدهد؛ یا نمونهی
درمانگاه بقیتالله قم که از یادگارهای
خوب مرحوم آیتاللهالعظمی میرزا
جواد تبریزی است .نمونهی تاریخی
دیگر مرحوم مال عباس تربتی است که
کتاب «فضیلتهای فراموششده» در
شرح خدمات عمرانی ایشان توسط فرزند
فرزانهاش عباسعلی راشد نگاشته شده.
ً
ً
اصوال این نگاه که کار علما صرفا تولید در
حوزهی معرفتی است ،بهظاهر با سیرهی
معصومین(ع) هم تناقض دارد؛ چراکه
ً
مثال شخصیتی مثل حضرت امیر(ع) در
کنار ارشاد و تربیت جامعهی مسلمین
و نیز حکومت ،کار عمرانی هم انجام
میداد؛ مانند ایجاد نخلستان؛ یعنی نوعی
دنیامداری عملی؛ یکجور پرداختن
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ً
مستقیم به دنیای مردم .طبیعتا در چنین
حالتی پذیرش مسائل معرفتی از سوی
مردم نیز بهتر خواهد بود .نظر حضرتعالی
دربارهی این رویکرد چیست؟ چرا غالب
علما و مراجع به آن نمیپردازند؟
خب چند نکته است که باید مرز آنها
مشخص باشد .یکی اینکه در زمانهای
گذشته ارزش دانش و معرفت آنگونه که امروز
شناخته شده ،شناختهشده نبود .اصالح اقتصاد
چند میلیون معتاد در کشور
داریم؛ اما آن را منکر تلقی نمیکنیم
ً
و حساسیتهای منکراتی را صرفا
متمرکز کردیم بر مقوالتی مانند
حجاب .اعتیاد از مصادیق منکر
ً
اعظم است .یا مثال ربا؛ بهنظرم
یکی از گناهان کبیرهای که ما
مرتکب شدیم ،نهادینه کردن
رباست؛ نه سکوت در برابر ربا؛
کأن اقامهی ربا کردیم!

و معیشت مردم در زمانهای گذشته شاید
منوط به این بوده که شما آستین باال میزدید
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ما نیاز داریم اقشار مختلف
جامعه را با یک نگاه تازه آشنا
کنیم .عامل این خلل کجاست؟
بهنظر من کمتجربگی دستگاه
فقاهت ما در تصدی اجتماعی ـ
سیاسی است .لذا کار حضرت
امام کار بزرگی بوده است.
روحانیت خودش را متولی سعادت
آخرتی مردم میدانسته و حتی
در مسائل دنیایی به فکر تأمین
خودش هم نبوده؛ چه برسد به
اینکه به فکر حکومت باشد؛
یعنی دستگاه روحانیت امکان
تأمین نیازهای مادی خودش را هم
نداشته.
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جامع (انسانشناسی باوری ـ اخالقی ـ
فقاهتی؛ بهصورت جامع) را در اختیار
داشته باشد تا بتواند انسانها را از نظر

شما داشتید به این نکته اشاره
میکردید که حوزه اآلن دربرابر اقتصاد و
ً
عمال مسئول
معیشت مردم ،خودش را 
ً
نمیداند و اگر هم ورودی دارد ،صرفا

@Mobahesatmagz

و کاری برای مردم بهصورت عملی انجام
میدادید .اما امروز الزم نیست روحانیت
برای مردم کار یدی بکند .اقتصاد امروز،
اقتصاد غیریدی ،دانشبنیاد ،بینشساز و
مهارتآموز است .شما با نیمساعت تحلیل
میتوانید بینش یک نفر را عوض کنید و تا
آخر عمرش او را در مسیر دیگری قرار دهید.
اآلن بزرگترین معضل ما عدم توانایی در
کار عملی نیست که شما بهعنوان یک
روحانی بیایید بهجای مردم کار بکنید؛ اآلن
معضل در ندانستنها و نخواستنهاست؛
یعنی فقر فرهنگی و فقر نفسانی .یک بحران
نفسی برای انسانها بهويژه جوانها پیش
آمده؛ جوانها ،کاری نیستند و ترجیح به
لذتگرایی دارند و جذب عرصههای دیگر
میشوند .درست نیست بهجای آنان کار
کنیم؛ بلکه باید درد ،تربیت ،بینش ،منش
و اخالق را در آنها برانگیزاند .گاهی که با
برخی از اینها صحبت میکنیم ،سرشان
را هم به نشانهی تأیید تکان میدهند؛ اما
باز بهدنبال عالفی ،قهوهخانه و ماهواره
میروند و وقتشان را تلف میکنند .این
یک بحث تربیتی است؛ «ان الله ال یغیر ما

بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم»؛ یعنی تغییر
انفسی مد نظر است .حوزه باید مهارتها،
تواناییها ،درک از زمانه و انسانشناسی

فکری ،اخالقی و اجتماعی اصالح کند
و بشوراند علیه ضعف نفسانی خودشان.
اینها کارهای بزرگی است .ما فکر میکنیم
در داخل حوزه باید برای مردم کار کنیم.
حوزه با نگاه دانشبنیادی باید به مقوالت
زمانه نگاه کند؛ نه با نگاه یدی و فیزیکال.
ً
مثال فتواهای راجع به قداست ،قربآفرینی و
تطهیرکنندگی کار باید زیاد باشد .کارکنندگان
و کارآفرینان باید از نگاه یک مرجع تقلید،
جزو مقربان الهی تلقی شوند .جوانی که با
طهارت و قداست و دور از آلودگی کار میکند
و نتیجهی کارش را هم در مسیر منطقی،
عقالنی و شرعی هزینه میکند ،باید از نظر
حوزوی یک جوان برتر تلقی شود .بنابراین
ورود حوزه به عرصههایی مثل اقتصاد باید
فرهنگی و بینشساز باشد؛ نمیگویم اآلن
نیست؛ بلکه باید بسیار پررنگتر از اآلن
باید باشد؛ اآلن کم است.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

از جهت پاسخگویی به مسائل فقهی
ً
در حوزهی اقتصاد و معیشت یا نهایتا
مطالبهگری از دولت است .بحث این
است که با توجه به منابع مالیای که
در اختیار علما و مراجع است ،چه
ایرادی دارد که با استفاده از این منابع
ً
مثال بیمارستان یا مراکز تفریحی برای
مردم ساخته شود؟ ضمن اینکه فکر
نمیکنید برای پرداختن و برجستهکردن
نگاه بینشساز در حوزهی اقتصاد و
معیشت ،قدری دیر شده؟ شاید اگر از
اوایل انقالب چنین رویکردی غالب
بود ،نتیجه طور دیگری رقم میخورد؛
اما در شرایط بحرانی فعلی بعید است به
نتیجه برسد .اگر در قالب مثال بخواهم
عرض کنم ،رویکرد مد نظر شما مانند
پیشگری از بیماری است؛ اما اآلن با
خود بیماری مواجهیم و نیاز به مسکن
و درمان داریم.
بله؛ به این نکته هم خواهم رسید.
دربارهی کارکردن روحانیت من موافقم؛
از این جهت که روحانی نباید فکر بکند
وظیفهی او درسخواندن است و دیگران
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باید تأمینش کنند؛ این نگاه در دنیای امروز
قابل قبول نیست .اآلن یک روحانی کافیست
فقط به یک زبان مسلط باشد یا اهل قلم
باشد؛ معیشتش تأمین است؛ این کارها
همجنس کار روحانی هم هست .مردم
ما برای روحانی خوشصدا ،خوشفکر
و خوشقلم هزینه میکنند؛ چنانکه برای
افرادی با این خصوصیات در هر قشری
هزینه میکنند .مردم قسم نخوردند که اگر
با روحانی خوشفکر مواجه شدند او را
ً
پس بزنند؛ نه؛ اتفاقا روحانیون خوشفکر
میتوانند بدون دغدغه در دل مردم زندگی
کنند .لذا اعتقادم این است که روحانیون
باید کار کنند؛ منتها کار در معنای مدرن
آن؛ مدرن نه بهمعنای غربی؛ بلکه در مقابل
ً
کار یدی عرض میکنم .مثال برای یک منبر
ده هزار نفر میآیند پای منبر یک روحانی؛
مردم دوست دارند و استفاده میکنند.
یعنی مردم احساس کنند که این
روحانی در حوزهی تخصصی خودش
دارد یک نفعی به آنها میرساند؛ حاال
چه با ابزار قلم و چه با ابزار بیان و...
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؛ احساس نکنند که روحانیون سربار
ً
آنها هستند .مثال فرزندی که برای
خانواده مشکالتی درست کرده از نگاه
اخالقی و روانی ،اگر با صحبتهای
یک روحانی ،این مشکالت برطرف
شود ،آن خانواده تا آخر عمر خود را
مدیون آن روحانی میدانند.
ً
دقیقا؛ یعنی من تولید ایده ،بینش و فرهنگ
میکنم؛ فرهنگ موفقیت ،ارتقا ،پیشرفت،
تربیت ،ساماندهی خانه و ساماندهی مناسبات
اجتماعی؛ اینها عناصر موفقیتاند .اسالم
و دین ،عنصر نجاتبخش و اصالحکنندهی
حال ما در این دنیاست .امروز ما با پدیدههایی
ً
روبهرو هستیم؛ مثال چند میلیون معتاد در
کشور داریم؛ اما آن را منکر تلقی نمیکنیم
ً
و حساسیتهای منکراتی را صرفا متمرکز
کردیم بر مقوالتی مانند حجاب .اعتیاد از
ً
مصادیق منکر اعظم است .یا مثال ربا؛ در
یک جامعهای ربا توسط نهادهای رسمی
نهادینه بشود! من بهنظرم یکی از گناهان
کبیرهای که ما مرتکب شدیم ،نهادینه کردن
رباست؛ نه سکوت در برابر ربا؛ کأن اقامهی
ً
ربا کردیم! قبال اگر بانکی ربا میگرفت،
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را با یک نگاه تازه آشنا کنیم .عامل این خلل
کجاست؟ بهنظر من کمتجربگی دستگاه
فقاهت ما در تصدی اجتماعی ـ سیاسی
است .لذا کار حضرت امام کار بزرگی بوده
است .روحانیت خودش را متولی سعادت
آخرتی مردم میدانسته و حتی در مسائل
دنیایی به فکر تأمین خودش هم نبوده؛ چه
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میگفتیم دورهی طاغوت است؛ اما در
دوران حاکمیت دین چگونه توجیه میشود
طبیعیسازی و مقبولیت دادن به این پدیده؟
یا معضالت و بحرانهای دیگری مانند
تشویش ،اضطراب ،افسردگی ،خودکشی ،از
خودبیزاری و نفرت از دیگران؛ یک گوشهای
از اینها بیرون بیاید ،بروزش داعش است
که آنطور جهان را ویران
میکند .اگر فروپاشی
روحی انسان ،تبدیل شود
به خروجی جریانهای
اجتماعی ،صدها داعش از
دل آن بیرون میآید .انسان
در عین حال که خلیفةالله
است ،اگر مدیریت نفسی و
معنوی نشود ،عامل انفجار
اجتماعی میشود .ما در حوزه مسئولیت
داریم .من این را بارها گفتم؛ با رویکرد سنتی
فقاهتی «باید و نباید» و «حالل و حرام»،
نمیتوانیم نجاتبخش انسانیت معاصر
باشیم .فقاهت ما فاقد تکوین اخالقی است.
نمیگویم فقها فاقد تکوین اخالقیاند؛ چون
فقهای ما همه متخلق هستند .چندی پیش

در جلسهای که با برخی مشاورین داشتم،
به آنها گفتم من مشاور نیستم؛ اما شما
اگر بخواهید در عرصهی مشاوره از فقه
بهره بگیرید ،اختالفات عمیقتر میشود؛
لذا از اخالق بهره میگیرید .همهی آنها
این حرف را تأیید کردند.
بنابراین ما نیاز داریم اقشار مختلف جامعه

برسد به اینکه به فکر حکومت باشد؛ یعنی
دستگاه روحانیت امکان تأمین نیازهای
مادی خودش را هم نداشته .من همیشه
میگویم روحانیای که خودش را نمیتواند
جمع کند و اگر به او خمس نرسد باید دراز
ً
بکشد و مثال بیکار در مؤسسهاش بخوابد،
ً
چنین کسی اساسا نهتنها نمیتواند دنیای
مردم را آباد کند ،بلکه دنیای
خودش هم مدیون تالش
دیگران است .این یعنی نگاه
اقتصادی ،نگاه فرهنگی و
نگاه اخالقی در دستگاه
فقاهتی ما ضعیف است.
در اسالم نقص نیست؛
در قرآن کریم و احادیث
و سیرهی اهل بیت(ع)
نقصی وجود ندارد؛ نقص از ماست .بین
سبک زندگی معصومین(ع) و اقطاب
دینی ما تفاوتهای زیادی وجود دارد؛
در ضیق و سعه و کیفیت .معصومین(ع)
سبکزندگیشان طوری بوده که ما باید
فقهمان را بر آن قامت و قیاس بنا میکردیم؛
ً
یعنی ما مثال باید زیست و سیرهی امام
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صادق(ع) را میدیدیم و خروجی باید و
نبایدی اجتماعی را که اسمش فقه است،
ً
مطابق آن استایل میساختیم .مثال میپرسند
فقه حکومتی چیست؟ باید بگوییم فقه
حکومتی همانی است که حضرت امیر(ع)
انجام داد؛ هرکاری که حضرت انجام داد
جزو فقه حکومتی است .فقه چیست؟ فقه
یعنی رفتاری که ائمهی ما و آن نظام رفتاری
و آن مدل حیات و سبک زیستی که یک
امام اجرا کرده است.
خب این ادعای بزرگ و قشنگی
است؛ اما در عمل آیا امکان وقوع دارد؟
متأسفانه حتی ادعای آن هم نیست؛ چون
ً
منابع احکامی ما کامال آیاتاالحکامی و
حالل و حرامی هستند .باور به این جامعیت
و این نگاه وجود دارد؛ اما وقتی به مرحلهی
ً
تقسیم نقشهای میآییم میگویند که مثال
آقای فالنی عالم اخالق است و دیگری
ً
عالم فقه است و ...او میگوید من فعال
به نماز صحیح مردم کار دارم و به اینکه
آیا آن نماز مقبول است یا نه کاری ندارم؛
ً
یا مثال چیزی بهنام نگرشهای نظاممند،
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جامع و شبکهای نداریم .تا این نگاه اصالح
نشود ما دور خودمان خواهیم چرخید.
براساس مدل سنتی فقاهت پیشاخمینی
نمیتوانیم جامعهی پساخمینی را مدیریت
کنیم .باید نگاه ما به فقاهت نگاه عقالنی،
اخالقی و جامع باشد و این نیازمند تحول
و انقالب نه فقط در نهاد حوزه ،بلکه در
شیوهی فقاهت است.
پس با توجه به فرمایشات شما
میتوانیم چنین نتیجه بگیریم که تجربهی
چهلسالهی پس از انقالب ،تجربهی
موفقی نبوده؛ چون همین مواردی که
شما برشمردید را نتوانستیم عملی کنیم.
من تجربه را ناموفق نمیدانم .ببینید ما
وارث  ۱۴۰۰سال فقه خارج از صحنه
هستیم؛ با وجود چنین میراثی و نیز درگیریها
و چالشهای مختلفی که در این چهل
سال داشتیم ـ اعم از درگیری فرهنگی با
غرب ،بحرانهای اقتصادی ،وضعیت
ناامن منطقه و ...ـ چه انتظاری از مراجع،
حوزه و روحانیت میتوانیم داشته باشیم؟
ما هنوز فاصلهی نجومی داریم با اهداف و
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برنامههای اسالمی .پس فقه  ۱۴۰۰سال
بیرون از حاکمیت و جامعه بوده .وجود
فقیه در شهر ،دلیل وجود فقاهت در شهر
نیست .گاهی انسان در شهر حضور دارد،
اما واقعیتش در شهر نیست .فقاهت با فقیه
فرق دارد؛ فقاهت ما برای اینکه به پروژهی
مدیریت سیاسی ،اجتماعی و تمدنی امام
خمینی پاسخگو باشد ،باید تحوالت ریشهای
میکرد که نکرد؛ تحوالتی که بهنظر من باید
در درون حوزه و با انگیزههای درونی حوزه
صورت پذیرد؛ نه اینکه از بیرون و از دل
حاکمیت ،طرح تغییر حوزه اعمال شود .ما
فقط باید از حوزه مطالبهگری کنیم و اجازه
ندهیم که حوزه فقط مطالبهگر ما باشد .امروز
حوزه بدهکار نظام اسالمی است .نظام
نظریه میخواهد .فقهایی که ایراد کردند به
ربویبودن اقتصاد ،یک جزوهی صدصفحهای
در اقتصاد ننوشتهاند؛ یک مدل درست ارائه
ندادهاند؛ اقتصاد را از نظر اسالم برای ما تعریف
نکردهاند .فقط به جزئیات پرداختهاند؛ نظریه
ندادهاند .بانک را نمیتوانیم با درس اخالق
اقتصادی مدیریت کنیم؛ بانک نظریه و نظام
اقتصادی الزم دارد .به تعبیر شهید صدر،

پرونده ویژه بازخوانی رابطه روحانیت و نظام

زمستان 96

و تشویق حوزه برپا شده؛ ولی
اآلن احساس تنهایی میکند؛
احساس میکند بهجای اینکه
تغذیهشوندهی از حوزه باشد از نظر
فکری ،تغذیهکنندهی حوزه است؛
یعنی حوزه تقویتکنندهی نظام
نیست از نظر تئوریک.

نیست .اما فرمایش شما برعکس این
حالت است؛ یعنی میفرمایید نظام
باید مطالبهگر باشد از حوزه.
ببینید حوزه به اندازهای که نظریه و
اندیشهی راهگشا ،گرهگشا و افقساز در
حوزهی مدیریت دینی سیاست و فرهنگ
ارائه داده ،به همان میزان حق مطالبه دارد؛
یعنی معادلهای که بنده ترسیم میکنم
اینگونه است .شما فرض کنید مرجع
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باور رایجی است که میگوید

حکومت اسالمی به پشتوانه
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ً
بانک غیرربوی ،صرفا بانکی نیست که ربا
ندارد؛ بانکی است که عالوه بر غیرربوی
ً
بودن ،کارامد هم هست .شما اصال بگویید
ً
کال پدیدهی بانک بد و نجس است؛ چون

ً
بعضیها معتقدند که اصوال پدیدهی بانک
قابل تطهیر نیست؛ چیزی مانند حرامزادگی
است .عرض میکنیم که بله شما حق دارید
چنین حرفی را بزنید؛ ولی نه بدون ارائهی
جایگزین .ما که نمیتوانیم زندگی مردم را
تعطیل کنیم با حالل و حرام .نظام جمهوری
اسالمی بسیاری از آسیبهای اجتماعیاش
در عرصهی حجاب ،فقر و ...ناشی از عدم
مطالبهگری از حوزه است .اینطور نیست
که مرجع در گوشهای بنشیند و وزیر فرهنگ
بیاید و مرجع به وزیر فرهنگ بگوید که چرا
ً
وضع فرهنگ اینگونه است؟ اتفاقا اگر من
وزیر فرهنگ بودم ،به مرجع تقلید عرض
میکردم در این فقهی که شما چند دهه
است دارید درس میدهید ،جای فرهنگ
و اقتصاد کجاست؟ ما مشغول تاریخ فقه
هستیم و فقه زمانه را ارائه نمیدهیم.

نظام مولود حوزه است و حوزه به
مثابه پدر نظام ،باید از موضع پدری
نصیحت و امر و نهی کند .در رابطهی
ً
پدر و فرزندی ،معموال فرزند مطالبهگر

ً
تقلید اعالم میکند که مثال تصویرسازی
چهرهی فالنشخصیت تاریخ اسالم جایز
نیست .از نظر فقهی حوزه موظف است
استدالل منطقی خودش را حداقل با همان
زبان حوزوی به جامعه ارائه بدهد؛ چون
جامعهی اسالمی ایران متشرع هستند و
میگویند چطور تصاویر پیامبران الهی را
نشان میدهند و کسی چیزی نمیگوید؛
مثل سریال حضرت مریم(س) یا حضرت
یوسف(ع) .اگر استدالل است ،باید برای
همه باشد؛ چرا آنجا هیچکس چیزی
نمیگوید؟ من نمیگویم حالل است؛
من فقیه نیستم؛ عرض من این است که
حالل و حرام کردن جزئیات کار سختی
نیست؛ شما بیایید فقه این دستگاه هنر را
به ما بدهید .اگر بگویید کاری به فلسفه،
مقاصد و اهداف ندارم و فقط جزئی نگاه
میکنم ،بنده عرض میکنم حضرت استاد؛
با نگاه جزئی فاقد نگاه هستیشناسانه
کلی ،امکان نقد کارکرد نیست .یعنی اگر
ً
من ندانم که مثال این موتور ماشین چطور
کار میکند و تصویری کلی از مکانیک
ماشین نداشته باشم ،نمیتوانم دربارهی
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یک قطعه نظر بدهم؛ چون هر قطعهای
در موتور ماشین برای یک کاری گذاشته
شده؛ شما چون آن کارکرد را دقت نمیکنید
فکر میکنید این قطعه وجودش در اینجا
اشتباه است.
حکومت اسالمی به پشتوانه و تشویق
باید ببینیم آیا این
حمایتهای اقتصادی میلیاردی از
نهادهای حوزوی ،صرف توسعهی
عقل و انسان در حوزه میشود
یا صرف توسعهی ساختمان و
ساختار؟ توسعهی ساختمان و
ساختار بهمعنای توسعهی فقاهت
نیست .ما باید کاری کنیم که همهی
این حمایتها به توسعهی فقاهت
ختم بشود؛ و توسعهی فقاهت ،به
توسعهی فقیه و اهتمام به انسان
نیاز دارد.

حوزه برپا شده؛ ولی اآلن احساس تنهایی
میکند؛ احساس میکند بهجای اینکه
تغذیهشوندهی از حوزه باشد از نظر
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فکری ،تغذیهکنندهی حوزه است؛ یعنی
حوزه تقویتکنندهی نظام نیست از نظر
تئوریک .من جایی گفتم پای انقالبیت
حوزه ،به انقالبیت فقاهتش است؛
فقه تغییرساز و تحولآفرین به درد این
حکومت میخورد؛ فقهی که میتواند
حرکت ایجاد کند؛ فقه داینامیک ،پویا
و جریانساز؛ فقهی که بتواند وضعیت
موجود را به وضعیت مطلوب تغییر دهد.
فقیه ما باید در صحنهی تحوالت اجتماعی
کار کند .حضور در داخل مدرسه و تکرار
اقوال تاریخی ابواب صالت و طهارت،
ً
تحولی ایجاد نمیکند؛ چون آنها اصوال
تغییر زیادی ندارند .البته بخشی از آن
برای تربیت مهارتهای استداللی و
استنباطی کار ارزشمند و اجتنابناپذیری
است؛ اما در حد ده درصد؛ بقیهی کار
فقاهت باید گره از کار بستهی بشریت
بگشاید .راه حلش را من نمیدانم؛ چون
فقیه نیستم .من چالش را طرح میکنم.
جمهوری اسالمی امروز فاقد نظریههای
قابل تبیین جهانی است در عرصههای
مختلف سیاسی ،اقتصادی و. ...
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البته این آرزوها و آمالها را نظام
دارد؛ یعنی در حد شعار اینها مطرح
میشود؛ اما مهم ارائهی نظر یهی
کاربردی است.
ً
بله ؛ ببینید مثال در بحث توسعه ،ما توسعهی
غربی را نقد میکنیم که مادی است و ...و
طلبههای جوان را وارد این مباحث میکنیم
و نظریهی متعالی امنیت درست میکنیم
و بحثهای صدرایی را میچسبانیم به آن
و ...؛ خب عیب ندارد؛ اینها نواندیشی
است و تالش برای بهرهبرداری بهتر از
میراث؛ ما مخالف این نیستیم .منتها
آیا این حرفها در قالب نظریه و نظام
متقن آمده که من بتوانم بگویم این است
جامعهشناسی برآمده از دستگاه فقاهت؟
این گسستهای بین بازوهای روحانیت
عامل فروپاشی است؛ این که ما بگوییم
حاشیهی حوزه علوم انسانی را اسالمی کند؛
صدراییها علوم انسانی را اسالمی کنند؛
فقها کار خودشان را بکنند؛ اینها خطرناک
و باعث فروپاشی است .همهچیز باید از
فقاهت اصالح شود .علوم انسانی حول
انسان است و مهمترین مسأله برای انسان
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س ه الیهی هستیشناسی ،حکمت عملی و
عقل عملی است .در عقلی عملی عناصر
زمان ،مصلحت و مفسده حضور دارند.
عقل عملی است که در همین لحظه برای
هرکدام از ما یک تکلیف تعیین میکند.
ما در داخل حوزه علمیه امروز بهنوعی
با یک فقه مطالبهگر خاموش سنتی مواجه
هستیم؛ جوانهایی در حاشیهی این فقه و
فقاهت یک کارهایی دارند میکنند؛ اما
بهنظر من چون این کارها یا مطالبهگریهای
حاکمیتی است یا تالشهایی است از
بیرون برای ایفای نقش تأسیس در حوزه ،با
حساسیت و مقاومت مرکزیت و مرجعیت
حوزه مواجه میشود .لذا مراجع ،حوزه و
فقاهت ما در این روزگار باید منطق فهم
دین محکوم را به منطق فهم دین حاکم و
متصدی و اجتماعی تبدیل کنند.
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مباحث مهمی را مطرح کردید؛ اما
مایلم به بحث اصلی بازگردیم؛ پرسش
مشخص بنده این است که اگر برفرض،
روزی جمهوری اسالمی نباشد ،آیا این
سیستم مرجعیت هم از بین خواهد رفت؟

توضیح اینکه ما هم از نظر زمانی و هم
از نظر مکانی ،مراجعی داشته و داریم
که هرچند در ساختار رسمی قدرت
حضور ندارند ،اما در تصمیمگیر یها و
تصمیمساز یهای سیاسی نقش غیرمستقیم
دارند؛ نمونهی زمانی آن مرحوم آیتالله
بروجردی و نمونهی مکانی آن آیتالله
سیستانی هستند .عرض بنده این است
که در نظام سیاسی موجود ،امکان بروز
چنین وضعیتی وجود ندارد و به همین دلیل
بیم این میرود که اگر زمانی جمهوری
اسالمی نباشد ،نهاد مرجعیت نیز حداقل
در سطح کارکرد سیاسی و اجتماعیاش
به محاق رود .از نظر شما چنین خطری
چقدر جدی است و اگر جدی است
راه حل برونرفت از آن چیست؟ جنس
مباحثی که شما مطرح فرمودید ،زمانبر
است؛ اآلن در وضعیتی هستیم که نیاز
به نسخهی درمان سریع داریم.
ما نباید انتظارات خودمان را در ساماندهی
ً
وضع زندگی مردم صرفا بر دوش حوزه
بیاندازیم .انتظارات ما از حوزه باید معقول
و شدنی باشد.

بحث ما نجات خود حوزه است؛
ً
چه کنیم که احیانا در گردباد تحوالت
سیاسی و اجتماعی کمتر آسیب ببیند؟
عرض میکنم؛ امام(ره) وقتی فرمودند
اگر این انقالب سیلی بخورد دیگه نخواهد
توانست بلند شود (نقل به مضمون)،
منظورشان همین بود .امام درایت بینظیری
داشت و میدید آینده را .امام میدانست که
این انقالب چنان ضربهای به هژمونیهای
استعماری و ارتجاعی زده که آنها اگر
بتوانند این انقالب را خاموش کنند ،دیگر
نمیگذارند روشن شود .با کمک همهی
عناصر بیرونی و درونی کشور ،و از همه
مهمتر با کمک جاذبههای مدرن ،به
مردم چنین القا کنند که شما چرا از چنین
حکومتی دفاع میکنید؟ ما برای شما
حکومتی برقرار میکنیم که همهچیز در
آن از جمله آزادی در اوج باشد .اآلن هم
فریبندگی کلمه آزادی بسیار زیاد است؛
یعنی گوسالهی سامری دوران مدرن همین
جریان لیبرالیستی است؛ با این که اآلن
معضل واقعی مردم آزادی نیست؛ معضل
اصلی مردم معیشت ،کرامت ،اعتبار ،آبرو و
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مواردی از این دست است .انسانی که وضع
معیشتی مناسبی ندارد ،حاال فرض کنید
آزاد هم باشد و هرچه میخواهد بگوید؛
چه به دردش میخورد؟ چه لذتی میبرد؟
ببینید واقعیت این است که روحانیت
و نظام جمهوری اسالمی ایران بر یک
کشتی سوار هستند...
حتی آن بخش از علما و روحانیونی
که خودشان را سنتی و یا به تعبیر دیگر
سکوالر میدانند و دخالتی در سیاست
ندارند و ...آنها هم حداقل ناخواسته
بر این کشتی سوارند.
بله؛ افراد داخل کشتی همه همصدا
نیستند؛ ولی باالخره در یک کشتی هستند.
البته هستند کسانی ـ حتی روحانیونی ـ که
جذب دشمن شدند؛ ما اآلن روحانیای
داریم در یکی از همین کشورهای منطقه
ً
که رسما علیه خدا و پیغمبر حرف میزند؛
سید و معمم هم هست! ما کاری به این
تیپها نداریم .روحانیت و حوزه باید نظام
مناسبات خودشان با نظام را بهطور ریشهای
بازسازی کنند؛ اآلن این نظام مناسبات،
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بسیار آسیبدیده ،پرآفت ،غیردقیق و
غیرسازنده است .این باید اصالح بشود؛
آن هم با کمک بزرگانی از حوزه و بزرگانی
از نظام؛ و بدون حس برتریطلبی و اینکه
حوزه فکر کند که حکومت مطیع حوزه
است یا حاکمیت فکر کند که حوزه ،کارمند
حاکمیت است .این نگاهها نباید باشد.
نظام جمهوری اسالمی یک الیهی نرم
فکری ،اندیشهای و بینشی دارد که حوزه
در آن نقش فعالی ندارد.
یک نکته را هم راجع به بحث مالی که در
سؤاالتتان بود عرض کنم .بنده اعتقادی به
استقالل مالی حوزه ندارم .خانواده ی حوزه
بهخاطر اقتضائات حاکمیتی اینقدر بزرگ
ً
شد .ما اآلن با یک خانوادهی حدودا یک
میلیون نفری حوزوی مواجهیم (منظورم
روحانیون به انضمام خانوادههایشان و
کارمندان نهادهای حوزوی و ...است)؛
همراه با یک حجم باالی ساختمانسازی
و نهادسازی .یکی از آفات حوزه که عامل
قعود و عدم رشدش شده غلبهی مدیریت
و ساختمان بر انسان است .امروز نگرش
و بینش حوزه ،نگرشی سختافزارانه شده؛
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کارمندان ،ساختمانها ،ادارات ،اداره در
اداره ،نهاد در نهاد و ...؛ هزینهها به سمت
سختافزارها رفته؛ نه انسانها .دهها و صدها
طلبه داریم که اینها محتاج نان شبشان
هستند؛ و از نخبگان هم هستند و اگر در
عرصهی دیگری بودند شاید وضعشان خیلی
بهتر بود .حوزه باید نسبت به یک استعداد
حوزوی حساس باشد؛ در کالم ،فقه ،اخالق
و . ...امروز استعدادهای حوزوی تحت تأثیر
افراطگری در ساختارسازی ،مدیریتسازی،
کارمندسازی و ساختمانسازی در حال
از بین رفتن هستند.
پس بخشی از معضل اقتصادی حوزه
برمیگردد به اینکه حوزه برای مدیریت
خودش ،نگاه اقتصادی ندارد؛ بلکه نگاه
بودجهای دارد .نگاه بودجهای با نگاه
اقتصادی فرق دارد .بودجه اینگونه است که
یک پولی میرسد مانند خمس ،بودجهی
دولتی و ...؛ اما اقتصاد یعنی محاسبهی
دقیق هزینهها و فایدهها .باید ببینیم آیا این
حمایتهای اقتصادی میلیاردی از نهادهای
حوزوی ،صرف توسعهی عقل و انسان در
حوزه میشود یا صرف توسعهی ساختمان
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و ساختار؟ توسعهی ساختمان و ساختار
بهمعنای توسعهی فقاهت نیست .ما باید
کاری کنیم که همهی این حمایتها به
توسعهی فقاهت ختم بشود؛ و توسعهی
فقاهت ،به توسعهی فقیه و اهتمام به
انسان نیاز دارد.
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یعنی اگر بخواهیم این اصل را قبول
کنیم که گرفتن پول وابستگی میآورد ،این
قاعده تنها مربوط به حکومت نیست؛
شامل مقلدین هم میشود .مراجع از
ً
افراد مختلفی وجوهات میگیرند؛ مثال
اگر از یک بازاری وجوهات بگیرند،
آیا وابسته به آن فرد بازاری میشوند؟
بله؛ یعنی اگر آنجا استقالل به هم
میخورد و این یک قاعده است ،پس
در گرفتن وجوهات از یک بازاری هم
این قاعده صدق میکند .بنابراین ما
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شما داشتید این نکته را میفرمودید
که علت توسعهی اآلن حوزه ،انتظاری
است که نظام از حوزه داشته.
ً
احسنت؛ دقیقا .اگر اقتضای جمهوری
اسالمی بزرگترکردن و تشکیالتیترکردن
حوزه بوده ،چرا حوزه نجف اینطور نیست؟
این مقایسه غلطی است .من ماههاست
میگویم چرا شما حوزه نجف را با حوزه
قم مقایسه میکنید؟ نجف هنوز یک
حوزهی محکوم و در زاویه است .کاری
به مرجعیت آیتالله سیستانی ندارم که
یک نفر است .حوزهی علمیهی نجف در
حاکمیت ،سیاست و معیشت مردم نقشی
ندارد؛ مثل حوزهی قبل از انقالب ماست.
البته حوزهی آزاد و سربلندی است؛ یعنی
حوزهی زمان صدام نیست؛ اما آیا تفاوت

حوزهی قبل از صدام و بعد از صدام نجف
با تفاوت حوزهی قبل از انقالب و بعد از
ً
انقالب قم از یک جنس است؟ قطعا نه .در
جمهوری اسالمی بهجای استقالل حوزه
در بحث مادی ،باید از استقالل فکری و
مدیریتی حوزه صحبت کنیم .شما وقتی
ً
پولی به کسی میدهید ،لزوما از او سلب
ً
اراده نمیکنید؛ مثال به مستحقی پولی
میدهید؛ اما نمیگویید درعوض این پول
ً
مثال فالنکار را بکن؛ شما از باب وظیفه
به او پول میدهید.

نباید روی استقالل مالی حوزه تأکید
کنیم .استقالل آنطوری که آقایان
ً
ً
میگویند اصال معنا ندارد .اصال اگر
ً
حکومت ندهد ،چه کسی بدهد؟ مثال
حوزه خودش باید دستبهکار بشود و
کارخانه بزند و ...که این پروژهای است
از پیش شکستخورده؛ چراکه حوزه
عقل اقتصادی بهمعنای تولید اقتصادی
را ندارد .بنابراین مهم ،استقالل مدیریتی
است؛ یعنی حکومت به حوزه نگوید
ً
که مثال این رشته را تأسیس کن؛ بلکه
حکومت باید بگوید من نیاز به این رشته
دارم و حوزه رسالت و وظیفهاش این
است که برای جامعه و حکومت دینی
تولید معرفت کند ،رشته و درس جدید
تأسیس کند و. ...
نکتهی آخری که میخواهم به آن اشاره
کنم این است که جامعهی ما یک جامعهی
امامتی یا امامتمحور است .ما یک امام
در رأس جامعه ـ به مفهوم شیعی آن ـ
داریم .امامت درجاتی دارد که باالترین
آن معصوم است که اآلن حضور ندارد.
اما در مجموع ،پروژه ،پروژهی امامت

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

است .والیت فقیه پروژهی امامتی شیعیان
در عصر غیبت است .مرجعیت از نظر
بنده امامت صغری است در غیبت کبری.
این مرجعیت در نظریهی مرحوم امام،
حاکم است .درحقیقت امام خمینی،
همان آیتالله بروجردی است؛ با این
تفاوت که امام دارد حکومت میکند؛
اما از همان جایگاه آیتالله بروجردی.
بهعبارت دیگر امام آن مرجعیت را ارتقا
داده است؛ بهجای بیت و وجوهات ،جامعه
و امامت است .این یک سیری است بر
بستر منطق فقاهت .امام با تفقه ،مفهوم
مرجعیت را که در عصر غیبت کبری،
دست و پا بسته و محکوم بوده ،تبدیل
کرده به عنصر حاکم .حاال پرسش این
است که چرا جمهوری اسالمی که در
رأسش مرجعیت و والیت از جنس امامت
است ،نباید از وظایف ذاتیاش تقویت
حوزه باشد؟ یعنی چرا از این زاویه نگاه
نمیکنیم؟ امروز حمایت مالی از حوزه
علمیه جزو وظایف ذاتی حکومت دینی
است .منتها دولت دینی حق تحمیل اراده،
مفاهیم و اشخاص بر حوزه ندارد؛ و تا
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جایی هم که بنده اطالع دارم این کار را
نمیکند .حاال بهصورت موردی ممکن
والیت فقیه پروژهی امامتی
شیعیان در عصر غیبت است.
مرجعیت از نظر بنده امامت صغری
است در غیبت کبری .این مرجعیت
در نظریهی مرحوم امام ،حاکم
است .درحقیقت امام خمینی،
همان آیتالله بروجردی است؛ با
این تفاوت که امام دارد حکومت
میکند؛ بهعبارت دیگر امام آن
مرجعیت را ارتقا داده است .حاال
پرسش این است که چرا جمهوری
اسالمی که در رأسش مرجعیت و
والیت از جنس امامت است ،نباید
از وظایف ذاتیاش تقویت حوزه
باشد؟ یعنی چرا از این زاویه نگاه
نمیکنیم؟

است اتفاق افتاده باشد ،اما روند غالب
نبوده است.
امام صادق(ع) فقط منبر داشت؛
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امیرالمؤمنین(ع) عالوه بر منبر ،امارت
هم داشت .در اینجا هم امام خمینی
والیت و امارت دارد .اینها سیر تحوالت
اندیشهی سیاسی تمدنی تشیع است .حوزه
را نباید از این ماجرا جدا کنیم .اآلن از
برخی تحلیلها بوی این تفکیک شنیده
میشود .چه معنی دارد این تفکیک؟
چون مطالبهی من مرجع تأمین نشده،
ِ
به دنبال این باشم که حکومت در حوزه
دخالت نکند.
البته من قائل به حکومتیکردن حوزه
نیستم؛ بلکه قائل به حوزوی سازی،
والیتسازی ،امامتسازی و فقاهتسازی
حکومت هستم و باید در این مسیر حرکت
کنیم .حکومت باید حمایت کند از
حوزه و حوزه هم ضمن دفاع از استقالل
فکری ،فقاهتی و مدیریتی خود ،باید
بداند همانطور که یکی از وظایف ذاتی
حکومت دینی ،حمایت از حوزه است،
یکی از وظایف ذاتی حوزه هم حمایت
فقاهتی و علمی از نرمافزار نظام است.
متأسفانه هردوطرف در انجام این وظیفه
تقصیر دارند.

احیای موقوفات؛ تنها راه نجات اقتصاد حوزه
چرا آب را سراب جلوه دهیم
حوزه و مرجعیتی که دیگر شرط نیست!
نگاهی متفاوت به وقایع تلخ حوزه علمیه اصفهان
مجلس بیاختیار

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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یادداشت وارده

احیای موقوفات؛ تنها راه نجات اقتصاد حوزه

داود رحمانی

در روزهای اخیر و با اعالم ردیف بودجه
سال  ۱۳۹۷و اعالن مبلغ بودجه دستگاههای
دولتی ،مشخص شد که مبالغی نیز بهعنوان
بودجه دولتی به حوزههای علمیه و مراکز
تخصصی تحت االمر آن اختصاص یافته
است .با اعالم این خبر موجی از اظهار
نظرها در این خصوص فضای رسانهای
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ً
کشور ـ که عموما مربوط به فضای مجازی
بود تا رسانههای مکتوب ـ را بر گرفته و
ً
ً
نظرات متنوع و بعضا کامال متناقضی از
سوی موافقان و مخالفان این امر ارائه
شد؛ که همهی این اظهارنظرها به نوبه
خود در خور توجه و بذل نظر حوزویان
عزیز هستند.

علمای بزرگ حوزه همواره بر طبل
استقالل مالی حوزههای علمیه از دولتها
و حاکمیتها کوبیده و آن را سبب «مفتوح
اللسان» بودن این مراکز علمی و دینی در
مناسبات مختلف و در نقد حاکمیتها
قلمداد میکردند .اما نقطه قوت مباحث
علمای سلف ،اتکا به وجود موقوفات

زمستان 96
فراوان برای مدیریت مالی حوزههای علمیه
بود؛ نمونه بارز آن همان داستان معروفی
است که سفیر انگلیس برای جلب نظر
مرحوم شیخ انصاری در نجف خدمت
ایشان شرفیاب شده و مبلغ بسیار باالیی
از سوی انگلیس برای کمک به شیعیان
عراق به ایشان پیشنهاد میکند .آن عالم
بزرگوار با نگاه نافذ سیاسی و آگاهی از
توطئه آنها میفرماید :عین همین مبلغ
را نیز بنده به شما میدهم که بگذارید
روی همین پول و عراق را آباد کنید و… .
بر کسی پوشیده نیست که حوزههای
علمیه امروز داعیهدار انقالبی جهانی
هستند که الزمه آن نگاه تسلطگرایانه بر
تمام حکومتها است و چه کسی است
حوزههای علمیه چگونه
و از چه راهی باید استقالل مالی
خود را حفظ نمایند؟ برای پاسخ

دوران نهچندان قدیم داشته
باشیم.
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به مدیریت حوزههای علمیه در

که نداند هیچگاه «تسلط» با «نیاز» یک
جا قابل جمع نبوده و به قول طالب
«النقیضان ال یجتمعان» .هر چند بنا به
گفته مسئوالن امر کل بودجهای که به حوزه
ً
علمیه اختصاص یافته نهایتا نیم درصد
کل بودجه کشور است؛ یعنی مبلغی
بسیار ناچیز.
با تمامی این توضیحات باید پرسید چاره
امر چیست؟ حوزههای علمیه چگونه و از
چه راهی باید استقالل مالی خود را حفظ
نمایند؟ برای پاسخ به این پرسش باید
نیمنگاهی به مدیریت حوزههای علمیه

در دوران نهچندان قدیم داشته باشیم؛
دورانی که حوزهها از طریق موقوفات اداره
میشدند .حوزههای علمیه امروز نیز باید
به این سمت حرکت کنند و با استفاده از
موقوفات ،خود را از زیر بار این گزافهگوییها
برهانند .هر چند امروز اکثریت موقوفات
حوزههای علمیه از سوی برخیها تصاحب
شده و دیگر در اختیار حوزهها نیست؛ که
در این مورد علما باید اعتراض کنند و وارد
عمل شوند تا با احیای مجدد موقوفات،
ادامهی مسیر توأم با عزت برای حوزههای
علمیه مهیا گردد.

@Mobahesatmagz

به این پرسش باید نیمنگاهی

تشکیالت حوزوی
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سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به مناسبت برگزاری نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه

چرا آب را سراب جلوه دهیم؟

چندی پیش در یکی از شبکههای اجتماعی حوزوی یادداشتی با عنوان «سراب» منتشر شد که در آن نویسنده ،برخی آثار برگزیده در
نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه را نقد کرده است .در بخشی از این یادداشت آمده است« :حس من پس از اعالم آثار برگزیدگان
همانند تشنهای بود که به خیال آب ،دوان دوان میدود؛ اما به سرابی بیش نمیرسد… عناوین و موضوعات برخی از آثار برگزیده
کافی بود نشان دهد حوزه در این یک سال چقدر ضعیف عمل کرده است که قرار است این آثار بهعنوان اثر برگزیده او انتخاب گردند».
حجتاالسالم والمسلمین احمدرضا یزدانی مقدم در مطلب پیش رو ،ضمن نقد یادداشت مذکور ،به معرفی اجمالی آخرین اثر
خود با عنوان «جایگاه وحی در فلسفه سیاسی» پرداخته است؛ کتابی که یکی از آثار برگزیده نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه شد.
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حدود هزار اثر ،اعم از کتاب و رساله ،در
یک سال به همایش کتاب سال حوزه ارائه
شد .این امر نشاندهنده حیات ،سرزندگی
و پویایی حوزه علمیه و طالب است و نشان
میدهد که حوزه علمیه ،زنده و به روز
است و طالب مایه امید هستند .در میان
آثار ارائهشده به همایش ـ چه آنهایی که

حائز رتبه شدند و چه آنها که رتبه نیاوردند
ـ آثار برجستهای قابل مالحظه است که مایه
افتخار و مباهات برای هر مرکز و مؤسسهای
است که آنها را تولید کرده است .مالحظه
فهرست آثار و فهرست پدیدآورندگان آثار
نشان میدهد که دوستان همایش کتاب سال
حوزه تالش کردهاند که بر پایه معیارهای

علمی و دانشی عمل کنند؛ چنان که در گذشته
نیز چنین بوده است .این موضوع هم یک
امتیاز اخالقی برای صاحبنامانی است
که نامشان در فهرست آثار قابل مشاهده
است و حائز رتبه نشدهاند و هم یک امتیاز
و پیروزی اخالقی و علمی برای کتاب سال
حوزه است که از افتادن در ورطه مسائل غیر

زمستان 96

یک پژوهشگر فلسفه
سیاسی برای پاسخ به نیازهای
امروز است که به سراغ افالطون و
ارسطو و فارابی و ابن سینا میرود
و از دستاوردهای فکر و نظر و
اندیشه آنها بهعنوان بنیان و
ابزار و مصالح برای چارهجویی و
پاسخگویی به مسائل و مشکالت
زمان خود استفاده میکند.

میکنند .حتی گاه از این دست مباحث
نظری بهعنوان مباحث نظری و بنیادی یاد
میکنند و منظورشان «غیر عملی» و «غیر
قابل استفاده» بودن دانشهای نظری است.
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فلسفه سیاسی
فلسفه سیاسی یک دانش تحلیلی و

انتقادی است .ناآشنایان با فلسفه سیاسی
گاه گمان میکنند که فیلسوفان سیاسی
و فلسفه سیاسینویسان از سر بیکاری و
کنجکاوی صرف ،به مباحث و نظریات
گذشتگان میپردازند .اینان فکر میکنند این
پژوهشگران افکار و اندیشهها و اندیشمندان
سالیان گذشته را ـ که ارتباطی هم با امروز
ندارند و به کار امروز نمی آیند ـ نبش قبر

اینان باید بیاندیشند که اگر اندیشه و نظر کنار
گذاشته شود ،مشکالت عملی بر چه پایهای
بررسی ،تحلیل و مدیریت خواهند شد؟
آگاهان و آشنایان با فلسفه سیاسی میدانند
که تفلسف سیاسی و فلسفه سیاسینویسی
و فلسفه سیاسیپردازی و ارجاع به اندیشهها
و نظریههای اندیشمندان بزرگ ،در واقع
بازخوانی حال در آینه افکار و اندیشههای
ِ
آنان و چارهجویی برای مشکالت امروز و
استفاده از دانش و تفلسف و دستاوردهای
نظری گذشتگان برای حل معضالت کنونی
است .یک پژوهشگر فلسفه سیاسی برای
پاسخ به نیازهای امروز است که به سراغ
افالطون و ارسطو و فارابی و ابن سینا می
رود و از دستاوردهای فکر و نظر و اندیشه
آنها بهعنوان بنیان و ابزار و مصالح برای
چارهجویی و پاسخگویی به مسائل و
مشکالت زمان خود استفاده میکند.
نمونههای راولز و هابرماس و جماعتگرایان
پیش چشم همهی ماست و میبینیم که
اینان چگونه برای پاسخگویی به مشکالت
نظری و عملی مبتالبه خود از ارسطو و
کانت و هگل و هابز و… استفاده میکنند.
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علمی اجتناب کرده است.
حال چرا آب را سراب جلوه دهیم؟ چرا
جنبههای مثبت و امیدوارکننده علم و دانش
و حوزه و طالب را نبینیم؟ چرا اگر کار
خوبی صورت گرفت از آن تقدیر و تجلیل
نکنیم؟ چرا از قدر علم و دانش و فکر و نظر
بکاهیم؟ مگر موالی ما نفرمود« :العلم
امام العمل» (علم پیشوای عمل است)؟
مگر موال نفرمود« :ما من حرکة اال و انت
محتاج فیها الی معرفة» (هیچ حرکتی نیست
مگر اینکه برای آن نیازمند دانش و معرفت
هستی)؟ مگر امامان معصوم نفرمودند که:
«من عمل بغیر علم کان ما یفسده اکثر مما
یصلحه» (کسی که بدون علم عمل کند،
فساد او از اصالح او بیشتر خواهد بود)؟
چرا اهمیت دانش و نظر را نادیده بگیریم؟
مگر ما در همین زمان خودمان ندیدیم که
چگونه یک نظر فقهی و فتوایی بنیان یک
نظام سیاسی شد؟ چرا فکر میکنیم بدون
فکر و اندیشه و نظر میتوان کار کرد؟

تشکیالت حوزوی

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

حال اگر ما خواهان علوم انسانی اسالمی
هستیم ،از کجا میخواهیم شروع کنیم؟ آیا
فلسفه سیاسی یک
دانش تحلیلی و انتقادی است.
ناآشنایان با فلسفه سیاسی گاه
گمان میکنند که فیلسوفان
سیاسی و فلسفه سیاسینویسان
از سر بیکاری و کنجکاوی صرف،
به مباحث و نظریات گذشتگان
میپردازند.

میخواهیم از نقطه صفر یا ماقبل آن شروع
کنیم؟ یا میخواهیم بر پایه دستاوردهای
اندیشمندان بزرگ ،دانش و اندیشه بشری
را جلوتر برده و بر سرمایه دانش انسانی
بیفزاییم؟
کتاب «جایگاه وحی در فلسفه
سیاسی»
در این اثر ،از جمله به این پرسشها
پرداخته شده است:
فلسفه سیاسی چیست؟
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وحی از دیدگاه فلسفه سیاسی چیست؟
چرا فلسفه سیاسی به وحی میپردازد؟
وحی چه جایگاهی در فلسفه سیاسی دارد؟
تبیین و تحلیل فلسفه سیاسی از وحی
چیست؟
مناسبات فلسفه سیاسی با وحی چیست؟
فلسفه سیاسی با چه ابزارهای مفهومی
و مبانی نظریای وحی را تحلیل میکند؟
آیا در فلسفه سیاسی تنها یک نظریه
درباره وحی وجود دارد و یا نظریههای
متعدد و گوناگون؟
در صورت دوم آیا این نظریهها قابل
تجمیع و ارجاع به نظریه واحد و جامع
هستند یا نه؟
آیا نظریه یا نظریههای یادشده در فلسفه
سیاسی ثابت و منجمد بوده یا از یک حرکت
استکمالی برخوردار بودهاند؟
چگونه حکومت ،قانون ،اجتماع و سیاست
با موضوع وحی ارتباط پیدا میکنند؟
نوآور یهای کتاب «جایگاه وحی
در فلسفه سیاسی»
کتاب «جایگاه وحی در فلسفه سیاسی»

نسخه مکتوب  -شماره 17

از اندیشه و نظر بزرگان فلسفه و فلسفه
سیاسی و از دانشمندان و مفسران گذشته
تا حال فلسفه و فلسفه سیاسی بسیار
استفاده کرده است و بر پایه همین تتلمذ
و بهرهگیری ،تفسیر جدیدی نیز ارائه کرده
و نوآوریهایی هم داشته است .تا آنجایی
که اطالع دارم در این اثر برای اولین بار:
 .۱برای ترتیب آثار فارابی در فلسفه
سیاسی ،دیدگاه جدیدی ارائه شده است.
 .۲به دیدگاه و تحلیل فیلسوفان مسلمان
درباره فلسفه سیاسی پرداخته شده است.
 .۳نشان داده شده است که چگونه وحی
در قلب مباحث فلسفه سیاسی در تمدن
اسالمی قرار دارد و چگونه موضوعات
ّ
و مباحث دیگر مقدمه آن و یا مترتب بر
آن هستند.
 .۴نشان داده شده است که فارابی و ابن
سینا در آثار خود دیدگاههای متفاوتی درباره
وحی و پیامبر ارائه کردهاند.
 .۵تالش شده است که دیدگاههای متفاوت
یادشده به یک نظریه جامع ارجاع شوند.
 .۶نشان داده شده است که چگونه تحلیل
وحی در اندیشه و آثار این فیلسوفان یک

زمستان 96
غربی به ما بگویند که فارابی ،ابن سینا ،شیخ
اشراق ،نصیرالدین طوسی و صدرالمتألهین
چه گفتهاند؟ آیا ما باید منتظر میماندیم تا
دانشمندان غربی به ما بگویند «وحی» چیست؟
آیا ما باید منتظر میماندیم تا دانشمندان
طلبهای از حوزه علمیه،
آثار بزرگان فلسفه سیاسی را در
ارتباط با موضوع وحی بازخوانی
میکند و در این بازخوانی ،تفسیر
جدیدی از فلسفه سیاسی اسالمی
و متون و آثار مربوطه ارائه میکند
و بدون چالشیکردن و نام بردن،
تحلیلهای رایج درباره فلسفه
سیاسی اسالمی را نقد میکند و
نادرستی آنها را نشان میدهد.
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غربی به ما بگویند چگونه و با چه ابزارهای
مفهومی و امکانات نظریای میتوان وحی
را تحلیل کرد؟ آیا ما باید منتظر میماندیم تا
دانشمندان غربی به ما بگویند نظریهپردازی
درباره وحی چه ارتباطی به مسائل واقعی
انسانی ،اجتماعی و سیاسی دارد؟

همین که طلبهای از حوزه علمیه ،آثار بزرگان
فلسفه سیاسی را در ارتباط با موضوع وحی
بازخوانی میکند و در این بازخوانی ،تفسیر
جدیدی از فلسفه سیاسی اسالمی و متون و
آثار مربوطه ارائه میکند و بدون چالشیکردن
و نام بردن ،تحلیلهای رایج درباره فلسفه
سیاسی اسالمی را نقد میکند و نادرستی
آنها را نشان میدهد و بر زنده و عملیبودن
فلسفه سیاسی اسالمی تأکید میکند و
نشان میدهد که بزرگان فلسفه سیاسی
چگونه به واقعیتهای انسانی اجتماعی
سیاسی توجه داشته و چه راهحلهایی
برای مشکالت اجتماعی سیاسی عرضه
داشتهاند ،دستاورد اندکی است؟ آیا اینکه
با ارجاع به متون اصلی فلسفه سیاسی،
مبانی نظری و ابزارهای مفهومی الزم برای
بررسی ادبیات رایج درباره وحی و تفسیر
متن وحیانی ارائه شود ،قابل توجه نیست؟
آیا اینکه در ضمن عرضه مطالب مغفول
بزرگان فلسفه سیاسی ،درباره موضوع مورد
بحث ،در موارد لزوم دیدگاههای آنان نقد
شود ،از رویکرد انتقادی و استقالل رأی و
نظر خبر نمیدهد؟
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روند تکاملی را طی کرده است و چگونه
ّ
فیلسوفان متأخر وامدار فیلسوفان متقدم
هستند و به پیوستگی اندیشه توجه شده
است.
 .۷به مناسبات موضوع وحی و پیامبری
با حکومت و قانون و اجتماع و سیاست
توجه شده است.
 .۸نشان داده شده است که فیلسوفی
مانند فارابی به وظایف حکومت مستقل
از شخص حاکم پرداخته است.
ّ
 .۹مفهوم تعقل که میتوان از آن با عنوان
«چگونگی متحقق ساختن آرمانهای
نظری در شرایط متحول انسانی ،اجتماعی،
فرهنگی ،تمدنی و …» نام برد ،پردازش
شده است.
 .۱۰به رابطه عقل و وحی ،دین و فلسفه،
دین و فلسفه سیاسی ،دین و سیاست ،دین
و قانونگذاری پرداخته شده است.
 .۱۱به چگونگی تفسیر متن وحیانی بر
پایه نظریههای وحی اشاره شده است.
تأمالتی دربارهی کتاب «جایگاه وحی
در فلسفه سیاسی»
آیا ما باید منتظر میماندیم تا دانشمندان

تشکیالت حوزوی
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سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

حوزه و مرجعیتی که دیگر شرط نیست!
سید یاسر تقوی

علیرغم آنکه نظریه والیت فقیه در
توسعه نقش «مرجعیت دینی» تصور
میشد ،واقعیتهای میدانی نشان داد
که «مرجعیت» که قله فقاهت و اعلمیت
در نظام آموزشی حوزه تلقی میشود،
ً
لزوما کارکرد مورد نیاز در امر حاکمیت
و اداره جامعه را دارا نیست.
از منظری دیگر ،میتوان این نظامسازی
منهای مرجعیت را ناشی از پرهیز مراجع
تقلید از حضور در سازوکار حاکمیت
و نیز استقاللخواهی آنان در کنار
«حاکمیت ولی فقیه» تحلیل کرد .البته
از سویی حوزه و نظام نیز پس از پیروزی
ً
انقالب ،رسما تفکیک مرجعیت سیاسی
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حذف شرط «مرجعیت» در تعیین

انقالب ،شورای نگهبان ،مجلس خبرگان

در «تهران» و مرجعیت دینی در «قم»

«ولی فقیه» ،فارغ از پیامدهای سیاسی،

رهبری و مجمع تشخیص مصلحت

را به رسمیت شناختند که چنین قرائت

پیامی تأملبرانگیز برای حوزههای علمیه

نظام که نیازمند حضور سطوح عالی

تفکیکشدهای از مرجعیت دینی ،به

داشته که بهنظر میرسد تا کنون چندان

مجتهدان دینی بودیم نیز ،نه از مراجع

مراتب سکوالرتر از مرجعیت دینی

به آن توجه نشده است .پیش از بازنگری

عظام تقلید ،بلکه از صاحبنظران و

پیش از انقالب بود .به عبارت دیگر اگر

در قانون اساسی نیز ،در سایر نظامات

اساتید حوزه در این جایگاههای مهم

پیش از انقالب با مرجعیتی مواجه بودیم

فقهی و حقوقی همچون شورای عالی

و حیاتی بهره بردیم .از سوی دیگر

که علیرغم احتیاطات و پرهیز فراوان

زمستان 96

تشکیالت حوزوی

از امور سیاسی ،زعامت امور دینی و

ایران پس از امام و حاکمیت حداکثری

داشتههای حوزه در سال  ۶۸و امروز

اجتماعی را توأمان برعهده داشت ،اما

دین و اصل والیت فقیه رقم میزد ،و نیز

پس از انقالب با وجود توسعه نقش فقیه

متأسف است از اینکه ما پس از گذشت

نیز به مقایسه ننشستهایم ،اما فارغ از
ً
عملکرد ایشان ،و صرفا بر اساس حذف

در عالیترین سطح ،مرجعیت قم را با

سیسال از زمامداری ایشان ،پژوهشی

شرط «مرجعیت» در تعیین «ولی امر

نقشی حداقلیتر از گذشته و محدود به
فقه فردی اما با عنوان عام «مرجعیت
دینی» به رسمیت شناختیم و اینگونه
حوزه علمیه پساانقالب را با ساختاری
از اساس سکوالر بنا کردیم.
در هر صورت تحلیل ما از کنارگذاری

پیش از انقالب با مرجعیتی
مواجه بودیم که علیرغم
احتیاطات و پرهیز فراوان از

داشت ،اما پس از انقالب با وجود

مرجعیت نه بهمعنای نهاد دینپژوه ،که

و اجتماعی را توأمان برعهده

خامنهای در خرداد  ۶۸را میتوان پایان

سطح ،مرجعیت قم را با نقشی

این نهاد در مناسبات اجتماعی قلمداد
کرد .هر چند نگارنده معتقد است آنچه
ما در این سالها از حاکمیت ولی فقیه

حداقلیتر از گذشته و محدود
به فقه فردی اما با عنوان عام
«مرجعیت دینی» به رسمیت
شناختیم و اینگونه حوزه علمیه
پساانقالب را با ساختاری از
اساس سکوالر بنا کردیم.

به معنای یک جایگاه متنفذ اجتماعی
منسوب به دین ،منهای کارآمدی در اداره
امور مسلمین چه تعریفی قابل دفاعی
میتواند داشته باشد؟»
این پرسشها زمانی مهمتر جلوه
میکند که بدانیم درعصر توسعه رسانه
و شبکههای اجتماعی و از سوی دیگر،
کاهش روابط استاد ـ شاگردی در حوزههای

و چهبسا واسپاری این امر به مرجعیت

و نه سیاسی ـ نسبت به شناخت شخصیت

نظارت بر امر «تبلیغ» نیز کاهش یافته

سنتگرای حوزه ،آینده دیگری را برای

ایشان انجام ندادهایم و با خروجیها و

است .مدلهای نوپدید در تبلیغ مجازی،
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منحصر به فرد آیتالله خامنهای بوده

عالمانه ،منصفانه و از خاستگاه حوزوی ـ

علمیه ،نقش «مرجعیت» در هدایت و

@Mobahesatmagz

نیز تجربه کردهایم متأثر از شخصیت

مقام علمی و متنفذترین جایگاه حوزوی

امور سیاسی ،زعامت امور دینی

مرجعیت هرچه باشد ،انتخاب آیتالله

«والیت فقیه» و نیز آغازی بر افول اثرگذاری

میداند که «چرا مرجعیت که عالیترین
است ،از شروط الزم و ضروری والیت
ً
امر مسلمین محسوب نمیشود؟ و اساسا

توسعه نقش فقیه در عالیترین

زودهنگام نقش «مرجعیت» در تئوری

مسلمین» ،پاسخ به این پرسش را الزم

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

رفتارهای ساختارشکنانه و حتی ارائه
ً
قرائتهای متکثر و بعضا متعارض از
علیرغم آنکه نظریه
والیت فقیه در توسعه نقش
«مرجعیت دینی» تصور میشد،
واقعیتهای میدانی نشان داد
که «مرجعیت» که قل ه فقاهت و

عدم کارآمدی این نهاد در «والیت امر
مسلمین» و «مدیریت تبلیغ دین» ما را

مطالبات نظام که جایگاهی «مسألهمحور»
ً
و «عملگرا»ست نزدیک کند که طبعا

به تجدید نظر در مناسبات درونصنفی

نشدنی است .در صورت عدم تجدید

و هنجارها و ارزشهای حاکم بر نظام

نظر در این شرایط ،شاید در آینده حوزه

آموزشی و تربیتی روحانیت ،رهنمون

و نهاد مرجعیت همچنان تقدیس شوند؛

میسازد.

اما در صورت بقای حکومت دینی نیز،

ً
البته این تجدید نظر ،نه صرفا در نظام

آموزشی ،که باید در نظام ارزشی و فرهنگ

نظام اجتماعی ،بنا به اقتضای عملگرایانه

اعلمیت در نظام آموزشی حوزه
ً
تلقی میشود ،لزوما کارکرد مورد

حاکم بر مناسبات حوزه و روحانیت

خود ناچار میشود از اندیشمندانی بهره
ً
ببرد که لزوما تحصیالت خود را مطابق

نیاز در امر حاکمیت و اداره جامعه

صورت بگیرد؛ جابهجایی دروس،

هنجارهای تحصیلی و تربیتی حاکم بر

بازنویسی کتابها ،نگاه توسعهمحور به

فرهنگ روحانیت سپری نکردهاند؛ اما

را دارا نیست.

مقوله علم و پژوهش و…  .تا زمانی که
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انتخاب آیتالله خامنهای

دین ،فارغ از درستی یا نادرستیشان،

میان شاخصهای نخبگانی با عملکرد و

بیانگر آن است که در آیندهای نه چندان

واقعیتهای بیرونی فاصله وجود دارد،

دور« ،مرجعیت» نقش خود را در تنظیم

جز فربگی بیحاصل برای حوزهها،

یک قرائت مشخص و واحد از دین نیز ،از

نتیجهای نخواهد داشت .علیرغم

دست خواهد داد و همانطور که رسانه،

گذشت  ۴۰سال از پیروزی انقالب ،نهاد

مرجعیت علمی سایر نهادهای علمی را

دینپژوه حوزه ،همچنان «مسأله روز» را

خدشهدار کرده ،مدیریت ارائه معارف دین

به رسمیت نشناخته است و سعی دارد

را به شکلی غیرمتمرکز ،غیرموثق و تودهای

در ساختاری تراثمحور ذیل مرجعیتی

کارآمدی به مراتب بهتری از خود به

در اختیار خواهد گرفت .در مجموع،

که شرح حال آن گذشت ،خودش را به

نمایش میگذارند.

در خرداد  ۶۸را میتوان پایان
زودهنگام نقش «مرجعیت»
در تئوری «والیت فقیه» و نیز
آغازی بر افول اثرگذاری این
نهاد در مناسبات اجتماعی
قلمداد کرد.

زمستان 96

تشکیالت حوزوی

نگاهی متفاوت به وقایع تلخ حوزه علمیه اصفهان
مباحثات

سازوکار انتخاب مدیران حوزه و روش
مدیریتی آنان از عالیترین مقام حوزههای
علمیه تا مدیران مدارس کوچک بهصورت
ً
کامال سنتی صورت میپذیرد .در این
سازوکار جامعه مدرسین و شورای عالی
حوزههای علمیه ،مدیر حوزه را با کسب
نظر مراجع تقلید انتخاب میکنند و مدیر
حوزه نیز به صالحدید معاونان و ردههای
پایینتر را انتخاب میکند .تنها نقطه وصل
جامعه مدرسین به بدنه طالب «مجمع
ً
نمایندگان طالب» هستند که اوال نظرات

طیفی از طالب این حوزه از رفتارهای

اطالعات کاملی از جوانب موضوع داشته

امام خمینی(ره) در منشور روحانیت باقی

غیرموجه و دون شأن مدیریت حوزه

باشیم .اما دلیل اعتراض تند آن هم در فضای

مانده است.

در مسائل مالی داشت .پس از آن نیز

بسیار محترمانه و اخالقی حوزه را میتوان

ً
با توجه به سازوکاری که بیان شد عمال

گفته میشود این استاد منتقد از ادامه

از جوانب مختلف مورد بررسی قرار داد.

طالب حوزههای علمیه و حتی اساتید از
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توضیحات تکمیلی ،حکایت از انتقاد

صحت این اعتراض نیستیم؛ چراکه باید

در حد یک جمع رفع تکلیفی از دستور

هفته گذشته فیلمی از اعتراض تند یکی

تدریس منع شده است.

@Mobahesatmagz

از اساتید حوزه اصفهان منتشر شد که

در این نوشتار به دنبال اثبات یا انکار

و تصمیمات آنان ضمانت اجرائی ندارد و
ً
ثانیا متأسفانه به اعتقاد بسیاری این مجمع

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

مقدمات گرفته تا سطوح عالی هیچ سهمی

ً
در سازوکار کامال مشارکتی وبهعبارت

در انتخاب مدیران و تعیین سیاستهای

دیگر دموکراتیک تربیت شدهاند؛ از دوران

ً
عمال طالب حوزههای

نظر طالب مورد توجه قرار میگرفت،
ً
آیا شاهد چنین رفتارهای ظاهرا تند و
هنجارشکنان ه بودیم؟

و در اجتماع نیز با شورای شهر و سایر

پیش از این نیز مباحثات درباره

برنامههای مشارکتی در تصمیمگیریها

اعتراضهای سلفسرویسی در حوزه

عجین شدهاند و ذهن آنان برنمیتابد

ابراز نگرانی کرد ه و همچنان معتقد

که در زندگی جدید نهتنها طالب ،بلکه

است راه انتقال انتقادها در حوزه با روش

اساتید نیز هیچ جایگاهی در تصمیمات

گفتوگو با بزرگان و تصمیمگیران است.

ندارند .آنهایی که دانشگاه بودهاند هم

درعینحال هنوز زمان تجدیدنظر در

فعالیت انجمنها و تشکلهای مختلف

روشها نگذشتهاست و امیدواریم مسئوالن

کلی و حتی مسائل جزئی اجرائی حوزههای

و تأثیر آنان بر تصمیمات صنفی دانشگاه

حوزه تصمیمات جدی برای ارائه نظرات و

علمیه ندارند و جالب اینجاست که این

را دیدهاند.

علمیه و حتی اساتید از مقدمات
گرفته تا سطوح عالی هیچ
سهمی در انتخاب مدیران و
تعیین سیاستهای کلی و حتی
مسائل جزئی اجرائی حوزههای
علمیه ندارند.

روند تشکیالتی تا کوچکترین مدرسه علمیه

با توجه به وضعیت موجود درونسازمانی

شهرستانها نیز جاری است .در کنار همهی

حوزه و وضعیت جامعه امروز این سؤال

این مسائل ،برخی باورهای اعتقادی مانند
ً
والیت مدیر مدرسه بر کلی هیامور عمال

جدی مطرح است که چرا نباید فضایی برای
بیان نظرات طالب و اساتید و سهیمشدن

حالت تقدس به تصمیمات و رفتارهای

آنان در تصمیمات مدارس و حوزههای

مدیران میدهد و هرگونه انتقاد یا نقد

علمیه وجود داشته باشد؟ برای نمونه اگر

رفتارهای مدیران مذموم تلقی میشود.

فضای تقدسی برای تصمیمات مدیریت

از سوی دیگر اما طالب امروزی
حوزههای علمیه پیش از ورود به حوزه
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حوزه علمیه اصفهان ایجاد نمیشد و از
ً
سوی دیگر در یک فرایند کامال منطقی

پیش از این نیز
مباحثات درباره اعتراضهای
سلفسرویسی در حوزه ابراز
نگرانی کرد ه و همچنان معتقد
است راه انتقال انتقادها در حوزه
با روش گفتوگو با بزرگان و
تصمیمگیران است.

انتقادات طالب در مدارس و کالنسازمان
مدیریت حوزههای علمیه داشته باشند.

زمستان 96

تشکیالت حوزوی

ب ه مناسبت انتخابات مجمع نمایندگان طالب

مجلس بیاختیار

رضا تاران
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ً
و صرفا به تشکلی برای مشورتدهی
تبدیل شده است.
چند سال بعد از پیروزی انقالب اسالمی،
فضای عمومی حوزه علمیه قم شاهد
جدال بین طلبههای انقالبی جبههرفته و
مدرسین محافظهکار حوزه علمیه است؛
جدالهایی که انرژی و توان نیروهای
انقالبی را صرف خود کرده و در مقابل
جریانهای غیرانقالبی تضعیف میکند.
امام خمینی در سوم اسفند ماه سال
 ۱۳۶۷پیامی خطاب به روحانیت سراسر
کشور و مدرسان و طالب حوزه علمیه
صادر میکند که «منشور روحانیت» نام

میگیرد .در بخشی از این پیام آمده است:
«اگر طالب و مدرسین حوزه علمیه قم با
یکدیگر هماهنگ نباشند ،نمیتوان پیشبینی
کرد موفقیت از آن کیست .جامعه مدرسین
باید طالب عزیز انقالبی و زحمتکشیده
و کتکخورده و جبههرفته را از خود بدانند،
حتما با آنان جلسه بگذارند و از طرحها
و نظریات آنان استقبال کنند و طالب
انقالبی هم مدرسین عزیز طرفدار انقالب
را محترم بشمارند و با دیده احترام به آنها
بنگرند» .همین مسأله مقدمات تأسیس
مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه
علمیه قم را فراهم میآورد.

@Mobahesatmagz

بیستم اسفندماه ،هشتمین دوره انتخابات
مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه
علمیه قم برگزار میشود .بنا به گفته احمد
فرخفال رئیس ستاد انتخابات ،برای نمایندگی
این دوره ۶۰۰ ،نفر ثبت نام کردهاند و
حدود  ۵۲۵نفر از آنها تأیید صالحیت
شدهاند که از این تعداد نزدیک به  ۲۲۰نفر
انتخاب خواهند شد .حدود  ۵۰هزار طلبه
نیز واجد شرایط برای رأیدادن هستند.
طلبهها و فضالی حوزه علمیه تمایل
دارند به همان مقدار که در هویتیابی
حوزه سهیم هستند ،در اداره حوزه علمیه
و فعالیتهایی که بهنام حوزه علمیه
انجام میشود سهیم باشند .مجمع
نماینگان طالب و فضالی حوزه علمیه
برای این امر تأسیس شد؛ اما در عمل
نتوانسته است در راستای مشارکت
طالب عمل کند؛ چرا که این مجمع
فاقد اختیارات قانونی حداقلی است

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

ماده  ۲اساسنامه مجمع نمایندگان
این تشکل حوزوی را چنین تعریف
برای نمایندگی این دوره
مجمع نمایندگان طالب ۶۰۰ ،نفر
ثبت نام کردهاند و حدود  ۵۲۵نفر
از آنها تأیید صالحیت شدهاند
که از این تعداد نزدیک به  ۲۲۰نفر
انتخاب خواهند شد.

میکند« :مجمع» نهادی است حوزوی
دارای شخصیت حقوقی ،كه با آرای
مستقیم طالب و فضالی حوزه علمیه
برای تحقق آرمانهای قائد عظیمالشأن
جهان اسالم حضرت آیتاللهالعظمی
امام خمینی(ره) و منویات مقام معظم
رهبری(مدظله العالی) و مراجع معظم
تقلید مسلم در جهت اصالح و تعالی
امور حوزه علمیه قم فعالیت مینماید».
بنا بر ماده  ،۵محور اساسی در پیدایش
و استمرار مجمع و كلیه شئون آن
«والیت مطلقه فقیه» است .بنابراین
هر نوع پیشنهاد ،تصمیم و اقدامی كه با
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نظام مقدس جمهوری اسالمی و اصل
بنیادین والیت فقیه سازگار نباشد ،فاقد
اعتبار است.
ماده  ۶اساسنامه هدف اصلی مجمع را
ایجاد ارتباط بین طالب و فضال با مقام
معظم رهبری ،مراجع تقلید ،جامعه
مدرسین ،شورای عالی حوزههای علمیه
و مدیریت حوزههای علمیه در جهت
اهداف و مصالح حوزه و نظام اسالمی
دانسته است.
ماده  ،۹اختیار اصلی مجمع را تهیه
طرحها و پیشنهادات در جهت بهبود و
نظم حوزه دانسته است که در صورت
تأیید شورای عالی حوزه ،مصوبات
مجمع الزم االجرا خواهد بود .بنا به ماده
 :۱۳در صورتی كه شورای عالی حوزه،
مصوبه مجمع را رد نمود و یا ایراداتی
بر آن گرفت ،مجمع موظف است حتی
المقدور از طرح پیشنهادی خود صرف
ً
نظر کند .یعنی عمال نمایندگان طالب
بدون تأیید شورای عالی حوزه اختیاری
ندارند و بهعنوان یک بازوی مشورتی
عمل میکنند .بنابه ماده  :۴۶تفسیر
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مواد و تبصرههای اساسنامه نیز بهعهده
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم میباشد.
طبق اساسنامه ،نمایندگان طالب
تجربه انتخابات مجمع
نمایندگان طالب ،نوعی تمرین
دموکراسی صوری است.
انتخابات و رأیگیری وجود دارد؛
اما نتایج و نمایندگان اختیارات
الزم را ندارند .زیست طلبگی در
این فضا ،دموکراسی صوری را
در طالب نهادینه میکند و مفهوم
آن این است که آرای نمایندگان
طالب در صورت صالحدید بزرگان
حوزه تأیید خواهد شد .ممکن
است طالب تربیتشده در این
سیستم ،درصورت مسئولیتیافتن
در جمهوری اسالمی بپذیرند ،به
آرای مردم و نهادهای دموکراتیک
نگاهی صوری داشته باشند.

اختیارات خاصی ندارند و همه پیشنهادات
آنها منوط به تصویب و صالحدید

زمستان 96
شورای عالی حوزه است .همین مسأله
این مجمع را به مجلسی فرمایشی تبدیل
کرده است .قرار بود با تشکیل مجمع
نمایندگان با روشهای مسالمتآمیز و
مشارکتدادن طالب ،تنشها و جدالهای
میان طالب و مدرسین حوزه کاسته
شود؛ اما در صحنه واقعی ،این پارلمان
بدون اختیار ،نتواسته است موفقیتی در
این زمینه کسب کند و در سراسر این
سالها جدلها به قوت خود باقی مانده
است .در سالهای اخیر این جدلها
تندتر شده است .طلبهای که نتوانسته
است از طریق مجاری کارآمد بخشی از
انتظارات خود را عملی کند ،با روشهای
رادیکال و پرهزینه خواستههای خود را
طبق اساسنامه ،نمایندگان
طالب اختیارات خاصی ندارند و
همه پیشنهادات آنها منوط به

مجمع را به مجلسی فرمایشی
تبدیل کرده است.
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حوزه است .همین مسأله این

دنبال میکند .مجمع نمایندگان نیز
تبدیل به کانونی برای انجام فعالیتهای
نامرتبط به فلسفه تشکیل خود شده است
و فعالیتهای خود را به کارهایی چون
تشکیل صندوق قرضالحسنه ،تأیید
معرفینامه طالب و تشکیل جلسات
ماهانه محدود کرده است.
ساختار تربیت حوزه علمیه تأثیرات
درازمدت بر روی طالب دارد .تجربه
انتخابات مجمع نمایندگان طالب،
نوعی تمرین دموکراسی صوری است.

انتخابات و رأیگیری وجود دارد؛ اما
نتایج و نمایندگان اختیارات الزم را
ندارند .زیست طلبگی در این فضا،
دموکراسی صوری را در طالب نهادینه
میکند و مفهوم آن این است که آرای
نمایندگان طالب در صورت صالحدید
بزرگان حوزه تأیید خواهد شد .ممکن
است طالب تربیتشده در این سیستم،
درصورت مسئولیتیافتن در جمهوری
اسالمی بپذیرند ،به آرای مردم و نهادهای
دموکراتیک نگاهی صوری داشته باشند.

@Mobahesatmagz

تصویب و صالحدید شورای عالی

تشکیالت حوزوی

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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به بهانه صدور بیانیه جمعی از علمای قم درباره آیتالله سید کمال حیدری

بیانیهای برای نظم نوین
حوزوی
علیاشرف فتحی

سید کمال حیدری باز هم خبرساز شده است .این بار اما
گروهی از علمای برجسته حوزه علمیه قم که در صدر شاگردان
مراجع تقلید کنونی به شمار میروند ،با صدور بیانیهی
مشترکی خواهان عدم توجه مؤمنین به سخنان «مخالف
عقاید ضروری شیعه» شدهاند که سید کمال بیان میکند.

آقای حیدری که از علمای عراقی
مقیم حوزه علمیه قم به شمار میرود،
در سالهای اخیر بارها خبرساز شده
است .تا پنج سال پیش وی مهمترین
کارشناس مذهبی شبکه ایرانی کوثر در
موضوع نقد باورهای اهل سنت بود.
در این برنامه که یک دهه از این شبکه
وابسته به صدا و سیمای جمهوری
اسالمی برای کشوری عربزبان پخش
میشد ،آقای حیدری با تسلط و اشرافی
که بر منابع حدیثی اهل سنت داشت به
دفاع از آرا و عقاید شیعه میپرداخت.
اما وی ماه رمضان پنج سال پیش در
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این برنامه گفت که ریشه بسیاری از
روایات دینی شیعه به یهودیان ،مسیحیان
و زرتشتیها برمیگردد .این سخن آقای
حیدری جنجال گسترده رسانهای به پا
کرد و بهویژه برخی رسانههای عربزبان
اهل سنت از آن با عنوان «انتفاضه علیه
عقاید غیر اسالمی شیعه» یاد کردند.
هرچند آقای حیدری بعدها توضیح
داد که این روایات غیراسالمی در زمان
خلیفه دوم وارد احادیث اهل سنت
و از آن طریق وارد روایات شیعه نیز
شده است.
با همه این جنجالها آقای حیدری به

فعالیت خود در ایران و عراق ادامه داد
و دفاتر وی در قم و نجف بهعنوان یک
مرجع تقلید شیعه پاسخگوی استفتائات
و محل نشر کتب و برپایی جلسات درس
و سخنرانی وی بود .در این سالها آقای
حیدری به تدریج از خود ،چهره یک
«مجتهد اصالحگر شیعی» تولید میکرد و
مورد اقبال جریان تجدیدنظرطلب شیعی
قرار میگرفت.
سید کمال حیدری از پروژه «اصالح
فهم دینی» و «پاالیش عقاید شیعی از
خرافات» سخن میگوید و خواهان تقویت
«عقالنیت قرآنی» در برابر «عقالنیت

زمستان 96
عرفان در تعمیق اصول اعتقادی شیعه
است؛ به گونهای که بدون تسلط به
عرفان نمیتوان فقیه یا مفسر قرآن شد.
وی حتی میگوید که بدون اعتقاد به
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نظریه مشهور عرفانی ابنعربی بهنام
«انسان کامل» نمیتوان از وجود امام
زمان(ع) دفاع کرد.

َ
اخباری دانستن جریان اجتهادی کنونی
شیعه نیز یکی دیگر از مبانی پروژه انتقادی
سید کمال حیدری است و این استاد
 ۶۲ساله حوزه قم میگوید که باید به
غلبه روایات بر قرآن پایان داد.
اما مخالفان وی میگویند که این
همان اتهام وهابیت به شیعه است
و اجتهاد شیعی چنین رویکردی
نداشته است.
بیانیهی علمای حوزه علمیه قم
را میتوان اعالم یک مرزبندی
مجدد علمی و اعتقادی فقها با
جریانهایی دانست که در سید کمال
حیدری متبلور شدهاند؛ نخست:
عرفانگرایی ابنعربی-صدرایی؛
و دوم :قرآنگرایی و عقالنیت
غیر نقلی.
مرزبندی نخست ،سابقه طوالنی
در تاریخ تشیع دارد و دومی نیز
بیشتر محصول تحوالت فکری
دوره معاصر است.
شاید اگر از این منظر به چالش اخیر
بنگریم درک آن آسانتر باشد.

@Mobahesatmagz

روایی» در میان شیعیان است .او در
دوگانه امام خمینی ـ آیتالله خویی،
اندیشههای اجتماعی امام خمینی را بر
استادش آقای خویی ترجیح میدهد و
شیعیان را از «وهابیت شیعی» که
همان افراطگرایی توأم با غلو است
برحذر میدارد.
رویهای که آقای حیدری در این
پنج سال گذشته در پیش گرفته است
قرابت فراوانی به سلوک آقایان سید
محمدحسین فضلالله ،شیخ محمد
آصف محسنی ،محمدباقر بهبودی
و شیخ محمد صادقی تهرانی دارد.
همچنین دفاع پرشورآقای حیدری
از فلسفه و عرفان اسالمی یکی
دیگر از چالشهای وی با منتقدان
حوزوی اوست؛ بهگونهای که وی
حتی یکی از عوامل برتری امام
خمینی بر دیگر فقهای شیعه را
نگاه عرفانی و «وحدت وجودی»
ایشان میداند .وی تدریس عرفان نظری
را یکی از ضرورتهای نظام آموزشی
حوزه میداند و قائل به نقش جدی

تشکیالت حوزوی

ساختار تربیت طالب خارجی باید تحول جدی داشته باشد

زمستان 96

بین الملل

حجتاالسالم سید مهدی مدرسی مدیر شبکه اهلالبیت در گفتوگو با مباحثات:

ساختار تربیت طالب خارجی باید تحول جدی داشته باشد

حجت اإلسالم و المسلمین سید مهدی مدرسی ـ فرزند آیتالله سید هادی مدرسی ـ دورهی تحصیلی خود را در کشورهای ایران،
افتخار شاگردی اساتیدی چون شهید آیتالله شیخ نمر باقر النمر (رحمه الله) و همچنین عمویش
کویت ،بحرین ،وسوریه گذرانده است .او
ِ
ّ
ّ
حضرت آیتاللهالعظمى سید محمدتقى مدرسى (دام ظله) از مراجع تقلید برجسته عراق را دارد .حجتاالسالم مدرسی فعالیتهای
ّ
حضور تبلیغی فعالی دارد .از
تبلیغی خود را از استرالیا آغاز کرده و اکنون در کشورهای مختلفی چون آمریکا ،انگلستان ،کانادا و…
ِ
جمله دستاوردهایش تأسیس دو شبکه ماهوارهاى عربی و انگلیسی به نام «اهل البیت» (علیهم السالم) است .مباحثات با وی دربارهی
ّ
مختلف مذهبی ،ویژگیها و چالشهای تبلیغ دین در کشورهای غربی گفتوگو کرده است.
ت شبکههای
ِ
نوع فعالی ِ
ِ
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اگر مایل باشید در ابتدا درباره
راهاندازی و فعالیت شبکه اهلالبیت(ع)
گفتوگویمان را شروع کنیم.
شبکه عربی اهلالبیت(ع) با هدف ترویج

اسالم ناب و تبلیغ ّ
تشيع در کشورهای
مختلف در سال ۲۰۰۶م فعالیت خود را
آغاز کرد .این شبکه به زبان عربی در حال
فعالیت بود که با توجه به استقبال مخاطبان

در سال  ۲۰۰۹میالدی زبان انگلیسی
آن در انگلستان افتتاح شد و الحمدلله تا
به امروز درحال تولید و پخش برنامه در
اروپا ،آفريقا ،وآمركيای شمالی است.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

انقالب مردمی
البته شبکه عربی پس از
ِ
بحرین و بهخاطر نقش ّفعال آن در حمایت
از خیزش مردمی شیعیان مظلوم،توسط
شرکتهای سرویسدهندهی فضای
ماهوارهای ،محدود و تعطیل شد.
این شبکه بهخاطر رعایت جوانب مختلف
و سیاستهای مشخصی که داشت مورد
اقبال بسیاری قرار گرفت؛ تا جایی که
مرکزی تحت نظر قرضاوی در گزارشی که
از شبکههای ماهوارهای شیعه تهیه کرده
بود اعالم کرد که شبکهی اهلالبیت(ع)
باالترین تأثیر را در بین شبکهها ميان جوانان
اهل سنت عربزبان دارد.
علت این تأثیر باال را بهصورت
دقیق و جزئی بفرمایید.
ما از همان ابتدا تمام تالش خود را بر
استقالل و عدم وابستگی سیاسی متمرکز
کردیم .با اینکه هویت مدیران آن مشخص
بود ،اما رفتار «سیاسی» به معنای جناحی
نداشتیم .بسیاری از شبکههای دینی علیرغم
نیت خالصی که دارند در مواقع مختلف
دچار موضعگیریهای سیاسی میشوند؛
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بهویژه شبکههای عراقی .ما از ابتدا تا امروز
تالش کردیم از سیاسیبازیهای جناحی
خاص سیاسی،
و طرفداری از جناح
ِ
ِ
دوری کنیم و بهطور مستقل از قضاياى
اصلى جهان اسالم و بهخصوص شيعه
دفاع كنيم .تمامی بیاناتی که در راستای
ّ
عظام
توسط مر
کیان شیعیِ ،
اجع ِ
تقوی ِت ِ
ِ
تقلید ایراد میگردد ،در شبکه منعکس و
اطالعرسانی میشود.
نکته بعدی اینکه مقابله و نوک پیکان
ما علیه وهابیت بود؛ نه اهل ّ
سنت .عقيده
ما اين است كه وهابیت جریان خطرناک
عالم اسالم است که باید تمام تالش خود را
برای مقابله با آن بهکار ببریم .سياستهاى
تفرقهانگيز و تهاجمى دولت سعودی
بهعنوان مولود این جریان و حامی اصلی
آن نیز مورد تهاجم ما بوده است .جدا
کردن بین جریان تکفیری و اهل ّ
سنت،
ِ
ِ
ِ
یکی از اصولیترین استراژیهای تبلیغی
ماست .دیگر ویژگی شبکه ،پرداختن
طور کالن بوده
به
مسائل عالم تشیع به ِ
ِ
است .برنامهی شبکه محدود به پخش
ِ
مراسمهای دینی متعارف(سخنرانی و
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قدر امکان به مسائل
غیره) نبوده؛ بلکه تا ِ
کالن سیاسی ،اجتماعی و
و مشکالت ِ
ّ
جهان تشیع اشاره میشود.
اقتصادی
ِ
باالخره عالم اسالم و تشیع مشکالت
زیادی دارد و ما وظیفهی خود میدانستیم
که از روز اول وارد این مسائل شویم.
مظلومیت شیعیان بحرین از مسائل
مهم تشیع است و ما نمیتوانیم دست
روی دست گذاشته و از یاری آنان دوری
ً
بجوییم .ما حتما باید از
حرکت مردمی
ِ
تمام
بحرین حمایت میکردیم و بحمدالله ِ
توان رسانهای خود را در این زمینه بهکار
ِ
بستیم؛ درحالیکه رسانههای برخی از
جریانهای سياسی شیعی ـ متأسفانه! ـ
ّ
مردم بحرین،
بعد از دو ماه از مظومی ِت ِ
حرکتهای بسیار ضیعفی را شروع کردند.
نکته دیگر استقالل مالی شبکه است كه
از راه کمکهای مردمی تأمین میشود.
مخاطبان شبکه انگلیسی و عربی
ً
هم قاعدتا متفاوت هستند؟
ً
ً
بله دقیقا .ما در شبکه انگلیسی اصال به
مسائل اختالفی شیعه و سنی نمیپردازیم؛

زمستان 96
چون در کشورهای انگلیسیزبان ،این
ً
مسائل اصال در اولویت نیستند .من
خاطرهای عرض کنم خدمتتان تا بهتر
متوجه اقتضائات شوید .یکبار از سوی
مرکزی که تاکنون نامش را نشنیده بودم
برای بنده دعوتنامهای آمد؛ مؤسسهی
«کارکنان مسلمان کنگره آمریکا» .دعوت
چیزی که لندن را بر همهی
کشورهای غربی ممتاز کرده است،
حضور زياد شیعیان است .براساس
آماری که بنده از مراکز مختلف به
دست آوردهام در انگلستان بيش از
یک میلیون شیعه زندگی میکنند!
چند حوزه علمیه و دهها حسینیه،
مسجد و مراکز مذهبی و فرهنگی
شیعی در آنجا وجود دارد.

ً
اتفاقا موقعیت حساسی هم داشت و در
قلب واشنگتن ،تنها نمازجمعهای بود
که برگزار میشد .ديگران هم شرکت می
کردند و جمعیت تا سیصد نفررسید.
ً
اتفاقا در اوايل ماه شعبان بود و بنده از
حضرتاباعبدالله(ع) در خطبههای خودم
سخن گفتم .تصور كنيد نمازگزاران اهل
سنت زير گنبد كنگره اياالت متحده به
امامت يك روحانى شيعه نماز جمعه
اقامه كردند! این نمونه را برای این عرض
کردم که بگویم در فضای مخاطبان
ً
انگلیسی ،اختالف شیعه و سنی اكثرا
ً
مطرح نيست و يقينا اولویت ندارد .لذا
محتوای برنامههای ما هم اين واقعيت
را در نظر دارد.
البته باید عرض کنم این فضا بیشتر
اختصاص به آمریکا و کشورهای غربی دارد
و در این بین ،انگلستان تفاوتهايى دارد.

یعنی به اندازه شهر قم در لندن
شیعه وجود دارد؟!
ً
تقريبا؛ نکته همین است که جامعه
بسیار بزرگی از شیعیان در لندن حضور
دارند؛ ملیتهای پاکستانی ،هندی،
افغانی ،لبنانی و عراقی؛ که بسیار بیشتر
از ایرانیها هستند .ایام محرم هیئات و
دستههای عزاداری زیادی در خیابانها
راه میافتد و حتی در عاشورا و تاسوعا از
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انگلستان چه تفاوتی با سایر
ً
کشورهای غربی دارد؟ اتفاقا برای ما
هم جالب بود که برخی شبکهها و افراد
افراطی تشیع چگونه در این کشورها

فعالیت و زندگی میکنند .چون به
هرحال باید با جمعیت اهلسنت هم
مراودهای داشته باشند .چطور میشود
که هم به مقدسات اهلسنت توهین
ً
میکنند و هم در بین آنان ـ که اتفاقا
اکثریت هم هستند ـ زندگی میکنند؟
ً
این موضوع واقعا پیچیده و دامنهدار
است؛ به برخی زوایای آن اشاره میکنم.
اول اینکه خوب است آماری از تعداد
شیعیان ساکن انگلستان و لندن عرض
کنم .براساس آماری که بنده از مراکز
مختلف به دست آوردهام در انگلستان
بيش از یک میلیون شیعه زندگی میکنند!

@Mobahesatmagz

شده بودم تا برای آنها در ساختمان
اصلی کنگره نمازجمعه اقامه کنم!
اکثریت این جمع اهل سنت بودند؛
اما برای اولینبار از یک روحانی شیعه
برای اقامه نماز جمعه دعوت کرده بودند.

بین الملل

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

سایر کشورهای همسایه برای عزاداری
به لندن میآیند .جو عجیبی در این شهر
حاکم میشود.
چیزی که لندن را بر همهی کشورهای
غربی ممتاز کرده است ،حضور زياد شیعیان
است؛ چند حوزه علمیه و دهها حسینیه،
مسجد و مراکز مذهبی و فرهنگی شیعی
در آنجا وجود دارد.
سه سال پیش در عاشورا دعوت شدم تا
به زبان انگليسى سخنرانی و ذکر مصیبتی
داشته باشم .در وسط میدان بزرگی به نام
«ماربل آرچ» منبری گذاشتند و مراسم
برگزار شد .وقتی وارد میدان شدم با

دیدن جمعیت شوکه شدم .آمار پلیس
ـ كه تأمینکننده ّ
امنیت برنامه بودند ـ
در شروع برنامه ،نزدیک سیوپنجهزار
نفر بود!
پس میتوانید در لندن زندگی کنید و
ً
اصال با ديگر اديان و مذاهب هیچ مراودهای
نداشته باشید .تعداد مسلمانان و شیعیان
در آمریکا زیاد هستند؛ اما بهخاطر ویژگی
جغرافیایی بسیار پراکنده هستند (به جز
ً
دیترویت و مخصوصا دیربورن در ایالت
میشیگان که شیعیان اکثریت را دارند؛
حدود ۱۰۰هزار نفر شیعه در دیربورن
حضور دارند و جا دارد بعد از لندن در
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ایام محرم هیئات و
دستههای عزاداری زیادی در
خیابانها راه میافتد و حتی در
عاشورا و تاسوعا از سایر کشورهای
همسایه برای عزاداری به لندن
میآیند .جو عجیبی در این شهر
حاکم میشود .شما میتوانید در
ً
لندن زندگی کنید و اصال با ديگر
اديان و مذاهب هیچ مراودهای
نداشته باشید.

این شهر هم سرمایهگذاری تبلیغی و
مذهبی شود).
شما در معرفی شبکه اهلالبیت
از کمکهای مردمی نام بردید .باتوجه
به تجربه و تخصصی که در این زمینه
دار ید به نظر شما منبع مالی برخی
شبکههای افراطی مستقر در لندن از
ً
کجا تأمین میشود؟ واقعا همهی آنها
مردمی است؟
در این زمینه نظریههای مختلفی هست.
یکی اینکه دستگاههای امنیتی کمک
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شما طی سالهایی که در لندن
فعالیت داشتهاید آیا تالش کردهاید با
حامیان این جر یان گفتوگو داشته
باشید؟
بله؛ به دفعات مختلف با حامیانآنها
ـ که اغلب جوانانی پرحرارت هستند ـ
گفتوگوهای طوالنی داشتهام .همانطور
که دیدهاید در مدینه یا قبرستان بقیع برخی از
مبلغین وهابی هستند که یک سری مطالب
را حفظ کرده و فقط آنها را تکرار میکنند
و اگر بخواهید از زاویهای دیگر به موضوع
نگاه و سؤال کنید ،یا پرخاش میکنند و یا
تکفیرتان میکنند .این افراد هم به همین
ً
روال سازماندهى شدهاند .اصال به دنبال
فهم و یادگیری یا بحث نیستند؛ بالفاصله
توهین و فحاشی میکنند.
البته آن شیخ لندن نشین! و تنی چند
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حمایت مالی و معنوی میکنند .ویژگی
باطل هم این است که در قالب حق و
ظاهری درست ،اباطیل خود را عرضه کند.
این افراد هم از منابع روایی نقل حدیث
میکنند؛ اما معیار زمان و احکام ثانویه
را در نظر نمیگیرند .بخش اعظم بودجه
این شبکهها از سوی همین جمعیت از
عراق و پاکستان وحتى خود ايران تأمین
میشود و بسیاری از شیعیان به تصور
مقابله با دشمنان تشیع از این شبکهها
حمایت میکنند.
اما در کنار همه این مسائل خوب است
بدانید که کل این جریا ن افراطی در لندن
جمعیت اندکی دارند و بهخاطر رفتارهای
ً
تند و افراطی خود عمال از جامعه شیعیان
رانده شده و در محافل خود منزوی هستند.
اختالف این طائفه با طیف علمای نجف
ً
و کربال معروف است و عمال یک گروه
اندک اما با رسانه و تبلیغات سنگین
هستند .مجالس آنها در لندن با تعداد
انگشتشماری برگزار میشود؛ اما بهخاطر
انعکاس رسانهای بزرگنمایی شده است.
البته این انزوا را زیاد به صالح نمیدانم؛

چون اگر بین جمع شیعیان باشند ممکن
است برخی مالحظات را رعایت کنند؛
اما وقتی در گروه محدود خود باشند دیگر
هیچ محدوده و مالحظه اخالقیای ندارند
و هرکاری بخواهند انجام میدهند.
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میکنند که بنده به این نظریه قناعت كامل
ندارم .البته این را معتقدم که دستگاههای
تبلیغاتی یا امنیتی از وجود این جریان
راضی هستند و برخی زمینهها را هم
ً
برای فعالیت آن فراهم میکنند؛ مثال
یکی از این گروهها با تعدادی اندک
چند بار برنامههای رزمی در محل خود
اجرا كردند؛ لباس رزم میپوشند و مانور
میدهند و در شبکههای خودشان پخش
میكنند .هیچ واکنشی از سوی پلیس
رخ نميدهد؛ با اينكه كار تحریک
آمیزى است .لذا در اينكه اين گروههاى
پازل دشمن را تكميل
تندرو و افراطىِ ،
میكنند ،هيچ شك و شبههاى نيست.
باید توجه داشته باشید که متأسفانه
در بین شیعیان ـ بهویژه شیعیان عراق و
پاکستان ـ افرادی هستند که از نوع فعالیت
این جریان افراطی حمایت میکنند؛ این
فعالیتها را در مقابل دینستیزی غرب
مفید میدانند و از این رفتار کسب هویت
و احساس قدرت میکنند .ممکن است با
برخی دیگر از اقدامات آنان موافق نباشند؛
اما در کل حرفهای آنان را میپسندند و
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سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

از افراد این گروه علیه بنده و آقا عمویم
(آیتاللهمحمدتقی مدرسی) چند بیانیه
ً
و مطالب توهینآمیز منتشر کردهاند .اخیرا
آن آقای دیگری که در آمریکا ساکن است،
در یکی از برنامههای شبکهاش ،به قاطبهی
علما و مراجع توهین و خود را تنها عالم
واقعی از زمان غیبت کبری تاکنون معرفی
کرده! حتی به حضرت آیتالله سیستانی
هم توهین میکند؛ که البته بعد از آن واریز
کمکها به او کاهش زیادی پیدا کرد و
ً
اخیرا هم شبكه عربى او تعطیل شد .این
نمونه از رفتارها به خوبی نشاندهنده نوع
تفکر آنهاست.
ً
یا مثال در زمان بازداشت و محاکمه
شهید آیتالله نمر بارها از این شیخ
لندنی سؤال شد که چرا هیچ واکنشی
نسبت به این موضوع ندارید؟ یک عالم
شیعی توسط وهابیت بازداشت شده و
در معرض اعدام قرار گرفته است .او
پاسخ داد که «اگر من از او حمایت کنم
و این حمایت من در آزادی ایشان مؤثر
باشد ،ممکن است در آینده او [امام]
خمینی دیگری باشد و همیشه من خودم
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را بهخاطر آن گناهکار خواهم دانست»!
ببینید نوع استدالل و تفکر این جریان در
قبال دفاع از تشیع چگونه است! باالخره
ً
شهید آیت الله نمر واقعا مظلوم واقع شد
و همهی شیعیان جهان حتی در نيوزيلند
و آمریکا به اعدام او اعتراض کردند.

لیدر فعلی نیست .متأسفانه با توجه به
قرائن و شواهد باید گفت افراد دیگری
در حال رشد و بهدستگرفتن پرچم این
تفکر هستند .این افراد جدید با استفاده
از تجربیات قبلی و نقاط منفی یا مثبت
این دو ،ممکن است به مراتب خطرناکتر
باشند .شاید خالی از لطف نباشد عرض
کنم افراد جدید این جریان یا سایر
سردمداران جریانهای انحرافی ـ مانند
جریان یمانی ،الصرخی و الغزی ـ محور
مشترکی دارند و آن ضدیت و دشمنی با
مرجعیت است؛ یعنی چارهای جز این
ندارند و برای اثبات خود باید مرجعیت
و علما را از ریشه بزنند؛ چون نمیتوانند
از نظر محتوایی نظرات علما را رد کنند
یا با آنها به مباحثه بنشینند.

توسط
ات منحط،
اما مواجهه این تفکر ِ
ِ
چنین اشخاصی با این موضوع اینگونه
بود؛ که البته برای لندننشينها بسیار
گران تمام شد.
در اینجا الزم است عرض کنم که
این تفکر و این جریان محدود به دونفر

رسالت و وظیفه حوزههای علمیه
در این فضا چیست ؟ چرا برخی افراد
مسألهدار رشد میکنند و چرا با این
ً
افراد یا کال با نظرات نادرست ،مواجهه
قدرتمند و صحیح نداریم؟
اول اینکه در حوزه به صورت تخصصی

افراد جدید این جریان
افراطی یا سایر سردمداران
جریانهای انحرافی ـ مانند جریان
یمانی ،الصرخی و الغزی ـ محور
مشترکی دارند و آن ضدیت و
دشمنی با مرجعیت است؛ یعنی
چارهای جز این ندارند و برای
اثبات خود باید مرجعیت و علما را
از ریشه بزنند.

زمستان 96
بحث و مناظره را هم باید فرا گرفت.
بله؛ شاید خیلی کلی و تکراری است که
بگویم نیازمند مبلغ در کشورهای مختلف
ً
هستیم؛ اما واقعا این موضوع در حد اضطرار
است .هماکنون بیش از سی یا چهل مبلغ
این باور وجود دارد که طلبه
باید مجتهد شود تا بتواند وارد
عرصه تبلیغ بینالملل شود .مگر
قرار است طلبه در فالن مسجد در
اروپا یا آمریکا کفایه درس بدهد؟
اگر طلبهای قرار است در ایران
باشد و وارد فضای اجتهاد شود
ً
حرفی نیست؛ اما در خارج واقعا
نیازها بسیار متفاوت است.
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ً
شیعه کامال مسلط به زبان انگليسى و مبانی
دینی نداریم؛ در حالی که در کشورهای
ً
اروپایی و آمریکایی واقعا نیاز شدید وجود
ً
دارد .مثال ما در آمريكا شهرهايى داريم که
دو يا سه مسجد دارند؛ اما حتى یک امام
راتب يا به قول آنها «رزيدنت ْسكالر»
ندارند .این آمار مربوط به زبان انگلیسی

است؛ زبانهای اسپانیولی ،فرانسه و…
بهجای خود.
با توجه به وضعیت خاص دنياى امروز
كه وضعیت برای مسلمانان آمریکایی
روز به روز سختتر میشود ،توصیه
بنده اين است كه از جوانان خود آنها
برای فراگرفتن دروس حوزوی انتخاب
شود و در این زمینه خودکفا باشند .به آیه
َ َ ْ
َ
شریفه عمل شود که َ«و َما كان ال ُم ْؤ ِم ُنون
َ َّ ً َ َ َ َ َ
ُ ِّ َ
ِل َي ْن ِف ُروا كافة ۚ فل ْول نف َر ِم ْن كل ِف ْرق ٍة ِم ْن ُه ْم
َ َ ٌ َ َّ
َ
ِّ
ط ِائفة ِل َي َتفق ُهوا ِفي الدين َو ِل ُي ْن ِذ ُروا ق ْو َم ُه ْم
َ َ َّ
َ
َِ َ
ِإذا َر َج ُعوا ِإل ْي ِه ْم ل َعل ُه ْم َي ْحذ ُرون»؛[ ]۱نفور
میخواهد .اآلن رعب و وحشت زیادی
در بین مسلمانان آمریکا ایجاد شده و تنها
خود مسلمانان آمریکایی بايد از بین خود
ً
مبلغ تربیت کنند .مثال موردی داشتیم که
یک نوجوان مسيحى زندانی شد .در چند
سال گذراندن حكم خود ،به توفيق الهى در
همان زندان مسلمان شد .بعد از آزادشدن
طلبه شد .چندسالی درس خواند و اآلن
در آمریکا مؤسسهای ایجاد کرده و در
بین زندانیها کار فرهنگی انجام میدهد
و صدها نفر را در زندان با ارسال کتاب
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مبلغ ویژهی بحث و مناظره تربیت نشده
است .تصور میکنیم اگر طلبهی فاضلی
به مبانی فقهی ،اصولی و معارفى مسلط
شد ،میتواند به مقابله با طرف مقابله
ً
برود؛ در حالی که اساسا بحث و مناظره،
تخصص خاص خود را میطلبد .حتی
روحیات شخصی هم در این موضوع مهم
ً
است؛ علمایی هستند که واقعا در زمینه
خود عالمهاند؛ اما به وقت مناظره سریع
ناراحت شده و از کوره در میروند .خب
این افراد نمیتوانند گزینه خوبی برای
مناظره باشند .در غرب و دانشگاههای
مسیحیت به خوبی به این نیاز توجه شده
است؛ مبلغانی مخصوص بحث و مناظره
تربیت میشوند كه برای آن تخصصى
به نام «اپولوژتيكس» تأسيس كردهاند و
براى آن سرمايهگذارى كالنى كردهاند.
شاید علت این خأل عدم وجود نظرات
مختلف در حوزه است .یک طلبه در فضای
ً
کامال یکدست قم تربیت میشود و در
رشته خود هم متخصص است؛ اما هیچگاه
با شبهات و سایر نظرات مواجههای نداشته
تا احساس نیاز کند که پاسخ آنها و روش
ِ

بین الملل
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و ارتباطهای مختلف شیعه کرده است.
اآلن هم ّ
ملبس به لباس اهل علم است.
این دوست ما با من تماس داشت و نسبت
به امنیت خود وخانوادهاش ابراز نگرانی
ً
میکرد .وضعیت واقعا خاص است؛ لذا
بايد دنبال راه حل باشيم.
به نظر شما روش تربیت
مبلغانی که از سایر کشورها میآیند
چگونه باید باشد؟ اآلن الگویی مانند
جامعةالمصطفی موفق است؟
این باور وجود دارد که طلبه باید مجتهد
شود تا بتواند وارد عرصه تبلیغ بینالملل
شود .مگر قرار است طلبه در فالن مسجد
در اروپا یا آمریکا کفایه درس بدهد؟ اگر
طلبهای قرار است در ایران باشد و وارد
فضای اجتهاد شود حرفی نیست؛ اما در
ً
خارج واقعا نیازها بسیار متفاوت است.
اما درباره تربیت طالب خارجی به نظرم
باید یک انقالبی در ساختار آن بهوجود
آید .روش فعلی این است که طالب در
دو یا سه سال اول زبان فارسی و بخشی
از تاریخ ايران و کلیات را فرامیگیرند؛
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درحالی که سه سال از سالهای پر ارزش
ً
يك جوان مسلمان غربی واقعا زمان کمی
نیست .این طالب با اشتیاق فراوان و تصور
رسیدن به جایگاههای رفیع علمی میآيند؛
ِ

ّاما متأسفانه اینطور نمیشود.
برای آنکه تنها انتقاد نبوده باشد ،بنده
یک الگوی موفقی را برای شما معرفی
میکنم .مدرسه ی ّ
علمیه القائم(عج)،
توسط آیتالله سید
حوزهای است که
ِ
محمدتقی مدرسی(حفظهالله) در تهران
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ّ
تأسیس شد .بعد از مدتی به سوریه منتقل
شد .تربیتشدگان این مدرسه کسانی مانند
آیتالله شهید نمر باقر النمر يا رئیسجمهور
سابق کشور کومور هستند .رئیس جمهور

کومور در مصاحبه با الجزیره میگوید من
در مصر و چند کشور دیگر درس خواندهام؛
اما مهمتر از همه در تهران و در حوزهای
درس خواندم که «تخرج الزعماء»؛ یعنی
رهبران ّامت را تربیت میکردند .این حوزه
دورههای پنجساله داشت و ليدر تبلیغ

زمستان 96
چنین مسائلی در آنجا جا ندارد؛ در حالی
که تاریخ ،حدیث و کالم اهلبیت(ع)
بیشترین تأثیر را در مخاطبان غیرمسلمان
دارد .برای نمونه بنده یکبار به کلیسایی
دعوت شدم .سخنرانیام را اینطور به
پایان رساندم که قصهای برای شما تعریف
تاریخ ،حدیث و کالم
اهلبیت(ع) بیشترین تأثیر را در
مخاطبان غیرمسلمان دارد .در
زمانى بهسر میبريم كه شباهت
زيادى با زمان صدر اسالم و همان
ّ
فتره مكى داريم .دين را بايد با
همان شيوه رسولالله(ص) یعنی
ّ
با تذكرات وجدانى و با اتكا بر
فطرت تبليغ كنيم.

پانوشتها
توبه۱۲۲ :
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میکنم و ماجرای حضرت علیاصغر(ع)
ً
را بسیار ساده بازگو كردم .جمعیت شدیدا
ً
متحول شدند و واقعا فضای دیگری حاکم
شد .در پایان هم جمع شدند و گفتند
سخنرانی امروز شما را هیچگاه فراموش
نخواهیم کرد.

امروزه حوزههای عملیه از این مسائل
غافل هستند .چرا كتابهايى مانند
«احتجاج» مرحوم طبرسى تدريس
نمیشود؟ چرا اصول عقايد آن هم به
استناد كتاب و ّ
سنت جايگاه مناسبى
ندارد؟ حاال شايد فلسفه يا رجال براى
يك متخصص مطلوب باشد؛ ولی در
فضاى بين الملل امروز و براى تبليغ
دين در كشورهاى غربى ـ كه دينستيزى
بهطور گسترده وجود دارد ـ ما احتياج به
قال الصادق و قال الباقر عليهما السالم
داريم .فرمايشات اهلبيت(ع) وجدان و
فطرت هر انسانى را بيدار و روشن میكند.
روح دين در دعاها ،خطبهها و متون دينى
اصلی اهل بيت(ع) و كالم وحی است .ما
اآلن در زمانى بهسر میبريم كه شباهت
زيادى با زمان صدر اسالم و همان فتره
ّ
مكى داريم .دين را بايد با همان شيوه
ّ
رسولالله(ص) یعنی با تذكرات وجدانى
و با اتكا بر فطرت تبليغ كنيم.
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میکرد؛ نه فقط مبلغ! اآلن در کشورهای
غربی برخی آ کادمیهای اینچنینی وجود
دارند که ليدر تربیت میکنند .متأسفانه بنده
چنین چیزی در حوزه علمیه قم ندیدهام.
تجربه مدرسه القائم(عج) بسیار مهم
است .برهمین اساس حضرت آیتالله
مدرسی در عراق چنین مدرسهای تأسیس
کردند و در همین راستا قدم برمیدارند؛
تعدادی از طالب اروپایی و آمریکایی را
در مدت کوتاهی تربیت کرده و هماکنون
هریک از این افراد فعالیت گستردهای در
کشورهای خود دارند.
کتابهای خوبی هم در این زمینه
تألیف کردهاند؛ زوائد فقه و اصول که در
طول عمر یکبار هم ممکن است دچار
آن نشویم حذف شدهاند .این کتابها
کاربردی هستند .یک دوره هم تفسیر با
روش تدبر نوشتهاند که برای مبلغان بسیار
راهگشاست؛ یعنی تفسیرگفتن را به مبلغ
یاد میدهد .توجه به درس تفسیر و معارف
اهل بيت(ع) هم مهم است؛ آن هم در
فضایی که حوزهها هر درسی به جز فقه و
ً
اصول را کسر شأن خود میدانند و اصال
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رسالت اجتماعی روحانیون
سکوت علما نسبت به نابسامانیها؛ به نفع نظام یا مردم؟
سخنی محترمانه با بیت شریف شیرازی
روشنفکران عبا به دوش
توفیق ناتمام حجاب قانونی

زمستان 96

تدبیر و سیاست
به بهانه موج ناآرامیهای اخیر

رسالت اجتماعی
روحانیون
گسترش موج اعتراضهای مردمی
درباره معضالت اقتصادی و اجتماعی
وارد مرحله جدیدی شد ه است .سؤال
مهم این است که حوزویان ـ شامل مراجع
عظام تقلید ،علما و سایر سطوح مختلف
حوزه ـ چه وظیفهای در قبال این حوادث
دارند؟ این گروه آیا باید به صورت مطلق
ً
طرفدار معترضان بوده و دقیقا موضع
آنان را تکرار کنند؛ یا آنکه مانند نهادهای
زیرمجموعه نظام رفتار کنند؛ یا آنکه راه
سومی هم وجود دارد؟
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چندی است که موجهای اعتراضی
مردمی درباره معضالت اقتصادی و
اجتماعی در کشور اتفاق میافتد .این
حرکتها هماکنون ماهیت اعتراضی
نسبت به برخی معضالت را از دست داده
ً
و عمال با تخریب اموال عمومی و هتک
مقدسات تبدیل به یک اغتشاش و تهدید
امنیتی شدهاند.
در این بین بسیاری از کارشناسان

اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و… سعی
کردند از زوایای مختلف به بررسی دالیل
بروز این حوادث بپردازند و حتی عدهای
راهکارهایی هم برای حل این مشکل ارائه
ً
دادند .آنچه تقریبا در بین همهی نخبگان
و حتی سطوح عادی جامعه وجود دارد
اتفاق بر دو مسأله مهم است:
 .۱وجود معضالت اقتصادی ،اجتماعی
و… بدیهی و انکارناپذیر است .این

معضالت که طی سالهای گذشته و به
ً
مرور پیش آمده ـ و صرفا مربوط به یک
دولت نیست ـ حاصل تصمیمات غلط
برخی مدیران و بیکفایتی آنان در انجام
وظیفه و تعهدات بوده است .خبرهای
رسمی درباره اختالسهای متعدد و از آن
بدتر فرار متهمان اقتصادی ،روان مردم
را به شدت آزار داده است .بالتکلیفی
تعداد زیادی از سرمایهگذاران در

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

بنگاههای اقتصادی و پروژههای عمرانی
بیش از دوسال است که چالش جدی
ایجاد کرده است .بحران اشتغال و رکود
ً
اقتصادی تقریبا همهی خانوادهها را درگیر
مشکالت جدی کرده است.
این معضالت که طی
سالهای گذشته و به مرور پیش
ً
آمده ـ و صرفا مربوط به یک
دولت نیست ـ حاصل تصمیمات
غلط برخی مدیران و بیکفایتی
آنان در انجام وظیفه و تعهدات
بوده است.

موارد فوق در کنار سایر مسائل ـ از جمله
نقض عدالت در دستگاههای مختلف
ً
کشور ـ حتی جامعه کامال انقالبی را هم
ً
شدیدا به ستوه آورده است.
 .۲کشور ما در منطقهای واقع شده که
بحرانهای امنیتی و تروریستی در آن جدی
است و دشمنان انقالب تالش کرد ه و
میکنند که ایران نیز قربانی این بحرانها
شود .خوشبختانه در سایه مجاهدت
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نیروهای نظامی و امنیتی و حمایت مردم
از این نیروها ،همچنان مرزهای ایران مقاوم
و قدرتش در معادالت منطقهای باالست.
در اعتراضهای اخیر نیز دشمنان انقالب
تالش کردند با نفوذ فیزیکی و تبلیغی،
امنیت کشور را مختل کنند تا بدینواسطه
به هدف اصلی خود یعنی ضربهزدن به
انقالب و اهداف آن برسند.
باتوجه به دو مورد فوق که همهی نخبگان
و حتی سطوح عادی جامعه بر آن اتفاق
دارند ،واکنش غالب به ناآرامیهای اخیر
ً
این بوده است که اوال باید همهی مسئوالن
امر در کمترین زمان ممکن معضالت
مهم اقتصادی و اجتماعی را حل کنند و
ً
ثانیا معترضان و عموم مردم اجازه ندهند
اعتراضهای بهحق ،منحرف شوند و برخی
عوامل سودجو اموال عمومی را تخریب
و امنیت جامعه را تهدید کنند.
در این بین پرسش جدی اینجاست که
حوزویان ـ شامل مراجع عظام تقلید ،علما
و سایر سطوح مختلف حوزه ـ چه وظیفهای
در قبال این حوادث دارند؟ این گروه آیا
باید به صورت مطلق طرفدار معترضان
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ً
بوده و دقیقا موضع آنان را تکرار کنند؛ یا
آنکه مانند نهادهای زیرمجموعه نظام رفتار
کنند؛ یا آنکه را ه سومی هم وجود دارد؟
با نگاهی گذرا به دیدگاههای مراجع
عظام تقلید در چندسال اخیر به خوبی
میتوان دریافت که آنان همواره بهواسطه
حضور در بین مردم ،مشکالتشان را
بهخوبی میدانند و از هر فرصتی ـ در
دولتهای مختلف ـ مانند دیدار وزرا و
مسئوالن سعی کردهاند مشکالت را به
آنان یادآور شوند؛ مشکالتی همچون
واکنش غالب به
ناآرامیهای اخیر این بوده است
ً
که اوال باید همهی مسئوالن امر
در کمترین زمان ممکن معضالت
مهم اقتصادی و اجتماعی را حل
ً
کنند و ثانیا معترضان و عموم
مردم اجازه ندهند اعتراضهای
بهحق ،منحرف شوند.

تورم ،نادرستی سیاستهای بانکی
و اقتصادی ،بحران اشتغال و دهها

زمستان 96
مورد دیگر کلیدواژه یکسانی است
که در بسیار از دیدارها یا سخنرانی
آنان وجود دارد.
تذکر جدی درباره مشکالت اساسی
بانکداری از جمله این موارد است؛
تا جایی که در صریحترین اظهار نظر،
آیتالله جوادی آملی بیان کردند:
«قرآن میفرماید گزینه نظامی روی
میز قرآن من است؛ ما باور نکردیم.
ما دلمان میخواهد اقتصاد مقاومتی
درست بکنیم؛این فقط با سفارش و
توصیه که حل نمیشود؛ این (ربا)
جنگ با خداوند است .اآلن این پولی
که شما میگذارید میگویند چه تحریم
باشد ،چه نباشد ،چه تورم باشد و چه
وظیفه بزرگان حوزه
چیست؟ آنان باید چه موضعی
اتخاذ کنند؟ بررسیها نشان

بیان کردهاند.

و حوزویان نسبت به مشکالت مختلف
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است.
اما پرسش اینجاست که چرا علیرغم
تذکرات متعدد و صریح بزرگان حوزه
نسبت به مشکالت مختلف مردم،
هماینک جامعه درگیر یک بحران ـ
هرچند زودگذر ـ شده است .برخی از
شهرها آرامش خود را از دست دادهاند و
عدهای با سوءاستفاده از درخواستهای

حال وظیفه بزرگان حوزه چیست؟ آنان
باید چه موضعی اتخاذ کنند؟ بررسیها
نشان میدهد که برخی مراجع عظام
تقلید همچون گذشته در روزهای اخیر
ً
نیزصراحتا نظرات خود را بیان کردهاند.
آنان ضمن آنکه به وجود نارساییهای
مختلف معترفاند و خود را همدرد
مردم میدانند ،اولویت نخست کشور
را آرامش و امنیت میدانند و بههمگان

147

Mobahesat.ir

تقلید همچون گذشته در روزهای
ً
اخیر نیزصراحتا نظرات خود را

تورم نباشد ،میگویند سود دارد و سود
علیالحساب دارد».
آنچه در ذهن مردم باقی مانده موضع
ً
دلسوزانه و کامال ناصحانه مراجع ،علما

بهحق مردمی اصل نظام و دین را هدف
قرار دادهاند؛ تاجایی که به برخی از
مساجد و اماکن مقدس نیز آسیب وارد
شده است.

@Mobahesatmagz

میدهد که برخی مراجع عظام

تدبیر و سیاست

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

توصیه میکنند که اجازه ندهند عدهای
با سوءاستفاده از فضای پیشآمده این
آرامش را مختل کنند.
اما از سوی دیگر بهنظر میرسد بخشی
از مراجع ،فضال و اساتید حوزه هنوز
بهصورت رسمی هیچ واکنشی نسبت
به این مسائل نشان ندادهاند .به همین
دلیل نیز ممکن است این پرسش در ذهن
مردم شکل گرفته باشد که آیا در چنین
برخی از بزرگان حوزه
در پاسخ به این سؤال که چرا
دربارهی ناآرامیهای اخیر اظهار
نظر نکردهاند معتقدند عامالن
اصلی اغتشاشات افرادی
هستند که هیچ تعهدی نسبت
به انقالب و دین ندارند؛ لذا
تذکرات ما مبنی بر عدم برهم
زدن آرامش هیچ تأثیری بر این
افراد ندارد.

شرایطی سکوت و عدم اعالم موضع
صحیح است؟
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مباحثات برای انتقال این دغدغه و یافتن
علت اصلی این سکوت با تعدادی از بزرگان
حوزه گفتوگوهایی داشته است .دو دلیل
اصلی از نگاه آنها برای عدم اظهار نظر
عبارت است از:
 .۱عامالن اصلی اغتشاشات افرادی
هستند که هیچ تعهدی نسبت به انقالب
و دین ندارند؛ لذا تذکرات ما مبنی بر
عدم برهم زدن آرامش هیچ تأثیری بر این
افراد ندارد.
 .۲اگر بخواهیم منصفانه به دالیل بروز
نارضایتیها بپردازیم از سوی برخی
رسانهها متهم به جوسازی و سیاهنمایی
خواهیم شد؛ پس مصلحت این است
ً
که فعال اظهارنظری صورت نگیرد و پس
ً
از آرامشدن این فضا رسما نظراتمان را
بیان کنیم.
ً
قطعا این اظهارنظرها از سر دلسوزی
است؛ چه آنکه همهی این عزیزان نسبت
ً
به وقایع این روزها شدیدا نگران بوده و از
صمیم قلب برای حل مسأله دعا میکنند؛
اما باید توجه داشت در این بحرا ن که هجمه
اصلی توسط رسانههای تبلیغی صورت
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میگیرد ،اظهارنظر نخبگان تأثیر بسیاری بر
جامعه دارد .هماکنون بسیاری از نخبگان
عدهای نیز بر این باورند
که اگر بخواهیم منصفانه به
دالیل بروز نارضایتیها بپردازیم
از سوی برخی رسانهها متهم به
جوسازی و سیاهنمایی خواهیم
شد .پس مصلحت این است که
ً
فعال اظهارنظری صورت نگیرد و
ً
پس از آرامشدن این فضا رسما
نظراتمان را بیان کنیم.

سیاسی ،فرهنگی وحتی هنری و ورزشی
تالش کردهاند با اظهارنظر خود فضای
جامعه را آرام کنند و ضمن تأکید بر حق
مردم برای اظهارنظر و بیان مشکالت ،بروز
هرگونه ناآرامی را نفی میکنند .به همین
دلیل از بزرگان حوزه نیز انتظار میرود با
رویکردی پدرانه ،مسأله را تبیین نمایند
تا این ذهنیت در جامعه ایجاد نشود که
روحانیت نسبت به مشکالت و معضالت
مردم بیتفاوت است.

زمستان 96

تدبیر و سیاست

یادداشت وارده

سکوت علما نسبت
به نابسامانیها؛ به
نفع نظام یا مردم؟
مهدی عبدالرحیمی
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اصلی مطرحشده در این بخش از بیانات
آیتالله گرامی عبارتند از« :بیشترشدن درد
مردم در اثر انتقاد علما نسبت به اوضاع»
و «برداشت مخالفبودن با حاکمیت در
صورت بیان انتقادات» .در این نوشتار
کوتاه چند پرسش و نکته را ناظر به این
دو ادعا مطرح میکنم.
آیا بهراستی اگر علما از درد و رنج مردم
بگویند ،نمک بر زخمشان پاشیدهاند؟
چرا اینطور به مسأله نگاه نمیکنیم که
بیان رنجها و مشکالت جامعه توسط
علما ،یک خاصیت مهمش این است که
مردم متوجه شوند علما اگر نمیتوانند ـ یا

نمیخواهند ـ باری از مشکالت جامعه
بردارند ،دستکم نسبت به دردهای مردم
آگاهی دارند .همین مقدار هم بدونشک
میتواند تا حدی مرهمی بر دردهای
مردم باشد .اگر همین همدردی لسانی
هم نباشد ،این شائبه بهوجود میآید که
ً
علما در بیوت خود نشستهاند و اصوال از
حال و روز مردم بیخبرند .بماند که منابع
مالیای که در اختیار برخی علماست،
حداقل میتواند بخشی ـ هرچند اندک
ـ از مشکالت تعدادی ـ هرچند کم ـ از
مردم را برطرف کند .در جامعهای که
بسیاری از افرادش ،از برخی نیازهای

@Mobahesatmagz

آیتالله گرامی چندی پیش در مصاحبهای
با سایت مباحثات و در پاسخ به پرسشی
ـ به این مضمون ـ که اگر علما از اوضاع
رضایت ندارند ،چرا حداقل از باب امر
به معروف و نهی از منکر انتقاد نمیکنند،
گفته بود« :چون یا باید از اوضاع تعریف
کنند که دروغ است؛ یا باید انتقاد کنند
که بیشتر به درد مردم افزوده خواهد شد
و تلقی مخالفت با حاکمیت میشود که
آن هم مصلحت نیست».
این بخش از مصاحبه ایشان بهویژه
بازتابها و عکسالعملهایی را در
ً
فضای مجازی و مخصوصا شبکههای
اجتماعی بهدنبال داشت که مهمترین
آنها نقد برخورد دوگانهی علما بر پایهی
مصلحتاندیشی سیاسی بود .دو مدعای

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

ابتدایی همچون درمان و آموزش و نیز
جوانانش از شغل مناسب یا امکانات
تفریح سالم محرومند ـ یا دست کم به
امکانات با کیفیت دسترسی ندارند ـ
ساخت مؤسسات پژوهشی و آموزشی یا
حوزههای علمیهی متعدد در سراسر کشور
(که در برخی از آنها تعداد طلبهها هم
بسیار کم است) چه ضرورتی دارد؟ آنهم
در شرایطی که بسیاری از این مؤسسات
ً
کمیت را فدای کیفیت میکنند و اصوال
شأن تأسیس بسیاری از آنها تفوق رویکرد
کمیتمحور در کشور است .به جرأت
میتوان گفت وجود بسیاری از آنها نه
ضرورت ،که ضرر دارد .بنابراین اگر به
هر دلیلی قرار ـ یا صالح ـ نیست منابع
مالی در اختیار علما و مراجع ،مشکلی
از مشکالت معیشتی مردم را حل کند،
حداقل با ساخت مراکز غیرضروری و
هزینهبر ،مشکلی را بر مشکالت مردم
اضافه نکند و نمک بر زخمشان نپاشد!
هرچند هستند معدود علما و مراجعی که
اقداماتی هرچند اندک اما مفید در این
زمینهها انجام داده و میدهند؛ کارهایی
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مانند ساخت بیمارستان ،آپارتمان و… .
اما ادعای دیگر مطرحشده توسط آیتالله
گرامی این است که بیان کمبودها و نواقص
به مصلحت نیست؛ چون تلقی مخالفت
با نظام دارد .دو مفروض را برای این مدعا
میتوان درنظر گرفت؛ یا ـ نستجیر بالله ـ
اگر بهراستی کمبودهایی
وجود دارد ،چه کسی باید آنها را
بیان کند؟ آیا بهتر نیست که یک
نظام سیاسی دینی توسط علمای
دین نقد شود تا بهوسیلهی
روشنفکران سکوالر یا
دینستیزان؟

ترس نسبت به از دست دادن موقعیت؛ یا
اینکه چون نظام سیاسی مبتنی بر شریعت
و برخاسته از نهاد حوزه و روحانیت
است ،صالح نیست که توسط علما نقد
و کاستیهایش بیان شود .خب مفروض
اول ـ یعنی ترس نسبت به موقعیت ـ که
دور از شأن علما و مراجع است؛ شجاعت
در بیان معضالت و مشکالت معیشتی
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و معنوی مردم ،خصیصهی بارز علما و
مراجع تقلید بزرگ شیعه در طول تاریخ
بوده و یکی از دالیل مهم قدرت اجتماعی
آنان نیز وجود همین ویژگی بوده است .اما
در مورد مفروض دوم این پرسش به ذهن
میرسد که اگر بهراستی کمبودهایی وجود
دارد ،چه کسی باید آنها را بیان کند؟ آیا
بهتر نیست که یک نظام سیاسی دینی
توسط علمای دین نقد شود تا بهوسیلهی
روشنفکران سکوالر یا دینستیزان؟
بهراستی کدام مصلحت مانع ـ حداقل
ـ بیان معضالت اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی توسط علماست؟ حفظ نظام؟ با
چه منطقی سکوت در برابر نابسامانیها
باعث حفظ نظام میشود؟ مگر اینکه
ً
معتقد باشیم اصال مشکلی وجود ندارد
که در اینصورت حرفی برای گفتن باقی
نمیماند.
بهتر است پیش از آنکه آنقدر دیر شود
که نه از تاک نشان ماند و نه از تاکنشان،
علما و مراجع تدبیری عاجل بیاندیشند و
جایگاه پدرانه و ملجأگونهی خود را نسبت
به مردم بازیابند.

زمستان 96

تدبیر و سیاست

سخنی محترمانه با
بیت شریف شیرازی
یادداشتی از حجتاالسالم والمسلمین عبدالرحیم اباذری
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به قم ،امام از ایشان دیدار و دلجویی کرد
و او نیز چند بار به مناسبتهای مختلف
از امام بازدید نمود.
اما در ماجرای تجاوز آشکار صدام به
کشور ایران ،آیتالله شیرازی در اقدامی
شگفتانگیز با صدور بیانیهای به حرمت
جنگ با عراقیها فتوا داد و آن را برادرکشی
نامید؛ در حالی که مردم و مسئولین نظام

جمهوری اسالمی ایران ،چاره ای جز دفاع
و مقاومت در برابر تجاوز نداشتند؛ و اال
صدام تکریتی همانگونه که در مصاحبهاش
گفته بود دوروزه در فرودگاه مهرآباد تهران
مستقر میشد.
این فتوا اگرچه در ظاهر به دلیل حرمت
برادرکشی صادر شده بود؛ ولی درواقع در
آن اوضاع و شرایط به نوعی همراهی با
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خاندان حسینی شیرازی ،یکی از
خانوادههای اصیل و مورد احترام عراق
و شهر کربال بهشمار میآیند .مرحوم
آیتاللهالعظمی سید محمد شیرازی ،فرزند
میرزا مهدی شیرازی از شخصیتهای
برجسته علمی این بیت است که در
دهههای  ۴۰و  ۵۰در کربال سکونت
داشت .وی هنگام تبعید حضرت امام در
سال  ۱۳۴۴به نجف ،استقبال کمنظیری
از ایشان در شهر کربال بهعمل آورد و
حتی از باب تکریم ،امامت جماعت
خود در حرم حسینی را به حضرت امام
سپرد .همزمان با پیروزی انقالب در سال
 ۱۳۵۷آیتالله شیرازی که هشت سال
در کویت سکونت داشت ،از آنجا به قم
مهاجرت کرد و تا سال  ۱۳۸۰در پناه نظام
جمهوری اسالمی ایران به فعالیتهای
علمی خود ادامه داد .هنگام ورود ایشان

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

صدام و حمایت از متجاوز و تضعیف جبهه
مظلوم ملت ایران تلقی میشد .به همین
در ماجرای تجاوز آشکار
صدام به کشور ایران ،آیتالله
شیرازی در اقدامی شگفتانگیز
با صدور بیانیهای به حرمت
جنگ با عراقیها فتوا داد و آن را
برادرکشی نامید.

دلیل مسئولین نظام جمهوری اسالمی
ناچار شدند رفت و آمدهای منزل ایشان
را تحت کنترل قرار بدهند.
از جمله فتواهای غیر متعارف ایشان،
جواز قمهزنی و تشویق و ترغیب به
آن در عزاداریهای امام حسین(ع)
بود؛ تا جایی که قمهزنی را یکی از
اصول و مناسک مسلم تشیع و همطراز
با قداست امام معصوم(ع) عنوان
میکنند! امری که پیامدهای ناگوار آن
در داخل و خارج کشور و در سطح
جهانی بسیار شکننده و موجبات
بدبینی مردم دنیا به اسالم و مذهب
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ً
تشیع بر کسی پوشیده نیست .مضافا
این که با فتوای رهبر کبیر انقالب و
اکثر مراجع حوزه علمیه قم و نجف
در تضاد آشکار بوده و هست.
در عین حال ایشان یکی از مراجع و
فقهایی بهشمار میآیند که اعتقاد راسخ
به والیت فقیه دارند و آن را سالها پیش
در کتاب «االجتهاد والتقلید» (ص)۲۲۶
بهطور مبسوط مورد بحث ،دقت و تأکید
قرار دادهاند.
ً
اخیرا یکی از منسوبین جوان بیت
شیرازی در اقدامی نسجیده ـ و از جهتی
شاید حسابشده ـ طی جلسهای ،
بعضی از فتاوا و مواضع مرحوم آیتالله
سید محمد شیرازی را تکرار کرده و
بعضی از آنها را مورد تحریف قرار داده
است؛ تا جایی که بهخاطر ناآگاهی و
ناشیگری گوینده و عدم تجربه کافی
او در این امور ،لحن و متن سخنان را
با اهانت و به سخرهگرفتن فرهنگ دفاع
مقدس و شهید و شهادت و سرزنش و
تمسخرمسئوالن و زیر سؤال بردن اصل
والیت فقیه ـ که جزو قانون اساسی نظام

نسخه مکتوب  -شماره 17

جمهوری اسالمی ایران است ـ مقرون
ساخته است .در اینجا چند نکته و
سؤال را میتوان مطرح کرد:
 .۱اقشار مختلف مردم ایران اعم از
شیعه ،سنی ،مسیحی ،زرتشتی و یهودی
و بهخصوص خانواده های محترم شهدا،
هشت سال دفاع مقدس در برابر رژیم بعث
عراق را که به پشتیبانی همهجانبه غرب و
شرق انجام گرفت ،مایه افتخار و مباهات
و بهعنوان یک ارزش ملی ،دینی و مذهبی
ً
اخیرا یکی از منسوبین
جوان بیت شیرازی در اقدامی
نسجیده ـ و از جهتی شاید
حسابشده ـ طی جلسهای،
بعضی از فتاوا و مواضع
مرحوم آیتالله سید محمد
شیرازی را تکرار کرده و بعضی
از آنها را مورد تحریف قرار
داده است.

تلقی میکنند وحرمت آن را همچنان
پاس میدارند .دوران دفاع مقدس اگر

زمستان 96
چه در ظاهر تلخ و تاریک بود و بر مردم
برای بعضی از جوانان
بیت شیرازی که درحاکمیت
بعثی و اوج مبارزات و مظلومیت
مردم ،حوزه علمیه و ملت عراق
را تنها گذاشتند و به کویت رفتند
و بعد به ایران آمدند و به زندگی
روزمره و توام با رفاه و آرامش
خود بسنده کردند ،طبیعی است
که برایشان درک ارزش و عظمت
دفاع مقدس به این آسانی میسر
و ممکن نخواهد شد.

مگر پیام اصلی قیام
حسینی مبارزه با ظلم و
استکبارستیزی نیست؟ چرا
دستاندرکاران این بیت بهجای
اینکه شمشیر را به سر دشمنان
قسمخورده اسالم و تشیع فرود
آورند ،به سر و کله و سینه خود
فرو میکنند؟!

کرد تا جمله و حتی کلمهای به نفع
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بعد به ایران آمدند و به زندگی روزمره و
توام با رفاه و آرامش خود بسنده کردند،
طبیعی است که درک ارزش و عظمت
دفاع مقدس به این آسانی میسر و ممکن
نخواهد شد.
 .۲چرا این همه خاندانهای بزرگ در
نجف و کربال ،مانند خاندان حکیم،
خاندان خویی ،خاندان خلخالی،
خاندان صدر ،خاندان کاشف الغطاء
و… در اوج حاکمیت صدامیان در
نجف و کربال ماندند و دهها و صدها
نفر شهید دادند و از حیثیت و آبروی
خویش هزینه کردند و حاضر به ترک
عراق نشدند؛ ولی خاندان شریف
شیرازی به مجرد اندک فشاری عقب
نشستند ،آهنگ هجرت سر دادند و
سرزمین نجف و کربال و مردم عراق
را به سوی کویت و ایران ترک گفتند و
زندگی توأم با آسایش و آرامش و درس
و بحث و تألیف و تحقیق را به سنگر
مبارزهی دردسرساز ترجیح دادند؟ یگانه
چهره انقالبی این بیت ،آیتالله سید
حسن شیرازی بود که در بیروت ترور و

شهید شد؛ ای کاش حرمت خون این
شهید پاس داشته و موضع اعتراضی
و حماسی او در برابر رژیم بعث عراق
پیگرفته میشد.
 .۳مرحوم آیتاللهالعظمی خویی
رضوان الله تعالی علیه با این که یک
شخصیت انقالبی به آن معنا نبودند،
ولی هرگز لحظهای حوزه نجف را ترک
نکردند؛ در نجف ماندند و در دفاع از
حریم حوزه و مردم عراق از حیثیت و
آبروی خویش گذشتند .در این اواخر
شخص صدام خیلی تالش و تکاپو
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ایران تحمیل شد ،اما رشد ،بالندگی و
شکوفایی هزاران جوان مستعد کشور را
به همراه داشت؛ بهعالوهی دهها پیامد
مثبت دیگر که شرح آن در این مختصر
نمیگنجد.
البته برای بعضی از جوانان بیت شیرازی
که درحاکمیت بعثی و اوج مبارزات و
مظلومیت مردم ،حوزه علمیه و ملت
عراق را تنها گذاشتند و به کویت رفتند و

تدبیر و سیاست
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خودش و علیه جمهوری اسالمی از
ایشان بگیرد؛ اما نتوانست؛ چنانکه
سایر شخصیتهای علمیای که در
نجف مظلومانه به شهادت رسیدند ـ
و تنها تعداد اندکی توانستند از جوخه
مرگ صدام در امان بمانند ـ هرگز
هشتسال دفاع مقدس مردم ایران
برابر صدامیان را به تمسخر نگرفتند.
بیت شریف شیرازی را چه شده که پس
از نزدیک به چهل سال نمکخوردن
در نظام جمهوری اسالمی ،اینگونه
نمکدان میشکنند؟ همزمانی این
اظهارات سست با اغتشاشات اخیر
مرحوم آیتاللهالعظمی
خویی رضوان الله تعالی علیه با
این که یک شخصیت انقالبی
به آن معنا نبودند ،ولی هرگز
لحظهای حوزه نجف را ترک
نکردند؛ در نجف ماندند و در
دفاع از حریم حوزه و مردم
عراق از حیثیت و آبروی خویش
گذشتند.
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چه معنا و پیامی میتواند داشته باشد؟
 .۴سؤال مهم دیگری که از بیت
شریف شیرازی باید پرسید این است
که چرا این بیت محترم در میان این
همه ارزشهای واالی مکتب حسینی،
فقط قمهزنی و خودزنی را در اولویت
تبلیغی خود قرار داده است و این همه
به آن اصرار دارد؟ مگر پیام اصلی قیام
حسینی مبارزه با ظلم و استکبارستیزی
نیست؟ چرا دستاندرکاران این بیت
بهجای اینکه شمشیر را به سر دشمنان
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قسمخورده اسالم و تشیع فرود آورند،
به سر و کله و سینه خود فرو میکنند؟!
اگر همین جوانان انقالبی و مطیع والیت
فقیه نبودند و ـ به توصیه شما ـ در مقابل
تجاوزهای صدامی نمیایستادند و در
برابر خطر بسیار بزرگ داعش قد علم
نمیکردند و از حریم اهلبیت(ع) در
عراق و سوریه دفاع نمیکردند ،امروز
مردم این کشورها از جمله ایران و حتی
بیت مکرم شیرازی به چه سرنوشت
شومی گرفتار میشدند؟

زمستان 96
که بهعنوان دفاع از انقالب و نظام وارد
میدان معرکه شدند و کار را خرابتر
کردند .به قول یکی از بزرگان «اگرچه
با خلع مرجعیت یکی و محصورکردن
دیگری به صورت موقت مشکل نظام
اسالمی برطرف شد ،ولی در درازمدت
بیایید از رخدادهای تلخ و
شکننده گذشته عبرت بگیریم و
اشتباهات گذشته را دوباره تکرار
نکنیم و با دست خود مرجعیت
شیعه را به مسلخ نبریم.
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ضربهای که بر پیکر نهاد مرجعیت شیعه
وارد کرد و تیشه به ریشه آن زد ،به این
زودیها قابل ترمیم نیست» .اگر بهجای
تندروهای طرفین  ،عقالی قوم پا به
پیش میگذاشتند ،شاید سرنوشت این
دو بیت ،رقم مطلوبتر و مناسبتری
میخورد و نهاد مرجعیت شیعه اینگونه
آسیب نمیدید.
بیایید از رخدادهای تلخ و شکننده
گذشته عبرت بگیریم و اشتباهات گذشته

را دوباره تکرار نکنیم و با دست خود
مرجعیت شیعه را به مسلخ نبریم .اطرافیان
و منسوبان بیوت عاقالنهترعمل کنند
و سنجیدهتر سخن بگویند .اظهارات
نسنجیده و سست یک جوان کمتجربه
نباید مسئولین نظام جمهوری اسالمی
را به واکنش تند فیزیکی وادارد؛ چراکه
شاید یکی از اهداف پشت پردهی این
اظهارات موهن همین باشد که بخواهند
دستاندرکاران را عصبانی و مجبور
به واکنش کنند و از این طریق خود را
بزرگ جلوه دهند و با نشان دادن آن از
شبکههای ماهوارهای منسوب به خود ،بر
طبل تفرقه و اختالف بکوبند .از جوانان
انقالبی و حزباللهیهای دردمند و
عاقل نیز انتظار میرود که خشم انقالبی
خویش را فرو نشانند و با برخوردهای
نسنجیده و مقابلهبهمثلهای سستتر،
موجبات سوءاستفاده و مظلومنمایی
برخی از آنان را فراهم نیاورند .تجربه
نشان داده است گفتوگوهای
مسالمتآمیز عقالی قوم ،پیامدهای
مطلوبتری دارد.
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 .۵بیت محترم شیرازیهمواره
خود را میراثدار شخصیت ،افکار و
اندیشههای مرحوم آیتاللهالعظمی
سید محمد شیرازی میداند و به
اصطالح همیشه از شخصیت ایشان
کسب اعتبار نموده است؛ اما امروز
چه شده است که بعضی از آنها بر
خالف نظر صریح ایشان ،علیه اصل
والیتفقیه اینگونه مواضع سست و
نسنجیده میگیرند و تالش میکنند این
امر مهم را وارونه جلوه دهند؟ هم اکنون
که بعضی از اعضای بیت شیرازی در
انگلستان ساکن و به فعالیت فرهنگی
و دینی مشغول هستند ،آیا میتوانند و
این شجاعت را دارند که علیه قانون
اساسی آن کشور سخنپراکنی کنند؟
 .۶دو طیف افراطی و تندرو در ماجرای
تأسفبار بیوت برخی از مراجع در
دهههای  ۶۰و  ،۷۰نقش اساسی داشتند؛
طیف اول ،اطرافیان و عالقمندان تندرو
بودند که با رفتار ،کردار و گفتارهای
نسنجیده مشکلآفرینی کردند؛ طیف
دوم ،افراد تندرو و افراطی دیگری بودند
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یادداشت وارده

روشنفکران
ِ
عبا به دوش
پنجشنبههای زمستانی حوزه علمیه قم مملو
از نشستها ،همایشها و هماندیشیهای
علمی و فرهنگی است .دامنه موضوعی
این نشستها از مسائل کهنهای مانند
وحدت حوزه و دانشگاه تا مسائل نوپیدایی
مانند «سبک زندگی اسالمی ایرانی» و
«کیهانشناسی و الهیات» را در بر میگیرد.
برگزار کننده بسیاری از این نشستهای
علمی ،مؤسسات به ظاهر غیردولتیاند
که در واقع از منابع بودجه عمومی به شکل
غیرمستقیم بهرهمند میشوند.
در سالیان اخیر و در پی تأکید و اهتمام
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای به مسأله
اقتصاد ،تواتر برگزاری نشستهای علمی
با موضوع اقتصاد در حوزه افزایش یافته
است .دو کلید واژه «اقتصاد مقاومتی»
و «بانکداری اسالمی» بیانگر مضمون
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مشترک بسیاری از این نشستها بوده و

هست .با وجود رونق بازار این دو مضمون،

در کنار رونق بازار هماندیشیها و

همچنان «علوم انسانی اسالمی» و «فقه

همایشهای علمی حوزه ،بازار کسبوکار

حکومتی» صدرنشین نشستهای علمی

طبقات متوسط و پایین جامعه رکود

حوزه علمیه قم بهشمار میروند.

بیسابقهای را تجربه میکند .از ۲۲

با تجربهای که از مشارکت در این

میلیون سرپرست خانوار که اشتغال بهکار

نشستهای علمی به دست آوردهام،

دارند ،بیش از  ۱۰میلیون نفر دستمزدی

اطمینان دارم محتوای ارائهشده در غالب

برابر حداقل قانون کار دریافت میکنند.

آنها همانی است که با منطق خطابی

هر روز خبر از تعطیلی و بیکاری یک یا

در بیان برخی فضال و مدرسان حوزه

چند واحد تولیدی و صنعتی در رسانهها

رسانهای میشود .تنها تفاوت بستهبندی

منعکس میشود .در هفتههای اخیر

آنها در قالب مقاالت شبهپژوهشی است

اعتراضات کارگری با خالقیتهای جذابی

که دارای ساختار و منابع و ارجاعات

به خطبههای نمازجمعه راه یافته و مورد

علمی شدهاند.

توجه مردم قرار گرفته است.
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کنار هم گذاشتن این دو واقعیت ،ذهن

شاید رخداد نمادین جریان روشنفکری

اشعاری در ستایش آزادی و نکوهش

مرا به سالهای دهه  ۵۰میبرد .در آن

که همچنان در اذهان اهل فرهنگ به

استبداد بخوانند .بیانیه رحمتالله

دوران نیز افزایش ناگهانی قیمت نفت،

یادگار مانده ،شبهای شعر انستیتو

مراغهای ،سخنان منوچهر هزارخانی

مناسبات اقتصادی ایران را برهم زد و

گوته وابسته به سفارت آلمان باشد.

در طعن مداخالت حاکمیت در عرصه

پیامد آن موج مهاجرتهای داخلی بود.
ً
جوانانی که عمدتا بهدنبال کار و برخی

مهرماه  ۱۳۵۶جماعتی از روشنفکران

فرهنگ و هنر و خطابه بهرام بیضایی

در پی تحصیل عازم شهرهای برخوردار
شده بودند ،با تبعیض و بیعدالتی
عمیقی مواجه شدند و برای مقابله با آن
به ادبیات چپ مارکسیستی پناه بردند.
در این میان افرادی چون دکتر شریعتی
با اتکا به فرهنگ مذهبی جامعه ایرانی
روایتی انتقادی از مذهب محافظهکار را
دستمایه برانگیختن اراده جوانان ساختند.
در گوشهای دیگر جوانان مذهبی و پرشوری
از شاگردی بازرگان و شریعتی به تشکیل
گروههای مبارزه مسلحانه رسیدند.
اما روشنفکرانی نیز بودند که در قالب

شوربختانه امروز نیز
جمعی از روحانیان دانشمند ما
گرفتار همان بلیه روشنفکری
دهه  ۵۰شدهاند؛ درد مردم را
میدانند؛ اما احساس نمیکنند؛
لذا بهجای آنکه همدردی کنند،
هماندیشی برگزار میکنند.
تداوم این رفتار موجب شده
مردم بیش از آنکه روحانیت

در انتقام از سعید سلطانپور ،نسبتی
با دردهای جامعهی نابسامان آن روز
نداشت .اگر بخواهیم اثر سینمایی
را معرفی نماییم که بیانگر دردهای
آن جامعه است ،میتوانیم به دایرهی
مینای مهرجویی اشاره کنیم؛ و نه آثار
روشنفکرمآبانهای مانند شازده احتجاب
و آرامش در حضور دیگران .شوربختانه
بارش باران در برخی شبها ،بزم شعر

را ملجأ خود بیانگارند ،به سوی

شعرا و نویسندگان آزادیخواه را ناتمام
ّ
و عیش ایشان را منقص ساخت .اما

عدالتخواه غیرمذهبی متمایل

گذشت زمان نشان داد راه نجات از

اصحاب رسانه و کنشگران
شوند.

در کنار مردم .نشستن در صندلیهای

مینوشتند و در مواردی نیز آثار نمایشی

در سفارت یکی از راستگراترین

بیگانگان نسبتی با آزدایخواهی ندارد.

تولید میکردند.

دولتهای آن دوران گردهم آمدند تا

در همان دوران جماعتی از روحانیون
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اعتراضی میسرودند ،رمانهای اجتماعی

که بیشتر گرایش چپ داشتند،

مخملی و ایراد خطابههای غراء در دامن

@Mobahesatmagz

کانون نویسندگان ،شعرها و تصنیفهای

استبداد و تبعیض ،مبارزه است؛ آنهم

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

انقالبی هزینههای سنگینی پرداختند؛

ترویج تفکر «شاه سایهی خداست» و

بیبهرهماندن از مواهب مادی است و

زندان رفتند ،رنج تبعید کشیدند،

یا با گوشت و پوست نمىتوان در مقابل

با همایشهایی در تاالرهای اشرافی ،با

از مواهب زندگی محروم ماندند و

توپ و تانک ایستاد و اینکه ما مکلف

هدایای فاخر و اطعمه لذیذ قسط اقامه

شماتتهای بسیاری را به جان خریدند.

به جهاد و مبارزه نیستیم و یا جواب

نمیشود .شوربختانه امروز نیز جمعی

خون مقتولین را چه کسى مىدهد و

از روحانیان دانشمند ما گرفتار همان بلیه

از همه شکنندهتر ،شعار گمراهکنندهی

روشنفکر دهه  ۵۰شدهاند؛ درد مردم را

حکومت قبل از ظهور امام زمان ـ علیه
ُ
السالم ـ باطل است و هزاران «إن قلت»

میدانند؛ اما احساس نمیکنند؛ لذا
بهجای آنکه همدردی کنند ،هماندیشی

دیگر ،مشکالت بزرگ و جانفرسایى

برگزار میکنند .تداوم این رفتار موجب

بودند که نمىشد با نصیحت و مبارزهی

شده مردم بیش از آنکه روحانیت را ملجأ

منفى و تبلیغات جلوى آنها را گرفت؛

خود بیانگارند ،به سوی اصحاب رسانه

تنها راه حل ،مبارزه و ایثار خون بود که

و کنشگران عدالتخواه غیرمذهبی

خداوند وسیلهاش را آماده نمود .علما

متمایل شوند .شاید بازخوانی تجربه

و روحانیت متعهد سینه را براى مقابله

روشنفکری در دهههای  ۴۰ ،۳۰و ۵۰

با هر تیر زهرآگینى که به طرف اسالم

برای طالب جوان امروز عبرت آموز

بخشی از این رنجها و مالمتها از

شلیک مىشد آماده نمودند و به مسلخ

باشد که چگونه جریان روشنفکری

ناحیه مقدسینی بود که حضرت امام

عشق آمدند.

پیشرو در گذر زمان به یک جریان پیرو

در کنار رونق بازار
هماندیشیها و همایشهای
علمی حوزه ،بازار کسبوکار
طبقات متوسط و پایین جامعه
رکود بیسابقهای را تجربه
میکند .از  ۲۲میلیون سرپرست
خانوار که اشتغال بهکار دارند،
بیش از  ۱۰میلیون نفر دستمزدی
برابر حداقل قانون کار دریافت
میکنند.

خمینی(ره) در منشور روحانیت چنین

همانگونه که آن زمان مبارزه با استبداد

بدل شد .روحانیت نیز اگر میخواهد

مستلزم تحمل رنج و آزارهای زورمداران

طالیهدار انقالبیگری بماند ،الزم است

اوضاع مثل امروز نبود؛ هرکس صددرصد

بود ،امروز نیز مبارزه بر ضد تبعیض

در اولویتها و رویههای خود درباره

معتقد به مبارزه نبود زیر فشارها و تهدیدهاى

و بیعدالتی و جهاد برای اقامه قسط،

جامعه و مردم بازنگری نماید ،تا از

مقدس نماها از میدان به در مىرفت؛

مستلزم تحمل طعن اصحاب ثروت و

انفعال در برابر مشکالت جامعه درآید.

توصیف کرده است:

158

نسخه مکتوب  -شماره 17

زمستان 96

تدبیر و سیاست

به بهانه جریانهای اخیر علیه حجاب

توفیق ناتمام حجاب
قانونی
سید فرید حاجسیدجوادی
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جمهوری اسالمی است .بازاندیشی در
این داللت نمادین را به پایان این نوشتار
وامیگذاریم.
برای نگارنده که فرآیند تثبیت و نهادینهشدن
عملی پوشش قانونی را در کودکی نظارهگر
بودم ،اقدام به استفاده از پوشش روسری ولو
در شکل ناقص آن ،نماد تمکین اجتماعی
زنانی بود که در زیست فردیشان با شریعت
همدل نبودند و تا آن مقطع ـ سال ۱۳۶۰ـ
همچنان بر الگوی زیست دوران پهلوی
اصرار میورزیدند .بیتردید خطمشی
الزام به حجاب در عرصه عمومی در گام

نخست موفقیتهایی به همراه داشت.
در آن مقطع فرهنگ عمومی از مداخله
قانونی در پوشش زنان در عرصه عمومی
و الزام به رعایت حجاب شرعی حمایت
میکرد و این خطمشی توانست ترازی از
پوشش را بهعنوان هنجار در جامعه تثبیت
نماید .نتیجه این خطمشی چنان بود که
بسیاری از زنان ناملتزم به حجاب شرعی،
در مجالس خانوادگی که با مشارکت
خانوادههای ملتزم به حجاب برگزار
میشد ،درجهای از پوشش را رعایت
میکردند .همین زنان به تدریج روسری

@Mobahesatmagz

ارزشهاو هنجارها میتوانند در قالب
نمادهایی تجسم عینی بیابند .این نمادها
در داللت نخست خود تنها به همان
ارزش یا هنجاری که از آن برآمدهاند
داللت دارند؛ اما در مناسبات ساختاری
با دیگر مؤلفههای اجتماعی میتوانند
داللتهای ثانویهای بیابند و در شرایطی
مدلول دوم جایگزین مدلول نخست
میشود .روسریهایی که زنان ایرانی
برای رعایت حجاب قانونی بر سر کرده
و میکنند ،مثالی برای این داللتهای
نمادین است .این نماد اگرچه در داللت
نخست خود به حجاب شرعی اشاره
ّ
دارد ،ولی به دالی برای اقتدار فرهنگی
جمهوری اسالمی بدل شد و در حال
حاضر هرگونه کنش اجتماعی درباره
آن ،بیش از آنکه ناظر به مدلول نخست
باشد ،شاخصی برای سطح اقتدار سیاسی

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

را بهعنوان جزو الینفک پوشش در حوزه
عمومی پذیرفتند.
اقدام به استفاده از
پوشش روسری ولو در شکل
ناقص آن ،نماد تمکین اجتماعی
زنانی بود که در زیست فردیشان
با شریعت همدل نبودند و تا آن
مقطع ـ سال ۱۳۶۰ـ همچنان
بر الگوی زیست دوران پهلوی
اصرار میورزیدند.

بازار مصرف فرهنگی جامعه ایرانی
در دو دهه اخیر گسترش فزایندهای یافته
و سهم محصوالت فرهنگی غیرایرانی
در آن افزایش یافته است .این تغییرات
از جمله عوامل تأثیرگذار بر هنجارهای
پوشش جامعه بهویژه جوانان و نوجوانان
بوده است .لذا اگر ارزشهای پوشش
اسالمی در جامعه ،با تراز مطلوب فاصله
دارد ـ بلکه روند فاصلهگیری در آن مشهود
است ـ دلیل کافی برای نادرستی الزام به
حجاب نیست؛ اما میتواند ناتمامیت
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این خطمشی برای تحقق اهداف آن را
آشکار سازد.
این موفقیت اولیه چند دستاورد دیگر
به ارمغان آورد؛ خانوادههای مذهبی
و دخترانشان توانستند در محیطهای
گوناگون اجتماعی بیدغدغه حضور یابند.
حضور دختران باحجاب در محیطهایی
که پیش از آن بهجهت اختالط جنسی و
فضای شهوانی برایشان ممنوعالورود
بود ،از جمله این دستاوردهاست؛ مانند
سالنهای سینما و سواحل دریا .لذا باید
اذعان کرد خطمشی الزام به حجاب
قانونی ،موفقیتهایی دربر داشته است.
این خطمشی را میتوان تالش برای اصالح
و صیانت فرهنگ ،مطابق ارزشهای
شرعی و با استفاده از اقتدار رسمی و
مشروع حاکمیت دانست .حاکمیت در
مداخله رسمی خود میتواند رفتارها را
ضابطهمند سازد و به تبع آن هنجارها و
ارزشهایی را حفظ نماید یا تغییر دهد.
برای ارزیابی موفقیت این خطمشی در
حفظ ارزش و هنجار پوشش اسالمی
میان جامعه متدینین و بهبود آن در میان
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جامعه ناملتزم به شریعت ،الزم است
تأثیر دیگر عوامل مؤثر براین اهداف را نیز
در نظر آوریم .بررسی تغییرات ارزشها
و هنجارها در عرصه حجاب و پوشش
اجتماعی بدون لحاظ تأثیرات دیگر
عوامل تاثیرگذار فرهنگی ،و اسناد آنها
به خطمشی حجاب الزامی ،غیرمنطقی
و تبلیغاتی بهنظر میرسد.
بازار مصرف فرهنگی جامعه ایرانی
در دو دهه اخیر گسترش فزایندهای یافته
و سهم محصوالت فرهنگی غیرایرانی
اگر ارزشهای پوشش
اسالمی در جامعه ،با تراز مطلوب
فاصله دارد ـ بلکه روند فاصلهگیری
در آن مشهود است ـ دلیل کافی
برای نادرستی الزام به حجاب
نیست؛ اما میتواند ناتمامیت این
خطمشی برای تحقق اهداف آن را
آشکار سازد.

در آن افزایش یافته است .این تغییرات
از جمله عوامل تأثیرگذار بر هنجارهای

زمستان 96
خطمشی الزام به حجاب قانونی از جمله
مواردی است که بر اساس بازخوردها
نیازمند بازنگری ،اصالح و تکمیل است.
نگارنده در سال جاری مشارکت فعالی
را برای تبیین «عقالنیت الزام به حجاب
اجتماعی» در میان جامعه دانشگاهی تجربه
بررسی تغییرات ارزشها
و هنجارها در عرصه حجاب و
پوشش اجتماعی بدون لحاظ
تأثیرات دیگر عوامل تاثیرگذار
فرهنگی ،و اسناد آنها به
خطمشی حجاب الزامی،
غیرمنطقی و تبلیغاتی بهنظر
میرسد.
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کردهام و بدین باور رسیدهام که حتی در
میان بخش قابل توجهی از جامعه متدین
و متشرع نیز الزام به حجاب در جامعه،
قانونی غیرعقالیی و تعبدی قلمداد شده،
در نتیجه اجرای آن به امری غیرفرهنگی
و برخاسته از اراده سیاسی تبدیل شده
است .در چنین فضایی مدافعان حجاب

قانونی بیش از آنکه به ابعاد فرهنگی و
اجتماعی آن توجه داشته باشند ،دفاع از
آن را به مثابهی کنشی سیاسی و با هدف
دفاع از اقتدار نظام اسالمی پیگیری
مینمایند .از سوی دیگر ،شکاف ارزشی
بخشی از جامعه با حاکمیت در موضوع
حجاب ،دستمایهی کنشگری مخالفان
برای کاهش اقتدار اجتماعی و سیاسی
حاکمیت شده است.
در بازگشت به فراز آغازین نوشتار ،به
باور نویسنده مسأله امروز جامعه ایرانی
«دوگانهی حجاب اجباری و حجاب
اختیاری» نیست؛ بلکه سیاسیشدن
حجاب در عرصه اجتماعی است که
تا این حد مسألهساز شده است .در این
شرایط بهنظر میرسد حاکمیت و مردم
هر دو در «سیاستزدایی از حجاب و
پوشش اجتماعی» همدل و همداستان
باشند .بازنگری در خطمشی حجاب
یتواند داللت ثانویهی آن را که به امر
م
سیاسی معطوف بود کاهش دهد و پوشش
اجتماعی را از نماد سیاسی به نماد فرهنگی
بازگرداند.
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پوشش جامعه بهویژه جوانان و نوجوانان
بوده است .لذا اگر ارزشهای پوشش
اسالمی در جامعه ،با تراز مطلوب فاصله
دارد ـ بلکه روند فاصلهگیری در آن مشهود
است ـ دلیل کافی برای نادرستی الزام به
حجاب نیست؛ اما میتواند ناتمامیت
این خطمشی برای تحقق اهداف آن را
آشکار سازد.
الزام به حجاب قانونی در مرحله شکلگیری
اولیه با وجود کاستیهای حقوقی ،فقهی و
اجرایی ،توانست موفقیتهایی را در ارتقای
ارزش و هنجار پوشش اسالمی تحصیل
نماید؛ اما بیتوجهی به تغییرات ساختاری
در حوزه فرهنگ عمومی و بسندهکردن به
ً
اجرای همان خطمشی در قالبی عمدتا
انتظامی ،آن دستاوردها را در معرض
آسیب قرار داده است .جمهوری اسالمی
میبایست سازوکار مناسبی برای ارزیابی
مستمر خطمشیهای فرهنگی و اجتماعی
براساس اهداف آنها طرحریزی نماید،
تا اجرای آنها در قالبها و زمانهای
نامناسب به تضعیف ارزشها و اهداف
متوقع از آن خطمشیها نیانجامد.

تدبیر و سیاست

