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مفهوم شناسی
روشنفکری از آن دسته مفاهیمی 
است که در جامعه ایرانی معانی 
مختلفی از آن برداشت می   شود. این 
مفهوم در درون حوزه نیز سرنوشتی 
مشابه فضای کلی کشور دارد و 
حداقل دو معنا در اذهان متبادر 

می   کند:
   روشنفکری براساس سنت 
غربی: ای��ن معنا معادل همان 
intellectualism است که مراد از 
آن تفکر و اندیشه برآمده از مدرنیته 
غربی است که تالش می   کند با 
سنت   های فکری و فرهنگی درون 
جامعه ارتباط برقرار کند و نسخه 
غربی پیشرفت و توسعه را ارائه دهد.
   روشنفکری به معنای مطلق 
نوگرایی: این نگرش تحت تاثیر 
سنت فکری خاصی نبوده و در 
تاریخ اندیشه و تفکر دینی همواره 

نمایندگان و پیروانی داشته است 
که تالش داشته   اند نرم   افزار دین را 
با توجه به اصول موجود به   روز  رسانی 
کنند. از این منظر می توان بسیاری 
از مراکز و شخصیت   های حوزوی 
را افرادی نوگرا و روشنفکر قلمداد 
کرد. به عنوان مثال رهبر انقالب 
در دیدار خود با هیئت امنای دفتر 
تبلیغات در سال 84 این مجموعه را 
نماد روشنفکری در حوزه نامیدند.

مراد از روشنفکری در حوزه در این 
نوشتار معنای اول می   باشد.

روشنفکری حوزوی
اگر روشنفکری را به معنای اول تلقی 
کنیم، روشن است که هیچ نسبتی 
با اندیشه حوزویان پیدا نمی   کند 
و امری بی   معنا و ناممکن است. 
امروزه در حوزه علمیه قم گفتمانی 
مسلط است و سازوکارهای فکری 

را ساماندهی می   کند –و طی قرن   ها 
رویکرد معرفتی غالب بوده است– که 

مهمترین عناصر آن عبارتند از:
  پایبندی به تفسیر روشمند و 

اجتهادی از کتاب و سنت
  تاکید بر منبع بودن شریعت در 

عرصه   های مختلف زندگی
  تالش برای تعهد به عقل و نص در 

قالب روش   های اجتهادی
  نفی اندیشه   های انسان  گرایانه

بر این اساس یک سیستم فکری 
منسجم که ظرفیت   های تجمیع 
ان��دی��ش��ه   ه��ای ان��س��ان گ��رای��ان��ه، 
تعبدگریزانه و عرفی   گرای مدرن با 
عناصر فکر حوزوی را داشته باشد، 
تاکنون شکل نگرفته و شکل   گیری 
آن نیز امری ناممکن است و لذا، 
مفهوم روشنفکری حوزوی مفهوم 

متناقض   نما به نظر می رسد.
در پ����ارادای����م روش��ن��ف��ک��ری 

از روشنفݡکری حوزوی تا روشنفݡکران حوزوی
حامدصادقنیا
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)intellectualism(، دین فردی شده 
و براساس اندیشه   های انسان   گرایانه 
به جای سوال انتظارات دین از بشر، 
انتظارات بشر از دین مطرح و پرورش 

داده می   شود.

روشنفکران حوزوی
گرچه مفهوم روشنفکری حوزوی به 
عنوان یک سیستم فکری ناممکن 
است، اما طی سال   های گذشته 
شاهد ب��روز و ظهور روشنفکران 
ح���وزوی هستیم. روشنفکران 
حوزوی، روشنفکرانی هستند که 
وجه غالب فکری آنها روشنفکری، 
ولی تالش دارند هویت حوزوی خود 
را با حفظ حداقل استانداردهای 

ظاهری حوزه موجود حفظ کنند.
حداقل سه روشنفکر از جریان 
مرسوم روشنفکری دینی کشور 
سابقه فعالیت در درون ح��وزه و 
برخی   شان حتی سابقه تدریس در 
سطوح عالی حوزه را داشته   اند. 
لذا اگر مفهوم روشنفکری حوزوی 
به عنوان یک سیستم فکری امری 
ممتنع است، مفهومی دیگر به نام 
روشنفکران ح��وزوی قابل امکان 
و حتی تحقق اس���ت. ط��الب و 
روحانیونی که در نهایت با خروج 
از فضای جاری گفتمان حوزوی 
به سمت برداشت   های همسو با 
انگاره های مدرن حرکت کردند. 
این جریان هیچ  گاه ظرفیت تبدیل 
شدن به یک جریان رسمی در درون 
حوزه را نداشته است. چرا که توجه 
روشنفکران به دین توجهی بالعرض 
و ناشی از مقتضیات تاریخی جامعه 
است. اساسًا روشنفکر از آن جهت که 
روشنفکر است به دین به منزله جزئی 
از اجزای فرهنگ یا سنت می نگرد 
و توجه او به دین ذیل پروژه اصلی او 

مطرح می   شود. لذا برخی از ایشان 
همانطور که خود مطرح می کنند: 
»نه دل نگران دین هستند و نه تجدد 

و نه تمدن.«

وضعیت شناسی روشنفکران 
حوزوی

حوزویان روشنفکر، طی سال های 
گذشته به دالیل مختلف از جمله 
نداشتن پایگاه قدرتمند مرجعیتی، 
با تفاوت   های مبنایی و هویتی با 
جریانات رسمی حوزه و روش شناسی 
غیر  حوزوی در مباحث معرفتی، 
هیچگاه نتوانسته   اند جایگاهی 
ویژه در بین جریانات حوزوی داشته 
باشند و در موارد متعدد نیز از قم به 
تهران و یا از ایران به سایر کشورهای 
غربی مهاجرت کرده   اند، اما به نظر 
می   رسد سه نکته در آینده و شرایط 
فعلی ای��ن جریان تاثیر خواهد 

گذاشت:
1(  در شرایط فعلی، در برخی از 
حوزه- دانشگاه   ها و بخشی از بدنه 
طالب حوزه   های علمیه، شاهد 
گسترش این جریان هستیم. قوت 
گرفتن پروژه کالن این جریان که 
همان اخالق در مقابل فقه است، 
می   تواند یکی از شواهد رشد جریان 
در سطح ح��وزه ب��اش��د. از سوی 
دیگر افزایش برخی از اظهارات 
روشنفکران حوزوی همسو با جریان 
روشنفکری در حوزه   های فکری، 
فرهنگی و سیاسی یکی دیگر از 
مؤیدات رشد جریان در بین برخی 

از حوزویان است.
2(   یکی دیگر از زمینه   های جدی 
ورود و تقویت این جریان در فضای 
حوزه، علوم انسانی می باشند که طی 
سال   های گذشته به تبع فضای علمی 
کشور، در بین طالب رشد یافته 

است. امروزه طیف   های مختلفی 
از طالب عالقمند به یادگیری علوم 
جدید همچون روان  شناسی، علوم 
سیاسی، جامعه   شناسی و فلسفه 
غرب می باشند. علومی که می   توان 
از آنها به عنوان گرانیگاه   های ورود 
اندیشه   های مدرن نام برد. در شرایط 
فعلی بخشی از حوزه- دانشگاه   ها، 
ای��ن علوم را در مقاطع مختلف 
تحصیلی ارائ��ه و از س��وی دیگر 
طیف   های مختلف طالب به صورت 
شخصی یا کنکور عالقمند به ورود 
به این علوم می   باشند. علومی که 
به تعبیر رهبری انقالب، غیر  الهی و 
غیر  توحیدی است و خیزش طالب و 
روحانیون برای یادگیری شان گرچه 
فرصتی برای نقد و بررسی و کمک 
به پروژه بومی   سازی علوم است، در 
عین حال می تواند تهدیدی هویتی 
برای حوزه   های علمیه تلقی گردد.

3(   امروزه در سطح کشور، فضای 
مجازی تنها یک بستر ارتباطی صرف 
نیست. بلکه زمینه ای برای تبادالت 
فکری و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری 
می   باشد. ام��روزه در شبکه   های 
اجتماعی مختلف، شاهد حضور 
طالبی هستیم که مطالب، تصاویر 
و اظهارات شان همسو با جریان 
روشنفکری است و در ارائه مطالب 
و محتوای تولیدی خود به جای 
ارجاع به تراث حوزوی و حدیثی به 
اظهارات و آورده   های اندیشمندان 
غربی ارج��اع داده و تالش دارند 
همسو با سلبریتی   های علمی و 
رسانه   ای به مباحث و گفتگوهایی رو 
آورند که سنخیتی با هویت حوزوی و 
اجتماعی آنها ندارد و خروجی این 
سبک زندگی است که روشنفکران 
و اندیشه   های اباحه   گری ترویج و 

تفسیر کرده   اند.
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جوامع بشری همیشه با 
مسائلی چون برخی از تفکرات 
غلط مواجه بــوده انــد یا برخی 
تحوالت رخ داده که الزم است 
با آن منطبق شوند، اما به خاطر 
چسبندگی آنها به سنت ها این 
تحوالت را نمی پذیرفتند. از این 
رو همیشه به آدم های پیشرویی 
که با این انحرافات مقابله کنند یا 
خالقیت های الزم برای مواجهه با 

تحوالت را مدنظر قرار دهند، نیاز 
بوده است. در سنت و فرهنگ ما 
به این افراد »مصلح« اطالق شده، 
اما ظاهرا در چند قرن اخیر، برای 
این افراد پیشرو دیگر این تعبیر 
را به کار نمی برند. به جای اینکه 
گفته شود مصلح، تعبیر روشنفکر 
بیشتر استفاده می شود. این 
نکته می تواند شاهدی باشد بر 
اینکه روشنفکری در کنار آن 

خصیصه هایی که ما از »مصلحین« 
توقع داشتیم، چیزهای دیگری 
را هم دارد و گویا یک فرهنگ 
ساخته شده و دارای قالب های 
مشخص اســت کــه آن تعبیر 
»مصلحان« بــرایــشــان بــه کار 
نمی رود؛ بلکه به آنها »روشنفکر« 
می گوییم. شاید بتوان گفت 
که روشنفکری ارتباط وسیعی 
با مدرنیته دارد. بر این اساس، 

مباحثات در پرونده جدید خود موضوع »نواندیشی در حوزه« را دنبال کرده است. دراولین گفتگو سراغ 
حجت االسالم و المسلمین دکتر مهراب صادق نیا عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان رفته ایم که مشروح آن را در 

ادامه می خوانید.

روشنفݡکری به معنای عامش نوعی ݡگرته برداری 
از غرب است / طلبه با ادبیات روشنفݡکری 
می تواند ذهنیت منفی جامعه نسبت به 

روشنفݡکری را اصالح کند
گفتوگو|حجتاالسالموالمسلمینصادقنیا
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روشنفکری از منظر شما چه 
مفهومی دارد؟ چقدر با فرهنگ 
خودمان متناسب است؟ و چقدر 
برگرفته از فرهنگ غربی است؟ 
طبیعتا این ارتباط باعث شده 
برخی بزرگان بگویند روشنفکری 
از ابتدا در ایران به شکل ناقص 
متولد شده اســت. به هر حال 
تعریف تان را از روشنفکری و 
خصیصه هایی که باید داشته 
باشد، و خصیصه هایی که االن 
دارد و چه بسا برای روشنفکری 

بایسته نباشد را بفرمایید.
تعبیر روشنفکر و جایگزینی 
آن به جای مصلح به نوعی فرار از 
بار ارزش��ی ای بود که کلمه مصلح 
داشت؛ یعنی تا روزگاری، به کسانی 
که ام��روزه به آنها روشنفکر گفته 
می شود، مصلح نیز گفته می شد، 
به ای��ن معنا که آن��ان با یک روند 
اشتباه مخالفند و در تالشند تا آن 
را اصالح کنند. در کلمه مصلح بار 
ارزشی و یک بار نقادی ای نسبت 
به گذشته وجود دارد؛ یعنی رویه 
موجود نادرست بوده، و مصلحان 
اندیشمندانی بودند که قرار بوده 
این رویه موجود را اصالح کنند. 
به همین دلیل بعد از یک دوره ای 
از به کار بردن کلمه مصلح برای 
روشنفکران اجتناب شد، برای اینکه 

از آن بار ارزشی پرهیز شود.
اما در عین حال خود کلمه روشنفکر 
چندان فراغت ارزشی ندارد، یعنی 
اینطور نیست که کلمه روشنفکر بار 
ارزشی نداشته باشد. البته این بار تا 
اندازه ی زیادی منفی است. در تجربه 
تاریخی ما، کلمه روشنفکر متاسفانه 
بار ارزشی منفی دارد به گونه ای که با 
خود پاره ای از خشونت های نمادین 
را به همراه می آورد. روشنفکرها با 

چند ویژگی توصیف می شدند:
اول اینکه آنها نوعی کپی رفتاری از 
غرب دارند. برای مثال نشستن در 
کافه و کشیدن پیپ، استعمال یک 
ادکلن خوشبوی غربی، پوشش 
برگرفته از غرب و … که مجموعه ای 
کپی رفتاری از غربی ها است؛ و 
در کنار این ویژگی، معموال تصور 
می شود که روشنفکران خیلی درد 
انسان روزگار خودشان را ندارند، 
یعنی مرزی بین خود و انسان های 
روزگارشان -توده های مردم- دارند. 
یک تمایز و تفاوتی میان خودشان و 
توده مردم قائل هستند و درد توده 
م��ردم را اصطالحًا نمی فهمند. 
روشنفکرها معموال به گفتگو درباره 
مسائل نظری متهم می شدند؛ 
همچون گفتگو درب���اره مسائل 
غیرانضمامی و مسائلی که در جامعه 
واقعیت عینی ندارد. به هر حال واژه 
روشنفکری به آن اندازه که اصالح گر 
کلمه مثبتی بود، بار منفی دارد و 
واژه مثبتی نیست. به گونه ای که 
اگر امروز به کسی روشنفکر بگویند، 
بسیار از چنین تعبیری، استنکاف 
دارد. چ��ون به لحاظ تاریخی- 
اجتماعی او را به گروهی از مردم یا 
جامعه مّتصف می کنند که ذهنیت 
چندان مثبتی درب��اره آنها وجود 
ندارد. در عین حال ما بین دو واژه 
مصلح که تا اندازه ی زیادی مثبت 
است و بین واژه روشنفکر که تا اندازه 
زیادی منفی است، گرفتار هستیم، 
ولی معموال توافق داریم که به کدام 
تیپ آدم ها و جریان هایی اصطالحًا 

روشنفکر می گوییم.
فارغ از اینکه به لحاظ مصداق عینی 
روشنفکری چیست، و به چه کسی 
روشنفکر می گویند، به نظر می آید که 
روشنفکری به یک نوع مواجهه انسان 

با سنت و یافته های سنتی اطالق 
می شود. رویکردی که در ارزیابی 
سنت و دستاوردهایی که از دنیای 
سنتی به انسان در دنیای مدرن 
رسیده است، اصطالحًا روشنفکری 

گفته می شود.
این رویکرد چند مؤلفه دارد:

نخستین مؤلفه، بدگمانی به سنت 
است. جهان روشنفکری نسبت به 
یافته های سنتی عمیقا بدگمان 
است. بعد از ورود علم به تجربه بشر 
و عبور جوامع انسانی از مباحث 
فلسفی محض و ذهنی و ورود به 
روزگ��ار تجربه گرایی، بدگمانی 
به سنت آغ��از ش��د.  تجربه گرایی 
به مثابه ی��ک ارزش درآم���د و به 
یافته های مبتنی بر تجربه نسبت به 
یافته هایی که از دنیای سنت آمده 
بود، و بعضا مبتنی بر تجربه نبود، 
اعتبار بیشتری می دادند. به همین 
دلیل، بشر روزگ��ار مدرن متاثر از 
ارزش دانستن یافته های تجربی 
یا دانسته های تجربی به نقادی یا 
ارزیابی یا بدگمانی نسبت به سنت 
متمایل است. لذا، چیزهایی که 
انسان در روزگ��ار سنت به راحتی 
می پذیرفت، برای انسان در پارادایم 
روشنفکری همواره با یک عالمت 
سوال همراه است؛ گزاره هایی که 
بشر سنتی راحت قبول می کرد، 
چه درباره این جهان یا آن جهان، 
چه درباره خدا یا طبیعت و هر چیز 
دیگری. بشر در روزگار مدرن با یک 
عالمت سوال از اینها عبور کرد که آیا 
به راستی این گزاره ای که مردم در 
جهان سنتی پذیرفته اند، قابل قبول 
است؟ در جهان جدید، آگاهی هایی 
که در جهان سنت شکل گرفته بود، 

مورد تایید واقع نشد.
مؤلفه دوم روشنفکری که باز ریشه 
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در همین بدگمانی به سنت دارد، 
نقادی است. روشنفکری می گوید 
که من تنها گزاره ای را قبول می کنم 
که این گزاره دست کم دو ویژگی 

داشته باشد:
 اول. این گزاره، گزاره منحصر به 
فردی نباشد؛ از واقعیتی خبر بدهد 
که فقط یکبار اتفاق نیافتاده باشد، 
یعنی گ��زاره تکرار شونده باشد. 
پس اگر شما از طریق یک مسیری 
به این نتیجه رسیدید که الف از ب 
بزرگتر است، و در روزگار سنت آن 
را معتبر می دانستید، در پارادایم 
روشنفکری می گوید که الف از ب 
بزرگتر است را من وقتی از شما قبول 
می کنم که هم برای من و هم برای 
دیگری تکرار شود، به هر حال گزاره 
مشابهی برای آن وجود داشته باشد. 
بر این اساس شمار زیادی از آنچه 
که دین می گفت و جزو گزاره های 
دینی بودند، در منطق روشنفکری 
با چالش روبرو شد. برای مثال اینکه 
حضرت موسی عصایش را روی زمین 
بیاندازد و تبدیل به یک اژدها شود یا 
حضرت صالح از دل کوه شتری در 
بیاورد، و مسائلی از این دست که 
بشر در دوره سنت به راحتی آن ها 
را قبول کرده بود، در روزگار مدرن 
متاثر از روشنفکری، به اینها به دیده 
بدگمانی نگاه کرد. روشنفکران 
می گفتند که ما در صورتی این 
گزاره ها را قبول می کنیم که این 
گزاره ها دوباره تکرار شوند، یعنی 
م��وارد دیگری هم داشته باشند. 
چه لزومی دارد که فقط حضرت 
موسی عصا بیاندازد و اژدها شود، 
کس دیگری هم باید بتواند این کار 
را انجام دهد. چون اینها گزاره های 
تکرار شونده ای نبودند و نیستند، 
پس این گزاره ها یا بی معنا هستند، 

یعنی قابل قبول نیستند، مابه ازای 
خارجی ندارند، یا اینکه اگر معنایی 
دارند، معنای آنها در داشتن واقعیت 
خارجی و بیرونی نیست، معنای آنها 

در داشتن کارکرد است.
لذا، بسیاری از روشنفکران این 
آیات را تأویل کردند و گفتند منظور 
از خروج شتر از دل کوه چیزی دیگر 
است و منظور از اینکه عصای حضرت 
موسی به اژدها تبدیل شود، فالن 
است و غیره. اینها را به تأویل بردند 
تا براساس منطق روشنفکری قابل 
قبول باشند. این قاعده اولشان 
بود، یعنی چیزی قابل قبول است 
که تکرار شده باشد، نه اینکه فقط 

یکبار اتفاق افتاده باشد.
ویژگی دوم نقد روشنفکری این 
است که گزاره ای را باور می کنند 
که با گزاره های مزاحم خود جمع 
نشود. روشنفکران معتقدند که این 
جهانی که ما در آن هستیم، جهان 
تزاحم است، تزاحم به این معنا است 
که اگر یک گزاره ای درست باشد، 
مثال اگر الف در خارج وجود داشته 
باشد، گزاره دیگر یعنی نقیض الف 
جود نخواهد داشت. بر این اساس 
می گویند که ما وقتی یک گزاره را 
قبول کنیم، به این نتیجه می رسیم 
که گزاره مخالفش وجود خارجی 
ندارد. یا دست کم برای گزاره های 
مخالفش فکری و تدبیری اندیشیده 
شده باشد. برای مثال وقتی به این 
گزاره می رسند که حضرت موسی 
با عصا زد و آب شکافته شد و مردم 
از دل آب عبور کردند، می گویند 
که ما در صورتی این گزاره را قبول 
می کنیم که گزاره های مرتبط با این 
گزاره تکلیف شان روشن شده باشد. 
برای مثال اگر آب رودخانه شکافته 
شده، باید روشن شود که این آب 

وقتی که متوقف شده، از سرچشمه 
که می آمده به کجا می رفته و کجا 
سرریز می کرده است؟ آیا توقف آب 
با روان بودن آن تعارضی ندارد؟ که 
به اینها نقادی می گویند. در این 
منطق نقادی می گویند گزاره هایی 
که ما تا به حال آنها را گزاره های 
الهی می یافتیم، تبدیل به یک سری 
متون انسانی و معمولی می شوند 
و همانطور که ما متون معمولی را 
می توانیم نقد کنیم، این گزاره ها را 

هم باید بتوانیم نقد کنیم.
م��ول��ف��ه س����وم روش��ن��ف��ک��ری 
م��رج��ع��ی��ت گ��ری��زی اس����ت. در 
روشنفکری نوعی مرجعیت گریزی 
وجود دارد، در منطق روشنفکری 
که یک مرجع مشروعیت بخش وجود 
ندارد. در پارادایم روشنفکری هر 
کسی می تواند گزاره های دینی را 
فهم کند، حتی اگر آن فهم، هیچ 
نسبتی با فهم مرجع نداشته باشد؛ 
که اصطالحا می توانیم از آن به 
فردگرایی در معرفت شناسی یا فهم 

تعبیر کنیم.
آخرین مولفه روشنفکری، نوع نگاه به 
انسان و پرداختن به مشکل اوست. 
در منطق روشنفکری گزاره ها به 
میزان سودمندی شان برای انسان 
قابل قبول هستند. اساسا وقتی 
به الهیات و دین وارد می شویم، 
روشنفکری می گوید که الهیات 
تالش برای حل معضل و مسأله خدا 
نیست، یعنی اینطور نیست که خدا 
در ارتباطش با جهان گرفتار مشکلی 
هست و ما می خواهیم آن مشکل را 
حل کنیم، چیزی که در روزگار سنت 
تصور می شد؛ مثال هفت دلیل برای 
اثبات خدا می آوردند، یا پنج دلیل 
برای اثبات خدا می آوردند که در 
بین متکلمان مسلمان هم هست، 
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می گوید در دنیای م��درن اساسا 
دغدغه ما اثبات وجود خدا نیست. 
مساله ما این است که چگونه انسانی 
که در جهان مدرن زندگی می کند، 
و گرفتار این همه مشکالت است را 
چگونه می تواند باور کند و آن خدا 

چه تاثیری در زندگی انسان دارد؟
ل���ذا، در پ��ارادای��م روشنفکری 
ای��ن درس��ت��ی گ��زاره ه��ا نیستند 
که سودمند اند، این سودمندی 
گزاره ها هستند که مهم اند؛ یعنی 
اگر گزاره ای برای به  باشی زندگی 
انسان تاثیری داشته باشد، دیگر 
خیلی مهم نیست که درست است یا 
غلط. گفته می شود که حال انسان را 
خوب می کند، زندگی انسان را معنا 
می دهد و برای انسان مفید است؛ اما 
اگر گزاره ای ولو اینکه از حیث فلسفه 
و منطق درست باشد، اما به لحاظ 
تجربی سودی برای انسان به همراه 
نداشته باشد، روشنفکری می گوید 
ما نیازی به این گزاره نداریم، ما 
نیازی به این دانسته نداریم، این 
مولفه اومانیستی یا انسان گرایی 

روشنفکری است.
در مجموع می توان مولفه عقل گرایی 
را هم به موارد ذکر شده اضافه کرد. 
به این معنا که داده های انسان در 
دنیای مدرن، مشروع به سازگاری 
با عقل است؛ و خارج از سازگاری 
با عقل، یک روشنفکر نمی تواند آن 

را قبول کند.

عـــقـــل گـــرایـــی مـــد نظر 
روشنفکران چه ویژگی هایی 
دارد که ممکن است در تعارض با 

مبانی دینی و سنت باشد.
برای عقل می توانیم دو کاربرد 
کلی داشته باشیم: گاهی به مثابه 
فرایند به عقل نگاه شده است؛ 

یعنی فرآیندی که طی می شود 
برای اینکه یک محصولی به دست 
آید. عقل به مثابه منطق فکر، یعنی 
چیزی که ما در منطق مظفر همیشه 
خوانده ایم. حرکت از مبادی الی 
المآلی یا حرکت از نادانسته ها به 
سمت دانسته ها یا برعکس. اینکه 
انسان یک آمد و شدی بین دانسته ها 
و نادانسته هایش داشته باشد، که 
از آن به فکر یا عقل تعبیر می کنیم. 
معنای دیگر عقل، عبارت است از 
فرآورده عقل. چیزی که محصول این 
آمد و شد است. چیزی که محصول 
عقل ورزی، فکر و تدبر است. چیزی 
که در سنت از آن به عقل تعبیر 
می شده است، نزد اخباری ترین 
انسان ها هم اجرا می شود، یعنی 
شما سراغ اخباری ترین انسان ها 
هم بروید، عقل گرایی را می بینید. 
ابن تیمیه علی رغم اینکه سلفی و 
عمیقا اخباری است؛ اما در عین 
ح��ال، کتاب در حل مساله عقل 
می نویسد و در آنجا می گوید که ما 
عقل گرا هستیم. در حدیث، وقتی 
می خواهند به احادیث استناد کنند، 
قاعدتا آنها را کنار هم می گذارند، 
رابطه ، تعادل و تراجیحی بین آنها 
برقرار می کنند، این عقل است و از 

عقل استفاده می کنند.
اما بشر مدرن وقتی می گوید عقل، 
منظور او عقل به مثابه فرآورده است 
و نه فرآیند. بشر مدرن وقتی می گوید 
عقل، یعنی یافته های عقالنی، یعنی 
یافته هایی که از این طریق به دست 
آمده اند، و هیچ راهی در سنت یا دین 
یا متون دینی ندارند. عقل گرایی برای 
بشر مدرن، در منطق روشنفکری 
یعنی سازگاری داده ه��ای وحیانی 
با یافته های غیروحیانی. یافته هایی 
که از جای دیگری یا از عقل یا تجربه 

آمده اند. اما سوال اینجاست که بین 
داده هایی که از طریق وحی آمده اند 
)یعنی مثال خداوند در قرآن فرموده 
یا در روایات آمده(، با معرفتی که از 
راه عقل یا تجربه به دست می آید، 
چه نسبتی وجود دارد؟ روشنفکران 
می گویند که صحنه باید به سود عقل 
تغییر پیدا کند، یعنی اگر داده های 
وحیانی ای داریم که با این یافته های 
عقالنی ناسازگارند، معیار ارزیابی، 
یافته های عقالنی هستند. براساس 
یافته های عقالنی باید آن داده ها را 
ارزیابی کنیم، در صورت سازگاری، 
داده ها را قبول کنیم؛ و اگر ناسازگار 
ب��ودن��د، آنها را قبول نمی کنیم. 
پس چه کار می کنیم؟ یا داده های 
وحیانی را به تاویل می بریم، یعنی 
وقتی احساس کردیم این آیه قرآن 
با فالن قاعده علمی ناسازگار است، 
آیه قرآن را به تاویل می بریم )خالف 
ظاهر معنا می کنیم(. یا فهم را تعطیل 
می کنیم، می گوییم نمی دانیم که این 
چه می گوید. می گوییم ما هیچ فهمی 
از این آیه نداریم. یا فهم را تفویض 
می کنیم و می گوییم، فهمیدن این آیه 
کار ما نیست، کار خدا است. این آیه 
از متشابهات است، خدا به هر کسی 
بخواهد فهمش را می دهد، لذا کار ما 
نیست. این سه موردی که برشمردیم، 
چه زمانی اتفاق می افتد؟ وقتی 
که داده وحیانی با آن یافته عقلی 
ناسازگار باشد؛ و معیار ما این باشد 
که داده ه��ای عقالنی یا یافته های 
عقالنی اصل و معیار داوری هستند.

روشنفکری با این مولفه ها 
چگونه قید دینی می گیرد که 
یک روشنفکری عام و بعد یک 

روشنفکری دینی هم داریم.
ب��رخ��ی دوس���ت���ان ه��م در 
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یادداشت ها و مصاحبه هایشان گفته 
بودند که روشنفکری دینی عین این 
عبارت است که بگوییم مثلث چهار 
ضلع. یعنی این اصطالح از اساس 
اشکال دارد. اگر یک چیز مثلث 
است، دیگر چهار ضلع نیست. اگر 
چهار ضلع است که دیگر مثلث 
نیست. اینها هم تصورشان این است 
که اگر چیزی روشنفکری است، 
پس دیگر دینی نیست. اگر دینی 
است که دیگر روشنفکری نیست. 
اینجاست که ما باید منظورمان را 
از دین روشن کنیم؛ که بعد ببینیم 
که آیا ترکیب روشنفکری دینی یک 
ترکیب به سامانی است یا یک ترکیب 
نابسامان. یک ترکیب پارادوکسیکال 
است یا یک ترکیب دارای انسجام 

است.
اگر منظور ما از دین، نصوص دینی 
و محتویات متون مقدس باشد، 
من با آن دوستان موافق هستم 
و ما نمی توانیم چیزی به عنوان 
روشنفکری دینی داشته باشیم؛ 
یعنی اگر منظور این باشد که ما یک 
مدل روشنفکری داشته باشیم که 
همه ی آن مشخصه های روشنفکری 
را داشته باشد و آن را از دل گزاره های 
دینی برساخته باشیم و آن را به متون 
دینی مستند بکنیم، و با آنها همدلی 
و همراهی کند؛ من نمی توانم این 
را قبول کنم و وجود خارجی هم 
ندارد. افرادی در طول تاریخ هم پیدا 
شده اند، در دنیای اسالم و اسم آنها 
این بوده که اینها روشنفکر هستند، 
اینها در نهایت از جاهایی سر در 
آورده اند که سنت آنها را حذف کرده 
است. فردی مثل سیداحمد خان 
هندی، براساس همین منطق ممکن 
است کسی به او روشنفکر دینی 
بگوید. چرا؟ چون او تالش می کند 

که براساس منطق پوزیتیویسم، آیات 
قرآن کریم را به تأویل ببرد و فهم کند. 
به گونه ای به تاویل ببرد که آنها را با 
علم سازگار کند. چرا؟ چون فکر 
می کند معناداری گزاره های دینی 
که در قرآن کریم هستند، متوقف بر 
داشتن واقعیت خارجی است. وقتی 
این آیات مابه ازای خارجی ندارد، 
پس این ظاهر باید به تأویل برده شود 
تا برایش یک واقعیت خارجی پیدا 
شود. این در همه ی دنیای اسالمی 
قابل قبول نیست، ما نمی توانیم آن را 
قبول کنیم. سید احمد خان هندی، 
محمد عبده، رشید رضا، یا در جهان 
خودمان، کسی مانند عبدالکریم 
سروش، مهندس مهدی بازرگان و 
غیره، این را جهان سنت ما نمی تواند 
قبول کند. نمی تواند به اینها متدین 
بگوید و در عین حال که به اینها 
روشنفکر به معنایی که گفته شد، 
می گوید و بگوید که فهم شما دینی 

و در عین حال روشنفکری است.
اما اگر ما بگوییم مراد ما از ترکیب 
روشنفکر دینی، فهمی از روشنفکری 
که در جهان دینداران)مسلمانان( 
پدید آمده و نه لزوما روشنفکرانی که 
نصوص مذهبی را با چارچوب های 
روشنفکری داوری و ارزی��اب��ی 
می کنند، من می توانم با روشنفکری 
دینی هم صدا باشم. در این معنا 
منظور از روشنفکری دینی فهمی 
از روشنفکری است که در جهان 
مسلمین پدید آمده و لذا ما می توانیم 
از آن به روشنفکری دینی تعبیر 
کنیم، به این معنا درست است. ریشه 
در نصوص مذهبی و سنت و قرآن 
ما ندارد، اما به مرور در مسلمان ها 
یک نوع روشنفکری و روشن اندیشی 
شکل گرفته و افراد مقبولی هم در 
این ادبیات آمدند، قلم زدند، فکر 

کردند، مثل آقای مطهری، بهشتی 
و کسان دیگری که در این ادبیات 
وارد شدند و فکر کردند و چیزی به 
نام روشنفکری را اینها پدید آوردند.
در این صورت ما ملزم نیستیم که 
همه مولفه های روشنفکری را در 
این گفتمان پیدا کنیم، یعنی اگر 
من روشنفکری دینی را به مثابه 
روشن اندیشی یا سبکی از نقادی 
که در گروهی از مسلمین پدید آمده 
ارزیابی کردم، دیگر الزم نیست، 
تمام مولفه های چهارگانه ای که 
برای روشنفکری برشمردیم را در 
شهید مطهری و سید قطب یا در 
مرحوم جمال اسد آبادی پیدا کنم، 
نه، لزومی ندارد. همین که در این 
گفتمان و در این میدان بازی هستند 
و نقش ایفا می کنند، کافی است که 
ما به اینها بگوییم روشنفکر دینی. 
به هر حال نه به سادگی می توان 
گفت که ما روشنفکر دینی داریم و 
نه می شود گفت نداریم. به نظر بنده 
به یک معنا می تواند و به یک معنا 
نمی تواند چیزی به نام روشنفکر 

دینی وجود خارجی داشته باشد.

ــم ایـــنـــکـــه مــا  ــی رغـ ــلـ عـ
ــوع واژه  روشنفکری را یــک ن
منفی تلقی کردیم و تعارض های 
جدی با تفکرات دینی و تفکرات 
سنتی دارد. چرا برخی تالش 
کردند که امثال شهید مطهری را 
روشنفکر بنامند؟ شاید یک نگاه 
مثبتی بوده و یک ضرورتی برای 
روشنفکری دیدند، واال چرا از این 

واژه استفاده کردند؟
ما قبل و بعد از شهید مطهری 
افرادی داشتیم مثل شهید مطهری 
که موضع نقادی سنت را تا اندازه 
زی��ادی داشتند، نمی توانیم همه 
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مولفه های روشنفکری را به شهید 
مطهری نسبت بدهیم، برخی 
مولفه ها را ایشان داشته، مثال ایشان 
تا اندازه ای عقل گرایی را پذیرفته 
بوده، تا ان��دازه ای نقادی سنت را 
قبول کرد، مثال در بحث حماسه 
حسینی در همین ادبیات صحبت 
می کند؛ اما قبل از آقای مطهری 
هم افراد دیگری بودند که در همان 
ادبیات صحبت کردند و سنت با آنها 
شدیدا برخورد کرد. مثل برخوردی 
که با شریعت سنگلجی کردند. اینها 
همه در گفتمان دینی بودند، اینها 
طلبه بوده و در حوزه درس خوانده 
بودند. مثل برخوردی که تا اندازه ای 
با رشدیه شد. اینها در همین ادبیات 
درس خواندند، در همین گفتمان 
مذهبی حضور داشتند؛ اما وقتی 
رویکردشان به سنت، نقد سنت 
شد – البته با کم و زیاد، چون همه 
آنها که مثل هم نبودند، سنت با اینها 
شدیدا برخورد کرد و آنها را حذف و 
به کناری گذاشت. االن این اسامی 
که نام برده شد، در نزد مذهبیون 
سنتی، اسامی مثبتی نیستند. 
حتی غیر اینها. ما باید تعارف را 
کنار بگذاریم، آقای شریعتی هنوز 
نزد مذهبیون سنتی ما وجه مثبتی 
ندارد؛ و هنوز که هنوز است جنازه 
دکتر شریعتی در دمشق دفن است 
و کسی نمی تواند این جنازه را بیاورد 
و در ایران دفن کند، علی رغم اینکه 
ایشان وصیت کرده که جنازه او در 
اینجا دفن شود. این نگاه منفی ای 
است که سنت به کسانی دارد که 

نگاهی انتقادی داشتند.
اگر انقالب اسالمی نمی شد، ای بسا 
راجع به شهید مطهری هم اینگونه 
اتفاق می افتاد. همان موقع که شهید 
مطهری این رویه یعنی رویه نقادی 

نسبت به سنت را دنبال می کرد، 
جریان هایی دیدیدم که در حوزه ها 
علیه شهید مطهری فعال بودند، 
اص��ال شهادت شهید مطهری به 
خاطر یک جریان فکری به اصطالح 
اسالمی بود. گروه فرقان که یک فهم 
عمیقا سنتی و محافظه کارانه از دین 
داشت، تحمل شنیدن نقدهایی که 
آقای مطهری می کرد را نداشت. آنها 
بودند که شهید مطهری را به شهادت 
رساندند. اگر انقالب اسالمی نبود 
و انقالب اسالمی گفتمان شهید 
مطهری را حمایت نمی کرد، اگر امام 
خمینی نمی فرمودند که کتب شهید 
مطهری بالاستثناء خوب است، اگر 
مقام معظم رهبری بر کتاب های 
آقای مطهری تاکید نمی کردند، 
ای بسا، آقای مطهری هم در همان 
چرخه و همان گفتمان روشنفکری 
گرفتار همان بدگمانی می شد که 

دیگران شدند.

با این تعبیر، روشنفکری 
ــکــی از مــولــفــه هــای  ــی ی ــن دی
روشنفکری را دارد و نه لزوما 

همه آنها را.
یکی ی��ا بخش نامتعینی از 
روشنفکری را دارد و نه همه مولفه ها را.

ــورد متفاوت  ــرخ دلــیــل ب
با شهید مطهری یا کسروی یا 
رشیدیه در خــود آن مولفه ای 
نیست کــه آن اشــخــاص آن را 
داشتند، یعنی واقعا ما به یک 
نحو مساوی که نمی توانیم شهید 
مطهری و کسروی را روشنفکر 
دینی بدانیم؟ شاید مولفه هایی که 
اینها از روشنفکری داشتند با هم 
متفاوت بوده و همین باعث شده 
که یکی طرد و دیگری قبول شود.

حتما درست است و شهید 
مطهری را نمی توان کنار برخی از 
روشنفکران که نام بردید گذاشت. 
مطهری عمیقا مذهبی اس��ت. با 
این حال قبول کنید اگر انقالب 
نمی  شد ای بسا برای شهید مطهری 

اتفاق  های بدی می  افتاد.

همان کسی که با کسروی 
برخورد کرده، همان کس با شهید 

مطهری برخورد نکرده.
از قضا کسروی و شهید مطهری 
هر دو از گفتمان روشنفکری، بخش 
نقادی آن را به صورت پر رنگ دارند؛ 
یعنی هر دو منتقد سنت هستند؛ اما 
می توانیم بگوییم که کسروی به دلیل 
ضعفی که در مبانی اعتقادی داشت 
نتوانست انحراف را از غیر آن تمییز 
دهد. او جسارت بیشتری – جسارت 
به معنای منفی آن- در نقد سنت 
داش��ت؛ اما شهید مطهری دقت 
زیادی در شناخت اصل و فرع و نیز 
انحراف از اصالت داشت. او در حالی 
که سنت را نقد می  کرد روضه هم 
می خواند، و به این وسیله پیوند خود 
با جامعه ی سنتی را حفظ می  کرد.

نقد سنت شهید مطهری 
مبتنی بر قبول بخش هایی بود 
که از دیــن بــوده، امــا برخی از 
روشنفکران اصالت دینی را به 
هیچ عنوان نمی پذیرفتند؛ و اینجا 
مرزی بین شهید مطهری و بقیه 
روشنفکران می شود که جامعه 
دینی می بیند یکی با توجه به 
مبانی، سنت را نقد می کند؛ اما 
دیگری هیچ مرزی میان سنت 
و دین قائل نیست و همه را با هم 

نقد می کند.
تفاوتی میان روشنفکرها به 
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خاطر مولفه هایی که آنها را روشنفکر 
کرده وجود دارد، و میزان آشنایی 
آنها با دین به مثابه فهم سنتی از 
دین است. اگر میزان این آشنایی 
و دلبستگی عمیق تر و بیشتر 
باشد، قاعدتا گفتمان روشنفکری 
یا ادبیات روشنفکرانه آنها احتماال 
در میان جامعه سنتی طرفداران 
بیشتری خواهد داش��ت؛ اما اگر 
نه، آشنایی شان نسبت به سنت و 
تعلقشان نسبت به فهم سنتی کم 
باشد، و گرفتار افراط و زیاده روی 
در نقادی شوند، احتماال سنت با 
آنها برخورد کند. ما روشنفکران 
را به مثابه یک گفتمان باید نگاه 
کنیم، یعنی در چه شرایطی شکل 
می گیرد؟ در دهه چهل شمسی 
روشنفکری احتماال می توانست 
خیلی حضور پر رنگی داشته باشد؛ 
اما قبل یا بعد آن دیگر به سادگی 
امکان پذیر نخواهد بود که روشنفکر 
بود یا آن ادبیات روشنفکری را دنبال 

کرد.

اگر مولفه های روشنفکری 
را همزمان بخواهیم الزم بدانیم، 
چطور می شود که یک شخصیت 
حوزوی روشنفکر شده با آنکه 
مولفه های روشنفکر ضد دین 

است.
بر اس��اس آن منطق، یعنی 
اگر ما روشنفکری را آنگونه که در 
ابتدا عرض کردم، معنا کنیم، شما 
نباید میان حوزوی ها چنین کسی 
را پیدا کنید. بنده وقتی در دوره 
دکتری درس می خواندم، استادی 
داشتیم که می گفت شما دنبال امر 
محال می گردید، چون شما یا طلبه 
هستید، یا جامعه شناس. همزمان 
نمی توان هم جامعه شناس بود و هم 

طلبه.  بعد خود ایشان نقل می کرد 
که کسی با تعجب به من گفت که تو 
یک جامعه شناسی هستی که نماز 
می خوانی! چون محال است که یک 
فرد هم جامعه شناس باشد و هم نماز 
بخواند و بین این دو جمع بستن کار 
بسیار سختی است. من نمی خواهم 
با آن شدت سخن بگویم؛ اما من 
وقتی یک طلبه هستم، این لباس 
بر تن من است و پوشش طلبگی 
دارم، و در کسوت طلبگی هستم، 
دلبستگی خ��ودم را به پ��اره ای از 
آموزه ها اعالم کرده ام. دلبستگی 
خودم را به یک فهم سنتی اعالم 
کرده ام. من تا اندازه ای ایدئولوژیک 
هستم، یعنی فهم ایدئولوژیک دارم. 
آن مولفه های روشنفکری با این 
مولفه هایی که برای حوزوی بودن 
ذکر شد، ناسازگار است. چون در 
آنجا می گوید روشنفکر کسی است 
که نقاد باشد، اما در اینجا می گوید 
طلبه کسی است که مدافع باشد. در 
آنجا می گوید روشنفکر کسی است 
که به سنت بدگمان است، اما در 
اینجا می گوید طلبه کسی است که از 
سنت دفاع می کند. در آنجا می گوید 
که چیزی به نام اصل وجود ندارد، 
اما طلبه می گوید ما یک سنت اصیل 
داریم که ممکن است دچار پاره ای 
از انحرافات شده باشد؛ یعنی این 
دو جهان، دو جهان عمیقا از هم دور 

هستند، یکی نیستند.
لذا، در اینجاست که می گوییم در 
معنای اول ما روشنفکر مذهبی 
نداریم. در این معنای از روشنفکری 
با آن مؤلفه  ها که گفتم، ما روحانی 
و طلبه روشنفکر نداریم – در معنای 
نخست منظور اس��ت- یعنی ما 
طلبه ای نداریم که در عین حال اینکه 
بگوید من طلبه هستم، اما من چنان 

عقل را می پذیرم که هر باور مذهبی 
من اگر با آن عقل ناسازگار بود، آن را 
کنار می گذارم. یا بگوید که من چنان 
تجربه را قبول کردم و چنان قائل به 
اصالت تکرار هستم، که اگر یک باور 
مذهبی ای دارم که امکان تکرارش 
وجود ندارد، آن را کنار بگذارم. اما 
هیچ کس این را نمی گوید، یعنی 
ما در جهان مذهب چنین چیزی 
نداریم. اگر داشته باشیم، جهان 
مذهب آن را طرد می کند. چیزی 
که در کلیسای مسیحی اتفاق افتاد. 
اتفاقی که برای امثال بولتمان افتاد. 
یا برای کسی مانند گوگارتن اتفاق 
افتاد. اینها همه افرادی بودند که 
اینگونه در دنیای مسیحیت ادعا 
می کردند، اما دنیای مسیحیت و 
کلیسا آنها را اخراج کرد، و بعضا آنها 
را محکوم به جرایم سنگین نمود، که 

اوج آن در قرون وسطی بود.
ام��ا در معنای دوم روشنفکری، 
یعنی اینکه ما مقید نباشیم که 
لزوما روشنفکر را آنگونه معنا کنیم 
که در غرب پدید آمده، روشنفکری 
را اینگونه معنا کنیم که داشتن یک 
فهم جدید از سنت است. و یا به روز 
ک��ردن سنت ب��رای پاسخ گویی به 
دنیای مدرن. دنبال سودمند کردن 
باور سنتی، دنبال توجه به نیازهای 
انسان در دنیای مدرن، دنبال سازگار 
کردن باور سنتی با شرایط زمانی 
جدید و شرایط محیطی جدید است؛ 
بله. می توانیم براساس این معنا، 
روشنفکر مذهبی داشته باشیم، 
می توانیم روحانیونی پیدا کنیم که 
تمام تالش آنها این است که فهمی 
از دین ارائه دهند که برای بشری که 
در جهان امروز است، سودمند است. 
شهید مطهری، شهید مفتح، شهید 
بهشتی و نمونه آن خود امام خمینی، 
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مقام معظم رهبری و سایر افرادی که 
در دنیای پیرامون ما هستند. امروز 
در همین حوزه علمیه ما می بینیم، 
افرادی فهمی از مذهب و دین ارائه 
می دهند که در عین حالی که با 
سنت سازگار است، اما در عین حال 
جوابگوی نیازهای بشر امروز بوده و 
به کار او می آید. مطابق با این معنا 
ما می توانیم طلبه روشنفکر داشته 

باشیم.

همانطور که این واژه از غرب 
آمده، ظاهرا یک سری تبعاتی هم 
از غرب همراه آن وارد می شود.  
آیا ما آن فضای مسیحیت را دقیقا 
در فضای اسالم داریم یا خیر؟ 
بین علما عقل گرایی به نحو تامی 
پذیرفته شده، اگر عقل واقعا عقل 
باشد؛ یعنی اگر ما به یک درک 
مسلمی برسیم که بگوییم این 
واقعا عقل است و نه مأنوسات ما و 
نه توهمات و مغالطات ما. آن وقت 
خیلی راحت می بینیم که علما با 
درک عقلی آیه را تاویل می کنند یا 
می گویند که ممکن است فهم ما 
نارسا باشد و سکوت کنند؛ یعنی 
برای ما مسلم باشد که این گزاره 
عقالنی است و گزاره نقیضش را 
در متون دینی بپذیریم، نداریم. 
به این نحو که این دو را هم زمان 
کج دار و مریض با هم پیش ببریم.

این مورد را در جهان اسالم 
فراوان داریم، هم در میان علمای 

شیعه و هم در علمای اهل سنت.
تفکیکی های م��ا چ��گ��ون��ه فکر 
می کنند؟ اینها می گویند هر جا 
یافته های جدیدی که عقل یا سنت 
علمی می آورد، ما هیچ وقت سنت 
روایی یا خبری خودمان را با آنها 
ارزیابی نمی کنیم، سنت خبری مان 

را با اینها ارزیابی نمی کنیم.

مکتب تفکیک جریان اصیل 
علمای شیعی نیست!

وقتی شما می گویید جریان 
اصیل، گویا یک چیز را قبول کرده اید 
و بقیه را در حاشیه می گذارید. خود 
عالمه طباطبایی چرا تالش می کند 
که برخی از آیات قرآن را که با عقل 
ناسازگار است، طور دیگری توضیح 
دهد، گونه دیگری فهم کند. چرا 

ظاهر آن آیه را فهم نمی کند.

پس شما معتقد هستید که 
امثال عالمه طباطبائی هم به عقل 
پایبند هستند؟ و جامعه مذهبی 

هم اینها را طرد نمی کند.
بله. درصدی پایبند هستند؛ 
اما عالمه طباطبائی در جایی که 
آیه ای خالف عقل است، نمی گوید 
که ما آیه را کنار می گذاریم، نمی گوید 
نعوذبالله این آیه اشتباه است. 
ظاهر آن آیه را به تأویل می برد. 
می گوید ظاهر آیه آنی نیست که ما 
می فهمیم. چرا ظاهر آیه را به تأویل 
می برد؟ چون ظاهرش با معنای 
فرآورده ناسازگار است. اما در میان 
همین علمای شیعه افرادی هستند 
که می گویند که ظاهر آیه هم اگر با 
عقل ناسازگار باشد، ما ظاهرش را 
أخذ می کنیم و کاری به عقل نداریم. 
در علمای اهل سنت هم اینگونه 
یافت می شود. شما می خواهید 
بگویید که در تاریخ اسالم ما هیچ 
کس را نداریم که خالف عقل بّین 
فهمی از دین ارائه دهد؛ اما عقل 
َبّین کجاست؟ فهم عقلی یک امر 
شخصی است، یعنی من با دو دو تا 
چهارتای ذهنم چیزی را عقلی فرض 
می کنم. االن تکلیف با گزاره های 

شرعی چیست؟ باید آنها را چه 
کار کنم؟ اینکه مطرح شد که آیا ما 
می توانیم تجربه مسیحیت را کپی 
کنیم؟ پاسخ این است که خیر؛ و 
اصال هم نباید این اتفاق افتد. اما چه 
کنیم که پروژه روشنفکری در ایران 
معاصر یک پروژه مبتنی بر سزارین 
است و یک زایمان طبیعی نیست؛ 
و بیشتر چالش هایی که در جهان 
ایران و در دنیای ایران معاصر درباره 
روشنفکری شکل می گیرد، ریشه در 
همین دارد که یک نیاز طبیعی ما را 

به این روشنفکری نرسانده است.
نیاز تاریخی – اجتماعی، ما را به این 
فهم روشنفکرانه از مذهب نرسانده 
اس��ت. روشنفکری در آن معنای 
عام اش نوعی گرته برداری از غرب 
است. در معنای مذهبی اش هم باز 
نوعی گرته برداری از روشنفکری 
مسیحی در جهان اسالم است. به 
بیان دیگر، روشنفکران مذهبی 
ما در جهان اسالم چه در ایران و 
چه خارج از ایران مثل نصر ابوزید 
یا دیگرانی که بودند یا در ایران 
معاصر هستند؛ اینها سعی کردند 
به نوعی کپی پیست کنند و مطالبی 
را که مسیحیت درباره سازگاری بین 
مسیحیت و دنیای جدید داشته را 
بیاورند و به مسلمان ها منتقل کنند؛ 
یعنی چیزی که برای مسلمان ها 
مساله نبود را مساله ک��ردن��د؛ و 
چ��ون مساله ما نبوده و ب��رای ما 
مساله کرده اند، ما را در یک چالش 
اجتماعی و معرفت شناختی قرار 
دادند. در حالی که برای مسیحیان 
فرایند طبیعی رابطه بین کلیسا 
و قدرت در طول قرن ها و دخالت 
کلیسا بر همه ابعاد وجودی جامعه 
باعث ش��ده ب��ود که چالش هایی 
در دنیای مسیحیت پدید آمد و تا 
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اندازه زیادی طبیعی بود؛ اما برای 
ما طبیعی نیست.

اگر روشنفکری را به معنای 
عــام آن با همه آن مولفه ها به 
عنوان یک جریان در نظر بگیریم 
که از سال  ها پیش شروع شده و 
همچنان امتداد دارد، روند این 
جریان را چگونه ارزیابی می کنید. 
آیا این جریان رو به افول است، و 
کم کم حذف می شود و مردم به 
آن بی اعتنایی می کنند و یا نه یک 
اقبال بیشتری نسبت به آنها ایجاد 
شده است و دایره آنها در حال 

گسترش است.
در برخی ادبیات یا گفتگوهای 
پیرامون روشنفکری اینگونه تصور 
می شود که روشنفکری در جامعه ما 
یک پروژه است. تا حدودی می توان 
موافق این مساله بود که روشنفکری 
به عنوان یک پروژه در جامعه ایران 
دنبال می شود؛ اما نمی توان گفت 
که کل روشنفکری در جامعه ایران 
یا روشنفکری در جهان مذهب یک 
پروژه است، خیر. بلکه بخشی از 
آن یک پروسه و یک فرآیند است. 
یک فرآیندی است که متغیرهای 
مختلفی آن را پدید آورده اند. برای 
مثال ما در دنیایی زندگی می کنیم 
که موبایل، اینترنت، ماهواره آمده، 
جهان شبکه ای شده، امکان ارتباط 
فراهم تر اس��ت، ما در این جهان 
زندگی می کنیم و همه این ابزار و 
ادوات مدرن و اساسا مدرنیزاسیون، 
همه اینها به تقویت روشنفکری به 
مثابه یک فرآیند و نه به مثابه یک 
پروژه یا یک برنامه یا یک جریانی 
که از جایی مدیریت می شود، کمک 

می کنند.
باالخره فهم مذهبی یک جوان 

امروز با فهم مذهبی جوان بیست 
سال پیش، بسیار متفاوت است. 
فهم مذهبی جوان سی سال پیش 
را می شد مدیریت کرد. خالقیت 
مذهبی اش کم و امکان مدیریت 
فهمش باال بود، ولی فهم یک جوان 
امروز از مذهب که خالقیت باالیی 
دارد، یعنی با ادی��ان مختلف و با 
فهم های مختلفی آشنا است، اما  
مدیریتش برای حوزه و نهادهای 

مرجع خیلی سخت است.
لذا، به میزانی که ما وارد جهان 
مدرن می شویم، که به نظر در حال 
ورود هستیم و ساختارهای جهان 
مدرن را می پذیریم؛ و ساختارهای 
آکادمیک مثل دانشگاه و حوزه های 
علمیه ما هم ساختارهای مدرن را 
قبول کرده اند. االن طلبه های ما 
مکاسب را نمی خوانند، مکاسب را 
پاس می کنند. بسیار فرق است میان 
خواندن مکاسب و رسائل و پاس 
کردن آن. طلبه می گوید که من کفایه 
را پاس کردم. در قدیم می گفتیم 
که ما کفایه را خواندیم. می گویند 
که المیزان را پاس کردیم. حوزه 
هم وارد همین دنیای مدرن شده 
است. ما به میزانی که وارد این دنیای 
مدرن می شویم، روشنفکر می شویم 
و ادب��ی��ات روشنفکری را قبول 
می کنیم. لذا، پروسه روشنفکری 
برای ایران متوقف نمی شود و ادامه 
پیدا می کند، ولی کیفیت دنبال 
کردنش اگر به گونه ای باشد که در 
یک فرآیند طبیعی و متعارف جلو 
برود، امید است که به منازعه ها و 
درگیری های خونین ختم نشود. ولی 
اگر با یک شتابی از یک طرف پیش 
رود و از طرف دیگر هم با مقاومتی 
روبرو شود، احتماال خشونت هایی 

هم به همراه داشته باشد.

ام��ا در ک��ل، جامعه ای��ران��ی به 
روشنفکری به مثابه یک جریان، 
خوش بین نیست. به ویژه که برخی 
از این روشنفکران هم کارهایی 
کرده اند، مثال وقتی صادق هدایت 
خودکشی می کند، جهان ادبیات 
و روشنفکری ایران معاصر را با این 
چالش روبرو می کند که چقدر این 
جهان قابل اعتماد است. چطور 
ما می توانیم به کسی اعتماد کنیم 
که جان خودش را حفظ نمی کند و 

خودکشی می کند.

در مــورد شواهد و قرائن 
ــروژه ای بودن روشنفکری در  پ
ایران و مدل های تعقیب این پروژه 

بفرمایید.
به همان میزان که ممکن است 
روشنفکری به مثابه یک پروژه توسط 
برخی بدخواهان دنبال شود، از 
آن طرف، سنت گرایی هم به مثابه 
یک پ��روژه ممکن است ادام��ه دار 
باشد. ما امروز در حوزه از تشیعی 
حرفم می زنیم که اسمش را تشیع 
انگلیسی گذاشته ایم. مقام معظم 
رهبری از تشیعی صحبت می کنند 
و از سکوالریزمی سخن می گویند که 
در حوزه در حال پدید آمدن است، 
شما نمی توانید بگویید که این یک 
پروژه نیست، ولی روشنفکری پروژه 
است. فارغ از اینکه هم آن طرف و 

هم این طرف پروژه است.

در حال حاضر این پروژه 
روشنفکری به چه نحوی پیش 
برده می شود. مدل هایی که االن 
ــروژه اجرا  بــرای پیشبرد ایــن پ
می کنند، بسترهای خاصی که 
ــرار داده انـــد، چگونه  مدنظر ق
اســت؟ مثال شاید بشود گفت 
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که در برخی موسسات طالب را 
پرورش می دهند یا برنامه خاصی 

مدنظرشان است؟
اگ��ر بخواهیم که بدبینانه 
نگاه کنیم، و بگوییم روشنفکری 
یا روشنفکری دینی به مثابه یک 
پ��روژه دنبال می شود، می توانیم 
نمودهایش را در این موارد ببینیم:

شخصیت سازی های مذهبی، مثال 
رسانه ها یک هویت مشروعیت بخش 
یا هویت سلطه رسانه ای، چهره هایی 
را به عنوان متفکران مسلمان یا 
متفکران شیعه درست می کنند و 
به جهان معرفی می کنند؛ یعنی 
آن وقت جوان شیعه ممکن است 
به جای اینکه نزد فالن عالم که 
پرورش یافته حوزه است، برود، یا 
مثال خوانش سنتی مذهب تاییدش 
می کند، به سراغ روشنفکری برود که 
آن رسانه ها او را به عنوان نماینده 
یک خوانش از اسالم یا تشیع معرفی 
کرده اند. یک راهش این است؛ یعنی 
برجسته کردن آن افراد. راه دیگر، 
تحمیل ادبیات علم و روشنفکری 
بر ادبیات سنتی است. برای مثال 
طلبه هایی ک��ه از ح��وزه علمیه 
مدرک گرفته اند و خودشان را به نام 
دکتر خطاب کنند. علی رغم اینکه 
خودشان مدام برخالف روشنفکری 
سخن می گویند، اما این آقایان به 
تلویزیون هم که می آیند، می گویند 
که ما دکتر هستیم. دکتر واژه ای 
است غیرحوزوی و اصالت ندارد. 
این واژه مربوط به دانشگاه است. این 
واژه به یک نوع معرفت خاص اشاره 
دارد، به یک دستگاه معرفت شناسی 
خاص تعلق دارد. وقتی شما به 
خودتان دکتر می گویید، گویی به 
دستگاه معرفت شناسی ای تعلق 

دارید که ارتباطی با سنت ندارد.

قاعدتا این هم یک پروژه است؛ و 
تحمیل این ادبیات را باید بررسی 
کرد که از کجا به حوزه علمیه تحمیل 
می شود. تحمیل این ادبیات هم یک 
پروژه است. نمونه دیگر رشد بی رویه 
مدرنیزاسیون در کشور، تاکید بر 
آزادی اظهار نظر مذهبی و مسائلی 

از این دست.

در خود حــوزه چطور؟ آیا 
در حوزه هم پروژه ای هست که 
بخواهد روشنفکری دینی را فارغ 
از بحث شخصیت سازی و این 

موارد رونق دهد؟
واقعیت این است که خیر. در 
حوزه هیچ نهاد، سازمان، موسسه ، 
یا شخصی را که آگاهانه به دنبال 
این باشد که روشنفکری به معنای 
نخست و غلبه گفتمان روشنفکری بر 
سنت را دنبال کند، دیده نمی شود.

 به نظر شما چه بسترهایی 
باعث می شود که فضا به سمت 
روشنفکری برود. مولفه هایی که 
مثبت است را فعال فاکتور گرفته و 
بخش های منفی را در نظر بگیرید؛ 
مثال طلبه ای که بعد از یک مدت 
حتی به هویت طلبگی اش هم 
پشت می کند و از این لباس بیرون 
مــی رود و حتی ممکن است که 
به نماز هم پایبند نباشد. شاید 
بشود گفت کم پرداختن به علوم 
کالم یا نظایر این، بسترساز رشد 
روشنفکری است، اینها چگونه 
باعث می شود که طلبه ها راحت  تر 
در دامن آن روشنفکری منفی 

بلغزند.
البته این موارد را نمی توان 
نشانه روشنفکری دانست، یعنی 
لزوما ترک نماز یا روزه نگرفتن یا 

درآوردن لباس طلبگی و در کسوت 
غیرطلبه شدن نشانه روشنفکر 
شدن نیست. اما چه چیزهایی سبب 
می شود که ادبیات روشنفکری برای 
طلبه ها جذاب تر شود، یا به عبارت 
دیگر چه وضعیتی در حوزه علمیه 
وج��ود دارد که ممکن اس��ت این 

ادبیات را جذب کند:
اول. حوزه علمیه به ویژه در بخش 
طلبه ها، گرفتار یک مشکل هویتی 
اس��ت، یعنی بحران هویت. این 
بحران هویت، طلبه ها یا فراگیران 
حوزوی را در این چالش قرار داده که 
نمی دانند باید چه باشند، نمی دانند 
جامعه از آنها چه انتظاری دارد 
و باید چه کار کنند؛ و حوزه هیچ 
تعلیمی برای این طلبه ها نمی دهد 
که بتوانند آن نقش یا انتظاری که 
جامعه جدید از آنها دارد را برآورده 
کنند. این نخستین چالش برای یک 
طلبه است که  خودش را در مواجهه 
با واقعیت اجتماعی می بیند؛ و 
می بیند دانسته هایی که از طریق 
حوزه کسب کرده است در اینجا 
سودمندی کافی را ندارند و جامعه 
از او چیزی را مطالبه می کند که او 

در حوزه نیاموخته است.
نکته دومی که در حوزه وجود دارد و 
ادبیات روشنفکری را غالب می کند، 
این است که بین آنچه که در جامعه 
می گذرد و بین آنچه که ما در متون 
دنبال آن هستیم، تفاوت فاحشی 
اس��ت؛ یعنی بین تعریفی که از 
خوب و بد، فضیلت، رذیلت در متون 
می شود و بین تعریفی که در واقعیت 
از این مفاهیم ارائه می شود، فاصله 
خیلی زیاد است. اگر طلبه ای خود را 
گرفتار این فاصله نکند، از اول بگوید 
که واقعیت اجتماعی به من ربطی 
ندارد، من به واقعیت کاری ندارم، 
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مشکلی برای او پیش نمی آید، به 
گوشه ای از حوزه می رود و کاری را 
که می خواهد، انجام می دهد. اما 
انقالب اسالمی از طلبه ها خواسته 
و به آنها یاد داده است که شما باید 
وارد عرصه اجتماع شوید، »کلکم 
راع و کلکم مسئول«. به آنها آموخته 
که شما نمی توانید نسبت به مسائلی 
که در پیرامون شما می گذرد، غفلت 
کنید. اینها هم می خواهند که 
وارد جامعه شوند؛ اما می بینند آن 
دانشی که در حوزه یاد گرفته اند، 
اینجا کمکی به آنها نمی کند. این 
فاصله ممکن است سبب شود که 
روشنفکری درون طلبه ها جوانه بزند 

و شکل بگیرد.

اگر یک مقدار بخواهیم از 
حوزه علمیه قم فراتر برویم، حوزه 
نجف یا جهان اسالم را ببینیم، 
آن وقت آینده این روشنفکری را 
چطور می بینید؟ آیا در حوزه نجف 
هم وضع به همین صورت است؟
ه��رج��ا ک��ه مدرنیزاسیون 
می رود، به دنبال آن شما باید منتظر 
رفتن مدرنیته و به دنبال آن رفتن 

روشنفکری باشید.

 همانطور که روشنفکری 
با مــدرن کــردن جامعه تقویت 
می شود، در قبالش سنت گراها 
هم تقویت می شوند و بروز و ظهور 
بیشتری خواهند داشــت. فکر 
می کنید که بین این دو جریان 
غلبه با کدام باشد؟ در این تقابل 
روشنفکرها دست برتر را خواهند 

گرفت یا سنت گراها؟
آقای شریعتی در دهه چهل می گفت 
که اسالم آینده، اسالم بدون مالها 
است. نمی دانم منظور ایشان از 

آینده چه بود؟ ولی اگر االن شریعتی 
بود، به او می گفتیم که االن هم اسالم 
هست و هم مالها هستند و تا آینده 
هم همینطور ادامه خواهد داشت؛ 
و هیچ وقت نمی شود تصور کرد که 
اسالم بدون حوزه، اسالم و بدون فهم 
سنتی باشد، اصال نمی شود این را 
تصور کرد. جامعه ایران یک جامعه 
مذهبی است؛ و آنقدر که به حوزه ها 
و سنت اعتماد دارد، به روشنفکرها 
و غرب اعتمادی ندارد. در شرایط 
فعلی غلبه با سنت است. به همین 
دلیل اگر کسی به هر دلیلی بخواهد 
کمی اندیشه های روشنفکرانه داشته 
باشد، توسط جهان سنت و سنتی ها 
با مشکل روبرو می شود، این حرف 
االن نیست. از قدیم مرحوم سید 
محسن امین با مساله قمه زنی بین 
شیعیان مخالفت کرد که تبعید شد 
و متهم به خیلی از اتهامات شد. تا 
جهان امروز هم که ما هستیم هم 
نمی تواند با مساله قمه زنی مخالفت 
کند که این نشان می دهد که دست 
جهان سنت و حوزوی های سنتی 
و خوانش سنتی مذهب خیلی 

باالست.

اینکه روشنفکرها درک 
انسان امروز را ندارند، یا با جامعه 
کاری ندارند و تفکرشان یک تفکر 
انتزاعی اســت، این را ناظر به 
فضای روشنفکری ایران است یا 
نه؛ روشنفکری در همه جا این دو 

خصیصه را داشته است.
راجع به همه جا به ویژه ایران 
است. روشنفکری در جهان غرب 
یک زایمان طبیعی بود، اما در ایران 
یک سزارین بود. در ایران در حالی 
که مردم گرفتار پایین ترین سطح 
نیازمندی های خودشان هستند، 

گرفتار مشکالت بهداشتی و امنیتی 
و تغذیه و غیره هستند، سخن 
گفتن درباره مسائلی مثل آزادی، 
دموکراسی، حق انسان و حقوق 
بشر و … برای این مردم قابل فهم 
نیست. مردم می گویند مشکلی 
که من االن گرفتار آن هستم را 
حل کنید، بیکاری و اشتغال و ….. 
. چون دنیای مدرن از اینها گذر 
کرده بود، شاید کمی به روشنفکرها 
خوش بین بودند؛ اما تصویری که ما 
در ایران از روشنفکرها داریم، یک 
کاله و کروات و پیراهن اتوکشیده 
و نشستن در کافه و … است. البته 
نمی توان منکر زحمات کشیده شده 
و گام های برداشته شده در جامعه 
ایران شد، ولی تصور عموم مردم 
از روشنفکرها اینگونه است. عمال 
هم اگر نگاه کنید در جامعه ایران 
این رأی توده بوده است که به رأی 
روشنفکرها غالب می شده است. اگر 
در انتخابات های گذشته نگاه کنید، 
یعنی آن قشر دانشگاهی و تحصیل 
کرده رأی اش لزوما آن جایی نبوده 

که توده مردم انتخاب کردند.

در اینجا یک تفاوت جدی 
میان روشنفکران حـــوزوی و 
غیرحوزوی دیــده می شود که 
بگوییم غیرحوزوی ها به مسائل 
انتزاعی می پردازند؛ اما حوزوی ها 
ــون دغــدغــه هــای اجتماعی  چ
داشتند وارد دنیای مدرن شده 

و روشنفکر شده اند!
ممکن است این تفاوت هم 
باشد، ولی این تفاوت، تفاوت کانونی 
یا محوری نیست.  روشنفکر حوزوی 
از آنجایی که حوزوی است، مدافع 
سنت است، مدافع ایدئولوژی است. 
از آنجایی که حوزوی است و خودش 
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را حوزوی می داند، نمی تواند به 
راحتی در گفتمان روشنفکری 
بازی کند. روشنفکر غیرحوزوی 
هیچ تعلقی نداد. ممکن است به 
هر نتیجه ای که برسد، به همان 

عمل کند.

 حوزوی ها می توانند حلقه 
واسط و بسترساز برای موفقیت 
ــد؟ یعنی  ــون روشــنــفــکــرهــا ش
کمی ادبیات دینی را به ادبیات 
روشنفکری نزدیک کنند و بعد 
زمینه غلبه روشنفکرها مهیا 

شود؟
در غرب هم همین اتفاق افتاد، 
یعنی در روزگاری روشنفکرها آمدند 
و موتور محرکی برای مذهبی ها 
شدند، اما طولی نکشید که قضیه 
دقیقا برعکس شد، یعنی این کلیسا 
بود که موتور محرکه روشنفکرها 
ش��د. کتاب هایی تحت عنوان 
ریشه های مدرنیسم و سکوالریزم 
در کتاب مقدس نوشتند؛ و اصال 
االهیاتی تحت عنوان االهیات 
س��ک��والری��زم ی��ا االه��ی��ات��ی تحت 
عنوان االهیات پلورالیزم پدید آمد. 
االهیاتی که پلورالیزم یا سکوالریزم 
را تایید و تقویت می کرد و رو به 
جلو می برد. من معتقد هستم که 
این ادبیات در ایران ممکن است 
اتفاق افتد؛ یعنی روشنفکری 
در نهایت ممکن است مستند به 
چند حوزوی کار خودش را پیش 
ببرد. کما اینکه االن هم است. در 
دانشگاه ها یا در ادبیات روشنفکری، 
کافی است سخنی از یک طلبه  
در حوزه پیدا کنند که بتواند آن 
چرخه روشنفکری را سریع تر کند، 
از آن استفاده می کنند. کافی است 
طلبه هایی پیدا کنند که با ادبیات 

روشنفکری سازگارتر اند، از آنها 
استفاده می کنند. طلبه با ادبیات 
روشنفکری می تواند آن ذهنیت 
منفی روشنفکری را در جامعه ایران 
کم کند و برای گفتمان روشنفکری 

مشروعیت بخش باشد.

ظاهرا بعضی از مراکز در 
خروجی، بیشتر به روشنفکران 
حوزوی نزدیک هستند، یعنی 
محیط های آموزشی ای دارند که 
خروجی های این محیط ها بیشتر 
روشنفکر خوانده می شوند؛ و به 
نوعی این مراکز متهم هستند. ما 
اگر نخواهیم نگاه پروژه ای داشته 
باشیم و بگوییم دست هایی پشت 
پرده است، به نظر شما در این 
مراکز چه اتفاقی رخ می دهد که 
خروجی هایشان علی رغم اینکه 
ورودی هایشان طلبه هستند، اما 
به مولفه های دنیای روشنفکری 

نزدیک هستند؟
درس��ت اس��ت. در ح��وزه و 
در نهادهای وابسته به ح��وزه در 
سال های اخیر اتفاقاتی افتاده 
که در برخی موسسه ها بیشتر و 
برخی کمتر، خروجی ها به گفتمان 
روشنفکری نزدیک ترند. ولی این را 
لزوما به دانشگاه هایی که به حوزه 
، یا به موسسه هایی که به حوزه 
منسوب هستند، نباید منتسب کرد. 
خود حوزه هم همین است؛ یعنی 
از زمانی که حوزه علمیه ساختار 
دانشگاه به خود گرفت، یعنی بحث 
ترم، واحد – هر طلبه ای چند ترم یا 
واحد باید بخواند-، امتحان نهایی 
پیش آمد، که طلبه ها باید امتحان 
نهایی بدهند، و یک مفهومی به 
نام پایان نامه به ح��وزه وارد شد. 
طلبه گاهی مجبور می شود برای 

نوشتن یک پایان نامه کسی را اجیر 
کنند. طلبه ها خود را دکتر نامیدند. 
طلبه ها وارد ادبیات دانشگاهی 
شدند و همان کاری را کردند که 
هر دانشگاهی ای انجام می دهد. 
در واقع وارد ادبیات روشنفکری 
شدند. هر کسی در این حوزه این 
ساختار مراکز تخصصی را آورده 
است و از این روند حمایت می کند. 
مراکز تخصصی به معنای مراکزی 
که مدرک می دهند و نه به معنای 
مراکزی که روی یک موضوع خاصی 
تمرکز و مطالعه می کنند. مراکزی که 
می گویند ما شما را در نهایت دکتر 
می کنیم، سطح دو، سه و چهار و … 
می دهیم. این ادبیات ترم، واحد، 
امتحان پایانی، پایان نامه و … ادبیات 

دانشگاه است که حوزه دارد.

امــا تفاوت واضحی میان 
بستر سنتی حــوزه و برخی از 

موسسات هست.
بله. این در حوزه هم است. 
در برخی از موسسات که حیثیت 
دانشگاهی بیشتری دارن��د، این 
پ��دی��ده بیشتر خ��ودش را نشان 
می دهد. چون در آنجا موسسه یا 
دانشگاهی که علی رغم اینکه به 
ح��وزه وص��ل اس��ت، باید به جای 
دیگری جواب دهد. باید به وزارت 
ع��ل��وم ج���واب ده��د و ن��ه ح��وزه، 
سرفصل هایش را باید مطابق آنجا 
طراحی کند، ورودی اش را مطابق 
آنجا بگیرد، گزینش هایی که در حوزه 
است، آنجا ندارد. طبیعتا آنجا ممکن 
است خروجی ها تعلق بیشتری به 

ادبیات روشنفکری داشته باشند.

بیشتر قالب آموزشی موثر 
است یا متون یا اساتید؟
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همه. ما در دان��ش رسانه 
سخنی داریم و می گوییم رسانه 
خنثی نیست؛ یعنی هر مفهومی 
را در قالب هر رس��ان��ه ای ارائ��ه 
بدهید، ورودی و خروجی شما 
یکی نیست. رسانه موضوع خودش 
را خ��ودش انتخاب می کند؛ و 
وقتی خودش انتخاب کرد آن را 
تغییر هم می دهد. برای همین 
مکاسبی که در ساختار قبل حوزه 
خوانده می شد، یک معنایی دارد، 

و مکاسبی که االن و در این ساختار 
خوانده می شود، معنای دیگری 
دارد. به گمان من هم ساختار 
نقش دارد، هم نوع محتوا و هم 
گفتمانی که حوزه در آن قرار گرفته 
در روشنفکری نقش دارد، اساتید 

و طلبه ها هم نقش دارند.

اگر نکته ای در انتها الزم 
می دانید، بفرمایید!

اگر عقالنیت را شرط الزم 

برای روشنفکری بدانیم، براساس 
قرائت جدیدی که برخی از بزرگان 
حوزوی از عقل دارند،  می توان 
گفت که روشنفکر دینی هم داریم. 
به این معنا که برخی از بزرگان ما 
همچون آیت الله ج��وادی آملی 
معتقدند که یافته های عقالنی 
و حتی یافته های تجربی به 
همان اندازه مذهبی هستند که 
داده های وحیانی، مذهبی اند؛ 
یعنی اگر تجربه به این نتیجه 
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برسد که آموکسی سیلین عفونت 
سینه را خشک می کند،یا عقل 
به این نتیجه برسد برای ساختن 
سد از فالن سیمان باید استفاده 
کنیم، این گزاره ها به اندازه ای 
مذهبی، دینی و وحیانی اند که 
آیه »اال بذکرالله تطمئن القلوب« 
وحیانی است، آیه »یدالله فوق 
ایدیهم« وحیانی است، این دو به 

یک اندازه دینی هستند. اینطور 
نیست که آیه قرآن دینی تر از عقل 
باشد، یا آیه قرآن دینی تر از تجربه 
باشد. اینها به یک اندازه دینی اند؛ 
و اگر تعارضی بین عقل و قرآن 
صورت گیرد، این تعارض دقیقا 
مانند تعارض دو آیه قرآن است. 
چطور شما تعارض بین دو آیه قرآن 
را حل می کنید، باید تعارض بین 

عقل و وحی را نیز همینطوری 
حل کنید. اگر ما این تعریف را از 
عقل داشته باشیم، قطعا می توان 
گفت روشنفکری دینی داریم، 
چون عقل به هر چیزی برسد، 
دینی است، تجربه به هر چیزی 
برسد دینی است. به این معنا 
می توانیم بگوییم که روشنفکری 

مذهبی هست.
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جوامع بشری همواره با 
چالش هایی مواجه بــوده انــد، 
انحرافات فکری یا تحوالتی که 
نیاز بوده این جوامع با آن تحوالت 
هماهنگ شوند، اما چسبندگی 
به سنت ها مانع می شد که جوامع 
بتوانند به آن نحو شایسته عمل 
کنند. در مقابله با این چالش ها، 
همیشه انسان هایی بودند که 

حالت پیشرو داشتند. ما در 
سنت خودمان آنها را »مصلحان« 
می نامیم، یعنی جوامع همیشه به 
»مصلحان« نیاز داشتند. اما در 
چند قرن اخیر ما دیگر چندان 
ایــن تعبیر را به کــار نمی بریم. 
بلکه به جای این تعبیر، بیشتر 
با واژه »روشنفکران« مواجه ایم 
و عــده ای را روشنفکر قلمداد 

می کنیم. با توجه به تفاوتی که 
میان »مصلحان« و »روشنفکران« 
وجود دارد، و روشنفکران یک 
معنای اصطالحی و شاخصه هایی 
دارد. معنایی که برای روشنفکران 
مدنظر دارید، و استعمال می شود 
و شاخصه هایی که سبب می شود، 
به یک نفر روشنفکر بگوییم، چه 

مواردی است؟

مباحثات در پرونده ای جدید موضوع »نواندیشی در حوزه« را دنبال می کند. دردومین گفتگوی این پرونده سراغ 
حجت االسالم و المسلمین ذبیح الله نعیمیان استاد فقه سیاسی حوزه رفته ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

گفتوگو|حجتاالسالموالمسلمینذبیحاللهنعیمیان

سلفی ݡگرایی پلی برای روشنفݡکری است/ 
باید مراقب بود عناوینی مانند 

»نواندیشی حوزوی« ما را فریب ندهند
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در بکارگیری مفاهیم، ناگزیر 
باید نگاهی اجتماعی، فرهنگی و 
بلکه تمدنی داشته باشیم. چراکه 
برخی به راحتی در زمین بازی ای 
می افتند که نمی دانند و بلکه اصال 
فکر نمی کنند که چه کسی آن زمین 
بازی را طراحی کرده است. برخی 
اوقات هم ممکن است که یک زمین 
بازی در مفهوم شناسی، آگاهانه و 
کامال جهت دار تعریف نشده باشد، 
ولی یک فضای فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و بلکه یک فضای تمدنی 
را در اختیار ما قرار داده و ما وارد 
آن می شویم. بنابراین، نمی توانیم 
س��اده ان��گ��اران��ه ب��ه واقعیت ها و 
عینیت های بیرونی نگاه کنیم و 
از زمینه های خلق و به کارگیری 

مفاهیم غافل شویم.
به نظر می رسد اگر کسی مبنای 
عمیقی داشته باشد، بخشی از 
آن مبانی باید به هستی شناسی 
سیاسی، اجتماعی و تمدنی اش 
برگردد و منفعالنه وارد این میدان 
نشود، چرا که مفاهیم و بارهای 
معنایی ای که هر مفهومی به همراه 
خود دارد، می تواند او را اسیر خود 
کند، در میدانی وارد شود که او را 

تحت تاثیر خودش قرار دهد.
به  طور نمونه، اگر زمانی مفهوم 
مشروطه به صورت تقریبا همزمان، 
وارد کشور ما و عثمانی شد، این 
میدان بازی را به راحتی دستخوش 
تحول کرد و بسیاری از بازیگران 
عرصه سیاسی و اجتماعی را اسیر 
خود کرد. جلوتر که آمدیم، در مقطع 
پهلوی اول و دوم، این تحول پذیری 
مفاهیم در میدان اجتماع و سیاست، 

بازی را رنگ دیگری داد.
اگر قبال مفهوم منورالفکری بیشتر به 
کار برده می شد، در دوره ای مفهوم 

»روشنفکری« بیشتر رونق گرفت. 
اگر حتی ساده انگارانه و با نگاهی 
ظاهربین نگاه کنیم، بخشی از تحول 
مزبور می تواند محصول این رویکرد 
باشد که فرهنگ سازان مدرن در 
ایران معاصر خواسته اند مفاهیم 
عربی و به تعبیری ت��ازی را کنار 
بگذارند و واژگان فارسی را با تمایلی 
گذشته گرایانه و باستان خواهانه را 
به عنوان جایگزین بیاورند. اما به 
نظر می رسد که این تحلیل ابتدایی 
و سطحی کافی نیست که ما بگوییم 
واژگانی چون مفهوم روشنفکری به 
جای منورالفکری نشست تا واژگان 
عربی، فارسی شوند. خیر. بلکه این 
مفهوم در زمین بازی ای وارد شد که 
نقش آفرینان آن کسانی بودند که 
عمدتا برآمده از خواستگاه فکری 

غربی بودند.
کسی مثل مخبرالسلطنه هدایت که 
با پنج شاه همکاری داشته است و 
خودش متعلق به جریان روشنفکری 
و منورالفکری است، تفکیکی درباره  
مفهوم تمدن می کند.  او از تمدن 
بلواری به مذمت یاد می کند و تمدن 
غیرتقلیدی و اصیل تری را ترجیح 
داده است. او که می خواهد به آن 
رویکرد مناسب تر نگاه مثبت داشته 
باشد، نقدی به جریان روشنفکری 
و منورالفکری می زند و می گوید که 

خاستگاه اینها عالم دیگری است.
اگر به امثال طالبوف برگردیم یا 
اگر به امثال ملکم خان و پدرش که 
ارمنی زاده و جدیداالسالم اند، توجه 
کنیم، می بینیم در این زمینه سازی 
تاریخی � تمدنی نقش آفرین اند. 
م��ی��رزا ملکم خ��ان اول��ی��ن کسی 
است که فراماسونری را رسمًا در 
ایران تاسیس کرد. امثال او زمینه  
شکل گیری مفهوم منورالفکری 

را ایجاد کردند. در ای��ن زمینه، 
منورالفکرهایی تربیت شدند که علقه  

ضعیفی با دین داشتند.
پس آیا ما می توانیم اسیر مفاهیم 
شویم؟ خیر. نمی توانیم در بند و 
اسیر مفاهیم باشیم. بلکه، باید 
ببینیم واقعیت تاریخی چیست؟ 
در غ��رب، تعبیر منورالفکری یا 
روشنفکری در عصر خاصی با چند 
سده زمینه سازی تاریخی شکل 
گرفته است. کسانی که از خاستگاه 
دین گریزی و بلکه دین ستیزی، 
همراه با نگاهی اومانیستی وارد 
مقوله  اندیشه پردازی شدند، اینها 
نو اندیشانی بودند که عناوینی 
مناسب وضع خود انتخاب کردند 
یا جامعه به آنها داد یا به صورت 
مشترک به این کار مبادرت کردند.

به عنوان نمونه  تاریخی دیگر، مفهوم 
خاصی به نام »عدالت خانه« را در 
صدر مشروطه می یابیم. اما کمی 
بعد مفهوم »مشروطه« میدان دار 
شد. در آن مقطع، مفهوم مشروطه 
در عالم غرب شناخته شده و یک 
پدیده تعریف شده بود. اما مفهوم 
»عدالت خانه« که سابقه ای بومی 
در ایران معاصر داشت، پابرجا نشد و 
جای خود را به مشروطه داد. مدتی، 
بر سر به کارگیری آن مفهوم رقابت 
و چالش سیاسی شکل گرفت. اما 
وقتی جریان ترقی خواه غرب باور 
مشاهده کردند که ظرفیت و کشش 
الزم برای مصادره  این مفهوم دینی 
به نفع آموزه ها و رهیافت های نو در 
مفهوم عدالت خانه وجود ندارد، به 
جای آن مفهوم مشروطه با ظرفیت و 

کشش بیشتر محوریت یافت.
اگ��ر مفهوم ف��ران��س��وی الش��ارت 
را در نظر بگیریم، این با مفهوم 
مشروطه ای که یک تعبیر عربی و 

در 
غرب، تعبیر 

منورالفکری یا 
روشنفکری در 
عصر خاصی 
با چند سده 
زمینه سازی 

تاریخی شکل 
گرفته است. 
کسانی که 
از خاستگاه 
دین گریزی 

و بلکه 
دین ستیزی، 

همراه با نگاهی 
اومانیستی 
وارد مقوله  

اندیشه پردازی 
شدند، اینها 
نو اندیشانی 
بودند که 

عناوینی مناسب 
وضع خود 

انتخاب کردند 
یا جامعه به آنها 
داد یا به صورت 
مشترک به این 
کار مبادرت 

کردند.
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فارسی است، یک اشتراک حرفی 
دارد. عنوان مشروطه خواهی و 
مشروطه خواهان هم همینطورند. 
مفهومی که در مقابل، بکار می رود 

»استبداد« و »مستبدان« است.
در مجموع باید گفت برای تحلیل 
و بکارگیری مفاهیم باید یک مبنا 
داشته باشیم. شکل گیری مفاهیم 
اینگونه است که هر مفهوم لغوی در 
یک زیست بوم فرهنگی � تمدنی، 
فرهنگی � سیاسی، فرهنگی � 
اجتماعی شکل گرفته و بار معنایی 
خاص خودش را دارد. ممکن است 
یک کسی یا جریانی بیاید و آن را 
تقویت کند، به میدان بیاورد، و بکار 
بگیرد. یعنی در حیات مفاهیم، 
بخشی از جامعه یا اشخاص خاص 
می توانند یک میدان بازی سیاسی 

� اجتماعی تعریف کنند.
از جهت دیگر مفاهیم هم یک 
منظومه ای از مفاهیم هستند. اصال 
نمی شود با نگاه ساده به مفاهیم نگاه 
کنیم. باید دید چه کسی تولیدکننده 
یک مفهوم است؟ چه کسی ترویج گر 
آن مفهوم است؟ چه کسانی آن را 
در یک زمینی و در زمینه  خاصی 
بکار می گیرند؟ یا آن که، در مقابل 
چه کسانی از بکارگیری یک سری 

از مفاهیم امتناع دارند؟
مفهوم »مصلح« ه��م همینطور 
اس���ت. ب��ه روش��ن��ف��ک��ری ه��م که 
برسیم، روشنفکری خالص بکار 
برده می شود. بعضی جاها مفهوم 
روشنفکری غربی، و جاهایی مفهوم 
روشنفکری دینی بکار می رود؛ تعبیر 
اصالح گر و مصلح هم همینطور. 
مصلح یک معنای لغوی دارد، 
مفهوم لغوی آن مهم نیست، آن 
خاستگاه بکارگیری لفظ است، 
خاستگاه بکارگیری واژه روشنفکری 

یا منورالفکری هم همینطور، آن 
اهمیت ندارد.

در بکارگیری مفاهیم ما پروژه ای 
را در مسیر تاریخ که می تواند کوتاه 
یا بلند باشد، طی می کنیم. فرایند 
شکل گیری و تثبیت و بعد توسعه 
هر مفهوم را باید در نظر گرفت. بعد 
هم نهضت های مقاومت فرهنگی 
را در برابر هر واژه می توانیم لحاظ 
کنیم. یک جایی ممکن است یک 
مفهوم به راحتی بکار گرفته شود، 
آیا مفهوم خدا با مفهوم یهوه یکی 
است؟ مصداقا به یک مصداق اشاره 
دارند، اما هر کدام بار معنایی دارند. 
لذا، مفهوم »مصلح« و »اصالح گر« 

هم همینطور است.
باید دید هر مفهوم در چه زمین و 
زیست بوم فرهنگی به کار می رود؟ 
هر کسی به جای خودش، با آورده  
فرهنگی خودش، آورده  اجتماعی � 
سیاسی خودش، با مقصد فرهنگی، 
سیاسی و اجتماعی خودش مفاهیم 

را بکار می گیرد.
گاهی یک واژه چند معنا دارد. بر 
این اساس، مفهوم اصالح در معنای 
اصالح دینی بکار می رود، در اصالح 
اجتماع هم به کار می رود، در اصالح 
فرهنگ نیز کاربرد دارد. پس، هم 
بستگی به بکارگیران دارد، هم 
بستگی به خالقان آن مفهوم دارد و 
کسانی که او را در یک بستر زمانی � 
مکانی تعریف می کنند، می پذیرند و 
او را در واقع یک کارآمدی می دهند، 
که در زمین اجتماع و سیاست 

تاثیرگذار باشد.
در مرحله بعد هر مفهومی تبدیل 
به یک ابزار می شود. بنابراین، ما 
نمی توانیم، یک نگاه بسیط داشته 
باشیم و بگوییم که این خوب است یا 
خوب نیست، چگونه درست شده، 

چه مبنایی دارد، چه اصطالحی 
دارد. خیر، ما معموال انبوهی از 
اصطالحات داریم که با هم رقابت 
می کنند. لذا، یک زمانی ما به سید 
جمال می گوییم مصلح. بستگی 
دارد که چه کسی بگوید و چه بار 
معنایی ای را افاده کند، زیرا او برای 

خود زمین بازی تولید می کند.
اگ��ر کسی اص��ط��الح مشروطه، 
منورالفکری یا روشنفکری را به 
کار می برد، او فقط بکار گیرنده 
نیست. بعضی خودآگاهانه و بعضی 
ناخودآگاهانه در بازتعریف و تغییر 
این واژه نیز به صورت زمانی و مکانی 
نقش آفرین اند. بنابراین، در مورد 
این گروه از مفاهیم می توان گفت 
که لزومًا معنایی ایستا ندارند، یک 
بار معنایی ثابت ندارند و می توانند در 
معرض تغییر و تصرف قرار بگیرند، 
در زیست بومی شکل می گیرند و در 
زیست بوم های دیگر به کار گرفته 
می شوند و نیز می توانند تغییر 
معنایی را در سطوح مختلف پذیرا 

شوند.
در اینجا ما با یک پدیده   مهم دیگر هم 
مواجه هستیم. مشارکت گروه ها، 
جوامع و فرهنگ های مختلف با 
زبان های مختلف. زمینه  شکل گیری 
پدیده  »گرته  برداری« است. مثال 
کسی مانند آقای مصطفی ملکیان 
بر آن است که روشنفکری دینی یک 
مفهوم متناقض است، مثل شراب 
فروشی اسالمی است. اما کسی مثل 
آقای دکتر سروش این مفهوم را بکار 
می برد. البته آقای مصطفی ملکیان 
در یک مقطعی به ق��ول خودش 
می گوید که من دوره هایی دارم. 
می گوید من در هر دوره اینگونه 
بودم. در مقطعی روشنفکر دینی 
بودم، در مقطعی اصول گرا بودم، 
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در مقطعی بنیادگرا بودم.
پس بکارگیری این مفاهیم توسط 
استعمال کنندگان مختلف، 
مقتضی القای معانی متنوعی 
است. چنان که، خاستگاه خاص، 
دغدغه خاص و مقصد خاصی هم 
دارن��د. مثال در مورد روشنفکری 
دینی روشن است که ما بعد از چند 
دهه از بکارگیری این مفهوم توسط 
پیشتازان و بکارگیرندگان اصلی این 
مفهوم به راحتی می توانیم تحلیل 
کنیم که کسی مانند عبدالکریم 
سروش به دنبال این است که این 
مفهوم را مصادره کند، یعنی برای 
خود مخاطب بیافریند. یک زمین 
بازی درست کند و بگوید من مصداق 
این مفهوم هستم، اما روشن است 
که او از این مفهوم مصادره گرایانه 

استفاده می کند.
بر این اساس، کسی مانند او را که 
مبانی کامال روشن ضد دینی را � 
البته به تدریج � به جامعه ایرانی و 
غیرایرانی ارائه داده، نمی توانیم 
با صرف یک مفهوم بشناسیم. او 
مفاهیم، مبانی و عقالنیتی ارائه 
می دهد که با عقالنیت دینی کامال 
متفاوت و بلکه، معارض است. اما 
این تحلیل روشن فکرانه هم کافی 
نیست که بگوییم او معارض با قرائت 
رسمی است. چنین تحلیلی از سنخ 
بازی ها، ابزارها و شیوه های مبارزه 
مفهومی � گفتمانی است. ما باید از 

دام اینها عبور کنیم.
به روشنی معلوم است کسی که 
عنوان روشنفکری دینی را برجسته 
کرده و آگاهانه مبانی آن را برای 
خود صورت بندی کرده است. در 
واقع، بکارگیری این تعبیر راهی 
ب��رای نفوذ در میان مذهبی ها و 
به ویژه کسانی است که مبنای قوی 

ندارند. اما کسی مانند ملکیان � 
که می گوید در مقطعی من به این 
مفهوم و این مکتب تعلق داشتم � 
این مفهوم با شراب فروشی اسالمی 
فرقی نمی کند و مفهومی متعارض 
است. از منظر او، بکارگیری مفهوم 
روشنفکری به معنای اصطالحی در 
این چند دهه، خاستگاهی کامال 
مدرن دارد، و اگر خاستگاه مدرن 
داشته باشد، نمی تواند در بستر 
اندیشه های سنتی به کار گرفته 

شود.
در ای��ن میان، کسی مانند سید 
حسین نصر به عنوان متفکر وابسته 
به مکتب سنت گرایی به نحو دیگری 
می اندیشد. وقتی از او می پرسند 
که نگاه شما به مقوله والیت فقیه 
چیست؟ او ابراز خوشحالی می کند 
و با بیان و تقریری سنت گرایانه به 
این قضیه می نگرد. او می گوید 
که من خوشحالم از ای��ن جهت 
که دموکراسی ضد دین مداری و 
حاکمیت خدا در روی زمین است. 
ام��ا ای��ن الگوی جدید بر اساس 
سنت گرایی مقتضی حاکمیت 
خدا در روی زمین است. در واقع، 
دموکراسی به معنای پاسداشت 
خ��واس��ت ه��ای ک��ام��ال ان��س��ان��ی و 
خودبنیاد انسانی اس��ت. ام��ا او 
ناخشنود است از اینکه انسان باوری 
و انسان گرایی جای خدا باوری را 
بگیرد. خیلی راحت از این الگوی 
حکومت داری اب��راز خوشحالی 
می کند. چون او یک خدا می خواهد 
که روی زمین حکومت کند. البته 
مهم نیست که او با نگاه فقهی به 
تحلیل این الگوی حکومتی بپردازد. 
مهم این است که مرز مقاومت او در 
برابر مفاهیم مدرن در اینجا خود 
را نشان می دهد. او می گوید من 

سنت گرا هستم و می خواهم اراده  
خدا را در زمین ببینم. او که با یک 
حکومت سلطنتی همکاری کرده، 
شاید چندان تمایل نداشته باشد 
از این نکته سخن بگوید که الگوی 
والیت فقیه را بر سلطنت ترجیح 
می دهد یا خیر؟ و ممکن است برای 
خودش تحلیلی متفاوت از تحلیل ما 
داشته باشد. اما او احساس علقه ای 
سنت گرایانه با این الگو می کند. لذا 
به راحتی از این مثال ما می توانیم 
بفهمیم که چرا مفهوم روشنفکری 

را برنمی تابد.
آری. ب��ه معنای ل��غ��وی همه  ما 
روشنفکر هستیم، کسی که مدرن 
است، روشنفکر است. کسی هم 
که به شدت ضد مدرنیته است یا 
به شدت ضد پست مدرنیزم است، 
می تواند خود را روشنفکر بخواند. 
هر کسی که ای��ده ای را به صورت 
منسجم و به صورت درون سازه وار 
با یک هوشمندی و دقت و تیزبینی 
ارائه می دهد و انسجام فکری دارد 
و می خواهد مسائل جامعه خود را 
حل و فصل کند، او روشنفکر است.

ــه شــمــا بکار  تعبیری ک
می برید، کامال مشخص است 
که روشنفکری مرزهایی با دین 
دارد، بستر آن بستر مدرنیته 
است و ما نمی توانیم آن را داخل 
دین تعریف کنیم. اما شاید همه 
اینگونه تلقی نداشته باشند. 
چون برخی ها می خواهند که 
امثال شهید مطهری را هم 
روشنفکر بنامند. یا علمای 
برجسته دیگر را هم به نوعی 
ــد. یا  روشــنــفــکــر مــی شــمــارن
اینکه حتی برخی از نهادهای 
حوزوی که بسیار مورد اعتماد 
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هستند، برای تجلیل از آنها، 
آنها نماد روشنفکری حوزه 
خوانده می شوند. آیا این امر 
سبب نمی شود که تصور کنیم 
روشنفکری لزوما بار معنایی 
ــدارد و بعضی ها نگاه  منفی ن
خوش بینانه و مثبتی به آن 

دارند.
آق��ای ادوارد سعید کتابی 
با عنوان »روشنفکری« دارد که 
زی��ب��ا و خ��وان��دن��ی اس���ت. برخی 
دانشگاهی های ما هم که لزوما 
ممکن است که ضد دین نباشند، 
اما خودشان را روشنفکر می دانند 
یا حتی در عصر پهلوی خیلی از آن 
کسانی که در کافه های روشنفکری 
می نشستند یا سینما گر بودند، 
اهل تئاتر بودند، اهل فکر بودند و 

به خودشان روشنفکر می گفتند.
ما مواقعی با معنای اصطالحی کار 
داریم و گاهی کاربرد لغوی آن را در 
نظر داریم. همیشه بین این دو در 
حرکت هستیم. بسیاری با معنای 
اصطالحی رایج جهانی آن آشنایی 
ندارند، یا اگر هم آشنایی داشته 
باشند، تعامل های گوناگونی با آن 
دارن��د. یعنی بعضی می خواهند 
در مفهوم تصرف کنند و به معنای 
لغوی اش نزدیک تر سازند. ما در 
بکارگیری مفاهیم همه کنش گر 
هستیم و برایند ای��ن کنش ها و 
کنشگری با این مفهوم در محافل 
خ��اص را هم باید دی��د. نه اینکه 
بگوییم فقط یک اصطالح داریم و 
همه جامعه هم این اصطالح را به 

کار می برند، این خطاست.
اگر بگوییم که فقط معنای لغوی 
دارد، همه جامعه و اکثریت جامعه 
معنای لغوی آن را بکار می برند، 
ای��ن هم خطاست. یک رقابت و 

یک تنوع در بکارگیری داریم. در 
برخی از محافلی که گرایش های 
م��درن در آنها حاکمیت ن��دارد، 
توجهی هم به اینها ندارند. هرچند 
می توانیم بگوییم که نگاه مدرن در 
خیلی از محافل ناخودآگاهانه وارد 
شده است. ولی حداقل خیلی ها 
ممکن اس��ت خودآگاهانه علقه 
روشنفکری نداشته باشند، حتی 
دین ب��اور باشند. ولو اینکه شما 
در مواجهه با آنها بگویید که شما 
مصداقا تناقض دارید، و در جاهایی 
به ص��ورت ناخودآگاهانه مبانی 
مدرن را پذیرفته اید. پس با بررسی 
وجودشناسانه و هستی شناسانه  
این مفهوم در جامعه، باید یک نگاه 
جامعه شناسانه داشته باشیم. بگوییم 
که یک پدیده است، تنوع بکارگیری 
دارد. اما این امر مانع از این نیست 
ک��ه بگوییم بخشی از تعامل ها 
مربوط به تصرف های خودآگاهانه 
اس��ت. مفهوم »عدالت خانه« را 
برای همین منظور مثال زدم. بنده 
مقاله ای هم در این م��ورد دارم. 
چگونه با مفهوم »عدالت خانه« 
مواجه شدند، مواجهه هایی که تحقق 
پیدا کردند. ما وارد بازی شده ایم. 
قبل از رواج مفهوم روشنفکری و 
در دوره »عدالت خانه« برخی این 
مفهوم را در چارچوب سابقه  بومی 
آن بکار می بردند که به معنای لغوی 
نزدیک تر بود. آنان ناخودآگاهانه 
با معنای لغوی آن کار داشتند. 
مفاهیم عدالت و تعلق به عدالت 
را بکار می گرفتند. سابقه ای برای 
تاسیس »عدالت خانه« هم داشتیم 
که به صورت بومی بود. خیلی ها با 
توجه به معنای بسیط به معنای اینکه 
»عدالت خواهی« که خوب است، 
ناخودآگانه وارد این بازی شدند و 

سهم تاثیر داشتند. ولو تاثیر آنها 
ناقص بود و شکست خورد. برخی 
هم مفهوم مشروطه را بکار می بردند، 
از آن خوششان می آمد و لزوما نگاه 
روشنفکری مدرن را نداشتند. برخی 
هم آگاهانه مفهوم مشروطه را بکار 
می بردند، مفهوم »عدالت خانه« را 
بکار می بردند. برخی در ابتدا سعی 
می کردند همان معنای روشنفکری 
مدرنی که ما از مشروطه سراغ داریم 
در مفهوم »عدالت خانه« تزریق 
کنند. مفهوم اصالح گرایی هم 

همینطور.
اگر مقام معظم رهبری خطاب به 
دفتر تبلیغات اسالمی فرمودند که 
شما نماد روشنفکری دینی هستید، 
در این زمینه چند تحلیل می توان 

ارائه داد:
ی��ک. ب��ا تکیه ب��ر برخی نقلیات 
بزرگوارانی که در آن جلسه با رهبری 
بودند و اگر صحبت های کامل مقام 
معظم رهبری را مالحظه کنیم، 
قبل و بعدش را که ببینیم، متوجه 
می شویم که ایشان نگاه انتقادی 
در این اش��اره  مفهومی بویژه در 

دوره های قبل تر داشته است.
پاتوق آقای مصطفی ملکیان کجا 
بود؟ همین دفتر تبلیغات اسالمی. 
تیپ گرایش هایی که صحبت از 
اجتهاد پویا می کردند و از جهت 
سیاسی تعلقات تند و افراطی 
داشتند، فراموش شدنی نیست. به 
هر حال دفتر تبلیغات اسالمی مهد 
حمایت جدی از جریان سیاسی آقای 
منتظری بوده است و از جهت فکری 
نیز برخی گرایش های روشنفکری 
غرب گرایانه در ابعاد سیاسی یا 
حتی اجتماعی مانند نگاه های 
فمینیستی در آن رخنه کرده بود 
و االن نیز از آن سابقه رنج می برد 

کسی مانند 
آقای مصطفی 

ملکیان بر 
آن است که 
روشنفکری 

دینی یک مفهوم 
متناقض است، 

مثل شراب 
فروشی اسالمی 
است. اما کسی 
مثل آقای دکتر 

سروش این 
مفهوم را بکار 
می برد. البته 
آقای مصطفی 

ملکیان در یک 
مقطعی به قول 

خودش می گوید 
که من دوره هایی 

دارم. پس 
بکارگیری این 
مفاهیم توسط 

استعمال کنندگان 
مختلف، مقتضی 

القای معانی 
متنوعی است. 

چنان که، 
خاستگاه خاص، 
دغدغه خاص و 
مقصد خاصی هم 

دارند.
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و برخی از افراد چنان جریان های 
تندی در آن حاضرند. مجله پیام زن، 
مجله نقد و نظر و مجالت دیگرشان 
را ببینید. اینها فراموش شدنی 
نیست و االن هم تا حدودی وجود 
دارند، هرچند مقداری محدود شده 
است. آیا اشاره  مقام معظم رهبری 
جنبه انتقادی داشته است؟ این 
احتمال جدی است و شواهدی هم 
دارد. مقام معظم رهبری به عنوان 
رهبر یک جامعه ابایی ندارد از اینکه 
مفهوم روشنفکری را بکار ببرد. اما 
در جاهای مختلف تعریف می کنند، 
تفاوت می اندازند و تفاوت هایی را که 
از نزدیک در بین روشنفکرها دیده اند 

را ارائه می دهند.
اینکه بنده در این بحث عمدا از دوره 
مشروطه مثال می زنم به این خاطر 
است که آغازی برای مواجهه جدی 
ما با تجدد و مفاهیم متجددانه بود، 
از جمله در رأس آن خود مشروطه 
بود. بسیاری از علما آگاهانه تالش 
می کردند در مفاهیم مدرن تصرف 
کنند. برخی ها فکر می کنند که آنها 
سر در نمی آوردند، خیر. نقدهایی که 
در مجله القریب، مجله دره النجف 
– که در کتاب دکتر موسی نجفی 
متن آنها چاپ شده است- مطرح 
و غرب شناسی ای که در آنها شکل 
گرفته است، آگاهی های بسیاری 
می دهند. برخی از علما مانند 
مرحوم نائینی بعضی از مفاهیم 
غربی از جمله مفهوم روشنفکری را 

تصرف می کند.
اینکه شما ف��رم��ودی��د برخی ها 
نگاه مثبت دارند، در واقع برخی 
ناآگاهانه به این مفاهیم می نگرند. 
آنان چندان با این مفاهیم آشنایی 
تاریخی ندارند و با نگاه لغوی نگاه 
می کنند و ب��ه خ��ودش��ان اط��الق 

می کنند. پس ما همزمان چند نوع 
کاربرد داریم: کاربرد لغوی، کاربرد 
اصطالحی. ملکیان در این زمینه با 
دقت می گوید که این تناقض است. 
دکتر سروشی که عمدا این مفهوم را 
به کار می برد، او هم دقت دارد، او هم 
تناقض را می داند. اما آن را آگاهانه 
به کار می برد. او می خواهد سیلی از 
آدم هایی که دوست دارد را با اندیشه 
مدرن آشنا کند و از آموزه های دینی 

عبور دهد و جذب کند.
دکتر شریعتی هم بسیار در مورد 
اینگونه مفاهیم حواسش جمع 
اس��ت. البته در برخی جاها یک 
نوع رندی روشنفکرانه در سروش 
و شریعتی دی��ده می شود. دکتر 
شریعتی هم به خیلی از این مباحث 
حواسش است، او در فضا و زیست بوم 
خودش است و با یک نگاه ترکیبی 
و التقاطی می خواهد در جامعه 
نقش آفرین باشد. ممکن است یک 
بار این مفاهیم را برای خودش بکار 

ببرد و یک بار بکار نبرد.
عین این ماجرا در م��ورد مفهوم 
»اصالح گر« و »مصلح« وجود دارد. 
در جهان امروز بعضی ها در دنیای 
اسالم و در دنیای ایران ما به وهابیت 
»اصالح گر« می گفتند. خیلی ها 
هنوز هم به محمدبن عبدالوهاب 
»مصلح« می گویند. بله، او مصلح 
است، چرا؟ چون می خواهد از آن 
مواردی که او شرک می بیند، آنها 
را اصالح عمیق کند، لذا با این 
معنای لغوی باید به کل وهابیان 
»مصلح« گفت؛ ازجمله بسیاری 
از این سلفی هایی که در فضای 
شیعه نفوذ کرده اند، جریان های 
نوسلفی شیعی یا سلفی زده و 
اینهایی که از تشیع عبور کرده اند، 
ابوالحسن خرقانی، قلمداران، 

غروی اصفهانی وغیره، که پلی برای 
روشنفکری دینی بوده اند و از این  
جهت توسط برخی روشنفکران 

ترویج می شوند.
پس ما نمی توانیم بدون مبنا وارد 
شویم. هر کسی که با هر نگاهی 
دنبال اصالح اجتماعی است، او 
مصلح اجتماعی است. براساس 
این برخورد لغوی، هر کسی که 
می خواهد نسبت به بدفهمی ها، 
غلوها و کج اندیشی های دینی وارد 
اص��الح اجتماع شود و به اصالح 
اعتقادات آنها بپردازد، او مصلح 

دینی است.

با توجه به بحث های قبلی 
گویا یک دید فرهنگی مثبتی 
نسبت به روشنفکری در جامعه 
ــت که  ــود داشــتــه اس ایـــران وج
برخی از بزرگان خواسته اند به 
نوعی این واژه را مصادره و آن 
را به معنای لغوی اش نزدیک 
کنند. اوال آیا واقعا نگاه مثبت 
به روشنفکری وجود داشته که 
خواسته اند این کار را کنند؟ ثانیا 
پیامد این نوع مصادره چه هست؟ 
آیا این مصادره سبب نمی شود که 
مرزهای روشنفکری با تفکر دینی 

کمرنگ تر شود.
بعضی جاها ما رقابت و بلکه 
دعوا در مفاهیم داریم. در دنیایی 
که ما با مدرنیته مواجهه داریم، 
این محدود به کشور ما نیست، 
در همه کشورهای اسالمی وجود 
دارد.  به ادوار گذشته و قبل از 
دنیای مدرن برگردیم. وقتی که 
سلفی گرایی ابن تیمیه با سوابقی 
به میدان نقش آفرینی تاریخی 
می آید، به محمد بن عبدالوهاب 
می رسد و شکل گیری واقعیتی 
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به نام وهابیت را داریم. وهابیان 
نسبت به خودشان می گویند که 
ما اهل سنت و جماعت هستیم، از 
منظر آنان شیعه و متصوفه که از این 
مفهوم خارج اند. بلکه، بخش مهمی 
از اهل تسنن نیز از مفهوم اهل سنت 
و جماعت خارج است. پس دعوا 
همیشه خود را در مفاهیم نشان 
می دهد. اگر کسانی به شیعیان 
رواف��ض می گفتند، این روافض 
معنای لغوی اش مهم نیست، به 
معنای انکار است، بله، ما منکریم. 
در م��ورد مفهوم روشنفکری هم 
همینطور. باید تحلیل های مختلف 
جامعه شناسانه  مفاهیم را در نظر 
داشته باشیم. آیا در کوتاه مدت 
این تاثیر داشته است یا نه؟ بعضی 
جاها که دنبال مصادره هستند، 
وقتی که یک رهبر فکری می بیند 

از یک سری از مفاهیم استفاده بیش 
از اندازه منفی می شود، ناچار است 
در برابر این منفی بایستد، کنترل 
کند. یک جایی برخی از مفاهیم 
را کنار بنهد، یک سری مفاهیم را 
که امکان استفاده بیشتری دارد، 
نگاه دارد. مثال االن در دوره کنونی 
ما بعد از چهار دهه بعد از انقالب، 
مفهوم دموکراسی و مفهوم حکومت 
دموکراتیک، بار مدرن خود را به 
صورت عیانی نشان می دهد. اما 
مفهوم جمهوری چه؟ االن نگاه 
مدرن روشنفکری در دنیای امروز 
ما و در کشور ما همان معنایی 
را می بیند و پر رنگ می کند، که 
در مفهوم دموکراسی و حکومت 

دموکراتیک بود.
لذا، امام خمینی اول انقالب مفهوم 
واژه دموکراتیک را حذف کرد، 

اما مفهوم جمهوری را نگه داشت. 
علت آن به نگاه مصداق شناسانه و 
مفهوم شناسانه  ایشان باز می گردد. 
آن ب��ار معنایی م��درن در مفهوم 
جمهوری در آن مقطع کمتر دیده 
می شد، ولی معنای مردم مداری 
و م��ردم م��ح��وری را در ای��ن واژه 
می دیدند، جمهور یعنی جمهور 
مردم، مشارکت جمهور مردم و همه 
مردم. وقتی که مفهوم دموکراسی 
به کنار گذاشته شد، جریان مدرن 
تالش کرد همان معنای روشنفکری 
و مدرن دموکراسی را در مفهوم 
جمهوری پررنگ کنند. چنان که، 
تا ان��دازه زی��ادی دمیده شد. لذا 
این بار معنایی و غلظت و شدت 
این بارهای معنایی می تواند در 
زمان های مختلف کم و زیاد شود. 
لذا، ما باید نموداری ترسیم کنیم 
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که مفهوم روشنفکری یا مفهوم 
روشنفکری دینی و سایر مفاهیم در 
یک دوره ای در اوایل انقالب چقدر 
گویای معنای مدرن بود. مثال بگوییم 
70 یا 80 درصد. اما این درصدها 
تغییر می کنند. بنابراین، همیشه 
بین بکارگیرندگان این مفاهیم تنوع 
فکری و تفاوت در برداشت از واقعیت 
بیرونی وجود دارد. دو نفر که ممکن 
است مبانی کامال یکسانی داشته 
باشند، در بکارگیری این مفهوم 
ممکن است تفاوت داشته باشند. 
چرا؟ چون که یک کسی ممکن است 
بگوید مثال در دهه شصت مفهوم 
روشنفکری بار منفی و مدرنش بیشتر 
است و دیگری بگوید که چندان بار 
منفی ندارد. همین دو نفر ممکن 
است که در دهه هفتاد یا هشتاد 
تحلیل برعکسی داشته باشند. بدون 
اینکه فرض بگیریم که مبانی آنها 
تغییر کند، هیچ کدام مدرن نباشند، 
یا حتی در عالم روشنفکری ممکن 
است در بکارگیری اینها تفاوت 

داشته باشند.
پس به نظر گویا این مساله یک مقوله 
اجتماعی اس��ت. اصال نمی توان 
به آن ساده نگاه کرد. لذا، تمسک 
به عبارات بزرگانی چون شهید 
مطهری، شهید بهشتی، شهید 
باهنر، شهید مفتح، مقام معظم 
رهبری، امام خمینی به سادگی 
نیست. باید تحلیل اجتماعی � 
سیاسی کنیم که مثال مقام معظم 
رهبری یا ام��ام خمینی که اصال 
روشنفکر نیستند، چگونه این 
مفهوم را به کار برده اند. مثال قبال 
مفهوم دموکراسی را بکار می بردند، 
ام��ا از مقطعی بکار نمی بردند. 
مردم ساالری را جا انداختند، ولی 
در همان مقطعی که مردم ساالری 

را جا انداختند، در یک جاهای 
خاص این دو را در کنار هم و با 
تفاوت به کار می برند. مثال وقتی 
مشاهده می شود که در اجالس 
سران غیرمتعهدها ایشان سخنرانی 
می کنند، همزمان شاید هر دو را بکار 
می برند یا دموکراسی را.  کامال به 
یکی با نگاه منفی نگاه می کنند و به 
دیگری با نگاه مثبت. پس مفاهیم 

ثابت نیستند.
آی��ا مقام معظم رهبری در ادوار 
گذشته � با مصادیق روشنفکری 
ک���اری ن��داری��م � ب��ا خ��ود مفهوم 

روشنفکری تعامل داشتند؟
به نظر همه بزرگان، چه بزرگان 
روشنفکری که در عرصه خودشان 
هستند، تعامل یکسان با مفاهیم 
دارند، نه. نیاز به یک کار پژوهشی 
قوی وجود دارد و نه این مقدمه هایی 
که هر کسی با نگاه خودش به صورت 
غیرارزشی، چه نگاه مدرن ارزشی و 
چه اسالمی ارزشی دارد. خیر. باید 
دید که در مورد مفاهیم چه فراز و 
ف��رودی بکار برده است. در سایر 
مسائل هم این روش مطالعاتی 

توصیه می شود.

اگر از بحث مفهوم گذر کنیم 
و به برخی از مصادیق برسیم و با 
این نگاه روشنفکری را معادل 
شراب فروشی اسالمی نگاه کنیم، 
یعنی چیزی که اصال با دین سازگار 
نیست، آنگاه چگونه خواهد شد؟
معنای اصطالحی غربی را در 

نظر بگیریم؟

بله. اگر معنای اصطالحی 
غربی را در نظر بگیریم، چطور 
می شود که برخی از حوزویان این 
صفت را پیدا می کنند، یا خودشان 

می گویند یا بابت تعریض و کنایه به 
آنها گفته می شود. چطور سازگار 
است که یک حوزوی به نوعی یک 

روشنفکر خوانده شود.
باید یک نکته روشی را قطعا 
دقت کرد. اینکه آیا کسی آگاهانه 
مفهومی را برای خود به کار می برد 
یا خیر. برخی آگاهانه تمایل دارند 
مفهوم روشنفکری را برای خود بکار 
برند. زیرا ما همواره هر دو شکل 
استعمال لغوی و اصطالحی را 
هم زمان داریم و نمی توان استعمال 

را به یکی محدود دانست.

اصال از مفهوم بگذریم و 
فقط مصداقش را در نظر بگیریم.
بله. یک نگاه تحلیلی باید داشته 
باشیم. برخی آگاهانه به کار می برند 
که دو دسته اند، گاهی اوق��ات با 
معنای لغوی اش به کار می برند و 
صرفا می خواهند بگویند که من 
فرد روشنفکری هستم، من فرد 
آگاهی هستم، مسائل را می شناسم، 
این هم شواهد آن. گاهی هم با 
معنای مدرن به کار می برند و تمایل 
دارند. اما برخی ناآگاهانه آن را بکار 
می برند. آنهایی که ناآگاهانه بکار 
می برند، ممکن است نگاه مدرن 
را پذیرفته باشند، یا نگاه مدرن را 
قبول نداشته باشند، که این یک 

نکته روش شناسانه است.
نکته دوم روش شناسانه این است که 
دیگران در مورد این افراد بکار ببرند. 
در این مورد هم باید نکته خودآگاهی 
و ناخودآگاهی را در نظر بگیریم. آیا 
وقتی کسی به دیگری روشنفکر 
می گوید، مراد او این است که او 
نگاه مدرن دارد؟ هر سطحی از نگاه 
مدرن؟ نگاه خفیف، نگاه عمیق، 
نگاه کامال مدرن، کامال سکوالر، 
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کامال غربی؟ آیا مراد این است؟ 
یا خیر. اگر ما بخواهیم که تطبیق 

مصداق کنیم باید شواهد بیاوریم.
پس به کارگیری این مفهوم در مورد 
دیگران هم آیا خودآگاهانه است یا 
خیر؟ اگر ناخودآگاهانه است با چه 
تحلیلی؟ آیا صرفا مفهوم لغوی را بکار 
می بریم؟ پس باید به آن شاخص ها 
بازگردیم. اگر گفته شد که فالنی 
مدرن است. چه خود ما نگاه مدرن 
داشته باشیم یا ضد مدرن باشیم، 
آدم اصولگرا به تعبیر غربی ها یا 
مبناگرا و ارزش ب��اور باشیم یا نه، 
نگاه کامال دینی داشته باشم. به هر 
حال باید مشخص کرد که به فالن 
شخص که می گویم او مدرن است، 
او روشنفکر است، منظور چیست؟ 
پس باید مراد او را بررسی کنیم. و 
اینکه آیا ما این مفهوم را خودآگاهانه 
به کار بردیم یا به معنای لغوی؟ یا به 
معنای اصطالحی؟ و آن هم در چه 

سطح تحلیلی؟

اگر به این صورت در نظر 
بگیریم که ما او را به نوعی به 
تفکرات مدرن متهم می کنیم و 
تفاوت های آن تفکرات مدرن را 
با بحث دین در نظر می گیریم، 
چــطــور و در چــه بستر هایی 
یک حوزوی به این دام لغزیده 
ــوان گفت  ــی ت ــود. آیـــا م ــی ش م
حوزویانی که دغدغه اجتماعی 
بیشتری داشتند، این دغدغه 
بستری برای به دام افتادن آنها 
ــده و بــه معنای اصطالحی  ش

روشنفکر شوند.
در واقع سوال اصلی در مورد 
مفهوم روشنفکری نیست. در اینجا 
ما باید یک گزارش کالن نگرانه از 
واقعیت حوزوی بدهیم. اکثریت 

حوزویان و دین مداران ما – فراتر از 
حوزه- نگاه مدرن و غرب گرایانه 
ندارند. واقعیت این است که اکثریت 
مطلق آنان، روشنفکر و مدرن – مدرن 
به معنای غیر لغوی، به معنای باور به 
مبانی مدرنیته- نیستند. ما با معنای 
لغوی کاری نداریم. باید بررسی کرد 
که واقعیت مدرن در برخی از افراد از 
کجا حاصل شده است. آیا این مساله 

امروزی است؟ خیر.
از زم��ان��ی ک��ه جهان اس��الم و از 
جمله ایران با اندیشه های غربی، 
با واقعیت غرب آشنا شدند، این 
واقعیت به تدریج شکل گرفت. 
آشنایی های ایران با دنیای غرب 
شکل های مختلف داشته است. 
برخی ب��ازرگ��ان��ان، سیاسی ها و 
دیپلمات ها به ای��ران رفت و آمد 
داشتند. مثال میرزا ابوالحسن خان 
ایلچی اولین وزیر امور خارجه ایران 
که یک جدیداالسالم است، از نسل 
یهود ب��وده و بعد از جریان زندیه 
وارد دستگاه می شود. در دوران 
جنگ های ایران و روس به دو سفر 
می رود، یکی به اروپا و انگلیس و 
دیگری به روس که در خاطراتش 
هست. او کسی است که بعدا وزیر 
ام��ور خارجه می شود. سفرنامه 
»حیرت نامه« را می نویسد. او رسما 
در سفرنامه خود می گوید که من 
وارد فراماسونری شدم و بعد با یک 
فراماسونر منطقه ای وارد این منطقه 
می شود. بنده در این زمینه مقاله ای 
دارم که در آن آمده است که در عرض 
سه چهار دهه فراماسونری در کل 
جهان شعبه زده و در ایران و سال ها 
قبل از میرزا ملکم خان آدم تولید 

کرده است.
این یک آشنایی جدی است، ولی 
یک تحول بزرگ زمانی رخ می دهد 

که اولین بار شاه ایران -ناصرالدین 
شاه – در تاریخ ایران به اروپا می رود 
و مدت طوالنی در آنجا می ماند. 
ش��اه مشهور ای��ران��ی ک��ه پنجاه 
سال حکومت کرده و سیر تحول 
زندگینامه او هم بسیار مهم است، 
سه سفرنامه دارد. وقتی یک شاه 
برای اولین بار به سفری می رود و 
تعداد زیادی همراه با خود می برد، و 
امکانات، پول و قراردادهای مختلف 
و غیره در این سفر او را همراهی 
می کنند؛ مقطعی است که عصر 
قراردادهای استعماری برای ایران 
شروع می شود. دوره ای است که 
اروپا به تولید انبوه رسیده، اگر قبال 
با منطقه ما فقط رابط بین همسایه 
شمالی-روس- و همسایه جنوبی-
انگلیس-بود، االن هم ایران و هم 
کشورهای منطقه از یک زاویه دیگر 
به آنها نگریسته می شود و به عنوان 
یک بازار مصرف به آن نگاه می کنند. 
چرا؟ چون اروپا به صنعتی شدن 
رسیده است. در اینجا به یکباره 
آشنایی بزرگی ایجاد می شود، از 
جمله برخی ایرانی های حوزوی 
سفرنامه می نویسند، به چین و 
ژاپن و اروپا می روند. در ادوار بعد، 
حوزویانی که در نجف بودند و از ما 
به عثمانی نزدیک تر بودند، کم کم 
به اروپا می روند، اگر کسی تحلیل 
عمیق داشته باشد، به این سفرها که 
می رود، تحت تاثیر قرار نمی گیرد، 
ایرانی هایی مثل میرزا ابوالحسن 
خان ایلچی و بعدها عباس میرزا 
که چند نفر را به اروپا می فرستد 
و می روند و فراماسونر می شوند، 
پیوسته واردات فراماسونری و 
روشنفکری اتفاق می افتد. چرا؟ 
چون اینها افراد عمیقی نیستند. 
مهدی بازرگان که برای تحصیل 

اگر مقام 
معظم رهبری 
خطاب به دفتر 
تبلیغات اسالمی 
فرمودند که شما 
نماد روشنفکری 
دینی هستید، در 
این زمینه چند 
تحلیل می توان 
ارائه داد. پاتوق 
آقای مصطفی 
ملکیان کجا 
بود؟ همین 

دفتر تبلیغات 
اسالمی. تیپ 

گرایش هایی که 
صحبت از اجتهاد 
پویا می کردند و 
از جهت سیاسی 
تعلقات تند و 

افراطی داشتند، 
فراموش شدنی 

نیست.
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ب��ه اروپ���ا م���ی رود، ب��رخ��الف هم 
دوره ای ه��ای خود مثال مذهب را 
کنار نمی گذارد، اما مذهب او کم کم 
یک مذهب مدرن می شود. به ویژه 
اینکه او از داالن سلفی گرایی هم 
عبور کرده است. او در تهران و در 
مکتب شریعت سنگلجی زانو زده 
و سلفی شده و نسلی را در دوره 
رضاشاه تربیت ک��رد، که عمامه 
او را برنداشتند. جالل آل احمد 
می گوید که من اول در دارالتبلیغ 
شریعت سنگلجی، سلفی شدم و 
بعد روشنفکر شدم. سلفی گرایی 
برای این گروه افراد یک مانع است.
بحث دیگر، نفوذ بهائیت است. 
معممین بسیاری داریم که بهائی 
هستند. و ات��ف��اق��ا ب��س��ی��اری از 
تاریخ نگاران مشروطه گرایش هایی 
اینچنینی دارند، و تاریخ مشروطه 
را جناح پیروز که تندرو و ضد دین 
هستند، نوشته اند. مثال ناظم 
االس��الم کرمانی که آق��ای سعید 
سیرجانی خیلی به دنبال احیای 
ای��ن کتاب رف��ت. چ��را به احیای 
این کتاب عالقه دارد؟ چون که 
ض��د روح��ان��ی��ت اس���ت. ای��ن فرد 
معمم است، ناظم مدرسه اسالم 
آقای سید محمد طباطبایی است 
ک��ه عالم م��ش��روط��ه خ��واه تهران 
ب��ود. آق��ای طباطبایی خ��ودش و 
پ��درش گرایش های روشنفکری 
داشتند. وقتی ک��ه شیخ فضل 
الله در حرم عبدالعظیم حسنی 
متحصن می شود، آقای سیدمحمد 
طباطبایی و آق��ای سیدعبدالله 
بهبهانی و کسان دیگر می آیند و 
با شیخ فضل الله دیدار می کنند، 
شیخ فضل الله متن هایی از روزنامه 
این ناظم االسالم را برای ایشان 
می خواند که او در آنجا گریه می کند. 

در کتاب ناظم االسالم می بینیم که 
تمایالت شیخی دارد. او کرمانی 
اس��ت، مجداالسالم اسالمی هم 
مانند او طلبه کرمانی با تمایالت 
انحرافی اس��ت. فضای اینها در 
کرمان فضای شیخیه اس��ت. در 
بسیاری از کتاب های تاریخ مشروطه 
و تاریخ معاصر آن دوره بسیاری از 
علما را متهم می کنند و به بسیاری 
مارک بهائیت و بابی می زنند. آیا به 
راحتی می توان علما را متهم کرد؟ 
آیا می شود در این سطح به علما 
بدبینی داشت؟ خیر. بسیاری از 
سلفی گرایی های امثال شریعت 
سنگلجی، آقای خرقانی وغیره از 
جایی متاثر شده اند، مثال از مجله 
المنار رشید رضا. رشید رضا قبال 
گرایش صوفیانه داشت، بعد وهابی 
شد و با عربستان گره خورد، پول 
عربستان هم پشت صحنه آن آمد و 
در کشورهای اسالمی ترویج وهابیت 
و سلفی گری به راه انداخت و بعضی 

ایرانی ها هم از آن متاثر شدند.

در واقع افرادی که عمیق 
نبودند به نوعی وارد این وادی 
شدند. آیا می توان گفت که حوزه 
به عنوان بستری که این افراد 
در آن زندگی کرده و سال ها عمر 
گذرانده اند، اشکاالتی داشته 
است که این افراد درست تربیت 

نشده و به این دام ها افتاده اند.
باید توجه داشت که ما ادوار 
مختلف ح��وزه داری���م. در حوزه 
علمیه کنونی اگر بهترین حالت هم 
باشد، بهترین نظام درسی حوزوی 
و بهترین نظم و معقولیت را تعریف و 
اجرایی کنیم، اما باید در نظر داشت 
که آدم ها که مجبور نیستند. حوزه 
یک آزاداندیشی دارد. مقام معظم 

رهبری سال 65-66 سخنرانی 
مفصلی پیرامون آزادی دارد. 
توجه داشته باشید که ورودی ه��ا 
مختلف است. درست است که االن 
برنامه هایی برای ارائه اندیشه های 
ناب اسالمی به طلبه ها وجود دارد، 
اما از گذشته ضعف هایی وجود 
داشته و االن هم وجود دارد. اینکه 
االن می بینیم افرادی دچار مشکل 
می شوند و گرایش های عجیب و 
قریب پیدا می کنند به این دلیل است 
که از دیدگاه خودشان زود اقدام 
کرده اند و با چیزهایی زودهنگام 
و پیش از دستیابی به قوت علمی 
آشنا شده اند. آشنایی اشکال ندارد. 
آقای سید مهدی طباطبایی می گوید 
که – در همین برنامه مباحثات 
که آق��ای نجمی با ایشان گفتگو 
داشتند- من فالن فعالیت را داشتم، 
به زندان رفتم، من کتاب مارکس 
را می خواندم. یا آقای شیخ علی 
تهرانی که گرایش مارکسیستی پیدا 
کرد. چطور شد که بعد ها مجاهدین 
به سراغش آمدند. همین طلبه های 
مدرسه حقانی، مگر اینها منافق 
نشدند؟ باید این ضعف های موجود 
در حوزه را آسیب شناسی کرد. االن 
یک سری درس های اعتقادی برای 
طالب گذاشته ایم و می گوییم که این 
درس جنبی است، بنابراین طلبه به 
این درس جدی نگاه نمی کند و صرفا 
امتحانی می دهد و تمام می شود. اما 
اگر فردا یک کتاب غربی بخواند که تا 
االن نخوانده است، می گوید عجب 
اصطالحات قشنگی و بحث های 
جالبی دارد. برای او که با این مباحث 
آشنا نیست، جالب خواهد بود. اما 
برایش عادی می شود و کم کم تحت 
تاثیر ق��رار می گیرد، چ��را؟ چون 
قدرت تحلیل ندارد. لذا وقتی شما 

تمسک به 
عبارات بزرگانی 

چون شهید 
مطهری، شهید 
بهشتی، شهید 
باهنر، شهید 
مفتح، مقام 

معظم رهبری، 
امام خمینی به 
سادگی نیست. 

باید تحلیل 
اجتماعیـ  

سیاسی کنیم 
که مثال مقام 

معظم رهبری یا 
امام خمینی که 
اصال روشنفکر 
نیستند، چگونه 
این مفهوم را به 

کار برده اند.
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در رسانه  خود افراد نامناسبی را به 
جامعه  مخاطبان در سطوح مختلف 
معرفی می کنید، حتمًا در پیشگاه  
خداوند متعال درباره  عوارض معرفی 
برخی جریان ها و شخصیت ها باید 

پاسخ گو باشید.
چرا آقای ورجانی سلفی شد؟ ایشان 
قبل از انقالب تازه طلبه شده بود، با 
آقای قلمداران سلفی آشنا می شود – 
با کسی که از تشیع بیرون آمده بود و 
البته ابتدا ابراز نمی کرد و این اواخر 
بیشتر مشخص شد- و تحت تاثیر 
شدید او قرار می گیرد و او هم بسیار 
برای آقای ورجانی وقت می گذارد و 
وی را تربیت می کند. ورجانی در این 
اواخر که از سلفی گری برگشته بود 
و حدود چهل ساعت با او مصاحبه 
کردیم، دیدیم که فرد مخلص و 
س��اده ای بوده و مهم آن ک��ه، قوت 
ذهنی و تحصیلی هم نداشته است 
و زودهنگام و بدون بنیه  علمی با او 
تعامل کرده است. آن موقع آقای 
ورجانی خدمت بسیاری از علما 
هم می رفته است، اما وقت گذاری 
قلمداران و مدیریت ذهنی ای که 
او می کند، او را به کجا می برد؟ بعد 
از انقالب وی امام جمعه مناطق 
اطراف قم در ورجان می شود، وقتی 
مشخص می شود که او سلفی است، 
او را کنار می گذارند. می رود و برای 
کسب درآمد شاگرد یک ترشی فروش 
در تهران می شود. از آنجا نزد آقای 
مصطفی طباطبایی � محور ترویج 
وهابیت و نه شیعه و نه سنی � می رود. 
چنان که، سراغ آقای برقعی می رود 

که رسمًا از تشیع خارج شده بود.
باید گفت که سلفی گرایی پلی 
برای روشنفکری است. برخی از 
این بهائی هایی که از بهائی گری 
برگشته اند، در دام سلفی گری 

افتاده اند. خود سلفی گرایی هم 
همینطور اس��ت. سلفی گرایی 
برچسب خرافه به برخی از آموزه های 
دینی می زند، بسته معرفتی ای به 
فرد می دهد. وقتی قدرت تحلیل 
فرد ضعیف است، این بسته فکری به 
ذهن او می رود. فردی که بسیاری از 
آموزه های دینی را افراطی، خرافه و 
غلو می بیند، بعد آرام آرام  کاتالیزوری 
ب��رای پذیرش آم��وزه ه��ای مدرن 
می شود. آقای شریعت سنگلجی 
همین نقش را دارد. چرا رضاخان او 
را تکریم می کند؟ چون این پلی است 

برای روشنفکری با آن نگاه مدرن.
به نوعی افراد مختارند که به این 
وادی وارد شوند یا خیر. با توجه به 
ضعف های موجود در بستر حوزوی، 
به نظر شما کدام عوامل در بحث 

روشنفکری حوزوی اثرگذارند.
نمی گوییم که همه عامدانه به سمت 
روشنفکری می روند. آقای یوسفی 
اشکوری در مصاحبه ای می گوید: 
من تردید داشتم معمم بشوم یا 
خیر. شریعتی را که دیدم، تصمیم 
گرفتم که معمم شوم، چرا؟ چون 
دیدم که روشنفکری در بدنه جامعه 
نفوذ ندارد. شریعتی در آن مقطع یک 
جوان سی و هفت هشت ساله است 
و اوج کارش است. صحبت های او را 
جوانانی طلب می کنند که مطالعات 
ضعیفی دارند، ترکیبی از حرف های 
دینی، نگاه جدید به دین، حرف های 
جامعه شناسانه، حرف های تاریخی، 
حرف های ضد م��درن؛ البته او و 
پدرش گرایش کمونیستی نداشتند، 
ولی گرایش سوسیالیست علمی 
داشت. چرا سراغ گورویچ یهودی 
م���ی رود؟ چ��ون او سوسیالیست 
علمی است، کمونیست نیست، ضد 
کمونیست است. این یک جذابیت 

دارد، هم نگاه کمونیستی و هم 
نگاه سوسیالیستی شورآفرینی 
و ش��وران��گ��ی��زی ای دارد، ک��ه آن 
جوان ها را جذب می کند. شریعتی 
که به صحنه می آید، آن جوانی که 
سخنرانی مذهبی شنیده، اما دوست 
دارد دو تا سخنرانی ناب و با شور و 
شوق و با ادبیات ضدحکومتی، ضد 
مدرن، نقد دموکراسی، دموکراسی 
رنگ ها نیز بشنود، جذب او می شود. 
االن لیبرال منش ها با شریعتی 
مشکل دارند و این بحث های او را 

نمی پسندند.
در اینجا هر کسی یک ورودی ای 
دارد. با یک آورده ای به میدان 
می آید. این آورده در زمینه های 
مختلف و در جایی متاثر از فضای 
جامعه است، فضای جامعه ای که 
استبداد و دیکتاتوری رضاشاه را 
دی��ده، اکنون طلب حرف های نو 
دارد. حرف های شریعت سنگلجی 
را می پسندد. آقای جالل آل احمد 
آخ��ون��دزاده اس��ت، ب��رادرش عالم 
است – در خسی در میقات می گوید 
که در مکه دفن شده است- پدرش 
عالمی است که وقتی فوت می کند، 
امام خمینی برای او بزرگداشت 
می گیرد، جالل و برادرش از تهران 
نزد امام خمینی می آیند، آقا بزرگ 
تهرانی دای��ی اش است، پس چرا 
ج��الل روشنفکر ش��ده اس��ت؟ به 
تعبیر خودش با مرحوم شیخ حسین 
لنکرانی تماسی می گیرد، یک فرد 
والیی  که در دوازده سالگی از شیخ 
فضل الله نوری جایزه گرفته و دست 
راست شهید مدرس بوده است و 
بسیار انقالبی و سیاسی است و 
رضاشاه به او می گوید: دشمن با 
شرف من. فرض بگیریم که جالل 
آل احمد شبه طلبه اس��ت، چون 
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بچه آخوند است، با شیخ حسین 
لنکرانی تماس می گیرد و می گوید 
که من رفتم، شیخ حسین لنکرانی 
می گوید که قبول، اما برای بازگشت 
خودت یک آب باریکه بگذار. بعدا که 
بازمی گردد مجدد تماس می گیرد و 
می گوید آقا آن جمله شما در ذهن 
من ب��ود. این نکته را بنده به دو 
واسطه نقل کردم. این نکته را هم 
از استاد میرسپاه و هم از مرحوم 
استاد ابوالحسنی منذر شنیده ام. 
اینکه چرا جالل آل احمد می رود 
نیاز به تحلیل دارد. یک بستری 
جامعه شبه مدرن یا شبه شبه مدرن 
که البته شبه مدرن هم نباید بگوییم، 
در واقع به قول مخبرالسلطنه یک 
تمدن بلواری در اینجا شکل گرفته 
است. این جوانی که از یک خاستگاه 
مذهبی آمده است، علقه های جدید 
دارد، نقد اجتماعی دارد و می آید 
و حرف های جدید می شنود. اما 
قبل آن یک کاتالیزوری عمل کرده 
و نقدهایی به دین زده است. این 
بنده خدا در زمان تحلیل خودش 
ه��م ضعف هایی داش��ت��ه اس��ت، 
نمی گوییم که مانند برخی از اینها 
غلوآمیز است. این آقای جعفریان 
که مبانی دینی اش جای نقد بسیار 
جدی دارد، وقتی به توصیف آقای 
غ��روی اصفهانی و صالحی نجف 
آبادی می رسد، می گوید که معتدل 
است، به شیخ حسین لنکرانی که 
می رسد، یک نگاه بسیار منفی 
دارد، چرا؟ چون نگاه بسیار سطحی 
و البته تاریخ مندانگار به مسائل 
اعتقادی دارد. ظاهرًا کسانی مانند 
او و شاید آقای صفری فروشانی 
از فضای افراطی غروی اصفهانی 
تا حدودی متأثر شده باشند که به 
همه چیز برچسب غلو می زدند. 

آقای جعفریان وقتی می خواهد 
آقای شریعتی را توصیف کند، چون 
پایگاه اعتقادی اش ضعیف است، به 
ویژه اینکه در دام تاریخ مندنگاری 
افراطی افتاده است، دچار مبنای 
ضعیفی است. لذا آقای جعفریان 
یک سوژه جالبی است در این جهت، 
یعنی کسی که دچار ضعف مبانی 
است. البته باید از طریق تصریح 
خود یا از البه الی سخنان او فهمید 
که چقدر از غروی اصفهانی متاثر 
است. سیدمهدی هاشمی معدوم و 
دوستان او هم که گروه هدفی ها را 
درست کردند از غروی متأثر شدند. 
سیدمحمد خاتمی که در دوران 
تحصیل دانشگاهی در اصفهان، در 
جلسات سیدمهدی هاشمی شرکت 
می کرد، ابتدا از غروی اصفهانی 
متأثر شد و بعد غرب گرا شد. چنان که 
نقل شده آقای کرباسچی هم متأثر 
از او شده بود و در جلسات مختلف 
قبل از انقالب به ترویج سخنان غروی 
می پرداخت. یعنی اینان اول از ریل 
دین باوری اصیل خارج شدند و بعد 
لیبرال شدند. جریان افراطی غروی 
با نگاهی سلفی گرایانه به دین نگاه 
کرد. از مرحوم سیدحسن امامی 
شنیدم که فرمودند: مرحوم آقای 
کافی برای ایشان و برادرشان نقل 
کردند که برخی افراد مربوط به آنان 
در عربستان گفته بودند که غروی 
مورد حمایت مالی عربستان بود. در 
هر حال، بی جهت نیست که غروی 
اصفهانی با نهضت آزادی، با مهدی 
بازرگان، با عزت الله سحابی و امثال 
اینها قبل و بعد از انقالب همراه بود. 
دو نفر دیگر هم با غروی اصفهانی تا 
حدودی ارتباط و هم سویی داشتند. 
صالحی نجف آبادی بیشتر نزدیک تر 
بود و آقای منتظری هم تا حدودی 

متأثر و هم سویی با او داشت.
در هر ح��ال، برخی اف��راد مانند 
آقای جعفریان و صفری فروشانی 
و مدرسی طباطبایی، ضعف های 
علمی � اعتقادی دارند و این ضعف 
جاهایی تشدید می شود و در دام 
تاریخ مندانگاری مطلق می افتند. 
آقای جعفریان که در موسسه در راه 
حق درس می خواند، اما زود رها کرد 
و رفت و طبعًا بدون توان علمی عمیق 
وارد مطالعات تاریخی شد. البته باید 
فراموش نکنیم که داشتن اطالعات 
و محفوظات فراوان و تتبع گسترده یا 
حتی خوش قلمی را به معنای قوت 

علمی ندانیم.

افرادی را که اشاره کردید 
مربوط به دوره های عقب تر است. 
اگر بخواهیم به دوره های معاصر 
نزدیک تر شویم و کمی هم افراد را 
جریان ببینیم، فکر می کنید که با 
گذشت ایام، جریان روشنفکری، 
مخصوصا جریان روشنفکری 
حوزوی تقویت شده است یا در 
حال افول است؟ آیا جایگاهش در 
حال رشد است یا در حال تقلیل 

است؟
آقای ملکیان کسی است که 
یک خانواده اهل علم دارد، پدرش 
از علما اس��ت و روح��ان��ی اس��ت. 
ب��رادران روحانی خوبی دارد، اما 
چ��را خ��ودش اینگونه می شود؟ 
ایشان به عنوان یک نماد است، 
علقه های مذهبی دارد، به حوزه که 
می آید، عجوالنه درس های حوزوی 
را می خواند. به طور نمونه، دکتر 
سیداحمد رهنمایی می گفت که 
آقای ملکیان با ما لمعه می خواند، 
اما بسیار عجوالنه. آقای ملکیان 
یک علقه های روشنفکری از قبل 
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دارد و بسیار پرمطالعه است، ولی 
دق��ت ذه��ن��ی اش ضعیف اس��ت، 
پخته نمی شود و این ضعف بسیار 
جدی است. این پدیده روشنفکری 
دینی یک تحلیل جامعه شناسانه و 
روان شناسانه می خواهد. آثار آقای 
ملکیان مخاطب را بسیار خوب و 
دسته بندی شده بمباران اطالعات 
می کند. ایشان یا آقای دکتر سروش، 
یک بحث هایی را مطالعه می کنند 
و عین همان ها را می آورند و القاء 
می کنند. مخاطب ه��م ک��ه این 
بحث ها را نشنیده است و اینگونه 
می شود که این آقا گل می کند. 
مخاطب این حرف های دسته بندی 
و زیبا را که نشنیده است، می بیند 
او در موارد مختلف و با تنوع داده ها 
بحث می کند و اینگونه می شود که 
این آقایان مطرح می شوند.اکثریت 
حوزه روشنفکر مدرن نیستند، در 
سطوح مختلف نگاه عمیق دینی 
دارند. خیلی از افرادی که منتقد 
مدرنیته هستند، آگاهانه و به 
معنای لغوی روشنفکر هستند. در 
فضای روشنفکری می گویند که 
روشنفکر کسی است که دغدغه های 
جامعه را می شناسد، به این معنای 
اصطالحی، در میان حوزویان 
افراد دغدغه مند و مسئله شناس 
اجتماعی، مصلح اجتماعی به 
معنای لغوی مصلح اجتماعی، 
بسیار داری��م، اما به معنای مدرن 
بسیار کم اند. اگر گفته می شود 
که کثرت دارند، کثرتشان در حد 
خودشان است. رسانه دارن��د، به 
شبکه های اجتماعی وارد می شوند، 
اهل تالیف اند، وارد رشته های علوم 
انسانی شده اند. البته هر کسی که 
وارد این حوزه ها شد، مد نظر نیست، 
بلکه یک تیپ های خاصی هستند و 

مهم نیست در چه مرکزی قرار دارند. 
آقای ملکیان در موسسه امام خمینی 
و در موسسه در راه حق آیت الله 
مصباح بود؛ ظاهرًا آقای ابوالقاسم 
فنائی و بسیار افراد دیگر نیز و متاثر 
از ایشان هستند، پس این کثرت، 

کثرت در حد خودشان است.
با یک نگاه جامعه شناسانه اگر 
بخواهیم آماری تحلیل کنیم، بله. 
االن تصاعد و تنوع پیدا می کنند. 
البته بسیاری از ای��ن اف��راد ذاتا 
آزاداندیش هستند، برخی اصال 
از اول با دی��ن مشکل داشتند. 
اینکه چگونه یک فرد روشنفکر 
ش��د، یک تحلیل روان شناسانه 
می خواهد. برخی از افراد از ابتدا 
مشکل شخصیتی داشتند )در 
ح��وزه و غ��ی��رح��وزه(.  مثال آقای 
مهدی خلجی که با رادیو زمانه کار 
می کنند و نوشته های متنوعی دارد، 
به طور نمونه ایشان یک رمان بسیار 
مستهجنی نوشته است که شخصیت 
او را برمال می کند. بی جهت نیست 
که در ابتدای آن می گوید، فکر نکنید 
که این درباره  خودم است. او نیز 
طلبه  بوده و کتابی در مورد روحانیت 
دارد. وقتی در برخی نوشته های 
ژورنالیستی درب��اره  حوزه علمیه 
خواهران  تحلیل می کند، مخاطب 
احساس می کند که او یک عقده 
جنسی دارد، تحلیل ها را بسیار 
شیک می نویسد، بسیار هم خوش 
قلم است و نگاه جامعه شناسانه دارد.

ــرادی  در ایــن طیف ها، اف
ــوزه زود جدا  هستند که از ح
شده و بیرون رفته اند. در حال 
حاضر برخی کانون ها در حوزه 
هستند که وقتی طلبه ها در آنها 
قــرار می گیرند، بستر رسیدن 

به روشنفکری برای آنها فراهم 
می شود.

مراکز مبناگرایی مانند موسسه 
در راه حق، قبل تر مدرسه حقانی، 
بعد بنیاد باقرالعلوم)ع(، موسسه 
امام خمینی، موسسه کالم آیت 
الله سبحانی و امثال اینها با یک 
نظم منطقی دین شناسانه، محتوای 
بسیار عالی به مخاطب می دهند. اما 
آیا هر کسی که درس هایی در آنجا 
خواند و در محضر این بزرگان تلمذ 
کرد، خروجی او حتما، ارزش گرایانه 
و باورمندانه به دین خواهد بود؟ 
هرگز. شخصیت هر فرد و نیز دیگر 
بسترهای فکری و فرهنگی نیز در 
جهت گیری فرد دخالت دارد. انشاء 

الله همه  ما عاقبت به خیر شویم.

ــد نیست، اما  صــد درصـ
می تواند بستری باشد که شیب 

آن بیشتر به آن سمت باشد.
آیــا منزل اهــل بیت بهترین و 
عالی ترین زمینه پرورش نبوده 

است؟ قطعا بوده است.
اینکه گفته ش��د برخی از 
ک��ان��ون ه��ا زمینه ساز علقه های 
مدرن گرا و تولید باور برای نگاه مدرن 
هستند، درست است. چرا؟ مثالی 
از شخصیت ها مطرح کنم. آقای 
پروفسور ساشادینا اوایل دهه 40 به 
مشهد می آید و در دانشگاه فردوسی 
درس می خواند. دوره ای که دکتر 
شریعتی آنجا آمده بود، او با شریعتی 
آشنا می شود، شریعتی دوره اول 
را ک��ه ت��روی��ج گ��ر برخی مباحث 
مذهبی در دوره  مذهب گریزی را 
بسیار می پسندید، به سخنرانی او 
می رفت. می گفت: در آن مقطع 
که کسی ج��رأت نمی کرد حرف 
دینی بزند، او حرف دین می زد. 

ما ادوار 
مختلف حوزه 

داریم. در حوزه 
علمیه کنونی 
اگر بهترین 

حالت هم باشد، 
بهترین نظام 

درسی حوزوی 
و بهترین نظم 
و معقولیت را 

تعریف و اجرایی 
کنیم، اما باید در 
نظر داشت که 

آدم ها که مجبور 
نیستند. حوزه 

یک آزاداندیشی 
دارد. اینکه 
االن می بینیم 
افرادی دچار 

مشکل می شوند 
و گرایش های 
عجیب و قریب 
پیدا می کنند به 
این دلیل است 
که از دیدگاه 
خودشان زود 
اقدام کرده اند 
و با چیزهایی 

زودهنگام و پیش 
از دستیابی به 

قوت علمی آشنا 
شده اند.
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در آن بستر روشنفکری که همه جا 
را گرفته است و دین باوری مطرود 
است، ساشادینا به دانشگاه رفت، 
درس خواند و به کانادا رفت و پس 
از گرفتن دکترا به آمریکا می رود و در 
آنجا استاد دانشگاه می شود و چند 
سال پیش با درجه استاد تمامی 
بازنشست می شود. ساشادینا یکی 
از سه اسالم شناس شیعی برجسته 
به غیر از سید حسین نصر و مدرسی 
طباطبایی در آنجاست. همیشه هم 
به ایران رفت و آمد دارد. از ایشان 
س��وال ک��ردم که چ��را شما مانند 
بسیاری اف��راد دیگر از دین عبور 
نکردید؟ – البته ممکن است در 
برخی موارد نقدهایی نیز بر ایشان 
وارد باشد- در هر حال ایشان تا یک 
مقطعی که حساسیت هایی ایجاد 
شد، نماینده آیت الله خویی بود. 
کسی بود که با رتبه استاد تمامی در 
امریکا روضه می خواند. پاسخ ایشان 

این بود که من پیش آقای آشتیانی 
درس خواندم. مرحوم آشتیانی که 
فیلسوف بود منزل ما می آمد و من نزد 
ایشان خصوصی کالم می خواندم. 
چنان که پیش ب��زرگ��وار دیگری 

مباحث فقهی را می خواندم.
برخی از مشکالت از جاهای دیگر 
نشأت می گیرد. فرض کنید طلبه ای 
بسیار عالقه مند به دین باشد، نه 
عقده ای دارد، نه در بستری دینی ای 
بوده که از دین زده شود. در جایی 
بوده که از دین و علما و روحانیت 
زده نشده باشد، تحت تاثیر جامعه 
هم قرار نگرفته باشد، آیا این کافی 
است؟ خیر. فرد در بستری واقع 
می شود و سواالتی برایش پیش 
می آید، مطالعه می کند، سوال 
خوب، سوال بد، اینها مهم نیست. 
یکی از مشکالت که به ویژه قبال 
بیشتر بود، کمبود استاد است. آقای 
ورجانی می گفت که باید یک کسی 

در یک جایی باشد، سوال من را 
جواب بدهد. البته سراغ خیلی ها هم 
می رفت، اما انتظار او بیشتر بود. االن 
که از سلفی گری برگشته، انتظارش 
در مورد فالن استاد و فالن استاد 
بسیار بیشتر است. اما استاد خوب 
هم کافی نیست و باید فرصتی باشد. 
همچنین منابع خوب هم نیاز است، 
ما در بسیاری زمینه ها نیاز داریم که 

منابع خوبی داشته باشیم.
مجدد به زیست بوم بازگردیم. 
مهم نیست که موسس دانشگاه 
مفید مرحوم آقای اردبیلی است، 
اینکه مرحوم مهدوی کنی موسس 
دانشگاه ام��ام ص���ادق)ع( است، 
اهمیت ندارد. اینکه آنجا چگونه 
شکل بگیرد مهم است. به طور ویژه 
در گروه های مختلف دانشگاه مفید 
طیفی از غرب گرایان و روشنفکران 
وج��ود دارد. مثال در م��ورد آقای 
فیرحی من اطالعی ندارم که مثاًل 
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بتوانم مدعی ش��وم او علقه ضد 
دینی و عقده مذهبی داشته است. 
اما وقتی خروجی و محتوای آثار 
ایشان را می بینیم و سال ها با او 
بحث کرده و همواره او را در جلسات 
انجمن سیاسی حوزه نقدم کرده  ام، 
سر تقابل با او این بوده است که او 
فردی مدرن و باورمند به مدرنیته 
اس��ت و ت��الش می کند با نگاهی 
گزینشی مؤیدات دینی برای خود 
پیدا کند. این برداشت � و البته 
برداشت منصفانه و به دور از اتهام � 
را به تدریج از خالل کیفیت ورود به 
مباحث و کیفیت پاسخ گویی او به 
دست آورده ام. چنان که، نوعی رندی 
شبه علمی و سخنان نسبی گرا و 
اقتضایی او را نیز در نوشته ها و به ویژه 
گفتارهای او به  تدریج دیدم. چنان که 
مشابه آن را در برخی سخنان دکتر 
شریعتی دی��ده ام. اینها را طبعًا 
در شخصیت او به تدریج کشف 
کردم. یعنی پشت قیافه  شبه علمی 
و شبه اخالقی، صبغه  پررنگی از 
مدرنیته گرایی سکوالریسمی و با 
ظاهری شبه دینی و گزینشی به نفع 
قرائت از پیش معلوم مدرن به ارائه  

بحث پرداخته می شود.

در میان کانون هایی که 
نام بردید، کدام مورد می تواند 
بستری برای مدرن شدن باشد؟

مثال در انجمن سیاسی حوزه، 
به  خاطر غلبه  تعداد فارغ التحصیالن 
علوم سیاسی دانشگاه مفید و 
باقرالعلوم)ع( در دوره ای خاص 
و ع��دم اق��ب��ال فارغ التحصیالن 
مؤسسه  ام��ام خمینی)ع( به این 
انجمن، اکثریت اعضای اصلی در 
این نهاد، گرایش های روشنفکری 
و اصالح طلبانه دارند. دفتر تبلیغات 

اسالمی به  خاطر رویکرد چپ گرایانه  
عمدتا مؤسسان و نقش آفرینی 
برجسته  بازماندگان آنان، با تغییرات 
و تنوع هایی از اول یک دست نبوده 
و تنوعات عجیب و قریب بوده 
است. مثال آقای غرویان در موسسه 
امام خمینی در خدمت آیت الله 
مصباح بوده و دست کم در ظاهر 
دغدغه مبناگرایی داشته است. چه 
اتفاقی برای ایشان می افتد؟ به نظر 
می رسد بخشی به شخصیت قابل 
نقد و تغییرپذیر ایشان بازمی گردد. 
از جهت علمی باید بگویم آقای 
غرویان کسی اس��ت که در بحث 
تدریس مکاسب که توسط خود 
بنده در مدرسه  حجتیه در گروه 
فقه و اصول به مدیریت استاد شیخ 
عباس کعبی برای ایشان گذاشته 
شده بود، طلبه ها از تدریس ایشان 
ناراضی بودند. ایشان در مدرسه امام 
خمینی با یکی از روزنامه ها پیرامون 
مساله زن��ان مصاحبه می کنند، 
بالفاصله واکنش برخی مراجع را 
درپی داشته و اعتراض می کنند. 
آن مراجع بزرگوار به مؤسسه  امام 
خمینی)ع( معترض می شوند. 
چنان که، بعد از مواضع نادرست 
ایشان درباره  مسأله  زنان، ایشان در 
مصاحبه  با نشریه  پرتو، سخنان تندی 
علیه خود گفته بود که مسئوالن 
مجله آنها را برای حفظ شخصیت 
ایشان، رقیق تر کردند. بعدًا خود 
ایشان در کانون طلوع مؤسسه  مزبور 
توبه نامه  عجیبی همراه با گریه  شدید 
در حضور آیت الله مصباح یزدی و 
دیگر اعضاء می خواند. جالب این که، 
آیت الله مصباح یزدی انتشار فیلم آن 
جلسه را تا به حال اجازه نداده است 
و آن را منوط به اجازه  آقای غرویان 
کرده است. هرچند ایشان شمشیر 

تخریب را علیه ایشان و مؤسسه  
امام خمینی)ع( باال برد و به شدت 
بر سر آنان کوبید. این موارد موجب 
نشد که آیت الله مصباح یزدی به 
کار مزبور اذن دهد. عجیب این که، 
مشابه سخنان تخریبی چند سال 
پیش را حدود یک سال جلوتر برای 
خود بنده در جلسه ای نقل کرد و بعد 
گفت اگر آن را نقل کنید، من تکذیب 
خواهم کرد. این یعنی ناقل دروغ گو 
خطاب خواهد شد. تعجب انگیز 
آن که، نگفتند من رضایت ندارم، 
نقل نکنید. گفتند تکذیب می کنم. 
از این م��وارد چه تحلیلی درب��اره  
شخصیت ایشان می شود به دست 
آورد. ایشان خودشان انتشاراتی 
دارند و روی جلد و داخل جلد آثار 
خودشان عنوان خود را »آیت الله« 
درج کرده اند. وقتی کسی خودش 
برای خودش لقب »آیت الله« درج 
کند، مخاطب در مورد او چه تحلیلی 
می تواند بکند؟ بعد از آن مصاحبه و 
اعتراض مراجع، جلساتی با حضور 
آیت الله کعبی، آیت الله رجبی و 
حتی مسئول گزینش آنجا برگزار 
می شود، و آقای غروی بعدها توضیح 
داد که همه اینها زیر سر آقای مصباح 
است، ولی اگر بیرون مطرح شود، من 
تکذیب می کنم. یعنی چه؟ ایشان 
به نظر می رسد در خوش بینانه ترین 
وضع فرد بسیار عاطفی باشد. چطور 
می شود که مراجع از دست ایشان 
ناراحت می شوند و پیام می دهند 
که این چه حرف هایی است که در 
مورد زنان زده اید. حرف هایی که 
حتی از دیدگاه های آقای صانعی 
تندتر بود. ایشان در جواب می گوید 
که من تحت تاثیر خبرنگار روزنامه  
اصالح طلب قرار گرفتم. این نشان 
می دهد االن هم ایشان می تواند 

مراکز 
مبناگرایی 

مانند موسسه 
در راه حق، 

قبل تر مدرسه 
حقانی، بعد بنیاد 
باقرالعلوم)ع(، 
موسسه امام 

خمینی، موسسه 
کالم آیت الله 

سبحانی و 
امثال اینها با 

یک نظم منطقی 
دین شناسانه، 
محتوای بسیار 

عالی به مخاطب 
می دهند. اما 

آیا هر کسی که 
درس هایی در 
آنجا خواند و 
در محضر این 
بزرگان تلمذ 
کرد، خروجی 

او حتما، 
ارزش گرایانه 
و باورمندانه 

به دین خواهد 
بود؟ هرگز. 
شخصیت هر 

فرد و نیز دیگر 
بسترهای فکری 
و فرهنگی نیز در 
جهت گیری فرد 

دخالت دارد.
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تحت تأثیر روزنامه هایی باشد که 
دائمًا از او مطلب می زنند.  بنابراین 
آدم ها فقط فکر نیستند و احساسات 
هم دارند. اما روشن است که مدیریت 
احساسات وظیفه ای اس��ت که 
خداوند درباره  آنها انسان ها را مورد 
پرسش و بازخواست قرار می دهد. 
مثال در مورد آقای مصطفی ملکیان، 
یکی از آقایان مطلع می گفت که 
ایشان وقتی در موسسه امام خمینی 
بود، تصمیم گرفت که به مجلس 
برود، انتظار داشت آیت الله مصباح 
از ایشان حمایت کند، اما این اتفاق 
نیافتاد و ایشان دل زده شد. ایشان 
هم خود به تغییرپذیری در چند دوره 
تصریح کرده است. این بی ثباتی 
در شخصیت و اندیشه، آفت بزرگی 
است که مانع از الگو شدن آنان برای 

نسل های بعد خواهد بود.

خانم شریعتی در مطلبی 
به روشنفکران توصیه می کند 
که اگرچه شما به علمای سنتی 
مایل هستید، و از علمایی که 
وارد مباحث حکومتی شده اند، 
دلخور هستید، و دوست دارید 
که آنها وارد حکومت نشوند، اما 
حواستان باشد که این علمایی که 
وارد عرصه قدرت شده اند، زمینه 
را برای شما فراهم کرده اند که 
جامعه به روشنفکری و مدرنیته 
برسد. ایشان از تحوالت فقه در 
عرصه زنان نموداری ترسیم و 
نشان می دهد که همه این تحوالت 
عموما با اقدامات امام خمینی)ره( 
به وجــود آمــده اســت. در واقع 
ایشان می خواهد بگوید این 
عالمی که وارد عرصه شده است، 
فضا را برای مدرنیته تسهیل کرده 
است. ایشان شخصیتی است 

که ما او را به عنوان روشنفکر در 
معنای منفی قبول نداریم. در 
واقع می توان گفت هر عالمی که 
وارد فضای اجتماعی شده است، 
ناگزیر گردیده در برخی موارد 

مدرنیته را بپذیرد.
پذیرش مدرنیته معناهایی 
را به  دنبال دارد. یک موقع فرد 
می خواهد فکر مدرن را بپذیرد. 
مثال آق��ای مجتهد شبستری که 
زمینه های قبلی روشنفکری و 
نیز تمایالت سیاسی مصدق هم 
دارد، در مصاحبه با مجله  مدرسه 
می  گوید من در آلمان ب��ودم، به 
جنگل می رفتم و خلوتی داشتم، 
با فلسفه آنجا آشنا شدم و بخشی از 
تأثیرپذیری خود از مدرنیته را مورد 
اشاره قرار می دهد. بعد می گوید 
وقتی به ایران آمدم در تصادفی 
همسر و دخترم مصدوم شدند و 
یکی از آنان فوت کرد. این باعث 
شد »گوهر ایمان« از دست من 
افتاد. مخاطب از این چه می فهمد. 
او معممی است که تصریح به از 
دست رفتن ایمان می کند. بعدًا به 
طرح مباحث انحرافی و کژاندیشانه 

درباره  روش فهم دین می پردازد.
برخی از اقتضائات جدید را هر 
کسی نمی تواند بفهمد. آق��ای 
مصطفی محقق داماد حرف های 
عجیب و قریب کامال مخالف مذاق 
فقهی و ت��راث ضابطه مند فقهی 
دارد، دنبال ای��ن اس��ت که نگاه 
عرفی و متجددانه را در فقه بیاورد. 
همینطور برخی افراد که در حوزه 
تسنن زده هستند و انس زیادی با 
برخی از مبانی اصول فقهی سنی 
دارند، و چه بسا فکر می کنند چون 
آنها حکومت داری داشتند، به جای 
اینکه حرف غربی را بیاوریم، این 

تجربه خوبی است که بیاوریم. این 
حرفی است که حکایت از آن دارد 
که من ضعف علمی دارم، در حالی 
که بسیار پرخوان و پراطالع هم 
هستند. آقای مصطفی ملکیان این 
ضعف را داشت، پرخوان و پردان بود. 
مشکل این است که این آقایان مبنا 
ندارند و باالتر قوت ذهنی مناسبی 
برای تحصیل مبانی ثابت را در خود 
خشکانده اند و به بی ثباتی متجددانه 
گرفتار شده اند. البته مبنادانی 
هم مهم نیست. اف��رادی که برای 
پذیرش مدرنیته می آیند، برخی در 
وضعیت زیست بوم کنونی در واقع 
وضعیت مند شده اند و ذهن آنها 
وضعیت مند است. هوش ظاهری 
که همه سراغ داریم و مبانی متمایز 
را می توانیم بفهمیم، کافی نیست، 
بلکه هوش ویژه ای می خواهد که آن 
هم نعمتی ویژه است. اما بی تردید 
خداوند نعمت خود را بی حساب 
نمی دهد و بی حساب نیز از برخی 

دیگر دریغ نمی کند.
بخشی از زمینه  نامناسب به عدم 
ت��دوی��ن منابع مناسب و به ویژه 
انتقادی بازمی گردد. متأسفانه 
ما مدرنیته را به صورت گسترده 
نقد نکرده ایم. افرادی مانند دکتر 
داوری، جریان دکتر فردید، شهید 
آوینی، آقا طاهرزاده اصفهانی، 
یا در فضای ح��وزه مرحوم سید 
منیرالدین حسینی، آیت الله مصباح 
و دیگران مدرنیته را نقد کردند. ولی 
ما نقدهای کالنی نیاز داریم، تا این 
نقد کالن صورت نگیرد، نقدهای 
جزئی هر علمی مانند علوم سیاسی، 
جامعه شناسی و مردم شناسی و غیره 
به تنهایی از عهده آن بر نخواهند 

آمد.
نکته دیگر اینکه متأسفانه، ما چندان 
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تاریخ دان نیستیم و با نگاه تاریخی 
هم نگاه نمی کنیم. نه اینکه ما 
بخواهیم دچ��ار نسبیت تاریخی 
شویم، بلکه منظور این است که باید 
تاریخ غرب را بدانیم و تجربه ها را کنار 

هم قرار دهیم.
مشکل دیگر این است که ما در دوران 
مواجهه های نو شونده مدرنیته 
با اسالم هم هستیم. کسی مانند 
آقای فوالدوند دائما در حال ترجمه 
است، آقای مصطفی ملکیان نیز 
بیشتر قائل به پروژه ترجمه است تا 
تولید علم. حتی برخی ها می گویند 
که ما حتی نباید علوم انسانی را 

بومی سازی هم کنیم.
نقدهای درستی که به رسانه های 
روشنفکری و نیز برخی رسانه های 
شبه اع��ت��دال��ی ازج��م��ل��ه سایت 
تکثرپذیر مباحثات وارد است، 
این است که برخی از آنها دنبال 
ای��ن هستند که یک ن��وع جریان 
اعتدال گرایی و نواندیشی شکل 
دهند و سالیق و جهت گیری های 
متنوع و حتی بی مبنا و صرفًا شکیل 
در یک جا جمع شوند. اگر با حسن 
ظن به برخی از آنها بتوانیم نگاه 
کنیم، می خواهند از راه تضارب آراء 
به تقویت ذهنیت عمومی بپردازند. 
اما مشکل این است که بسیاری از 
مخاطبان و نیز بسیاری از صاحبان 
رسانه، به ویژه در عصر شبکه های 
اجتماعی مبنای دقیقی ندارند و 
به نسبیت و سطحی اندیشی دامن 
می زنند. چرا که در عصر نوین، 
عادت کرده ایم که با عجله مباحث 
را ببینیم و پیش رویم، از هر چیزی 
در حد سطحی در ذهن ما است و 

عمق ندارد.
در مقابل، طرح والیت آیت الله 
مصباح چ��ه وی��ژگ��ی ای دارد و 

دغدغه آن چیست که مقام معظم 
رهبری از آن حمایت می کنند؟ 
تکیه طرح والیت آیت الله مصباح 
بر چیست؟ ویژگی اساتید موسسه 
ام��ام خمینی چیست؟ ایشان 
یک نظام درس��ی از موسسه در 
راه حق و از مدرسه حقانی به 
بعد کار کرده اند. با الهام از نگاه 
شهید مطهری و نگاه مبناگرایی 
و تشکیالتی و منضبط شهید 
بهشتی یک نظم ذهنی و عمیق به 
فرد می دهند، بدون اینکه چیزی 
را به ذهن آنها تحمیل کنند و 
آزادی او را سلب کنند. لذا ممکن 
است که برخی ها اصال این اندیشه 
را نپذیرند، که در یک نگاه مشکلی 
هم ندارد. ایشان آزاداندیشی را 
باور دارند و خیلی آرام و استداللی 
بحث می کنند. تاکیدشان بر این 
است که باورهای اساسی دین 
شناخته شود. ایشان به تفسیر 
ترتیبی نقد دارند و گفته اند که قبال 
از این عبور کرده اند، زیرا در تفسیر 
ترتیبی نمی توانیم به همه مباحث 
بپردازیم، پس بهتر است که صرفا 
به مباحث اساسی بپردازیم که 
شهید بهشتی و مطهری نیز در 
این چارچوب کار می کردند. آقای 
مصطفی ملکیان مثال و نمونه  
مشهور از ویژگی تغییرپذیری 
و ع��ب��ور ک���ردن دائ��م��ی اس��ت. 
همینطور برخی روشنفکران و 
دانشجوها در عالم طلبگی که از 
دکتر سروش و از مصطفی ملکیان 
عبور کرده اند. نمونه بارزش همین 
مجله مهرنامه است. به طور نمونه، 
نقدهای آقای حامد زارعی و آقای 
قوچانی در این نشریه به گونه ای 
است که گویا اینها یک دوره با 
مصطفی ملکیان و سروش و امثال 

اینها خواسته اند کار کنند، اما به 
بن بست هایی رسیدند و لذا در 
رویکرد لیبرال خود،  تالش کردند 
از آنها و بن بست ها آنها � و نه لزومًا 
همه  مبانی برگرفته از آنها � عبور 

کنند.
پس یک مشکل، نسبی گرایی است 
که یک ضعف رایج در کانون های 
فعالی است که در البه الی حوزه  
بزرگ اصیل هستند و امثال دانشگاه 
ادیان و دانشگاه مفید و غیره که 
مخاطب را سطحی بار می آورند. از 
مبانی صحبت می کنند و ادعا هم 
دارند، اما در عمق بحث، بسیاری 
از آنها دچار نسبی گرایی هستند. 
نمونه پر رنگ این سطحی نگری و 
نسبی گرایی آقای ملکیان است. 
در نشریه  اندیشه پویا این گونه 
خود را توصیف کرد که من یک 
دوره ای  اینگونه بودم، بعد تغییر 
ک��ردم و اینگونه ش��دم، و …، در 
مجموع پنج دوره داشته ام. این 
بی  ثباتی برای چیست؟ آیا ضعف 
ذهنی و معرفتی نیست؟ در این 
میان، برخی از این رسانه هایی که 
حوزوی، نیمه حوزوی  یا غیرحوزوی 
هستند، مشکلی که برای من و شما 
به عنوان مخاطب عمومی ایجاد 
 می کنند، تشویش اذهان عمومی 
در زمینه  معارف دینی و تصویرهای 
نامناسب اجتماعی � سیاسی، و نیز 
معرفی شخصیت های ضعیف و گاه 

انحرافی است.   
ای��ن نسبی گرایی کمک زی��ادی 
به نگاه گزینشی آنها در مواجهه 
با آم��وزه ه��ای دینی و در خدمت 
غربی سازی و لیبرال سازی ذهنیت 
مخاطبان دارد. در این میان، یک 
مشکل این است که برخی افراد مبنا 
دارند، و اهل مطالعه هستند، اما 
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لزوما افراد بامبنا اینگونه نیستند که 
حرف های افراد با مبنای خودشان 
را بخوانند، بسیاری از آدم های با 
مبنای دقیق چه روشنفکر باشند 
و چه مبناگرا و ارزش گ��رای دینی 
باشند. من به جای نواندیشی و 
روشنفکری، از مبناگرا استفاده 
می کنم. ارزش  باور عمیق می گویم، 
نه فقط انسجام گرا، چون انسجام گرا 
یک رویکرد  حداقل بسند است. لذا 
معنای نواندیشی در معنای لغوی 
کشش دارد که هر کسی  برای 
خودش بگوید. روشنفکری را هر 

کسی به خودش می گوید.
االن ع��ده ای دنبال ای��ن هستند 
ک��ه م��ف��ه��وم ظ��اه��رًا مبتکرانه  
»نواندیشی« را به ج��ای مفهوم 
نخ نمای »روشنفکری« بگذارند تا از 
نقدهای متوجه به آن در امان بماند. 
اینها می خواهند یک بازتولید جدید 
مفهومی در میدان بازی مفاهیم 
داشته باشند. اما اف��راد دقیق به 
این زیرکی ها و زرنگی های جدید 
توجه دارند و از اسارت این شگردها 
عبور می کنند. چنان که، بسیاری 
از مبناگراهای مدرن و غیرمدرن، 
حرف های رقیب را می خوانند، اما 

در آخر خودشان تحلیل دارند.
با نگاهی آسیب شناسانه این سؤال 
را م��ی ت��وان ط��رح ک��رد که وقتی 
سایت یا شبکه های اجتماعی به 
تحلیل و بررسی گروه های مختلف 
می پردازند، باید چه تحلیلی کرد؟ 
بله. همه دوست دارن��د که کسب 
اطالع کنند و برای همه جذابیت 
دارد، اما این اقدام یک وضعیت یا 
پدیده ای را ایجاد می کند. برخی از 
سایت های حوزوی و غیرحوزوی، 
در مسائل سیاسی هم همینطور 
رویکرد ژورنالیستی را اتخاذ می کنند 

تا مخاطب بیشتری پیدا کنند. اما 
به تبعات آن کاری ندارند. به طور 
نمونه، سایت هایی هم تصویر و سخن 
مقام معظم رهبری را می آورد و هم 
عکس و سخنان خودمرجع انگاری 
مانند آقای سیدصادق شیرازی را 
کار می کند. اساس این نوع عملکرد 
با تحلیل سطحی و سودجویانه، 
این است که  ما می خواهیم همه را 
داشته باشیم. وقتی سایت یا گروه ها 
و شبکه های اجتماعی از همه گروه ها 
مباحث را می آورد، باید چه تحلیلی 
غیر از ناآگاهی یا گاه منافقانه و 

سودجویانه کرد؟ 
غیر از اف���راد عمیق، بخشی از 
نسل ج��وان طلبه و دانشجو که 
هنوز به آن فرایند نرسیده اند و در 
ظاهر آزاداندیشی را می بینند و 
خود در جرگه آزاداندیشی وارد 
می شوند، بحران مساله ایجاد 
ک��رده و نسبی گرایی و نفهمیدن 
و سطحی اندیشی را به ارمغان 

می آورد.
ب��ی ج��ه��ت نیست ک��ه برخی ها 
م��ی خ��واه��ن��د آگ��اه��ان��ه از ای��ن 
جامع گرایی عمومی برای ترویج 
حرف های ناصواب خود استفاده 
کنند. آن��ان اخ��الص در معرفی 
افراد جریان های مختلف ندارند، 
دنبال منافع هستند، به رسانه و 
افراد نگاه ابزاری دارند. برخی ها 
حاضرند خودشان را برای اسالم 
و مسلمین هزینه کنند، برخی ها 
برعکس می خواهند که همه دنیا 
را برای خود استفاده کنند، این در 
کوتاه مدت می تواند زمینه ای برای 
موفقیت ایجاد کند، اما در دراز مدت، 
زندگی فرد و افرادی که در این جرگه 
وارد می شوند را به خطر می اندازد. 
مناسب است رسانه  شما هم از این 

منظر به کارنامه  خود همواره نگاه 
کند. این مطلب می تواند نقدهای 

مخالفان شما را مفهوم تر کند.
مبناگرایی آدم را از دام کژاندیشی 
نجات می دهد. به نظر می رسد در 
اینجا مساله مهم، اخالق و اندیشه 
است. در این بخش، هم به صورت 
نظری و هم به صورت نظر به اخالق 
نواندیشی و روشنفکری نیاز داریم.

در رسانه، زمینه ای درست می شود 
که همه گونه اندیشه ای وارد شود، 
ولی این بحث باید با پخته شدن 
تکمیل شود، ما نیازمند فرایندی 
ب��رای پخته ش��دن هستیم. مثال 
آق��ای سید ابوالحسن ن��واب یک 
آدم اجرایی و فی الجمه فکری 
است. وقتی چنین کسی به میدان 
می آید در کنار تجربه هایی که دارد، 
می خواهد که آزادان��دی��ش��ی هم 
داشته باشد، و مؤسسه بزرگی را راه 
می اندازد. در مواردی ممکن است 
که نسبت به برخی از افراد خودش 
هم حساسیت داشته باشد. اما 
کارنامه  ایشان نشان داده است که 
� اگر فرض کنیم، ایشان کژاندیشی 
فکری و مبنایی نداشته باشد � در این 
دانشگاه سازی زمام امر از دست او 

در رفته است.
ما االن تنوع مراکز را داریم، هم مراکز 
مثبت و هم مراکزی که در یک پایگاه 
مثبت فکری شکل نگرفته است. 
آقای نواب را نمی توان یک اندیشمند 
حساب کرد، ایشان یک فرد اجرایی 
است که در مواردی خود هم ورود 
می کند. اینکه ادعا کند بنده کلی 
دروس سطوح تدریس کردم و درجه 
اجتهاد دارم، اینها مهم نیست. این 
تدریس ها را نمی توان حرفه ای 
تلقی کرد و نمی توان به بیش از 
فعالیت های آماتوری آنها را قابل 

آقای مصطفی 
محقق داماد 
حرف های 

عجیب و غریب 
کامال مخالف 
مذاق فقهی و 

تراث ضابطه مند 
فقهی دارد، 

دنبال این است 
که نگاه عرفی 
و متجددانه را 
در فقه بیاورد. 
همینطور برخی 
افراد که در 

حوزه تسنن زده 
هستند و انس 
زیادی با برخی 
از مبانی اصول 

فقهی سنی 
دارند، و چه بسا 

فکر می کنند 
چون آنها 

حکومت داری 
داشتند، به جای 

اینکه حرف 
غربی را بیاوریم، 

این تجربه 
خوبی است که 

بیاوریم. 
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ارتقاء داد. به هر حال، بدون انکار 
فرمایش ایشان در زمینه  تدریس،  
غلبه  فعالیت ایشان با اجرائیات است 
و مهم کارنامه  و خروجی ایشان است 

که جای نقد دارد.
در مجموع، باید توجه داشت که 
طلبه و دانشجو در سطحی نیست 
که ما اینقدر او را بمباران اطالعاتی 
کنیم. باید مراقب بود که عناوینی 
مانند نواندیشی حوزوی، نواندیشی 

دینی، روشنفکری حوزوی و غیره ما 
را فریب ندهد. واال همه می توانند 
با نگاهی لغوی مدعی شوند که ما 
دغدغه نواندیشی داری��م، به این 
معنا که دوست داریم مسائل جدید 
را بشناسیم، اما نباید نگاه ما بسته 
و غیرمنطقی و غیرضابطه مند باشد. 
طلبه و دانشجوهای جدید این 
فرصت را مقداری از دست داده اند. 
یک دانشجو یا طلبه چقدر برای 

شبکه اجتماعی وقت می گذارد؟ 
و چه قدر برای خواندن ظاهری 
قرآن وقت می گذارد؟ چقدر برای 
مطالعات عمیق وقت می گذارد. 
ما در دوره  زندگی مجازی، اندکی 
زم��ام عقل خود را به شبکه های 
اجتماعی و رسانه ها داده ای��م، به 
ویژه رسانه هایی که همه چیز را 
معجونی می کنند و در اختیار ما 

قرار می دهند.
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در تاریخ تفکر دینی و شیعی همواره 
جریاناتی در ت��الش ب��وده ان��د که 
برداشت های جدید و متفاوت از 
سلف خود ارائه دهند و این رویه 
چالش ها  و تنش هایی به همراه 
داشته است. از مشروطه به بعد و 
خصوصًا در تنش بین مشروطیت 
و مشروعیت گونه های نوینی از 
نوگرایی و بازبینی فقه و معرفت دینی 
تقویت شد. در زمان پهلوی اول نیز 
گونه ای دیگر از نوگرایی با زمینه 
و گرایش به افکار غربی و مدرنیته 
شکل گرفت و در نهایت انقالب 
اسالمی نیز نوگرایانی دغدغه مند 

را شکل داد.
آراء و دیدگاه های نوگرایانه در بستر 

علوم خاصی شکل می گیرد که 
عمدتًا بین فلسفه و فقه در حرکت و 
دوران است. بسیاری از این جریانات 
نوگرایانه درگیر موضوعات روز و 
سلبریتیزه شده و از حجاب گرفته تا 
برخی از بنیان های فلسفی و فقهی را 
محل منازعات خود با سایر جریانات 

متخاصم قرار می دهند.

مفهوم نوگرایی
نوگرایی در فضای حوزه به جریاناتی 
اطالق می شود که با مرزبندی با 
جریان سنتی ح��وزه، مؤلفه های 
فکری و میدانی و اقتضائات زمانه را 
در مبانی فهم و اجرای دین اثرگذار 

می دانند.

گونه های مختلف نوگرایی
  1. نوگرایی متاثر از انقالب 

اسالمی
ان��ق��الب اس��الم��ی ای���ران شرایط 
جدیدی برای حوزه های علمیه و 
روحانیون ایجاد نمود. نسل جدیدی 
از طالب و روحانیون در سطوح 
مختلف به وجود آمد که همواره 
در تالش برای حمایت از انقالبی 
برخاسته از حوزه های علمیه بودند 
و البته رویکردی انتقادی به تمدن 
غ��رب دارن���د. در چنین بستری 
نوگرایان متاثر از انقالب اسالمی 
در بستر علومی نظیر فلسفه و کالم و 
فقه سیاسی رشد یافتند. این طیف از 
روحانیون عمدتًا در فضای مؤسسات 

ݡگونه شناسی نوݡگرایی  در حوزه
وحیدفراهانی
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وابسته به حاکمیت و مستقل در قم 
به مثابه بازوان فکری نظام اسالمی 

عمل می کنند.
نقطه ثقل اینگونه از نوگرایی، انقالب 
اسالمی و پدیده های نوظهور را در 
همین فضا تحلیل و بررسی می کند تا 
بتواند الگوی مناسبی برای حاکمیت 
در مواجهه با موقعیت جدید ترسیم 
نماید. مهمترین شاخصه های این 

جریان عبارتند از:
الف( کنشگری فرهنگی سیاسی
این طیف از نوگرایان طی 40 سال 
گذشته از انقالب اسالمی همواره در 
حوزه های مختلف فرهنگی و فکری 
به عنوان حامیان نظام اسالمی 
عمل کرده اند. از سوی دیگر در 
صحنه سیاست نیز تالش کرده اند 
از پایه های اصلی نظام اسالمی در 
بزنگاه های سیاسی مختلف حمایت 
کنند. رخداد فتنه 88 یکی از پر افت 
و خیزترین بزنگاه های این جریان بود 

که مواضع مختلفی اتخاذ گردید.
اواخر دهه شصت و اوائل دهه هفتاد 
یکی از پرکارترین سنوات این جریان 
بود. زمانی که عبدالکریم سروش 
نظریه قبض و بسط شریعت را مطرح 
و بخش های زیادی از حوزه انقالبی 
آن زمان که بیشتر نمایندگان این 
جریان بودند را مشغول نقد و بررسی 

این نظریه نمود.
ب( ضعف نسبی در علوم حوزوی
جریان نوگرای متاثر از انقالب 
اسالمی خصوصا در دهه هفتاد 
و هشتاد و به دلیل تکثر مسائل و 
شبهات کالمی و فلسفی تالش 
نمود تا پاسخ های مناسبی برای 
روشنفکران آماده کند و لذا اغلب 
چهره های این جریان در حوزه 
علوم سنتی حوزوی جایگاه ویژه ای 
ندارند و عمدتًا در مؤسسات و مجامع 

ح��وزوی متمرکز هستند و حتی 
در جریان شناسی های مرسوم به 
»نوصدرائیان« معروف هستند. از 
منظر این جریان با اصاله البرائه و 
استصحاب قهقرائی و تمسک به 
عام در شبهه مصداقیه نمی توان به 
شبهات پاسخ داد، لذا این جریان 
معتقد است باید عقل را به کار گرفت 
تا با تفکر بیشتر و موشکافی دقیق تر، 
قدرت تعقل را باال ببریم، این کاری 
ضروری است بلکه از آموختن فقه 
نیز واجب تر است، چون مربوط به 

اصل عقیده است.

    ۲. نوگرایی متاثر از مدرنیته 
و اندیشه های غربی

در ایران معاصر اندیشه های مدرنیته 
همزمان با تالش های رضاخان در 
کشور گسترش یافت و از میان سایر 
مؤلفه های آن، فرهنگ و تفکر دینی 
اولین نقطه ثقل در این تحوالت 
بود. ظهور و بروز روحانیونی که با 
ریش های بسیار کوتاه شده، عمامه 
به سر داشتند و ظهور اسامی ای 
همچون تقی زاده، کسروی و … 
از جمله مسائلی ب��ود که در آن 
مقطع در این بستر به وجود آمد. در 
شرایط فعلی و پس از چهار دهه از 
انقالب اسالمی نیز همچنان این 
جریان حیات داشته و در برخی 
از مراکز فعال می باشد. مهمترین 
شاخصه های این جریان عبارتند از:

الف( خروج از گفتمان حوزوی
گفتمان ح��وزوی��ان شاخصه ها و 
مالک هایی از جمله پایبندی به 
روش ه��ای مرسوم اجتهاد و فهم 
دین دارد، اما جریان نوگرای متاثر 
از اندیشه های غربی از این گفتمان 
خارج شده و روش هایی متاثر از 
هرمنوتیک را در فهم دین به کار 

می برد. از سوی دیگر مساله های 
این جریان عمدتًا از جنس گفتمان 
رسمی حوزه نیست، ولو اینکه قائالن 
آن سال ها در سنت حوزه تحصیل و 

حتی تدریس داشته اند.
ب( بسط سکوالریسم

پروژه اصلی مدرنیته و روشنفکران 
متاثر از مدرنیته در هر جامعه ای 
سکوالریسم است. در فضای حوزوی 
نمایندگان و نوگرایان متاثر از این 
فضا درصدد ارائه چهره ای متفاوت 
از دین و تعامالت آن با دولت و سایر 
سازوکارهای این جهانی می باشند. 
این جریانات تعطیلی احکام خدا را 
در صورت عدم کارایی مطرح و از 
سوی دیگر عقالنیت مدرنیزه شده 
جای خود را به عقالنیت دینی کاشف 
از حکم الهی می دهد و خروجی 
آن گ��ذر از فقاهت و روش ه��ای 
مرسوم حوزوی می باشد. بخشی از 
سکوالریسم حوزوی مطرح شده در 
بیان دلسوزان حوزه و نظام توسط 

این جریان رقم زده شده است.

   ۳. نوگرایی متاثر از اندیشه 
دموکراسی خواهی

این نوگرایی خود را عمدتًا مستند به 
اندیشه نائینی کرده و کتاب معروف 
وی را شرح نموده و جهت تبیین 
دال ه��ای اصلی و شناور گفتمان 
خود مورد استفاده قرار می دهد. 
بخشی از عناصر اصلی این جریان 
در سال های گذشته انقالبیونی 
فعال و پرحرارت بودند و هم اکنون 
با تاکید بر عنصر جمهوریت در نهایت 
به عنوان پشتوانه تئوریکی جریان 
موسوم به چپ )سیاسی( در کشور 

شده اند.
عمده موضوعاتی که فعاالن این 
جریان برای سخنرانی و نوشتن و 
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انتشار انتخاب می کنند از موضوعات 
پرچالش در فضای مجازی و رسمی 
کشور می باشد. از حجاب اختیاری/ 
اجباری گرفته تا گاندو، موضوعاتی 
است که وجه مشترک آنها در تالش 
ب��رای نقد اقتدارگرایی و تمرکز 
قدرت می باشد و از سوی دیگر مکررًا 
تاکید بر جایگاه مردم و گره خوردن 
مشروعیت به مقبولیت می کنند. 
مهترین شاخصه های این جریان 

عبارتند از:
الف( گسترش مؤسسات اقماری
یکی از اقدامات این جریان طی 
سال های گذشته و اواخر دهه هشتاد، 
گسترش مؤسسات اقماری بوده 
است. مؤسساتی که در فضایی نسبتًا 
آزاد کرسی های نظریه پردازی برگزار 
شده و از جریانات فکری حوزوی 
دعوت می کند تا نظریات خود را 
ارائه دهند. این مؤسسات گرچه آرام 
و بدون هیاهو جلساتی را برگزاری 
می کنند، اما در عمل درصدد تقویت 
دال های مرکزی و شناور گفتمان این 
جریان بوده که اثرات آنها در بلندمدت 

روشن می شود.
ب( ارتــبــاط با فضای رسمی و 

سنتی در حوزه
این جریانات به دلیل دور بودن از 
فضای حاکمیت و اقدامات اجرایی، 
همواره فرصت اندیشیدن و نظارت 
و رصد فضای موجود در جامعه 
را داشته اند و از سویی در دروس 
عمومی و رسمی حوزه در سطوح 
باال پیشرفت داشته و هم اکنون در 
سنتی ترین مراکز حوزوی پایگاه 
تدریس دارن��د و از همین رهگذر 
ارتباط مناسبی با بیوت سنتی و 
مرجعیتی دارند. این جریان تا زمان 
حیات مرحوم آقای منتظری با وی 
تعامل داشته و پس از آن همین 

ارتباط را با مراجع بعدی حفظ 
کرده اند.

ج( کنشگری سیاسی
جریان فوق در بحبوحه مسائل و 
فتنه 88 یکی از پرکارترین جریانات 
سیاسی تلقی می شود. جریانی که 
در تمامی تالطمات آن سال ها همسو 
با جریان سیاسی همسو با خود 
متالطم شده و تالش نمود در سطح 
حوزه قم با رایزنی با بیوت مراجع، 
حساسیت ها را نسبت به حوادث 
آن زمان همسو با نگرش های خود 

برانگیزاند.
طرح موضوع محدودسازی و نظارت 
بر ولی فقیه یکی از پربسامدترین 
مسائلی است که از سوی این جریان 
با ادبیات مختلف مطرح شده است 
و از سوی دیگر طرح موضوعاتی که 
عمدتًا با نگرش های حاکمیت در 
فضای حوزه متفاوت می باشد که دو 
نمونه اخیر آن سکوالریسم حوزوی و 
موضوع مذاکره با آمریکا بوده است.
یکی دیگر از بزنگاه های مهم در 
کنشگری ای��ن جریان انتخابات 
سال 92 بود که این جریان به عنوان 
حامی حوزوی دولت فعلی به فضای 
تبلیغاتی و گفتمانی ورود کرده و 
پس از آن هم تالش نمود در مقاطع 
مختلف از مباحث مطرح شده از 
سوی دولت تدبیر نظیر گفتگو با 

آمریکا حمایت فکری انجام دهد.

جمع بندی و برخی از نتایج
1. ب��ه نظر م��ی رس��د ک��ه فضای 
نوگرایی با توجه به قدرت گرفتن 
و سرعت تحوالت در جامعه ایرانی 
در فضای حوزه نیز پیگیری شود. 
به باور بسیاری سکوالریسم یکی از 
مؤلفه های اجتناب ناپذیر مدرنیته 
در جوامع بوده که نتیجه آن قدرت 

گرفتن جریاناتی از جنس جریان 
دوم می باشد. اما به نظر می رسد 
فضای حوزه هیچ گاه چنین جریانی 
را برنمی تابد و مشابه سه روشنفکر 
اصلی جریان روشنفکری دینی 
که سابقه حوزوی داشتند )آقایان 
ملکیان، کدیور و سروش(، سایر افراد 
جریان دوم نیز در نهایت به انزوا رفته 
یا از فضای فکری و فرهنگی حوزه و 

روحانیت خارج خواهند شد.
2. جریان نوگرای متاثر از انقالب 
اسالمی طی سال های آینده نیاز به 
بازخوانی و بازبینی دال های مرکزی 
خود دارد. اگر روزگ��اری فلسفه و 
پرسش های کالمی و فلسفی اذهان 
جوانان را پرکرده و دغدغه این جریان 
شده بود، امروز مساله کارآمدی فقه 
و والیت فقیه یکی از مسائل امروز 
انقالب اسالمی می باشد. لذا، در 
شرایط فعلی دانش فقه سیاسی یکی 
از مهمترین دانش هایی است که این 
جریان در تالش است تا خود را در 
آن به روزرسانی و شبهات مطرح در 
نسبت با عملکرد نظام اسالمی را از 

این بستر پاسخ دهد.
3. امروزه مهمترین مساله در شرایط 
فعلی کشور مساله همگرایی است. 
دو جریان نوگرای دوم و سوم گرچه 
تنش ها و چالش هایی با برخی از 
مبانی فکری و سیاسی دارند، اما 
به عنوان ظرفیت های قدرتمند در 
راستای کمک به همگرایی قابل 
همکاری با جریان اول می باشند. 
موضوعاتی مثل رشد اخباری گری، 
فرق و محافل انحرافی مذهبی، 
انسجام و حمایت از منافع ملی 
م��ی ت��وان��د از جمله موضوعاتی 
باشد که هر سه جریان را علی رغم 
اختالفات مبنایی در یک جبهه 

قرار دهد.
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ــوانــدیــشــی حــــوزوی از  ن
آن مفاهیمی است که تعاریف 
ــه می شود.  متفاوتی از آن ارائ
حتی برخی از صاحب نظران این 
مفهوم را یک ترکیب متناقض نما و 
پارادوکسیکال می دانند. در بیان 

برخی از صاحب نظران نواندیشی 
به مثابه یک روش در دین شناسی 
مورد مطالعه قرار گرفته است 
که اگر از این زاویــه نگاه کنیم، 
شناخت جریان نواندیشی به آن 
نسبتی که این جریان میان عقل 

و وحی برقرار می کند، وابسته 
است. اما برخی ها هم این جریان 
را به واسطه ظهور و بروز اجتماعی 
آن مورد مطالعه و بررسی قرار 
داده اند و نواندیشی را در واقع 
یک حرکت اصالح گرایانه در 

روایت نماینده آیت اهلل سبحانی از مواجهه با 
نواندیشان/ واݡکنش مقام معظم رهبری به ترجمه 

»فلسفه دین جان هاسپرس« در حوزه

دکتر محمد محمدرضایی، استاد فلسفه و فلسفه دین دانشگاه تهران، سردبیر مجله علمی پژوهشی فلسفه دین 
دانشگاه تهران، سردبیر مجله قبسات )فلسفه دین و کالم جدید( وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 
مولف و مترجم بیش از 20 کتاب و بیش از 100 مقاله علمی پژوهشی، مولف کتاب های درسی اندیشه اسالمی 
1 و 2 دانشگاه های سراسر کشور و نیز از شاگردان برجسته آیت الله سبحانی است. او عالوه بر تدریس و پژوهش 
در حوزه های کالم و فلسفه مقاطعی را در مواجهه با نواندیشان دینی سپری کرده است. مباحثات در ادامه پرونده 

»نواندیشی در حوزه« گفتگویی تفصیلی با او داشته که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.

گفتوگوبادکترمحمدرضایی
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فضای اجتماعی تلقی می کنند 
و نواندیش را مصلح اجتماعی 
توصیف می کنند. مدخل ورود 
ــه نــوانــدیــشــی حـــوزوی  شــمــا ب
چگونه اســت و چه تعریفی از 
نواندیش حــوزوی داریــد؟ ابتدا 
به مفهوم شناسی نواندیشی 
بپردازیم و بعد سایر ابعاد موضوع 

را نیز بررسی خواهیم کرد.
اب��ت��دا م��ن��اس��ب اس���ت که 
روش��ن��ف��ک��ری دی��ن��ی از لحاظ 
مفهومی م��ورد بحث ق��رار گیرد. 
 Religious روشنفکری دینی ترجمه
Intellectualism است. در واقع یک 
تفکر و جریانی بود که در سراسر دنیا 
شایع شد. دیدگاه های مختلفی در 
این جریان وجود دارد. روشنفکران 
دینی درواق��ع در برابر هجمه ای 
که تجدد به مسائل دین کرده بود، 
می خواستند که پاسخ های مناسبی 
به آن بدهند و از موضع دین دفاع 
کنند. هجمه و جریان تجددی که از 
غرب وارد شده بود، هرچیزی را در 
مقابل خودش ویران می کرد، این 
روشنفکران دینی بر آن بودند که دین 
را به گونه ای عرضه کنند که بتواند 
با دنیای مدرن هماهنگ باشد. پس 
در گام اول، روشنفکر دینی وظیفه 
دفاع از دین را بر عهده داشت و 
می خواست به گونه ای از دین دفاع 
کند که بگوید با تجدد هماهنگ 
است. در کشورهای مختلف، در 
ح��وزه قلمرو اسالمی گرایشات 
مختلفی را در این زمینه شاهد 
هستیم. بسیاری سعی می کنند آیات 
قرآنی را با یافته های علمی عجین 
کنند تا بگویند که دین مثال 1400 
سال پیش چنین می گفته و علم االن 

به آن رسیده است.
چون یکی از روابط میان حوزه دین و 

علم این است که به تعبیری دو بیان 
از یک واقعیت است. یکی اینکه 
علم براساس کشفیات و یافته هایی 
که دارد پرده از راز حقیقت دین 
برمی دارد. دین حقایقی را از زبان 
وحی بیان ک��رده و دان��ش بشری 
آنگونه نبوده که بتواند به حقایق 
این آموزه های وحیانی دسترسی 
پیدا کند. هرچه که علم توسعه 
پیدا می کند، حقانیت آموزه های 
وحیانی بیشتر عیان می شود. در 
میان حوزه های علمیه قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی چنین تفسیری از 
دین وجود داشت. مثال در قرآن به 
زوجیت گیاهان یا زوجیت عمومی 
اشاره شده است. در قرن نوزدهم 
یک دانشمند فرانسوی به نام لینه، 
زوجیت عمومی گیاهان را کشف 
می کند. در آموزه های قرآنی داریم 
که ما از آنچه که روی زمین می رویانیم 
ب��ه ص��ورت جفت آف��ری��دی��م. این 
دیدگاه ها و گرایش ها وجود داشت 
و این عنوانی بود که به روشنفکران 

دینی اطالق می شد.
اما جریانات مختلفی در این حوزه 
وج���ود داش���ت، گ��روه��ی از این 
روشنفکران دینی معتقد بودند که 
دین و آموزه های دینی بد تفسیر 
شده، به گونه ای که ما از حقیقت 
دین دور شده ایم. خود حضرت امام، 
این شخصیت بسیار واال و گرانقدر، 
موسس نظام جمهوری اسالمی، 
باالخره یک فرد روشنفکری بود و 
جریان احیاگرایانه دین را رهبری 
می کرد. ایشان احساس می کرد 
که دین به گونه ای عرضه شده است 
که برخی دین را از سیاست جدا 
می دانسته اند. بخشی به خاطر 
القائاتی بود که از جهان غرب وارد 
شده و بخشی هم شاید به خاطر 

سوء فهم هایی بوده که در داخل 
صورت گرفته بود. معتقد بوده اند 
که پیامبر)ص( و امامان در سیاست 
دخالت نمی کردند و در واقع یک 
تفکر استعماری بود. امام خمینی 
آن حقانیت دین را احیاء و معرفی 
کرد و گفت که دین از سیاست جدا 
نیست، دین ما همان سیاست ماست 
و سیاست ما همان دین ماست. 
ایشان اینگونه مردم را بسیج کرد و 
آن نظام پادشاهی که 2500 سال 
بر این کشور حکومت می کردند و 
عناصر فاسدی را که واقعا مانع رشد 
علم و پیشرفت این کشور بودند، 
کنار گذاشت. همه اینها به خاطر  
آگاهی بخشی ای بود که برای جامعه 

ایجاد کرده بود.
ب��رخ��ی دی��گ��ر از ای��ن گ��روه ه��ای 
روشنفکری دینی بسیار به علم بهاء 
می دادند و درواقع همه آموزه های 
دین را براساس یافته های علمی 
تفسیر می کردند، تفسیر قرآن، 
تفسیر روایات را براساس یافته های 
علمی انجام می دادند. همان طور 
که می دانید نظریات علمی آنگونه 
نیست که برخی از آنها کامال قطعی 
باشد. شما می بینید دائما تئوری ای 
ج��ای تئوری دیگر را می گیرد و 
اقبال دانشمندان به تئوری جدید 
بیشتر اس��ت. به خاطر یک نوع 
خودباختگی ای که در برابر هیمنه 
علم غرب وجود داشت، اینها دین 
را به گونه ای مطرح می کردند که 
فالن بحث علمی اس��ت. این هم 
یک جریانی بود که باز در حوزه های 

علمیه رواج داشت.

مدخل بحث شما به این 
صــورت بــود که روشنفکری با 
دغدغه دفاع از دین به مباحث 

روشنفکران 
دینی بر آن 

بودند که دین 
را به گونه ای 

عرضه کنند که 
بتواند با دنیای 
مدرن هماهنگ 

باشد. پس 
در گام اول، 

روشنفکر دینی 
وظیفه دفاع 
از دین را بر 

عهده داشت و 
می خواست به 
گونه ای از دین 
دفاع کند که 
بگوید با تجدد 
هماهنگ است.



45 نسخه مکتوب / شماره 2 )مسلسل 23( / تابستان 1398

ورود پیدا می کند. امــا میان 
روشنفکری ای که سعی دارد 
گزاره های دینی را با علم به معنای 
Science تطبیق دهد، با گرایشی 
که رویکرد اجتهادی داشته و 
سعی دارد که کارآمدی دین و 
دفاع از دین را از روش اجتهادی و 
حوزوی دنبال کند، تفاوتی وجود 
دارد. نسبت بین این دو چگونه 
برقرار  شده و چطور می شود که 
هر دو را روشنفکری دینی بدانیم. 
گرایش اول وابسته به یک روش و 
متد فکری غربی است که در دامن 
عقالنیت مدرن دنبال دفاع از 
دین است و روشنفکری انقالبی 
که امام خمینی آوردند به دنبال 
این است که رویکرد اجتهادی را 

تقویت کند.
ه��ر دو روی��ک��رد در ای��ن که 
می خواهند از دین دف��اع کنند، 
مشترک هستند، اما به دو صورت 
مختلف. یکی ب��راس��اس منطق 
اج��ت��ه��ادی و دی��گ��ری ب��راس��اس 
هماهنگ کردن میان یافته های 

دینی و علمی.

اما در جایی دچار تعارض 
می شوند. مثال در جایی ما با 
رویکرد اجتهادی به حکومت 
اسالمی می رسیم، اما روشنفکری 
دینی وقتی بخواهد از دین حمایت 

کند، به سکوالریسم می رسد.
بله. اما در ابتدا دغدغه اولیه هر 
دو گرایش این بود که از آموزه های 
دی��ن دف��اع کنند. ام��ا بعد از این 
جریانات، جریان های مختلفی هم در 
جامعه ما و هم در حوزه های علمیه 

شکل می گیرد.
قبل از ورود به بحث، مناسب است 
که تعریفی از حوزه علمیه داده شود 

که اصال حوزه علمیه چیست؟ چون 
اگر کارکرد حوزه را ندانیم و بخواهیم 
که بحث روشنفکری حوزوی کنیم، 
شاید آنچنان مطلوب نباشد. حوزه 
علمیه نهادی آموزشی-پژوهشی 
است که وظیفه اولیه آن تبیین، 
گسترش، تبلیغ، حفظ دین اسالم 
و اج��رای دستورات آن اس��ت. در 
تاریخ اس��الم تبیین و گسترش و 
حفظ دین نیازمند کسانی بوده که 
آموزه های دین را بیاموزند و بعد به 
دیگران آموزش دهند. چون این امر 
برای همگان میسر نبود، اسالم این 
وظیفه را برعهده کسانی گذارده که 
در مراکز اسالمی حاضر شوند، و 
پس از تعلیم و فراگیری آموزه های 
دینی به دیگران آموزش دهند. آیه 
ًة َفَلْواَل  »َوَما َکاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَیْنِفُروا َکافَّ
ُهوا  َنَفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَیَتَفقَّ
یِن َوِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا  ِفي الدِّ
ُهْم َی��ْح��َذُروَن«. درواقع  ِإَلْیِهْم َلَعلَّ
همان رسالت پیامبر)ص( و ائمه)ع( 
برعهده کسانی بوده که در این مراکز 
اسالمی تحصیل می کردند و به نام 
روحانیون و عالمان دین معروف 
شدند. البته در آغ��از تکوین این 
نهاد بر اثر سهولت خدمت رسانی، 
فقها و عالمان دین در کنار اشتغال 
به مسائل معیشتی خودشان این 
وظایف را نیز عهده دار بودند. مثال 
فردی عطار، بقال یا کشاورز بود، اما 
کارهای علمی و دینی خودش را هم 
انجام می داد. اما با گسترش علوم و 
دامنه موضوعات جدید و اصطکاک 
با فرهنگ ها و مکاتب، نیاز به کسانی 
پیدا شد که در رشته های مختلف 
علوم دینی متخصص شوند. الزمه 
تخصص این بود که افراد فرصت 
بیشتری را به این کار اختصاص 
دهند و در مراکز علوم دینی حضور 

بیشتری داشته باشند و در صورت 
نیاز اقتصادی از بیت المال استفاده 

کنند.
االن برخی ها معتقدند که آقایان 
روحانیون چرا شهریه می گیرند، 
باالخره وظیفه ای به عهده شان است 
و کارشان تخصصی است و فرصت 
نمی کنند که کارهای دیگری انجام 
دهند. چون اگر بخواهند کارهای 
دیگری انجام دهند، از کارهای 
اصلی شان باز می مانند، به این جهت 
باید بیت المال هزینه اینها را تأمین 
کند. سوال این است که وظیفه این 
عالمان چیست؟ اوال، این آقایانی 
که در حوزه های علمیه هستند، در 
روایات به عنوان وارث و جانشینان 
و امینان پیامبر)ص( نام گرفته اند. 
در روایتی از پیامبر)ص( است که: 
َمناُء الّرُسِل ماَلْم َیْدُخلُوا 

ُ
»الُفَقهاُء أ

فی الّدنیا«، فقها تا وقتی دنیاطلب 
نشوند، امینان پیامبر)ص( هستند. 
مورد دیگر اینکه، قال امیرالمومنین، 
قال رسول الله)ص(: »الهم ارحم 
خلفائی«. پیامبر)ص( سه مرتبه 
فرمود: خداوندا جانشینان من را 
مورد رحمت قرار بده. گفته شد یا 
رسول الله جانشینان تو که باشند؟ 
فرمود: آنان که بعد از من بیایند، 
حدیث و سنت من را روایت کنند و به 
مردم آموزش دهند. در روایات دیگر 
داریم که: »العلما ورثه االنبیاء«، 
انبیاء وارث پیامبر)ص( هستند. یا 

به تعبیری »الفقها امناء الرسل.«
بنابراین، عالمان و فقهایی که در 
حوزه های علمیه تربیت می شوند، 
وارثان پیامبر)ص( و ائمه)ع( هستند 
و گروهی از وظایف را به عهده دارند 
شامل: تبیین و تفسیر دین اسالم 
و پاسداری از آن. یکی از وظایف 
پیامبر)ص( این بود که در قرآن 
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ْکَر  ْنَزْلَنا ِإَلْیَك الِذّ
َ
می خوانیم: »و أ

اِس«. قرآن را بر تو فرو  َن ِللَنّ ِلُتَبِیّ
فرستادیم تا برای مردم آنچه را که 
برایشان نازل گشته است، روشن 
بسازی؛ یعنی تبیین کنی. پس 
وظیفه دیگر تبلیغ آموزه های دینی 
ُسوِل ِإاَلّ اْلَباَلُغ  است، »َما َعَلی الَرّ
اْلُمِبیُن«، بر پیامبر)ص( جز ابالغ 

آشکار، وظیفه ای نیست.
سومین وظیفه حوزه های علمیه 
دفاع از عدالت و اجرای آن است. در 
ِمْرُت اِلْعِدَل 

ُ
قرآن می خوانیم که: »أ

َبْیَنُکْم«. پیامبر)ص( می فرماید 
که من مأمور شدم تا عدالت را در 
میان شما برپا سازم. یا آیه دیگری 
ْرَسْلَنا 

َ
از قرآن در این زمینه: »َلَقْد أ

ْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب 
َ
َناِت َوأ ُرُسَلَنا ِباْلَبِیّ

اُس ِباْلِقْسِط«،  َواْلِمیَزاَن ِلَیُقوَم الَنّ
ما پیامبران خود را با دالیل آشکار 
روانه کردیم و برای آنها کتاب و ترازو 
را فرود آوردی��م تا مردم به انصاف 
برخیزند. الزم��ه اج��رای عدالت 
تشکیل حکومت است، وِااّل بدون 
حکومت نمی توان عدالت را در 

جامعه محقق کرد.
چهارمین وظایف حوزه های علمیه، 
قضاوت و حل اختالف میان مردم 
َه  ِطیُعوا الَلّ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ َها اَلّ ُیّ

َ
است، »َیا أ

ْمِر ِمْنُکْم ۖ 
َ
وِلي اْل

ُ
ُسوَل َوأ ِطیُعوا الَرّ

َ
َوأ

وُه ِإَلی  َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُرُدّ
ُسوِل«، ای مومنان از خدا  ِه َوالَرّ الَلّ
اطاعت کنید و از رسول و اولواالمر 
خویش فرمان برید و چون در امری 
اختالف کردید به خدا و پیامبر)ص( 
ا َجَعْلَناَك  رجوع کنید. یا اینکه: »ِإَنّ
اِس  ْرِض َفاْحُکْم َبْیَن الَنّ

َ
َخِلیَفًة ِفي اْل

». ِباْلَحِقّ
وظیفه پنجم حوزه های علمیه، 
خیرخواهی و دلسوزی برای مردم 
است. پیامبر)ص( الگوی همه ما 

انسان ها است، »َلَقْد َکاَن َلُکْم ِفي 
َك  ْسَوٌة َحَسَنٌة«، »َلَعَلّ

ُ
ِه أ َرُسوِل اللَّ

اَلّ َیُکوُنوا ُمْؤِمِنیَن«. 
َ
َباِخٌع َنْفَسَك أ

شاید تو از اینکه مشرکان ایمان 
نمی آورند، جان خود را تباه سازی؛ 
دلسوز مردم هستی تا اینها را از 
ظلمات به سمت نورانیت هدایت 

فرمایی.
ممکن است در طول زمان برخی از 
این وظایف حوزه های علمیه آسیب 
ببیند. کسانی که عالمان واقعی 
و روشنفکران دینی هستند سعی 
می کنند که آن وظیفه واقعی ای که 
برعهده حوزه های علمیه است اوال 
آنها را آگاه سازند و ثانیا آن وظیفه 
را وظیفه اصلی حوزه های علمیه 

بدانند.
بر اثر برخورد افکار و اندیشه های 
وارداتی در حوزه اسالم سبب شد 
که برخی از افراد تفکری پیدا کنند 
که این کمی مشکل ساز شد. از این 
جهت که با توجه به آموزه هایی که 
در فرهنگ مسیحیت وجود داشت 
و مشکالتی که با جهان تمدن جدید 
پیدا کرده بود، آنها این مشکالت 
را انتقال دادند و گفتند اسالم هم 
چنین مشکالتی دارد و بهترین راه 
این است که اسالم از صحنه تدبیر 

جامعه بشری کنار گذاشته شود.
گفته شد که وظیفه روشنفکر دینی 
ای��ن اس��ت که از دی��ن دف��اع کند، 
َها  ُیّ

َ
همانطور که قرآن می فرماید:»َیا أ

ُسوِل  ِه َوِللَرّ ِذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِلَلّ اَلّ
ِإَذا َدَع��اُک��ْم ِلَما ُیْحِییُکْم«، قول 
پیامبر)ص( و خدا را اجابت کنید 
که باعث حیات شما می شود. این 
چشمه ای که آب حیات در آن است 
را به گونه ای آن را کنار بگذارید- حال 
آیا واقعا می توان به این روشنفکر 
دینی گفت؟ اما در هر صورت این 

عنوان را یدک می کشند- لذا، بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی ما در 
حوزه های علمیه مشاهده می کنیم 
فضایی باز شد و حوزه ها با مسائل 
جدیدی مواجه شدند، ای��ران در 
سطح بین الملل مطرح شد، افکار و 

عقاید ترجمه شد.
من فکر می کنم طلبه هایی که با 
اندیشه های جدید آشنا شدند را 
می توان به چند دسته تقسیم کرد:

یک. طلبه هایی که واقعا در صراط 
مستقیم بودند. همانطوری که 
در روایات داریم: »الحکمة ضالة 
المؤمن«، حکمت گم شده مومن 
است، هر کجا باشد، می گیرد. مانند 
شهدی که زنبور عسل از جایی گرفته 
اما عسل تولید می کند، در واقع یک 
نتیجه گوارایی را تولید می کند. این 
گروه منطقی برخورد می کردند، 
ج��ای��ی اگ��ر درس���ت ب���ود، قبول 
می کردند، مطلبی بود می پذیرفتند 

و اگر اشکالی بود نقد می کردند.
اما برخی به علت اینکه شاید 
آن بنیه علمی قوی را نداشتند، 
تحت تاثیر اندیشه های غرب قرار 
گرفتند. در حوزه های علمیه 
ع��ده ای مشاهده می شوند که 
مجذوب اندیشه های آموزه های 
غربی ش��ده ان��د، اندیشه های 
ل��ی��ب��رال��ی، ان��دی��ش��ه ه��ای 
اوم��ان��ی��س��ت��ی، ان��دی��ش��ه ه��ای 
عقل گرایانه یا حتی دیدگاه های 
اگزیستانسیالیستی. در واقع این 
گروه به جای اینکه نکات خوب را 
بگیرند و مشکالتش را  مورد نقد و 
بررسی قرار دهند، مجذوب این 
اندیشه ها شدند، یعنی با فلسفه 
غرب آشنا شدند، به جای اینکه 
آنها را در پرتو فلسفه الهی نقد 

کنند از آنها متاثر شدند.

بر اثر 
برخورد افکار 
و اندیشه های 

وارداتی در حوزه 
اسالم سبب 

شد که برخی 
از افراد تفکری 

پیدا کنند که این 
کمی مشکل ساز 

شد. از این 
جهت که با توجه 

به آموزه هایی 
که در فرهنگ 

مسیحیت 
وجود داشت و 
مشکالتی که 
با جهان تمدن 

جدید پیدا کرده 
بود، آنها این 
مشکالت را 

انتقال دادند و 
گفتند اسالم هم 
چنین مشکالتی 
دارد و بهترین 

راه این است که 
اسالم از صحنه 
تدبیر جامعه 
بشری کنار 
گذاشته شود.
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با توجه به تعریفی که شما از 
حوزه علمیه ارائه کردید، می توان 
گفت که موضوع علوم حوزوی 
وحی است و اگر روشنفکری را به 
معنای مدرن کلمه عبور از وحی 
تلقی کنیم، این دو قابل جمع با هم 
نیستند. به نظر می رسد که باید 
در اینجا میان روشنفکری دینی 
ــوزوی تفکیک قائل شویم  و ح
که شاید هر دو به دنبال دفاع از 
دین باشند. اما به لحاظ روشی 
کامال در مقابل هم قرار گیرند. 
یعنی روشنفکری دینی خارج از 
حوزه که متاثر از عقالنیت مدرن 
است از وحی عبور کرده و با اینکه 
دغدغه دفاع از دین دارد، اما از 
وحی عبور کرده است. برعکس 
روشنفکری ای که در داخل حوزه 
است او هم می خواهد از دین 
دفاع کند اما با رویکرد اجتهادی. 
به نظر شما اصال امکان تحقق 
روشنفکری مدرن در حوزه علمیه 
وجود دارد؟ آیا می توان گفت که 
ما یک جریان روشنفکری حوزوی 
داریم که با متد عقالنیت مدرن به 

سراغ مسائل می رود؟
روشنفکری دینی عنوان عامی 
است که بر همه اینها اطالق می شود. 
ما در درون این روشنفکری دینی 
بعضی جریانات سکوالر را مشاهده 
می کنیم. یعنی نظریاتی را مطرح 
کرده اند که عمال وحی و آموزه های 
وحیانی را از صحنه زندگی کنار 
بگذارد. برخی از آنها – در جهان غرب 
که چنین بوده- واقعا از سر دلسوزی 
تالش می کردند. یکی از جریان های 
روشنفکری ما، یک جریان وابسته 
و مقلد است، بدون اینکه اندیشه و 
تدبیر کند که این برای جهان غرب و 
در حوزه مسیحیت بوده است، عین 

تعابیر آنها را برمی دارند و به اینجا 
می آورند، یک لعاب بومی هم به آن 
می دهند و در حوزه اسالم مطرح 

می کنند.
به عنوان نمونه زمانی در دنیای غرب 
مشاهده کردیم که هجمه ها علیه 
دین زیاد شده بود. مثال در زمان 
فریدریش شالیرماخر – پدر الهیات 
جدید- فلسفه هایی به وجود آمد که 
اساس دین را مورد تردید قرار داد، 
مانند فلسفه های تجربه گرا، فلسفه 
کانت و … که می گفتند ما نمی توانیم 
با عقل وجود خدا را اثبات کنیم. 
مبنای دین هم که خداست، وقتی 
خدا را نتوان اثبات کرد چه اتفاقی 
می افتد. مرجعیت کتاب مقدس 
زیر سوال رفت. تحقیقاتی کردند و 
گفتند که این تحقیقات متن شناسانه 
نشان می دهد که سند این کتاب 
مقدس به دو هزار سال پیش یا به 
زمان حضرت عیسی باز نمی گردد 
و یک خالئی وجود دارد، 400-300 
سال فاصله وجود دارد، این کتاب 
را حواریون نوشته اند. در این کتاب 
مقدس یک سری آموزه هایی وجود 
داشت که با یافته های علمی مخالفت 
داش��ت. راج��ع به زمین مرکزی، 
خورشید مرکزی، دستگاه کلیسایی 
چگونه با گالیله و کوپرنیک برخورد 

شد؟
البته این اف��راد هم سوء فهمی از 
اندیشه های دینی پیدا کرده بودند 
که اینها جزو اندیشه های دینی 
نبود، اینها افکار افالطون و ارسطو و 
فیلسوفان دیگری بود که برای اینکه 
دفاع عقالنی از دین انجام دهند، آن 
را برداشته بودند و جزو دین کرده 
بودند. ولی به هر جهت در این اوضاع 
و شرایط یک متکلم مسیحی برای 
اینکه از دین دفاع کند، می گوید که 

هسته اصلی دین نه اعتقاد به این 
کتاب است، نه استدالل های نظری 
وجود خداست، بلکه این ریشه در 
وجود انسان دارد. یک رابطه ای میان 
انسان و الوهیت وجود دارد. وقتی 
که انسان با الوهیت مواجه می شود، 
اینطور نیست که دین مبتنی بر کتاب 
مقدس باشد که اگر زیر سوال رفت، 
آسیب ببیند، ریشه آن در وجود و نهاد 
من است. من هم با یک امر نامتناهی 
مواجه می شوم. در این مواجهه 
ای��ن بخش تفسیری آم��وزه ه��ای 
دین بخش ثانویه دین است. بخش 
مناسک جنبه هایی دارد که باز هم 
ریشه در این جنبه های ثانوی دارد. 
این نظر داده شد برای اینکه از دین 
دفاع شود. بعدا احساس گردید که 
عجب کالهی برسرش رفته است، 
یعنی مرجعیت کتاب مقدس را زیر 
سوال برده است. پس دیگر اعتقاد 
به مرجعیت و حقانیت کتاب مقدس 
لزومی ندارد و هر کسی می تواند با 

خدا مواجه شود.
االن دیدگاه برخی از روشنفکران 
ما که بسط تجربه نبوی را مطرح 
می کنند به خاطر همین بحث 
است. مبنی براینکه هسته اصلی 
دین، تجربه دینی است. وحی از 
سنخ تجربه دینی است. تجربه دینی 
مواجهه انسان با الوهیت است و 
این جنبه های آموزه ای، جنبه های 
ثانوی دین است. دیدگاهی برای 
دفاع از دین مطرح شده، متوجه 
شد که اشتباه کرده است. ما همان 
اشتباه آنها را می آوریم و در اینجا 
تکرار می کنیم و می گوییم که همه 
انسان ها پیامبر)ص( هستند و 
لزومی ندارد که شما یک آموزه را 
محور تدبیر اجتماعی دین قرار 
دهید. وحی متاثر از فرهنگ زمانه 

مهبط دین 
عقالنیت بشر 

است. در منطق 
فهم دین داریم 

که اگر یک چیزی 
واقعا عقالنی بود، 
ما ظواهر دین و 
کتاب و سنت را 
هماهنگ با آن 

کنیم. مثال شما با 
عقل خود به این 
نتیجه رسیدید 
که خداوند 
غیرجسمانی 
است. ولی 

وقتی در قرآن 
می خوانید که »َیُد 
ْیِدیِهْم«، 

َ
ِه َفْوَق أ الَلّ

می گویید خدا 
دست که ندارد، 

بلکه مظهر 
قدرت خداوند 
است. واقعا اگر 
عقالنیت به این 
بداهت باشد، 
از آن استفاده 

می کنیم.
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بوده و االن دیگر به درد فرهنگ زمانه 
ما نمی خورد. این روشنفکر که نه یک 
نظریه درستی را پیدا کرده است و 
این نظریه هزاران اشکال دارد که 
این در حوزه مسیحیت مطرح شد و 
در حوزه اسالم به هیچ وجه کارساز 
نیست. این نظریه را مطرح می کند 
و ذه��ن خ��ود و دیگران را با این 
مساله درگیر می کند. در جامعه ما 
وقتی مطرح می شود که همه پیامبر 
هستند، باب تجلی وحی که بسته 
نشده است، ما می توانیم دین خدا 
را کامل کنیم، ما می توانیم دین خدا 
را پخته کنیم. هر کسی می تواند یک 
دینی داشته باشد. امر به معروف 
و نهی از منکر زیر سوال می رود، 
ِه َجِمیًعا َواَل  »َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الَلّ
ُقوا«، این اعتصام به حبل الله به  َتَفَرّ
کنار می رود. قرائت اینکه آموزه های 
دینی و قرآنی و اسالمی در محور 
اندیشه های بشری باشد، با مشکل 
مواجه می شود. این هم یک نوع 
روشنفکری دینی است که کال دین 
و آنچه که »َفِإْن آَمُنوا ِبِمْثِل َما آَمْنُتْم 
ِبِه َفَقِد اْهَتَدْوا« این دینی که خدا 
آورده است و برای هدایت بشر آورده 
اِس« و »ِتْبَیاًنا ِلُکِلّ  است »ُهدًي ِللنَّ
َشْيٍء«، این را از حجیت انداختند. 
اسم این روشنفکری را روشنفکری 
دینی می گذاریم، اما روشنفکری ای 

است که…

حوزوی نیست
چرا، حوزوی هم است.

چطور ممکن است بگوییم 
که یک روشنفکر دینی است و از 
وحی عبور کرده، علی رغم اینکه 
از وحی عبور کرده، حوزوی هم 

باشد.

بله. همین است. پارادوکسیکال 
بودنش همین اس��ت. روشنفکر 
دینی یعنی چه؟ اگر منظورتان 
این دین اس��ت، شما چه نسبتی 
با این دین داری��د؟ جز این است 
که می خواهید دین را از صحنه 
زندگی بشر کنار بگذارید. حاال یک 
عده ای هم گفته اند که روشنفکری 
ب��ا دینی ب��ودن ن��اس��ازگ��ار اس��ت. 
روشن فکری آزاداندیشی است و 
در دین تعبد است. نه! به نظرم در 
ای��ن جهت اس��ت که روشنفکری 
ح��وزوی پارادوکسیکال است. تو 
چه روشنفکری هستی که دین را از 
صحنه زندگی بشر کنار می گذاری؟

االن هم بعضی هاشان هم داعیه این 
را دارند که این افراط گری هایی که 
در حوزه اسالم ظهور کرده مانند 
داعش از آموزه های دینی به وجود 
آمده است. پس برای اینکه با چنین 
گروه هایی مقابله شود، باید دین از 
صحنه زندگی کنار گذاشته شده و 
حقوق بشر را سرلوحه زندگی خود 
قرار دهیم. در صورتی که همه اینها 
مکر دشمن است. خانم کلینتون 
می گوید که من خودم شخصا به 120 
کشور جهان مراجعه کردم تا داعش 
را به رسمیت بشناسند. کجای 
داعش از آموزه های دین است؟ 
در روای��ات داری��م که پیامبر)ص( 
می فرماید که هر کس به یک ذمی 
آزاری برساند من او را نمی بخشم، 
یعنی یک ذمی هم احترام دارد، 
»َتَعاَلْوا ِإَلٰی َکِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا َوَبْیَنُکْم 
وُتوا 

ُ
ذیَن أ َه« یا »َطعاُم اَلّ اَلّ َنْعُبَد ِإاَلّ الَلّ

َ
أ

اْلِکتاَب ِحٌلّ َلُکْم َو َطعاُمُکْم ِحٌلّ َلُهْم« 
در واقع این تعامالتی که میان اهل 
کتاب و اسالم وجود دارد یک زندگی 
برادرانه و توأم با احترام است. آیا این 
گروه ها که به مسلمان ها هم رحم 

نمی کنند را می توان جزو اسالم 
دانست؟ به عبارتی همه ما در زمین 
دشمن بازی می کنیم. روشنفکر ما 
هم در زمین دشمن بازی می کند. 
روشنفکر ما فکر می کند که داعش 
واقعا از بطن اس��الم آم��ده است. 
در حالی که این توطئه استکباری 
است و باید مواظب بود. هدف آنها 
این بود که اقبال به اسالم را کم رنگ 
نشان دهند. روشنفکر ما هم تحت 
تاثیر این مکر دشمن قرار گرفته و 
حرف هایی می زند که این جناح 

استکبار را تقویت می کند.

مـــرز ایـــن دو کجاست؟ 
داعش مدعی اقامه دین در ظرف 
حاکمیت است و ما هم چنین 
ادعایی را داریم. تفاوت و تمایز 
ما در اینجا چگونه خود را نشان 
می دهد. روشنفکرها انتقادشان 
این است که شما درست است 
که اجتهاد  عقالنیت را در فهم 
دین پذیرفته اید، اما عمال دچار 
یک اخباری گری شــده ایــد. به 
همین خاطر ممکن است که ما 
را با داعش مقایسه کنند. میان 
این افراط و تفریط چه فضایی را 
می توان ترسیم کرد که بگوییم 
ما هم حاکمیت اسالمی داریم 
و هم روشنفکر به معنای مدرن 

نیستیم.
این بحث مبتنی بر یک منطق 
معرفت شناسانه است. آیا ما اصوال 
راهی برای نیل به حقیقت دین داریم 
یا نه؟ یا آن به چنگ بشر نمی آید؟ 
اینکه قرآن می فرماید که چرا تدبر 
ُروَن اْلُقْرآَن  َفاَل َیَتَدبَّ

َ
نمی کنید، »أ

ِه َلَوَجُدوا  َوَلْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اللَّ
ِفیِه اْخِتاَلًفا َکِثیًرا«. حاال که من تدبر 
کردم، آیا چیزی هم متوجه می شوم؟ 
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این که یک کتاب هدایت برای من 
است. آیا منطق صحیحی برای فهم 
صحیح از سقیم وجود دارد یا خیر؟ 
آیا هر کسی که ادعا کرد من مسلمان 
هستم، ما از او می پذیریم یا خیر؟ 
امروزه بحث های هرمنوتیکی مطرح 
شده است که همین ها هم مشکالتی 
را ایجاد کرده است که فهم تابع 
پیش فرض ها است. گفته می شود 
که مسلمات دانش هرمنوتیک این 
را به ما می گوید. سوال این است 
که چطور می شود که این علم برای 
خ��ودش مسلم دارد، ام��ا دی��ن ما 
مسلم ندارد؟ اگر هرمنوتیک درست 
اس��ت، هرمنوتیک براساس یک 
گروه اصول و ضوابطی به این نتیجه 
رسیده است، چرا آن اصول تابع 
هرمنوتیک و پیش فرض ها نیست. 
در اینجا یک مشکل منطق فهم دین 
مطرح است. آیا دین قابل فهم است؟ 
اصوال روشمند است؟ آیا می توانیم 
بفهمیم؟ اگر اینطور باشد یک نوع 
شکاکیت عام به وجود می آید که از 
هر چیزی می توان استنباط کرد و 
همه چیز هم درست است. آن وقت 
تمام فرقه های انحرافی دین حجیت 

پیدا می کنند.

دعوای روشنفکری گویا بر 
سر همین منطق فهم دین است. 
نسبت عقل و نقل در این منطق 
نیاز به یک توازن دارد. البته نه به 
سبک بنیادگراها و نه به سبک 
روشنفکری. تعریف ما از نسبت 
بین این دو در روشنفکری اصیل 
حوزوی که در مثال، شما حضرت 

امام را مطرح کردید چیست؟
مهبط دی��ن عقالنیت بشر 
است. در منطق فهم دین داریم که 
اگر یک چیزی واقعا عقالنی بود، 

ما ظواهر دین و کتاب و سنت را 
هماهنگ با آن کنیم. مثال شما با 
عقل خود به این نتیجه رسیدید که 
خداوند غیرجسمانی است. ولی 
وقتی در قرآن می خوانید که »َیُد 
ْیِدیِهْم«، می گویید خدا 

َ
ِه َفْوَق أ الَلّ

دست که ندارد، بلکه مظهر قدرت 
خداوند است. واقعا اگر عقالنیت 
به این بداهت باشد، از آن استفاده 
می کنیم. ام��ا ای��ن چیزهایی که 
آقایان می فرمایند واقعا عقالنیت 
بر آن حکم می کند یا خیر؟ مثال 
گفته می شود که در این حقوق بشر 
عقالنیت وجود دارد. ما باید فهمی 
از دین ارائه دهیم که با حقوق بشر 
سازگار باشد. آیا واقعا این حقوق 
بشر مبتنی بر عقالنیت است؟ 
دالیل عقلی برای آن وجود دارد؟ 
یکی از روشنفکرهای ما نوشته بود 
که من قانون اساسی امریکا را بسیار 
خوانده ام، چقدر حقوق بشر در آن 
اشباع شده است. چقدر بزرگانی 
در این بحث کار کرده اند. اما قانون 
اساسی ما که مبتنی بر اسالم است، 
تهی از حقوق بشر است و مبتنی بر 
یک فقه بدوی استخوانی و پوسیده 
ب��وده که فقط با آن می شود آدم 
کشت. در ذهن این روشنفکر قانون 
اساسی امریکا یک قانون مبتنی بر 

عقالنیت و پیشرفت است.
بنده از ایشان سوال کردم که این 
قانون اساسی امریکا که حقوق بشر 
در آن وجود دارد، از جنگ جهانی 
دوم به این طرف، امریکا از حق 
وتو استفاده می کند، حق وتو یک 
قانون ظالمانه ای است و مبتنی بر 
حقوق بشر نیست و مبتنی بر زور و 
اقتدار است. این قانون اساسی که 
می گویید که مبتنی بر حقوق بشر 
است، چرا جلوی این حق وتو را 

نگرفته است؟ حقی که االن امریکا 
از آن استفاده می کند آیا مبتنی بر 
قانون اساسی است یا خیر؟ آیا این 
کاری که انجام دادند مبتنی بر حقوق 
بشر است یا خیر؟ تمام دنیا یک طرف 
می ایستد و امریکا به یکباره می آید 
و رأی بقیه را وتو می کند. امریکا با 
همین قانون اساسی از حاکمان 
و کشورهایی حمایت می کند که 
مستبد هستند، نه آزادی را به 
رسمیت می شناسد، نه حق مردم 
را به رسمیت می شناسد، در واقع 
امریکا دوست صمیمی اینها است. 
امریکا می گوید که چون این کشورها 
منافع من را تامین می کنند، اگر 
کسی به اینها آسیب برساند، به من 
آسیب رسانده است. آیا این واقعا 
مبتنی بر حقوق بشر است؟ چرا 
مجالس سنا و کنگره در امریکا در این 
بحث ها مخالفتی نمی کنند. امریکا 
سالیانی است که از یک کشور غاصب 
به نام اسرائیل حمایت می کند. 
مهم بحث مصادیق اس��ت. واال 
عقالنیت چیز خوبی است. ولی آیا 
این عقالنیت است؟ این حقوق بشر 
است؟ چه چیزی را واقعا به عنوان 
حقوق بشر می دانید که بشر به ماهو 
بشر دارای آن حق است یا نیست. 
بله. اگر قطعیت عقلی داشته باشد 
در دین ما به رسمیت شناخته شده 
است. اما در مقابل، قانون اساسی 
ما مطرح است که ما چه کار کردیم؟ 
با اینکه ما و کشور ما خود گرفتار 
است، اما از مردم مظلوم کشورهای 
مختلف و از حق فلسطین و یمن دفاع 
می کنیم. می گویند که این رفتار 
مبتنی بر حقوق بشر نیست، اما آن 
رفتار آمریکا مبتنی بر حقوق بشر 
است. در واقع می خواهند بگویند 
این حقوق بشری که مطرح می شود 
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اصل است و این دین ما باید مبتنی 
بر این حقوق بشر باشد.

شاید فراتر از مصداق یابی 
باشد. شاید ما وابسته به عقل 
وحی پذیر هستیم که با این عقل 
هنجارها و ارزش هــا را می توان 
تعریف کرد. اما با عقل تجربی 
شاید نتوان ارزش ها را تعریف کرد. 
مثال حمایت از کشورهای مظلوم 
شاید ارزشی باشد که با عقالنیت 
مدرن سنخیتی هم نداشته باشد.
عقالنیت م���درن چ��ه نوع 
عقالنیتی است؟ مبتنی بر زور و 
تزویر و ریاست؟ این عقالنیت مدرن 

چیست؟

مبتنی بر منفعت ملی است.
آی��ا ای��ن منفعت مبتنی بر 
حقوق بشر است؟ من برای رسیدن 
به منفعت خودم حاضر باشم هر 
جنایتی را انجام دهم. این منطق 

عقالنی می شود؟
االن دنیا براساس منطق سود و 
سودگرایی می چرخد. چیزی برای 
من مفید و خوب است که منفعت 
من را تأمین کند. آیا این بحث واقعا 
مبتنی بر حقوق بشر است؟ چطور 
شما یک چیز خالف را به عنوان یک 
چیز عقالنی که بشر به ماهو بشر از 
آن تنفر دارد، به عنوان حقوق بشر 
در نظر می گیرید. آیا این مواردی که 
بحث می شود عقالنیت در اینها است 
یا خیر؟ مشکل اصلی اینجاست، واال 
کدام انسان عاقل است که بگوید من 

با عقل مخالف هستم.

به وضعیت نواندیشی در 
حوزه بازگردیم. جمع بندی بحث 
تا به اینجا بدین صورت است که 

دو مدل از نواندیشی در حوزه 
علمیه تبیین شد. یکی نواندیشی 
متاثر از جریان غرب و دیگری 
نواندیشی اصیل حوزوی که مثال 
آن هم امام خمینی مطرح شد. در 
حال حاضر شما جریان نواندیشی 
درون حوزه علمیه را متمایل به 
کدام ارزیابی می کنید؟ به سمت 
نواندیشی اصیل اجتهادی؟ یا 
نه. غالب فضا را به نوعی متاثر از 

غرب می دانید؟

به هر جهت حوزه علمیه هم 
جدا از جامعه ما نیست. در دورن 
ح��وزه ه��م م��ی ش��ود ی��ک جریان 
اصیل را مشاهده کرد، اما جریانات 
مساله دار هم وج��ود دارد. البته 
ممکن است این جریانات کم رنگ 
باشند، اما تحت تاثیر افرادی که 

بحث آنها گذشت، هستند.

چه بستری باعث می شود که 
طلبه های ما به سمت نواندیشی 

به معنای غرب زده بروند.
بنده فکر می کنم ک��ه این 
طلبه ها بنیه علمی خوبی ندارند و 
با این مسائل آشنا می شوند. یعنی 
نمی توانند این بحث را هضم کنند. 
چون همه توانایی و ظرفیت این را 
ندارند که حق را از باطل تشخیص 

دهند.

شما سابقه پیگیری مباحث 
نواندیشی را در دفتر تبلیغات 
اسالمی هم داشتید، بعضی از 
شخصیت های نواندیش که زمانی 
در دفتر تبلیغات اسالمی بودند، 
االن از مرکز ثقل جریانات حوزه 
علمیه فاصله گرفته اند و امروزه 
کمی متاثر از غرب قلم می زنند. با 

توجه به تجربه ای که شما در دفتر 
تبلیغات داشتید، واقعا عدم بنیه 
قوی باعث شد که این جریان ها 
از آن تفکر اصلی حوزوی فاصله 
بگیرند؟ یا نه. برخی از آسیب ها 
در حوزه علمیه باعث شد که آنها 
طرد شوند. مثال توجه بیش از حد 
به شهرت. یا یک اخباری گری 
پنهان در روش اجتهادی ما وجود 
دارد؟ یا بی توجهی نسبت به 
مسائل روز؟ ارزیابی شما از این 

تغییر نگرش چیست؟
خ��دا را شاکر هستم که از 
سی و چند سال پیش – حدود سال 
1370- بستری در دفتر تبلیغات 
حوزه علمیه فراهم شد و شاید ما 
اولین مرکز پژوهشی را در قم بنیان 
نهادیم و بحث های کالم جدید را در 
حوزه مطرح کردیم. سعی می شد 
که واقعا طلبه های فاضلی را که در 
این حوزه فعالیت می کردند، جمع 
کنیم. مسئولیت این کار هم بر عهده 

حقیر بود.

تحت چه عنوانی؟
اوایل تحت عنوان کالم جدید، 
واحد ترجمه، فلسفه و کالم و… 
کار می کردیم. بعد تحت عنوان 
پژوهشگاه مباحث کالم جدید ادامه 
پیدا کرد. بعدا پژوهشگاه فلسفه و 
کالم شد. در آنجا کتابی با عنوان 
»فلسفه دین« جان هاسپرس ترجمه 
شد. این کتاب را خود من ترجمه 
کردم، که البته نوشته اند تنی چند 
از فضالی ح��وزه علمیه. این اثر 
شاید اولین کتاب الحادی بود که 
در حوزه علمیه چاپ شد. به علما 
داده شد و آنها می خواندند. این اثر 
یک کتاب درسی بود که در اروپا و 
امریکا تدریس می شد. بنا بر این بود 

به نظرم حوزه 
علمیه امروز با 
حوزهای قدیم 
متفاوت است. 
در قدیم مثال 
ممکن بود که 
زبان انگلیسی 
نخوانند، اما 

امروز آشنایی با 
زبان های مختلف 

برای طلبه ها 
افتخار است؛ 

در حالی که قبال 
می گفتند این 

طلبه زبان کفار 
را خوانده است. 

به یاد دارم 
که مقام معظم 
رهبری یک بار 

که به قم تشریف 
آورده بودند، 

گفتند: وقتی که 
فردی مطلبی را 
مطرح می کند، 

خوب است 
که شما اطالع 
داشته باشید، 
بحث کنید، 

پاسخ دهید، در 
این زمینه مقاله 

بنویسید.
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پاسخ هایی به این کتاب داده شود.

به صورت عمومی که عرضه 
نمی شد؟

نه! حدود هزار نسخه چاپ 
شد. در آن نوشته بودند که این کتاب 
انتشار عمومی نشده است و فقط 
برای مطالعه شما است. آیت الله 
جوادی آملی جلساتی را تشکیل 
دادند که با محوریت این کتاب بود 
و این کتاب را نقد کردند. کتاب 
»تبیین براهین اثبات وجود خدا« در 
واقع نقد این کتاب است. آیت الله 
سبحانی نیز این کتاب را نقد کردند. 
در مدخل مسائل جدید کالمی 
بحث های زیادی را در این زمینه 
آورده ان��د. آیت الله گرامی در نقد 
این کتاب حدود 500 صفحه مطلب 
نوشتند. این اتفاق در حوزه علمیه 
یک حرکتی ایجاد کرد. بنده کتابی 
را با عنوان »مبانی فلسفه مسیحیت« 
ترجمه ک���ردم. سعی می شد از 
کسانی ک��ه ح��رف ه��ای جدیدی 
دارند، تحت عنوان روشنفکر دینی 
دع��وت ش��ود، آنها می آمدند و در 
جلسات بسیار صمیمی نظراتشان 
را مطرح می کردند. اشکاالت آنها 
نیز مطرح می شد. حرکت خوبی 
در حوزه علمیه آغاز شده بود. بنده 
بعد از چند سال از آنجا کنار رفتم و 
دیگر به آن شدت نبود، اما کم و زیاد 

ادامه داشت.

چرا این ظرفیت ادامه پیدا 
نکرد و برخی صاحب نظرانی که در 
کرسی های دفتر تبلیغات صاحب 
تریبون بودند، کم کم از حوزه 
علمیه فاصله گرفتند. با در نظر 
گرفتن بستر فرهنگی روحانیت، 
آیا ممکن است که عدم سعه صدر 

یا عدم آشنایی با مسائل روز یا 
توجه بیش از حد به شهرت علمی 
باعث شده باشد که این جریان ها 
دیگر جایگاهی برای خود در حوزه 
علمیه پیدا نکنند؟ شما فرمودید 
که یکی از دالیــل نبود بن مایه 
علمی قوی بود. ممکن است در 
کنار این عامل برخی بسترهای 
حوزوی هم بوده که باعث شده 
است نواندیشان فضایی برای 
جوالن در حوزه علمیه پیدا نکنند 
و کم کم از فضای حوزه علمیه 

فاصله بگیرند.
بله. درس��ت اس��ت و واقعا 
همینطور است. انسان موجودی 
پیچیده است. اینکه می فرمایند: 
»االنسان عبید االحسان«. قبل از 
پیروزی انقالب اسالمی که من به 
دانشگاه می رفتم، دانشجوهای 
ج��دی��دی ک��ه وارد م��ی ش��ون��د را 
به اردوه��ای��ی می بردند و سعی 
می کردند که آنها را مورد توجه قرار 
دهند )به خصوص گروه های چپ و 
کمونیست ها(. این افراد چند مرتبه 
که در جمع و جلسات آنها حضور 
می یافتند و تحت تاثیر محبت های 
آنها قرار می گرفتند، بعد از مدتی 
جذب این گروه ها می شدند. شاید ما 
آنطور که باید و شاید نسبت به برخی 
از افراد آن مالطفت و احترام الزم را 
نداشتیم. شاید اگر برخورد مناسبی 
با آنها داشتیم، االن آنها به این روز 

گرفتار نمی شدند.

ــواردی را بـــرای نمونه  ــ م
ــون برخی ها  می فرمایید؟ چ
معتقدند کــه دفــتــر تبلیغات 
اسالمی از گذشته تحت تاثیر 
جریان نواندیش غرب گرا کلمه 
بــوده اســت. آقــای نعیمیان در 

گفتگو با مباحثات مدعی شدند 
که دفتر تبلیغات پاتوق آقای 
ملکیان بود و جریان حاکم بر 
دفتر تبلیغات جریانی بود که 
از آقای منتظری دفاع می کرد و 
مثال در مجله پیام زن گرایش آنها 
فمینیستی بود و همچنان هم تا 
حدودی ممکن است که این فضا 

در آنجا وجود داشته باشد.
بنده که آنجا بودم اینطور فکر 
نمی کردیم. البته ممکن بود باالخره 
جرایاناتی وجود داشته باشند، اما 
اینکه بگوییم همه کسانی که آنجا 
بودند را بشود تحت این عنوان 
گنجاند، کمی سخت است. ما که 
در آنجا بودیم چنین برنامه ای نبود 
و اگر کسی می خواست ما را به این 
سمت هدایت کند، نمی رفتیم و 
قبول نداشتیم. سعی می کردیم 
که جریان صحیحی را دنبال کنیم. 
افراد دیگری هم بودند که ممکن 
بود فکر دیگری داشتند و کم کم 
شاید به خاطر همین هم از هم جدا 
شدیم. در آنجا دیگر زمینه برای ما 

هم مهیا نبود.

ــی شـــمـــا را جـــزو  ــن ــع ی
ــه حــســاب  دگـــرانـــدیـــشـــان بـ

می آوردند؟
نه. این هم سلیقه ای بود و 
اینطور نبود که برای آن برنامه ریزی 
شده باشد. مثال مدیری متمایل بود 

که آن فضا بیشتر فراهم شود.

اما دیگر آن سعه صدر ادامه 
پیدا نکرد؟

ما هم که خودمان را یک جریان 
درستی قلمداد می کردیم، برای ما 
هم مهیا نبود. اینطور نبود که فقط 
برای آنها فضا مهیا نباشد. آنها مدتی 
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ادامه دادند، اما ما هم اینطور نبود 
که بتوانیم در آنجا فعالیت خودمان 
را ادامه بدهیم. باالخره در دفتر 
تبلیغات افکار و عقاید مختلفی وجود 
دارد. گرایش های مختلفی وجود 
دارد. نمی توان گفت که بر آن تنها 
یک گرایش حاکم است. ممکن است 
که در برهه ای یک فکر بیشتر بوده و 

در یک برهه ای نبوده.
بنده در این زمینه شاهد زنده هستم. 
آقای ملکیان انسان بسیار متخلقی 
بود و از ایشان استفاده می کردیم. 
در ابتدا در واحد ترجمه از ایشان 
استفاده می کردیم. ایشان نکات 
بسیار خوبی را مطرح می کرد، 
کالس هایی داشتیم، ولی وقتی 
نوبت فکر و اندیشه رسید، کم کم 
احساس کردیم که شاید نتوانیم 
آن فکر را بپذیریم و ما در مسیری 
متفاوت از ایشان حرکت می کردیم. 
البته به شخصیت ایشان احترام 
می گذاشتیم. به منزل ایشان رفت 
و آمد داشتیم. اینطور نبود که چون 
ما با هم دوست هستیم، فکر ایشان 
را کامل بپذیریم. ممکن است برخی 
چیزهای خوب داشته باشند و برخی 
چیزهای قابل نقد هم داشته باشند.
من در همان سال ها برای ایشان 
در این بحث که ایشان معتقد بود 
عقل و دین قابل جمع نیستند، 
نقدی نوشتم. ایشان معتقد بود که 
انسان باید یا عاقل باشد یا متدین. 
نمی شود هم عاقل بود و هم متدین. 
این ایمان گرایی صرف ریشه در 
دنیای غرب دارد و شاید بگوییم 
که در دنیای معاصر و در چند قرن 
اخیر توسط آق��ای کرکگور -پدر 
اگزیستانسیالیسم- جدید مطرح 
شد. ایشان یک سوءفهمی از کتاب 
مقدس پیدا ک��رده و می گوید که 

وقتی خداوند به حضرت ابراهیم 
گفت: فرزندت را ذبح کن، عقل 
می گوید که نباید فرزندت را ذبح 
کنی، خدا می گوید که باید فرزندت 
را ذبح کنی. ایشان برای اینکه به 
فرمان خدا گوش دهد، باید عقلش 
را کنار بگذارد. پس عقل با دین 
جمع نمی شود. اگر در اینجا گفته 
شود که عقالنیت بشر اقتضا می کند 
که فرزندت را قربانی کنی. چون 
وقتی خودت و فرزندت همه تحت 
اختیار خدا هستند، خدا خالق 
همه ما است، مهربان است، رحیم 
است. چطور چیزی را که خدا گفته 
است انجام ندهیم. وقتی حیات 
به دست خدا است. در اینجا آقای 
ملکیان گفتند که عقل و دین قابل 
جمع نیست، چرا که هر یک به یک 
چیز متفاوتی فرمان می دهند. لذا 
گفت که هرچه انسان جاهل تر 
باشد، ایمانش بیشتر است. این 
بحث در اسالم درست نیست. به 
ما گفته اند که فکر کنید. راجع به 
خدا و جهان هستی و خودتان فکر 
کنید. شما چگونه خلق شده اید؟ 
آیا شما خالق هستید؟ این همه 
سفارش به تدبر و تفکر است. اصول 
دین ما عقالنی است و باید براساس 
تعقل و تفکر خودت به آن برسی، 
تقلیدی نیست. در هر صورت ایشان 
چنین عقیده ای را مطرح کردند، با 
اینکه ما به شخصیت ایشان احترام 
می گذاشتیم، ولی این عقیده را 

نمی پذیرفتیم.

ــت که  ــف ــوان گ ــی تـ آیـــا مـ
ــوزه علمیه  ــن ورزی ما در ح دیـ
منافاتی با تعقل ندارد اما از طرف 
دیگر تضارب آراء را هم نمی پذیرد؟ 
تصور می شود فضایی که شما از 

دفتر تبلیغات ترسیم کردید به 
این معنا است که ما از همان ابتدا 
یک تلقی جرم انگارانه از تضارب 
آراء و ورود افکار جدید داشتیم. 
همانطور که فرمودید کتاب هایی 
که ترجمه شده است صرفا جهت 
اطالع اساتید و علما چاپ می شده 
و همین آقای ملکیان که از واحد 
ترجمه وارد حوزه نظریه پردازی 
می شود، مطرود می شود. در 
واقع پایه ای که باعث آزاداندیشی 
و روشنفکری می شود، که همان 
فضای تضارب آراء است، که این را 
نمی پذیریم، در حالی که عقالنیت 
را می پذیریم. ممکن است این 
فضا بستری برای افتادن طلبه ها 
در فضای روشنفکری غرب زده 

ایجاد کند.
بنده فکر می کنم نحوه بیان 
بسیار اثرگذار است. نحوه ورود و 
خروج اف��راد به موضوع بسیار اثر 
دارد. شما می توانید الحادی ترین 
مطلب را به گونه ای بیان کنید که 
هیچ حساسیتی را برنیانگیزاند. به 
یاد دارم که کتاب فلسفه دین جان 
هاسپرس را خدمت مقام معظم 
رهبری دادیم. ایشان گفتند که اتفاقا 
ما هم می خواهیم که حوزه علمیه با 

این بحث ها آشنا باشد.

یعنی نظر ایشان این بود که 
این گروه آثار به شکل عمومی در 

حوزه علمیه عرضه شود؟
بله. از صورت شخصی در آمده 

و به شکل نهاد ارائه شود.

این در شرایطی بود که شما 
در حوزه علمیه این کتاب را به 
عنوان کتاب ضاله، به صورت 

محدود عرضه می کردید.
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بله. ولی ایشان سعه صدر داشت. به 
نظر بنده جناب آقای ملکیان که من 
همیشه به شخصیت ایشان احترام 
گذاشتم، می توانست مطالب را به 
گونه ای بیان کند که حساسیت را 
بر نیانگیزاند. ایشان گفت که شاه 
بیت این متدینان خداست، اما هزار 
دردا و دریغا و اما و هزار افسوس که 
این خدا را با هیچ یک از معیارهای 
شناخته شده بشری نمی توان اثبات 
کرد. انسانی که به خدا اعتقاد دارد و 
جانش را داده، می تواند این بحث را 
به شکل دیگری مطرح کند. یا اینکه 
در کتاب ها و درس هایی که آقای 
ملکیان داشت؛ چه اشکالی داشت 
نظر موافق و مخالف را می آورد، مثال 
هم جنبه اثباتی و هم جنبه سلبی 
مطالب بیان شده و سعی می شد از 

حساسیت ها کاسته شود.
بنده روزی ب��ه یکی از بزرگان 
حوزه علمیه عرض کردم که این 
روشنفکران ما در حوزه دین مطالبی 
دارن��د، اج��ازه بدهید که به حوزه 
علمیه بیایند و حرف هایشان را 
بگویند. وگرنه می روند و در جاهای 
دیگر حرف هایشان را می گویند. 
ایشان خیلی هم استقبال کردند و 

گفتند که خیلی خوب است.

امکانش هست نام ایشان را 
بفرمایید؟

 حضرت آیت الله سبحانی 
بودند که مسئول مؤسسه کالم 
هستند، بسیار استقبال کردند و به 
بنده گفتند اگر خودتان مسئولیتش 
را قبول می کنید، روشنفکران 
بیایند، بحث کنند، صحبت کنند. 
اما بنده بررسی کردم و دیدم که کار 
پرمشغله ای است و بنده هم فرصت 
کافی نداشتم، در این موارد آقایان 

استقبال می کنند و اینطور نیست 
که از افکار جدید استقبال نشود.

به نظرم حوزه علمیه امروز با حوزهای 
قدیم متفاوت است. در قدیم مثال 
ممکن بود که زبان انگلیسی نخوانند، 
اما امروز آشنایی با زبان های مختلف 
برای طلبه ها افتخار است؛ در حالی 
که قبال می گفتند این طلبه زبان 
کفار را خوانده است. به یاد دارم که 
مقام معظم رهبری یک بار که به قم 
تشریف آورده بودند، گفتند: وقتی 
که فردی مطلبی را مطرح می کند، 
خوب است که شما اطالع داشته 
باشید، بحث کنید، پاسخ دهید، در 

این زمینه مقاله بنویسید.
اخیرا یکی از روشنفکران دینی 
ما مطرح کرده است که انقالب ما 
مبتنی بر فقه بوده و فقه ما هم بدوی 
و استخوانی و برای زمان های قدیم 
است. در این مورد کسی از حوزه 
علمیه برنخواست که از این فقه دفاع 
کند، که فقه ما استخوانی و بدوی 
نیست. در حوزه علمیه کمی بی حالی 
احساس می شود. یعنی آن شور و 
شعف و انرژی در حوزه های علمیه 

آنطور که باید و شاید وجود ندارد.

یکی از تــجــارب شما در 
مواجه با جریان های روشنفکری 
اتفاقات اخیری بود که  برخی از 
روشنفکران مراجع را به مناظره 
ــت الله  طلبیدند. بــه ویـــژه آی
سبحانی که شما به عنوان نماینده 
ایشان برای مناظره و پاسخ معرفی 
شدید. در این مواجهه شما سعه 
صدر جریان نواندیشی را چگونه 
ارزیــابــی کــردیــد؟ آیــا حاضر به 
دیالوگ و گفتگو هستند یا صرفا 

یک ژست تضارب آراء است؟
جناب استاد مجتهد شبستری 

سالیانی است که در این حوزه ها کار 
کرده  و در دانشکده الهیات استاد 
بوده اند. خودشان طلبه و معمم 
بوده و شاگرد برخی از مراجع بودند. 
ایشان نامه ای به مراجع تقلید نوشت 
که شما چهل سال است که تفسیر 
غیرانسانی و غیراخالقی و توأم با 
خشونت از دین ارائه داده اید. یک 
سری مقاالتی نوشته بود و گفته 
بود که اگر می توانید اینها را نقد 
کنید. شماها نمی دانید که من چه 
می گویم. اصال از این مباحث اطالع 
ندارید و تهمت و افترا می زنید. صرف 
نظر کنیم از اینکه این نوع لحن کالم 
مناسب نبود، در حوزه علم که نباید 

با این ادبیات خشن برخورد شود.
با توجه به اینکه ما مدت هاست محضر 
آیت الله سبحانی هستیم و ایشان از 
نزدیک می شناسند لطف کردند 
و ما را به عنوان نماینده خودشان 
معرفی کردند و گفتند اگر نکته ای 
دارید با ایشان مطرح کنید. ما به 
آقای شبستری درخواست دادیم 
که هر کجا شما بفرمایید ما حاضر 
به مناظره هستیم. البته ایشان 
نیامد و گفت که من فقط می خواهم 
با خود مراجع مناظره کنم. بنده 
گفتم هدف شما اصالح گری است 
و بدین شکل بهره ای از اصالح گری 
هم محقق می شود. حداکثر اینکه 
در آخر می گویید که این آقا چیزی 
بلد نبود. در هر صورت ایشان نیامد، 
من هم احساس کردم که الزم است 
که پاسخ هایی داده شود، این بود که 
پاسخ هایی دادیم. البته ایشان هیچ 

پاسخی در این زمینه نداد.
مثال ایشان یک نمونه مطرح کرده بود 
که چون ما نمی توانیم خدا را با عقل 
اثبات کنیم، پس ما در اصل وحی 
تردید داریم. اصال اینکه خداوند 
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در زم��ان خاصی و مکان خاصی 
به پیامبر وحی کرده باشد در این 
تردید داریم. به نظرم ایشان  نسبت 
به بحث های فلسفی چندان اشراف 
و ورود نداشتند. باالخره این همه 
فالسفه در طول تاریخ بحث کردند 
و عده ای هم مخالفت کردند، ولی 
اکثر فیلسوف ها از این استدالل ها 
حمایت کردند. خود کانت که یک 
خریت در این فن است با اینکه 
می گوید که من استدالل های نظری 
را قبول ندارم، اما برای وجود خدا 
استدالل اخالقی می آورد. اینطور 
نیست که گفته شود هیچ استدالل 
عقلی وجود ن��دارد. لزومی ندارد 
که حتما استدالل عقلی باشد. 
ایمان گراها معتقدند که ما باید ایمان 
بیاوریم. دالیلی می آورند که عقل را 
در مسائل دینی نباید دخیل کنیم. 
اینها که چنین اعتقادی دارند، آیا 
به وجود خدا یقین ندارند؟ وحی را 
زیر سوال می برند؟ یعنی نه ایمان گرا 
هستند و نه عقل گرا؟ یک چیزهایی 
در ذهنشان رفته و گویا بهره ای از 

حقیقت نبرده اند.
ای کاش می آمدند و بحث می شد و 
رسانه ها هم پوشش می دادند. همان 
زمان که من در دفتر تبلیغات بودم 
آقای شبستری را دعوت می کردیم، 
تازه اولین کتابی را که می خواست 
بنویسد به آنجا آمد و گزارش داد. ما 
هم در فضای خیلی صمیمی طلبه ها 
را آوردیم و سوال می کردند. به نظرم 
هرچه دیالوگ برقرار شود و گفتگو 
شود انسان بهتر به واقعیت می رسد.

مورد دیگر اینکه ایشان نظرشان این 
بود که اسالم با فرهنگ زمانه عجین 
بوده و منحصر به عصر جاهلیت است 
و دیگر به درد ما نمی خورد. اینگونه 
بحث ها باید دارای استدالل و دالیل 

مشخص باشد. لذا، در آخر نتیجه 
گرفته بود که بهترین راه این است که 
ما باید اسالم را کنار بگذاریم و حقوق 
بشر غربی را جایگزین آن کنیم. 
براساس این افکار مراجع را مورد 
عتاب و خطاب قرار دادند. اینطور که 
شما بیان کردید، چون ما استدالل 
عقلی نداریم پس نمی توانیم خدا 
را ثابت کنیم، وقتی هم که ثابت 
نمی کنیم، ثابت هم که نمی کنیم، 
در نتیجه بحث وحی با مشکل روبرو 
شده و زیرآب همه چیز زده می شود.

باید بحث شود که کدام استدالل های 
عقلی و قاعده فلسفی را قبول 
ندارید، کدام نحله فلسفی را قبول 
دارید که چنین تفکری پیدا کرده اید. 
از یک جایی باید شروع شود. به 
نظرم اگر آقای شبستری وارد بحث 
می شد، خوب بود. باالخره ایشان 
در دانشگاه تهران همکار ما بود. 
ما هم حدود چهل سال است که 
با این مباحث آشنا هستیم. بنده 
این گروه پاسخ ها را در کتابی به نام 
»نواندیشی و اصالح گری دینی« 
ج��م��ع آوری ک���رده ام. بنده وقتی 
می خواستم مطالب این کتاب را 
بنویسم، حتما در کالس های دکتری 
مطرح می کردم و از دانشجویان 
می خواستم که هر اشکالی دارد 
به من بگویند تا من اصالح کنم. 
مخاطبان که مطالب می خواندند، 
حتی کسانی که دوستدار آقای 
شبستری بودند، می گفتند که 

جواب های شما قانع کننده است.

در واقع می توان گفت که 
جریان روشنفکری علی رغم 
ژست آزاداندیشی ای که دارد، 
ــات هــمــدالنــه ای  ــی چــنــدان ادب
نداشته و یک مقدار در ادبیات 

علمی خــودش سلبی برخورد 
می کند.

بله. یک مقداری از موضع باال 
صحبت می کنند. فکر می کنند که 
فقط خودشان می فهمند و دیگران 
نمی فهمند. آیا احتمال نمی دهند 
که اشتباه می کنند؟ همین آقای 
شبستری یک تفکری دارد و می گوید 
که هیچ کسی نباید قرائت خودش را 
قطعی بپندارد. در حالی که ایشان 
قرائت خودش را قطعی می پندارد، 
در صورتی که با فلسفه وجودی آن 

ناسازگار است.
یا مثال آقای سروش اخیرا مطلبی 
نوشته بود که براساس آن اصال بحث 
وحی به امامان، عصمت و امام زمان و 
همه اینها را شیعه غالی ایران اضافه 
کرده است و اینها جزو مبانی تشیع 

نبوده است.
ما از حوزه توقع داریم که وقتی بحثی 
پیرامون تشیع مطرح شد، حرکتی 
ایجاد شود. اما گویا هیچ کسی حال 
ندارد. بنده به آقای سروش پاسخ 
دادم شما که قائل هستید به همه 
انسان ها وحی می شود و آن هم 
وحی رسالی. در حالی که شیعه 
قائل است که به امامان وحی غیر 
رسالی می شود. شما معتقدید که 
وحی از سنخ تجربه دینی است و 
تجربه دینی در مورد دیگر انسان ها 
رخ می دهد. همه می توانند دین خدا 
را کامل کنند. شما که به تشیع گیر 
می دهید قائل هستید که همه آدم ها 
پیامبر هستند. اگر کسی غالی باشد 

شما غالی هستید.

در جمع بندی باید گفت که 
دو معضل اساسی وجود دارد، 
یکی اینکه جریان روشنفکری 
ــه ای در  ــدالن ــم ــه ادبـــیـــات ه ک

ما به آقای 
شبستری 

درخواست دادیم 
که هر کجا شما 

بفرمایید ما حاضر 
به مناظره هستیم. 
البته ایشان نیامد 
و گفت که من 
فقط می خواهم 
با خود مراجع 
مناظره کنم. 

بنده گفتم هدف 
شما اصالح گری 

است و بدین 
شکل بهره ای از 
اصالح گری هم 
محقق می شود. 
حداکثر اینکه 

در آخر می گویید 
که این آقا چیزی 
بلد نبود. در هر 
صورت ایشان 
نیامد، من هم 
احساس کردم 

که الزم است که 
پاسخ هایی داده 
شود، این بود که 
پاسخ هایی دادیم. 
البته ایشان هیچ 
پاسخی در این 

زمینه نداد.
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دیالوگ های خود ندارد. از طرف 
دیگر حــوزه علمیه هم حــال و 
حوصله بــرقــراری ارتباط و آن 
سعه صدر الزم برای تضارب آراء 
را ندارد. با این وجود شما آینده 
روشنفکری در حوزه را چطور 

ارزیابی می کنید؟
در حوزه های علمیه حرکتی 
به شکل بالنده در حال شکل گیری 
اس��ت و نسبت به گذشته بسیار 
متفاوت شده است. کارهای خوبی 
که در ح��وزه علمیه انجام شده، 
قابل ستایش است و ان شاالله فکر 
می کنم که آینده روشنی را در پیش 
داشته باشیم، به گونه ای که قم مرکز 

دیالوگ های دینی برای همه دنیا 
شود و آنچنان افرادی در مباحث 
فکری و عقیدتی داشته باشیم که 
تخصص الزم را در آن حوزه ها دارند 
و هیچ بیمی هم نداشته باشند که 
بحثی مطرح شود. این رسالت حوزه 
است که اینطور افراد را تربیت کند.
ما نباید همه وقتمان را برای فقه و 
اصول بگذاریم. اینها مباحث خوب و 
مهمی هستند، اما امروز دنیا و تشیع 
به چیزهای دیگری هم نیاز دارد. 
باالخره در زمینه های مختلف افراد 
متخصصی باید باشند، خریت آن فن 
باشند، وقتی بحثی مطرح می شود، 
سابقه و مزایا و اشکاالت آن بحث را 

بدانند و بیان کنند که این فکر چه 
اشکاالت و مزایایی دارد.

ما که قائل هستیم اسالم دین جهانی 
است و آن هم با قرائت شیعی، باید 
خودمان را برای یک مواجهه فکری 
با کل دنیا آماده کنیم. لذا، یکی از 
وظایف منتظران این است که هم با 
اخالق نیک و فروتنانه خودسازی 
کنند، هم دیگران را اصالح کنند و 
زمینه را برای ظهور حضرت فراهم 
سازند. البته دنیای غرب هم تالش 
بسیار گسترده ای می کند که ما 
را یک گروه انسان های بی منطق 
نشان دهد. ما باید نشان دهیم که 
اهل اخالق، منطق و مدارا هستیم.
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نواندیشی واژه مبهمی 
در فضای جریان شناسی حوزه 
ــای  ــرده ــک علمیه اســـت. روی
مختلفی در مفهوم شناسی 
نواندیشی وجود دارد که بعضا در 

استعمال این واژه برای جریان های 
حوزوی، ما را دچار چالش می کند. 
برخی آن را به عنوان یک وصف 
ــرای جریان های  مدح کننده ب
فکری استفاده می کنند. برخی 

آن را مذموم می دانند و برای 
تخریب یا تضعیف جریان های 
ــوزوی آن را بکار می گیرند.  ح
خــوب اســت قبل از آنکه وارد 
بحث شویم دیدگاه تان را پیرامون 

مفهوم »نواندیشی« برای معرفی جریان های حوزوی 
ݡگویا نیست/ آزاداندیشی در حوزه 

باید روشمند باشد

مباحثات در چهارمین گفتگوی خود پیرامون پرونده »نوادیشی در حوزه« گفتگویی با حجت االسالم و المسلمین 
سید عبدالمجید اشکوری، استاد حوزه علمیه و نویسنده و پژوهشگر مسائل سیاسی داشته است که مشروح آن 

را در ادامه می خوانید:

گفتوگوباحجتاالسالموالمسلمینسیدعبدالمجیداشکوری
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مفهوم شناسی نواندیشی در 
حوزه علمیه بفرمایید.

من قبل از آنکه موضوعات 
را به صورت درون ح��وزوی ببینم 
بحث را به صورت جریانی مطرح 
می کنم. در حوزه جریانی، وقتی 
م��ی خ��واه��ی��م در داخ���ل ای���ران 
جریان شناسی کنیم، این جریان ها 
را براساس نظام های فکری شان 
تقسیم بندی می کنیم. وقتی وارد 
حوزه نظام فکری می شویم – یعنی 
از موضوعات معرفت شناسی، 
هستی شناسی و انسان شناسی 
شروع می کنیم تا فلسفه های مضاف 
و حوزه های اندیشه ای و غیره- 
موضوع را به صورت کلی می بینیم 
و در تقسیم بندی آن اینگونه عنوان 

می کنیم:
جریان اول جریانی است که نظام 
فکری اش را براساس متون دینی 
اسالم و بر پایه اجتهاد شیعی شکل 

می دهد.
جریان دوم، جریانی است که نظام 
فکری اش را براساس آموزه های 
متون دینی اسالم، اما بر پایه مکاتب 
اهل سنت شکل م��ی ده��د. یک 
جریان اهل سنت می بینیم که بسیار 

گسترده است
جریان سوم، جریانی است که نظام 
فکری اش را از غرب می گیرد. آنها 
را تقسیم می کنیم به لیبرالیست ها 
و مارکسیست ها و بعد لیبرال ها 
را تقسیم می کنیم ب��ه لیبرال 

دموکرات ها، لیبرال سوسیال ها.
ب��ع��د م��ی گ��وی��ی��م ج��ری��ان ه��ای 
ادغ��ام��ی- ی��ا ب��ه عبارتی ک��ه در 
جامعه ما شهرت دارد جریان های 
التقاطی- از ادغ��ام آم��وزه ه��ای 
دینی اسالم با مکاتب غربی شکل 
می گیرد، که یا التقاط لیبرالیستی 

هستند و یا التقاط مارکسیستی. 
بخش دیگر جریان های تحریفی 
هستند. جریان هایی که به صورت 
غیرروشمند چیزی را به دین اضافه 

یا کم می کنند.
وقتی من از این منظر به موضوعات 
نگاه می کنم مفهوم نواندیشی 
دینی را، همانطور که شما عنوان 
کردید، مفهومی گویا نمی بینم 
که بخواهم براساس آن تقسیمات 
حوزوی داشته باشم. من اینگونه 
می گویم: یا این فرد التقاطی است 
یا التقاطی نیست. مجددا در خود 
این جریان ها نیز اختالفاتی وجود 
دارد. یعنی آن هایی که در جریان 
»اجتهاد شیعی« قرار می گیرند 
اختالف دارن��د. این اختالفات از 
اختالف در فتاوا شروع می شود و تا 
حوزه اعتقادی را در برمی گیرد. اما 
آن روشمندی  برای من مهم است 
که با روش اجتهاد شیعی به سراغ 
موضوعات می آیند. بدین صورت، 
وقتی جریان نواندیشی دینی را 
مالحظه می کنم می بینم گویا نیست 
که بخواهم جریان های حوزوی را با 
آن تقسیم بندی کنم. مثال  شهید 
مطهری را کجا قرار دهم؟ او را در 
جریان نواندیش قرار دهم یا ندهم؟ 
من می گویم آن هایی که در جریان 
اول هستند نسبت به امور مختلف 
دارای حرف های متخلف هستند. 
مثال در فقه نظراتی را عنوان می کنند 
که ممکن است با هم اختالفاتی هم 
داشته باشند. مثال در امر سیاسی 
ممکن است با هم اختالفاتی داشته 
باشند، کسی والیت فقیه را بپذیر و 
یا کس دیگری آن را نپذیرد. حاال 
من کدام را نواندیش دینی بدانم و 
کدام را ندانم؟ لذا تقسیم بندی من 
بر این اساس شکل می گیرد که عام تر 

از مفاهیمی مثل نواندیشی است
وقتی که بحث اجتهاد شیعی مطرح 
ش��ده و جریان اصولی حاکم بر 
حوزه های علمیه ما می شود، از آن 
زمان دیگر اختالف زیادی بین عقل 
و دین نمی بینم. به ویژه نه تنها در 
بخش احکام، بلکه در بخش مباحث 
کالمی و فلسفی و فلسفه های مضاف 
و غیره. آنجا مشاهده می کنیم 
که جریان  شیعی که یک جریان 
عقل گرا است – به جریان شیعی، 
جریان عقلیون هم گفته می شود- و 
براساس مسأله ای که امام خمینی 
مطرح می کنند که شرایط زمانی و 
مکانی در فقاهت موثر است، و جریان 
اجتهاد شیعی بنا به نظر شهید 
مطهری یک اجتهاد پویا است که 
مدام می خواهد تئوری تولید کند، 
من نمی توانم حوزویان را بر اساس 

نواندیشی تقسیم بندی کنم.
اما یک مسأله ای وجود دارد. وقتی 
ما با غرب جدید برخورد پیدا کردیم، 
نسبت به غرب جدید که عنوان تجدد 
به خود گرفت، یک تقسیم بندی 
در جامعه ما شکل گرفت. در آنجا 
دیگر بحث نواندیشی دینی مطرح 
نبود، بلکه بحث روشنفکر دینی 
را مطرح کردند. یعنی از اصطالح 
»روشنفکری دینی« استفاده کردند. 
گفتند آدم ها در رابطه با غرب به دو 
دسته تقسیم می شوند، یک دسته 
کسانی هستند که می گویند دین 
متعلق به سنت است و امر دینی را 
با یک نگاه تاریخی سنت قلمداد 
می کنند. برخی آمدند و گفتند دین 
را باید کنار گذاشت. یک جریانی 
شکل گرفت که ما به آن الئیک 
می گوییم. این جریان می گوید حاال 
که دنیای مدرن آمده است، دنیای 
مدرن دین را به عنوان سنت کنار 
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می گذارد و ما هم باید آن را کنار 
بگذاریم.

جریان دیگری هم در کنار آن شکل 
گرفت که می خواست میان سنت 
و مدرنیته جمع کند، به آن جریان 
گفتند »روشنفکر دینی« لذا یک 
بحثی آغاز شد و گفتند روشنفکری 
ب��ه دو بخش تقسیم م��ی ش��ود، 
روشنفکران الئیک و روشنفکران 
دینی. هر کسی هم که در مقابل این 
روشنفکرها موضع گیری می کرد، 
به آنها گفته شد که شما »سنت گرا« 
هستید. یعنی ه��ر کسی ک��ه از 
موضع حوزوی در مقابل مدرنیته 
موضع گیری می کرد، اینها را به 
عنوان سنت گرا تلقی کردند، یعنی 
گفتند که شما نه روشنفکر الئیک 
هستید و نه روشنفکر دینی. این 
یک اصطالح عمومی در حوزه 

جریان شناسی شکل گرفت.
ام��ا اینکه بگوییم در حوزه های 
علمیه می توان از این تقسیم بندی 
استفاده ک��رد، من آن را دقیق 
نمی دانم. نواندیشی دینی را چه 
تعریف کنیم؟ مثال بگوییم هر کسی 
که ن��وآوری دارد نواندیش است؟ 
در پاسخ می توان گفت این نوآوری 
یا برپایه اجتهاد شیعی است، یا 
برپایه اجتهاد شیعی نیست. اگر 
بر پایه اجتهاد شیعی نباشد، جزو 
تحریفیون قلمداد می شود، اگر با 
روشمندی شیعی بیاید، همان روش 
اجتهادی می شود، که البته اجتهاد 

او با اجتهاد دیگری تفاوت دارد.
خود اینهایی که حرف های جدید 
م��ی زن��ن��د، ح��رف ه��ای مختلفی 
دارن��د. گاهی اوقات نوآوری های 
دینی ای که مطرح می کنیم به معنای 
احیاگری های دینی است. یعنی 
می خواهند دین را احیاء کنند و از 

دل آن با روش اجتهادی و مطابق 
دین نوآوری داشته باشند که اتفاقا 
با مدرن هم تفاوت دارد، یعنی با 
مبانی مدرنیزم کامال متفاوت است. 
به طور مثال وقتی عنوانی مانند 
مردم ساالری دینی مطرح می شود، 
بر پایه اجتهاد شیعی است. امام 
خمینی هم اینگونه عنوان می کند 
که: »نظام جمهوری اسالمی، نه یک 
کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر«. 
حاال ما این را جزء سنت بدانیم یا 
دنباله ی نواندیشی دینی بدانیم؟ 
در حالیکه مولفه هایی که او برای 
مردم ساالری دینی طرح می کند، 
بسیار با آن چیزی که در دنیای مدرن 
مطرح می شود، متفاوت است. حاال 
ما این در کدام دسته ها و گروه ها قرار 
دهیم؟ لذا من این واژه ها را چندان 
گویا نمی دانم که براساس آن ها 
جریان های حوزوی را تقسیم کنیم.

از طرفی هم یک تفاوتی 
ــود دارد میان یک جریان  وج
اجتهادی   که جهان مدرن برایش 
مساله نیست، و یــک جریان 
اجتهادی- مثل حضرت امام که 
فرمودید- که در دنیای مدرن به 
دنبال یک مدل و یک جایگزین 
است که حاال لزوما هم جایگزین 
نیست، بلکه یک تعاملی میان 
روش اجتهادی و جهان مدرن 
برقرار می کند. باالخره بین این 
دو رویکرد اجتهادی یک تفاوتی 

وجود دارد.
این روش اجتهادی از سابق 

وجود داشته است.

چرا برخی ها مانند حضرت 
ــک فــضــای تعاملی  ــه ی ــام ب امـ
می رسند و ناچار می شوند که 

ساختار سیاسی- اجتماعی 
ــدرن  ــر عقالنیت م مبتنی ب
طراحی کنند، اما برخی ها کناره 

می گیرند.
عقالنیت مدرن نیست، اتفاقا 

با عقالنیت مدرن متفاوت است.

به آن نزدیک می شود
حتی نزدیک هم نمی شود و 
پایه های اجتهادی خودش را دارد. 

درک این مفهوم بسیار مهم است.

مــی خــواهــم بگوییم این 
تفاوت از کجا ناشی می شود که 
امام خمینی ساختار سیاسی – 
اجتماعی طراحی می کند، کمیته 
امداد تشکیل می دهد، شورای 
نگهبان تاسیس می کند، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و … . این 
ساختار در تفکر سنتی اجتهادی 
ما نبوده و فقهای ما هم نزدیک آن 
نمی شدند. این با تفکر سنتی که 
اصال وارد فهم ساختارهای جدید 
نمی شود و پیشنهادی هم برای آن 

ندارد، چه تفاوتی دارد؟
شما می توانید این جریان 
را که حضرت امام هم با اصطالح 
»تحجر« به آن اشاره می کند متحجر 
بدانید. اما اینکه بگوییم هر کسی که 
به دنبال تلفیق بین دین و مدرنیته 
باشد، نواندیش است، و هر کسی که 
به دنبال این نباشد، نواندیش نیست، 
معتقدم این را نمی تواند به عنوان 
مالک قرار داد. نه اینکه امام خمینی 
در حوزه احیاگری های دینی اش، 
آن موقع که با زمانه روبرو می شود، 
متناسب ب��ا زم��ان��ه ساختارهای 
سیاسی و امثال اینها را ایجاد نکند. 
این به دقت در مفاهیم برمی گردد. 
وقتی امام خمینی این کار را انجام 
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می دهد، با روش اجتهادی خودش 
این کار را انجام می دهد، با فضا و 
موضوعات جدید روبرو می شود و 
عمدتا در طول تاریخ، جریان شیعی 

اینگونه بوده است.
ما بحثی با عنوان سیر نهضت 
تحوالت شیعی داریم. وقتی شما 
به این سیر نگاه می کنید، مالحظه 
می کنید که متناسب با شرایط، خود 
را بازتولید می کند و پیوسته جلو 
می آید. ما می گوییم نهضت شیعی 
سه دوره را پشت سر گذاشته است:
به یک دوره رابطه علمی می گوییم. 
در حوزه رابطه علمی، شیعه در دو 
بخش مرجعیت علمی و مرجعیت 
سیاسی، ائمه را از همان دوره اولیه 
تا دوره غیبت مالک قرار می دهد. 
در این دوره که یک بازه زمانی هزار 
ساله است، مردم جامعه ای که  تحت 
نفوذ تفکرات اسالمی هستند- یعنی 
جامعه اسالمی ای که اول از یک 
دولت شهر مدینه شروع می شود، 
بعد وارد منطقه حجاز شده، و دولت 
منطقه می شود، یعنی دولتی که 
کشورهای زیادی را اداره می کند-، 
درکی اصطالحی از مفهوم مرجعیت 
دینی و علمی و نیز از امامت و حتی 
ربوبیت الهی ندارند. اکثریت مردم 
از اهل سنت هستند. حکومت در 
دست اهل سنت است، بر شیعیان 
هم بسیار سخت می گیرند. تمام 
تالش شیعه در این دوره این است 
که معارف خود را از نسلی به نسل 
بعدی انتقال دهد. رابطه هم یک 
رابطه علمی در یک فضای بسیار 
سخت است. این شرایط تا حمله 
مغول ها و شکل گیری دولت صفویه 

ادامه دارد.
وقتی دولت صفویه شکل می گیرد 
و از محقق کرکی دعوت می شود 

که به ایران بیاید، به مرور زمان و 
ظرف پنجاه سال، یک دولت شیعی 
تشکیل  می شود و اکثریت مردم 
ایران هم، شیعه هستند. در اینجا 
مرجعیت شیعی می خواهد خود 
را با توجه به همان مبانی شیعی با 
دوران و خصوصیات زمانه متناسب 
کند. حرف هایی که در اینجا مطرح 
می شود، در گذشته مطرح نبوده و 
فضای جدیدی است. این فضای 
جدید نیز پستی و بلندی هایی دارد. 
مثال در دوره نادرشاه افشار با وجود 
پستی و بلندی ها، سواالت مختلفی 
برای مرجعیت دینی به وجود می آید. 
یک زمانی نادرشاه به دنبال گسترش 
شیعه است، یک زمانی هم به دنبال 
براندازی شیعه است. لذا سواالت 
مطرح شده تغییر کرده و پاسخ ها هم 
تغییر می کند و شیعه برای شرایط 
زمانه جدید به دنبال آن است که با 
همان روش اجتهادی پاسخ های 
جدیدی را مطرح کند. این دوره تا 

دوره قاجاریه ادامه دارد.
از اوایل دوره قاجاریه جریان اصولی 
با فعالیت های وحید بهبهانی شکل 
می گیرد و جریان اصولی به جای 
اخباری گری در حوزه های علمیه 
ما حاکم می شود، با شکل گیری 
مرجعیت عامه شیخ انصاری، از آن 
دوره روابط تغییر می کند. مرجعیت 
شیعی در دوره سابق، مرجعیت 
عامه را نداشته و صاحب قدرت 
نبوده است، اما االن صاحب قدرت 
شده است، وقتی که صاحب قدرت 
شده، مسئولیت ها و پرسش های 
مختلفی بر آن وارد می شود. در این 
دوره به یکباره در جنگ های ایران 
و روس امثال کاشف الغطاء اعالم 
جهاد می کنند. در این موقعیت 
شما نمی توانید بگویید که چرا 

علمای گذشته اعالم جهاد نکردند 
و کاشف الغطاء اعالم جهاد کرد؟ 
این همان مشکل تشیع صفوی و 
تشیع علوی دکتر علی شریعتی 
است که نمی داند شرایط زمانی 
با یکدیگر متفاوت هستند. وقتی 
محقق کرکی از جبل عامل لبنان 
به ایران می آید، یک دولت شیعی 
وجود دارد، همه مناطق اسالمی 
در دست اهل سنت است، جامعه 
ایرانی هم اهل سنت است. در این 
موقعیت او به عنوان عالم شیعی برای 
چه کسی اعالم جهاد کند؟ اصال 
این سوالش نیست، سوال او این 
است که از این فضا چگونه استفاده 
کنم برای اینکه مبانی و اعتقادات 
شیعی را در این جامعه گسترش 
دهم تا این افراد با تفکر شیعی آشنا 
شوند و شیعی مذهب شوند. وقتی 
دی و مرجعیت عامه  د و مقلِّ رابطه مقلَّ
شکل گرفت، مسئولیت های فقیه 
هم متفاوت شده است و می خواهد 
پاسخ هایی دهد. این پاسخ ها را بر 
چه اساسی می دهد؟ بر اساس همان 

فقاهت شیعی مطرح می کند.
بعد وارد رابطه والیی می شویم. 
یک زمانی مرجع می خواهد اعمال 
والیت در اجرای احکام کند، یک 
زمانی می خواهد در جعل قانون 
اعمال والیت کند، مانند کاری که 
میرزای شیرازی می کند.  اگر قبل از 
آن شرایط میرزای شیرازی بود، اصال 
این سوال برای او مطرح نبود، اصال 
کسی به فتوای او عمل نمی کرد. 
آن موقع مرجعیت علمی در اختیار 
علمای اه��ل سنت و مرجعیت 
سیاسی در دست دولت های اهل 

سنت بود.
در دوره مشروطه که وارد می شویم 
می خواهیم نظام سازی کنیم. 

مفهوم 
نواندیشی دینی 
را مفهومی گویا 

نمی بینم که 
بخواهم براساس 

آن تقسیمات 
حوزوی داشته 

باشم. من 
اینگونه می گویم: 

یا این فرد 
التقاطی است یا 
التقاطی نیست. 

اما آن روشمندی  
برای من مهم 

است که با روش 
اجتهاد شیعی به 
سراغ موضوعات 
می آیند. بدین 
صورت، وقتی 

جریان نواندیشی 
دینی را مالحظه 
می کنم می بینم 

گویا نیست 
که بخواهم 
جریان های 
حوزوی را با 

آن تقسیم بندی 
کنم.
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وارد مرحله جدیدی می شویم. 
در این دوره مردم شیعه شده اند، 
دیکتاتوری نیست، مرجعیت عامه 
شکل گرفته اس��ت، می خواهیم 
ب��راس��اس تفکر دینی خودمان 
نظام سازی کنیم. وقتی قرار است 
نظام سازی شود، بحث مشروطه 
مشروعه، جایگاه فقیه و تنبیه االمة 

مرحوم نائینی مطرح می شود.
سوال می شود چرا عالم قبلی این 
کارها را نکرد؟ چرا در دوران های 
قبلی چیزی مانند تنبیه االمه 
ننوشتند. در پاسخ باید گفت: 
مردم آن دوره هنوز مفهوم امامت را 
درک نکرده بودند و با تفکر شیعی 
آشنایی نداشتند. آن موضوعش 
تفکر شیعی است. اگر مثل شیخ 
مفید باشد می رود کتاب »ارشاد« 
می نویسند تا م��ردم را با مبانی 
فکری شیعه آشنا کند، می خواهد 
امامت را جا بیاندازد. در مشروطه ما 
موفق نمی شویم اما در دوره انقالب 
اسالمی ام��ام خمینی آم��ده یک 
دولتی تشکیل داده است. حاال که 
در این زمانه قرار می گیرد، شرایط 
سواالتی برای او در اداره کشور ایجاد 
می کند. اما بر چه اساسی سراغ این 
پرسش ها می رود؟ بر اساس همان 
اجتهاد شیعی. می خواهد بر پایه 
اجتهاد شیعی و مبتنی بر آموزه های 
دینی پاسخ س��واالت زمانه اش را 
بدهد. حتی ممکن است براساس 
اجتهاد شیعی یا روش حجیت، 
میان افراد اختالف هم ایجاد شود، 
یعنی می خواهد حجت این رفتار را 
از متون دینی استخراج کند. در این 
نقطه است که این بحث با مدرنیته 

متفاوت است.

مقصود بنده هــم همین 

اســت. امــا ما در همین جریان 
اجتهادی بــا دو خرده جریان 
مواجهه هستیم. یک جریانی که 
مدرنیته و سواالتی که برای شیعه 
ایجاد می کند برایش مساله است، 
مثل میرزای نائینی، مثل حضرت 
امام و … و یک جریان اجتهادی 
دیگری درون شیعه داریم که که 

برایش مدرنیته مساله نیست.
بنده به جای عبارت مدرن، 
سوال زمانه را در این بحث مطرح 

می کنم.

شاید در دوران صفویه، نظم 
سلطانی این دوره قرابت بیشتری 

با سنت حوزوی داشته باشد.
سنت حوزوی نیست. سنت 
حوزوی اصال حکومت ندارد و اصال 

مردم شیعه نیستند.

بله. حکومت نـــدارد، اما 
تناسب بیشتری بــا فرهنگ 
درون روحانیت دارد. علتش 
هم این است که روحانیت بعد از 
دوران غیبت عنوان نیابت امام را 
برعهده داشته و در بدنه فرهنگی 
جامعه به صورت خودبه خود یک 
رابطه هرمی و سلطانی ایجاد 
می کند، یعنی آن فضایی که نظم 
سلطانی دوران صفویه اقتضاء 

می کرد…
ای���ن مفاهیم ب��ا یکدیگر 
متفاوت اند. مگر امام سلطان است؟

خیر نیست، ولی در طول 
تاریخ چنین رگه هایی در فرهنگ 

شیعه مشاهده می کنیم…
مهم بحث درک زمانه است. 
این عبارات را ما تحمیل می کنیم. 
در نظر بگیرید کشوری را که اکثر 

مردم اهل سنت هستند. در تمام 
جوامع اسالمی هم اهل سنت حاکم 
است و به شیعیان هم سخت گرفته 
می شود. در اینجا یک جریان شیعی 
شکل گرفته است که شما می توانید 
در ذیل او مفاهیم شیعی را به مردم 
انتقال دهید. دولت عثمانی هم در 
سمت دیگر می خواهد این جریان 
را به عنوان یک جریان شیعی که 
آمده و بخشی از سرزمین های او را 
گرفته، سرنگون کند. در این مرحله 
قرار است رابطه با این حکومت و 
براساس فقاهت شیعی تنظیم شود. 
می خواهی سرنگونش کنی؟ لذا، 
حرف زدن متناسب با این زمانه آغاز 
می شود، که همان احکام سلطانی و 
غیره است. من می گویم این »زمانه« 

است.
ائمه ما در شرایط مختلف چگونه 
عمل می کردند؟ به یک شیوه عمل 
می کردند؟ خیر. متفاوت عمل 
می کردند. این تفاوت در عملکرد 

به شرایط زمانه بر می گردد.

بله. عنصر زمان و مکان در 
بحث اجتهاد مطرح است. با توجه 
به شکل گیری جریان روشنفکری 
در غرب، و هم زمانی آن با آشنایی 
جامعه ایران با پدیده مشروطه به 
این طرف، می توان گفت که ما 
حتی اگر تفاوت رفتار در علمای 
شیعه را ناشی از دخالت بحث 
ــان و مکان در بحث  عنصر زم
اجتهاد قلمداد کنیم، در هر 
صورت اینها با هم مقارن شده 

است.
بله. بحث زمانه است. اگر االن 
از من بپرسید مجتهد ما در کدام 
زمانه کار می کند؟ من می گویم در 
زمان سیطره مدرنیسم در کل جهان 

وقتی قرار 
است نظام سازی 

شود، بحث 
مشروطه 
مشروعه، 

جایگاه فقیه 
و تنبیه االمة 

مرحوم نائینی 
مطرح می شود. 
سوال می شود 
چرا عالم قبلی 
این کارها را 
نکرد؟ چرا 

در دوران های 
قبلی چیزی 
مانند تنبیه 

االمه ننوشتند. 
در پاسخ باید 
گفت: مردم 
آن دوره هنوز 
مفهوم امامت 

را درک نکرده 
بودند و با تفکر 
شیعی آشنایی 

نداشتند.
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و با این تقارن زمانی در حال برخورد 
است. مثال در بحث علوم انسانی، 
علوم انسانی غربی بر تمام مراکز 
آموزشی سیطره پیدا کرده است، و 
نه فقط در ایران، بلکه در کل دنیا. 
منظور از سیطره این است که جریان 
فکری غرب توانسته نظام فکری 
خود را به جامعه بشری هم معرفی 
کند و هم بقبوالند. انسان ها نیز این 
نظام فکری و نظام ارزشی برآمده 
از این نظام فکری را پذیرفته اند. 
ساختارهای متناسب با خودش را 

نیز در دنیا ایجاد کرده است.
من یک مثال بزنم. ام���روزه اگر 
کسی به هر کجای دنیا که برود و در 
دانشگاه های غرب درس بخواند و 
بعد به کشور خود بازگردد، با او چه 
می کنند؟ مورد توجه و احترام قرار 
می گیرد. برعکس، حاال اگر یک 
فرد خارجی در جامعه المصطفی 
ما درس بخواند، و بعد به کشور 
خودش بازگردد، با او چه برخوردی 
می کنند؟ اصال نه اجازه حرف زدن 
به او می دهند، و نه مثال به عنوان 
استاد دانشگاه او را استخدام 
می کنند و نه… شیخ زکزاکی ما 
یک نمونه این وضعیت است. من 
نزدیک 20 سال قبل یک دانشجوی 
آذربایجانی داشتم. چند وقت پیش 
یک نفری سر کالس نشسته بود. 
اسمش را که پرسیدم گفت من 
فالنی )فامیلی همان شاگرد 20 سال 
قبل را گفت( هستم. گفتم با او چه 
نسبتی داری؟ گفت او پدرم است. 
گفتم از پدر چه خبر؟ گفت 12-11 
سال است که در زندان به سر می برد. 
پرسیدم: چرا؟ گفت: از ایران که 
بازگشت خواست حرف هایی را بزند 
که او را به زندان برند. لذا شما امروز 
در سیطره مدرنیزم هستید، در این 

سیطره آیا مجتهد ما می تواند بدون 
ناظر بر آن ک��اری کند؟ سواالتی 
مطرح شده و مجتهد می خواهد با 
همان روش اجتهاد شیعی از دل 
متون دینی اسالم با این علوم انسانی 
برخورد کند و موضع خ��ودش را 

مشخص کند.
حال من می پرسم مثال آیا در دوره 
فتحعلی شاه چنین چیزی مسأله 
مجتهدی شیعه ما بوده یا خیر؟ اصال 
جامعه ایرانی با غرب مواجه نبوده 
است و به همین دلیل نسبت با آن 
هم مسأله ای نداشته است. اجتهاد 
داشته است، اما با غرب برخوردی 
نمی کند. لذا من معتقدم اگر ما 
زمانه ها را درک کنیم، دیگر این 
تعابیر گویا نیست. من به جای آن 
می گویم روش اجتهاد شیعی. ما 
در حوزه های علمیه یک روشمندی 
داریم، که همان بحث زمان و مکان 
اس��ت. مجتهد شیعی در شرایط 
زمانی خ��ودش واق��ع می شود، و 
متناسب با شرایط زمانه خودش با 
رجوع به متون دینی و با آیات و روایات 
و مبانی اعتقادی و ت��راث علمی 
می خواهد مفاهیم دینی تولید کند.
مثال در نظر بگیرید وقتی که عالم 
شیعی با فلسفه غرب روبرو می شود، 
پیش تر چنین چیزی نبوده است و 
حاال یک کتاب فلسفی ترجمه شده 
است. عالم شیعی در مواجهه با آن 
چه کار می کند؟ با آن چطور برخورد 
می کند؟ می رود با همان اجتهاد 
شیعی- که این اجتهاد صرفا در حوزه 
فقه نیست، بلکه مقصود روش تفکر 
و عقالنیت شیعی است- به سراغ 
فلسفه می رود و نسبت خود را با آن 
مشخص کرده و می گوید که این 
بخش ها را قبول دارم و بخش دیگر 
را قبول ندارم. این زمانه است که این 

کار را انجام می دهد.

مجتهدی که زمانه برایش 
طرح مساله نمی کند…

ما به اینها متحجر یا جریان 
تحجر می گوییم.

حتی اگر روش اجتهادی 
داشته باشد؟

بله. ما می گوییم که اینها 
جزو جریان اول هستند، یعنی جزو 
جریان اجتهادی شیعی هستند، 
ولی زمانه را درک نمی کنند. من 
نمی دانم این نقل قول درست است 
یا خیر اما گفته می شود کسی به امام 
خمینی می نویسد االن که شما ولی 
فقیه شده اید، دیگر چه کاری به 
انتخابات و… دارید. شما خودتان 
افراد را تعیین کنید و جلو بروید. 
حضرت امام- البته من شنیده ام، 
خ��ودم متن را ندیده ام، صرفا به 
عنوان یک شنیده می گویم- پاسخ 
می دهند که شما نه می توانید 
حکومت را اداره کنید و نه می توانید 
دین را احیاء کنید. یعنی شما با 
اجتهاد شیعی و متناسب با شرایط 
زمانه تان می خواهید این کار را 

انجام دهید.
من یک مثال دیگری بزنیم در حوزه 
م��ردم س��االری دینی. مثال شما 
می خواهید یک روستا را اداره کنید. 
آیا برای اداره آن می روید یک ساختار 
بزرگ مثل مجلس خبرگان طراحی 
می کنید؟ اما گاهی می خواهید یک 
شهر را اداره کنید، یا می خواهید یک 
کشور را اداره کنید. از سوی دیگر 
شرایط زمانی و مکانی که مؤثر نیز 
هست را هم لحاظ می کنید. آیا در 
همه این ها از یک ساختار استفاده 

می کنید؟
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در یک جلسه ای ما خدمت حضرت 
آقا رسیدیم، بنده از ایشان سوال 
کردم  این مردم ساالری دینی ای که 
شما می گویید یک حرکت انفعالی 
است؟ یعنی در مقابل غرب است؟ 
یا یک امر تاسیسی است؟ یعنی 
از باب والیت یک چیزی را جعل 
قانون می کنید؟ از باب والیت است 
یا از باب احیاگری، یعنی در متون 
دینی این را داریم و می خواهیم از 
آن استفاده کنیم؟ ایشان گفتند 
این احیاگری است. گفتم مبنایش 
چیست؟ گفتند: امر به معروف و 
نهی از منکر. شما گاهی اوقات 
می خواهید امر به معروف و نهی 
از منکر را در یک اجتماع کوچک 
اجرا کنید. مثال شما یک کدخدا 
دارید و می خواهید بروید سراغ او 
و او را امر به معروف و نهی از منکر 
کنید. در این شرایط چه می کنید؟ 
خیلی راحت می روید و این کار را 
انجام می دهید. اما اگر در این دوره 
و زمانه جامعه ای بخواهد به این امر 
واجب خود عمل کند چه باید بکند؟ 
نیازمند ساختار متناسب با این زمانه 
است. لذا می گویید من مجلسی را 
تشکیل می دهم که وظیفه آن امر به 
معروف و نهی از منکر به نمایندگی از 
مردم است. یعنی ناظر بر دولت است 
که اگر منکری خواست اتفاق بیافتد 
جلوی آن را بگیرد. اگر در انجام 
معروفی کوتاهی صورت می گیرد 
به او تذکر دهد که آن را انجام دهد.
مثال در دین  تان دارید »فاجتنبوا 
الطاغوت«. از باب منکر می خواهید 
جلوی حاکمیت طاغوت را بگیرید. 
ساختار این در دنیای جدید به چه 
صورت خواهد بود؟ در این زمانه و 
با توجه به شرایط زمانی و مکانی 
به چه صورت می شود؟ حاال ما به 

خاطر شباهتی که پیدا می کند به 
دنیای مدرن- که مثال در جهان غرب 
مجلس دارند و ما هم داریم- بگوییم 
که این برگرفته از آنهاست؟ نه! این از 
زمین تا آسمان با آنها تفاوت دارد. اگر 
چه نسبت به شرایط زمانی مشترک 

هستیم.

از طرفی مقام معظم رهبری 
به یک مجموعه ای مانند دفتر 
تبلیغات اسالمی می گویند نماد 
روشنفکری. می خواهم عرض 
کنم شاید در مقابل آن جریان 
متحجر بتوانیم جریان دیگری 

را نیز با این عنوان تعریف کنیم.
این تعریف را می توانیم داشته 
باشیم. یا مثال روشنفکری دینی که 
در میان جریان شناس های ما مشهور 
اس��ت. می گوییم روشنفکرهای 
دینی ما کسانی هستند که بدون 
روش اجتهادی می خواهند دین 
را با مدرنیزم متناسب کنند. این 
را ما می گوییم روشنفکری دینی. 
این اصطالح شده است در میان 
جریان شناس ها. اما در حوزه های 
دینی این مفهوم نواندیشی دینی 
است. سوال می شود این نواندیشی 
نسبتش با مدرنیسم است یا شرایط 
زمانی و مکانی؟ عرض می کنم این 
واژه ها، واژه های مشخصی نیستند 
و نمی توانند گویای فضای عمومی 

جامعه ما باشند.

تعبیر شما از اینکه دفتر 
تبلیغات اسالمی نماد روشنفکری 

دینی است، چیست؟
اجتهاد شیعی فقه جواهری 
یعنی ه��م��ان ک��ه ام���ام خمینی 
می فرماید، فقه پویا است، که زمانه 
برایش مساله اس��ت و متناسب 

با زمانه، اما با روش اجتهادی به 
سراغ آن می رود. شما اگر تفکری 
را در اختیار من قرار دهید، اولین 
چیزی که بررسی می کنم این است 
که ببینم با روش اجتهادی به این 
بحث ورود پیدا می کند؟ یا روشش 
روش اجتهادی نیست؟ اگر روش 
اجتهادی نباشد و چیزی را مطرح 
کند، یا به عنوان دین مطرح می کند، 
یا به عنوان دین مطرح نمی کند. اگر 
به عنوان دین مطرح نمی کند، به آن 
التقاطی گفته می شود. التقاطی 
یعنی چه؟ یعنی من یک مجموعه 
از تفکراتم را از دی��ن می گیرم و 
این مجموعه ی دیگر را از مدرنیزم 
می گیریم، کاری هم به متون دینی 
ندارم. و یا تا حدودی این دو را به هم 
تطبیق دهم تا دچار تناقض فکری 
نشوم. من به این می گویم التقاطی.

به نظر شما ما االن در حوزه 
علمیه جریان التقاطی داریم؟

بله، داریم. جریان التقاطی 
هم داری��م. مهدی هاشمی جزء 
این هاست، در حوزه هم هست. 
جریان فرقان هم که مثال می بینید 
یک آخوند می آید و آن کارها را انجام 
می دهد یک جریان التقاطی است. 
بسیاری از افرادی که امروزه هستند، 
جز این جریان قرار می گیرند. یعنی 
با روش اجتهادی نمی خواهد سراغ 
دین و مسائل زمانه برود. می خواهد 
بخشی از تفکراتش را از دین بگیرد و 
بخش دیگری را از مدرنیسم و این دو 
را بدون استفاده از روش اجتهادی با 
هم تطبیق دهد. من به او التقاطی 
می گویم نه نواندیش دینی. اگر آمد 
بدون روش اجتهادی یک مفهومی 
را وارد دین کرد و بعد به اسم دین 
به خورد انسان ها دارد من به این 

اگر االن از من 
بپرسید مجتهد 

ما در کدام زمانه 
کار می کند؟ من 
می گویم در زمان 
سیطره مدرنیسم 
در کل جهان و با 
این تقارن زمانی 
در حال برخورد 
است. منظور 
از سیطره این 

است که جریان 
فکری غرب 
توانسته نظام 

فکری خود را به 
جامعه بشری هم 
معرفی کند و هم 
بقبوالند. انسان ها 

نیز این نظام 
فکری و نظام 

ارزشی برآمده از 
این نظام فکری 
را پذیرفته اند. 
ساختارهای 
متناسب با 

خودش را نیز در 
دنیا ایجاد کرده 

است.
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می گویم تحریف. این جزء جریانات 
تحریفی است.  یعنی می خواهد 
بدون روش اجتهادی دینی، امری 

را دینی کند.
به طور مثال عرض می کنم. اگر کسی 
بخواهد »مبارزه با والیت فقیه« را 
به عنوان یک امر دینی مطرح کند و 
مثال بگوید دین گفته است باید مقابل 
والیت فقیه ایستاد. می گویم با چه 
روش اجتهادی این را می گویی؟ 
ابتدا می روم سراغ روش او. می بینم 
این روش، روش اجتهادی نیست. 
این دیگر تحریف در دین است. 
شما بدون روشمندی می خواهید 
مفهومی که در دین وجود ندارد را 

وارد در دین کنید.
بله می توانید بگوییم در روش 
اجتهادی شیعی دو گونه مجتهد 
داریم، یک دسته مجتهدهایی که 
سواالت زمانه برایشان مطرح نیست، 
گروه دوم سواالت زمانه برایشان 
مطرح است. مثال »در زمان غیبت چه 
باید کرد؟« برایش مطرح می شود، 
»حکومت را چه باید کرد؟« برایش 

سوال می شود، »امر به معروف و 
نهی از منکر نیازمند چه ساختاری 
اس��ت؟«، برایش سوال می شود و 
می خواهد متناسب با متون دینی 

پاسخ دهد.

یعنی ما جریان روشنفکری 
دینی را باید یا در جریان تحریفی 
دنبال کنیم یا در جریان التقاطی؟
بله. مثال آق��ای عبدالکریم 
س��روش. او می خواهد در مورد 
وحی صحبت کند، اما این کار را بر 
پایه اجتهاد شیعی انجام نمی دهد. 
بعد می گویند سروش یک روشنفکر 
دینی است. من می گویم نه! این را 
شما نمی گویید نواندیش دینی یا 
روشنفکر دینی. ایشان در اصطالح 
جریان شناسی- که دق��ت کنید 
با مسائل ح��وزوی فرق می کند- 
روشنفکر دینی است. در اصطالح 
جریان شناسی، روشنفکر دینی 
کسی است که اصل برای او مدرنیته 
است و می خواهد دین را بدون روش 
اجتهادی با مدرنیته تطبیق دهد. اما 

در اصطالح حوزوی اینها براساس 
اجتهاد شیعی نواندیشی می کنند. 
یعنی برای مسائل جدید، پاسخ های 
جدید می دهند. اما مطالب آقای 
سروش که بر اساس اجتهاد شیعی 
نیست. وقتی من متن را می خوانم 
در آن اجتهاد شیعی نمی بینم. آن 
با روش حجیتی که یک عالم، فقیه، 
فیلسوف و یا متکلم ما به آن متعهد 
است نمی بینم. من می بینم یک 
سری مطالبی را از غرب و … گرفته و 
می خواهد آن را به نحوی وحی را در 
قالب آن بریزد که دچار تناقض فکری 
نشود. ما به این می گوییم روشنفکر 
دینی، البته در معنای اصطالحی 
جریان شناسی نه در معنای حوزوی.

اگر بخواهیم روشنفکری 
دیــنــی را از نظر جــریــان هــای 
التقاطی یا تحریفی در حوزه 
علمیه آسیب شناسی کنیم، به 
نظر شما چه اتفاقی می افتد و چه 
بستری ایجاد می شود که طلبه ها 
در نسبت با مدرنیته دچار یک نوع 
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التقاط یا تحریف می شوند. شما در 
سازمان زندان ها تجربه ای هم در 
برخورد با این جریان ها داشته اید. 
خــوب اســت از ایــن تجارب هم 

بفرمایید.
بنده در تجربیاتی ک��ه در 
سازمان زندان ها داشتم و در مواجهه 
با منافقین و گروه های دیگر یک 
مسأله ای را متوجه شدم که دین 
ک��اری را انجام می دهد و دنیای 
مدرن یک کار دیگر و تفاوت ها از 
اینجا شروع می شود. دین آدم ها را 
از کلیات به جزئیات می برد، یعنی 
اول عناصر کلی را می گوید، بعد از 
این طریق آدم را به جزئیات هدایت 
می کند. حضرت امام می فرماید: 
کسی ک��ه والی���ت فقیه را درک 
نمی کند، توحید را نفهمیده است. 
یعنی از کلیات به جزئیات و مصادیق 
می رسد. برعکس، کسانی که با دین 
دچار مشکل می شوند به این دلیل 
است که می خواهند از جزئیات به 

کلیات برسند.
وقتی شما سراغ دین می آیید، دین 
در ابتدا می گوید بیا تا من یک تعریفی 
از انسان به تو ارائه  دهم، بعد بگویم 
انسان کامل چیست؟ کمال مطلق 
چیست؟ از کمال مطلق و خدا شروع 
می کند تا به انسان کامل می رسد. 
می گوید انسان کامل دارای این 
خصوصیات اس��ت. بعد می گوید 
وقتی من می گویم روحانی، یعنی 
انسانی که این خصوصیات را دارد، 
کمال دارد و… اگر غیر از این باشد 
دیگر روحانیت نیست. در هر لباسی 
که می خواهد باشد. از کلیات به 
جزئیات می رساند. با توجه به این 
سیر، وقتی شما با فردی برخورد 
ک��ردی که لباس روحانیت بر تن 
دارد، اما این ویژگی ها را ندارد، ضد 

روحانیت نمی شوی، بلکه می گویی 
این فرد روحانی نیست اما روحانیت 

برای شما ارزش است.
منافقین برعکس از جزئیات به 
کلیات می بردند. مثال دست طرف 
را می گرفتند و سمت شاغالو )یکی 
از مناطق محروم و قدیمی قم( 
می بردند و می گفتند: این خانه 
مستضعف را ببین، آن را ببین. و بعد 
او را ساالریه )یکی از مناطق مرفه قم( 
می بردند و می گفتند: این خانه فالن 
حاج آقاست.  طرف وقتی این ها 
را می دید می گفت عامل بدبختی 
مستضعفان، روحانیت است. اینها 
دارند حق آنها را می خورند. بعد این 
فرد به راحتی روحانی کش می شد. 
وقتی سازمان به او دستور می داد 
فالن روحانی را بزن، می گفت حتما 
من بناست یکی از این مستکبرین 
عامل فقر را بزنم. و چون سازمان 
دستور داده بود انجام می داد. همه 
این هایی که من دی��ده ام اینطور 
هستند. می خواهند از جزئیات به 
کلیات برسند، تعمیم دهند و نتایج 
کلی بگیرند. برعکس، دین افراد را 
از کلیات به جزئیات دعوت می کند. 
یعنی اول به ربوبیت و والیت الهی 
دعوت می کند و می گوید راه نجات 
شما پذیرش ربوبیت و والیت الهی 
است ، نه هر کس. لذا اگر کسی را 
ببینید خراب از آب درآمد می گویید: 
بله این فرد خراب از آب درآمد به 
دلیل اینکه این ولی الهی و تحت 
ربوبیت الهی نیست. لذا او را کنار 

می گذارید.
ما باید در حوزه های علمیه همین 
کار را به ص��ورت روش مند انجام 
دهیم. این همان چیزی است امام 
صادق)ع( در این زمینه می فرماید: 
حق را بشناس، اهلش را خواهی 

ش��ن��اخ��ت. وق��ت��ی ای��ن کلیت را 
شناختی، اهل آن را با این کلیت 
تطبیق می دهی که ببینی آیا مطابق 
هست یا خیر؟! نفاق هم خود را در 
اینجا نشان خواهد داد. چون فرد را 
با این کلیت می سنجید و می بینید 
با این  تطبیق نمی کند و همینکه در 
کوچک ترین جایی تطبیق پیدا نکرد 

شما می توانید آن را کنار بگذارید.
پس اگر بخواهم به این سوال پاسخ 
دهم که چطور می شود بعضی ها 
اینطور می شوند؟ می گویم به 
این دلیل است که به جای آنکه از 
کلیات به جزئیات بروند، از جزئیات 

می خواهند به کلیات برسند.
چند وقت پیش شبکه BBC فیلمی 
را درباره والیت فقیه پخش کرد. من 
دیدم دقیقا همین کار را می کند. 
مخاطب را از جزئیات به سمت 
کلیات می برد. چگونه؟ می گفت امام 
عارف است و عرفا مباحثی همچون 
انسان کامل و تصوف را دارند، لذا 
امام تحت تأثیر تصوف فالن کار را 
انجام می دهد… یعنی یک جزئی را 
مطرح می کرد و آن را تعمیم می داد 
به امام. مثال امام از بحث احکام 
سلطانیه اهل سنت بحث والیت فقیه 
را بیرون آورد و… سوال اینجاست که 
چرا از بحث امامت در تفکر شیعی به 

موضوع ورود پیدا نکرد؟

ایــن با رویکرد اجتهادی 
شما که  می فرمایید مساله زمان و 
مکان در آن دخیل است و ما با یک 
مساله بیرونی مواجه هستیم، و 
مساله بیرونی، می شود جزئی ما 

چه نسبتی دارد؟
من ابتدا کلیاتی در اختیار 
دارم. با روش اجتهاد شیعی همین 
اتفاق می افتد. به حضرت آقا گفتم 

اگر االن از من 
بپرسید مجتهد 

ما در کدام زمانه 
کار می کند؟ من 
می گویم در زمان 
سیطره مدرنیسم 
در کل جهان و با 
این تقارن زمانی 
در حال برخورد 
است. منظور 
از سیطره این 

است که جریان 
فکری غرب 
توانسته نظام 

فکری خود را به 
جامعه بشری هم 
معرفی کند و هم 
بقبوالند. انسان ها 

نیز این نظام 
فکری و نظام 

ارزشی برآمده از 
این نظام فکری 
را پذیرفته اند. 
ساختارهای 
متناسب با 

خودش را نیز در 
دنیا ایجاد کرده 

است.
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که مردم ساالری دینی یعنی چه؟ 
گفتند مگر امر به معروف و نهی از 
منکر نداریم؟ یک امر کلی است. 
نهی از منکر یعنی چه؟ یعنی اینکه 
کلیه انسان ها به عنوان امر واجب 
باید ناظر برخورد بر دیگری و بر 
حکومت باشند تا رفتاری برخالف 
مصلحت بشری صورت نپذیرد. این 

یک امر کلی است.
در دوره جدید می خواهیم انسان ها 
را نهی از منکر کنیم. منی که فقیه 
هستم و قدرت دارم و در این دوره که 
مرجعیت عامه است و مبسوط الید، 
می توانم اعمال والیت کنم، باید این 
شرایط را برای اجتماع ایجاد کنم. 
من چه کنم که مردم به این واجب 
خود عمل کنند؟ نیازمند به ساختار 
است. لذا، این ساختار را متناسب 
با خود می کند. اما از کلی به جزئی 
آمد. حاال از جزئی به کلی رسیدن 
چه طور است؟ می گوید: حکومت ها 
دو نوع هستند، یا استبدادی هستند 
و یا دموکراتیک و م��ردم س��االر. 
حاال یا ما باید استبدادی باشیم 
یا دموکراتیک. دموکراتیک هم 

اینطور است

در واقــع شما می فرمایید 
اینکه طلبه ها در ورطه روشنفکری 
به معنای مذموم کلمه می افتند به 
این دلیل است که از طریق زیست 
مدرن به سراغ کلیات می روند 

برای…
احسنت. اصال دنیای مدرن 
این اس��ت. دنیای م��درن، دنیای 

استقراء است.

و نمی توانند میان آن کلیات 
و زیست مــدرن نسبتی برقرار 

کنند.

بله. دقیقا. می خواهند از 
جزئیات به کلیات برسند. اگر به 
عکس عمل کنند و از کلی به جزئی 

برسند درست می شود.

این یک ضعف روشی است. 
از آن طــرف چطور؟ آیــا جریان 
اجتهادی ما توانسته پاسخگوی 
نسبت آن کلی و جزئی باشد؟ 
شاید بخشی به این خاطر باشد 
که طلبه جوان احساس می کند 
که درســت است که ما رویکرد 
اجتهادی را پذیرفته ایم، اما هرچه 
نگاه می کنیم می بینیم که ظاهرا 
یک سنت گرایی پنهانی در این 
شیوه اجتهادی وجود دارد، به 
همین خاطر نسبتی میان آن کلی 
و زیست مدرن برقرار نمی کنند 
ــه روشنفکری  ــراغ ورط و به س

می روند.
مشغول کار هستیم. هم ما و 
هم حوزه  اجتماعی ما مشغول کار 
هستیم. می گویند وقتی میرزای 
شیرازی حکم تحریم تنباکو را داد، 
ناصرالدین شاه، علما را جمع کرد 
و گفت: من دیده ام شما باالی منبر 
در مجالس روض��ه و غیره تنباکو 
می کشید، بروید باالی منبر تنباکو 
بکشید تا مردم بفهمند که فتوای شما 
با فتوای میرزای شیرازی متفاوت 
است. مرحوم آشتیانی بلند شد و 
گفت که این تحریم، فتوا نیست. 
این حکم است، و چون حکم است 
ما نمی توانیم خالف آن عمل کنیم. 
هنوز این مفهوم در جامعه شکل 
نگرفته است و ب��رای ناصرالدین 
شاه هم مبهم است. ناصرالدین 
شاه می گوید این »حکم« چیست؟ 
مرحوم آشتیانی برای او آن مثال 
معروف را می زند که پدری است 

که یک دختر و دو پسر مجتهد 
جامع الشرایط دارد. یکی از پسر ها 
می گوید دختر از زمین ارث می برد 
و دیگری می گوید نمی برد. اختالف 
فتوا دارند. دختر به سراغ پسری 
می رود که قائل دختر از زمین ارث 
نمی برد و می گوید ارث پدرم را بده. 
پسر می گوید از منظر من تو ارث 
نداری. دختر می گوید من مقلد تو 
نیستم، بلکه مقلد آن برادر دیگرم 
هستم. می روند نزد قاضی. اینجا 
قاضی براساس اجتهاد خودش 
حکم می کند، دیگر فتوا نمی دهد. 
وقتی که حکم داد دیگر این مجتهد 
نمی تواند بر اساس اجتهاد خودش 
عمل کند. باید به حکم عمل کند. 
شاه متوجه معنای حکم می شود. 
مرحوم آشتیانی می گوید میرزا 
متناسب با والیتی که دارد، حکم 
داده است. وقتی که حکم داد، من 
مجتهد نمی توانم به فتوای خودم 

عمل کنم.
به این روش، روش اجتهاد شیعی 
گفته می شود. چرا در برابر سوال 
شما این مثال را زدم؟ ج��وان ما 
تصور می کند وقتی با مدرنیته 
روبرو می شود باید همه مسائل را 
همین االن پاسخ دهیم. در حالیکه 
این در حال حاضر برای ما مسأله 
است. می خواهیم مسأله را با روش 
اجتهاد شیعی حل کنیم. وقتی که 
حل کردیم تولید نظریه  کرده ایم. این 
نظریه را باید به جامعه ارائه دهیم تا 
مورد پذیرش اجتماعی قرار بگیرد 
تا اراده ملی شکل بگیرد و این نظریه 
عملی شود. حوزه های علمیه ما در 
حال تالش علمی برای این کارها 

هستند.
یک زمانی قبل از پیروزی انقالب، 
ب����رای ح���وزه ه���ای م��ا مسائل 
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معرفت شناسی اصال مساله نبود. 
کم کم با شک های اپیستمولوژی در 
دانشگاه ها روبرو شدند، بعد مجتهد 
و عالم شیعی ما شروع به پاسخگویی 
ک��رد ک��ه ام���روز شما کتاب های 
معرفت شناسانه را به وفور می بینید. 
این در حالی که بیست سال قبل، 
یکی دو مورد بیشتر نبود، مانند کتاب 
ایدئولوژی تطبیقی شهید مطهری و 
آن هم با قلم آن روز. ما امروز به این 
سمت حرکت می کنیم. لذا انتظار 
اینکه به مجتهد شیعی بگوییم تو باید 
یک لقمه حاضر و آماده از قبل آماده 
کرده باشی که به محض مواجهه در 
اختیار من بگذاری، درست نیست. 
بلکه جریان شیعی وقتی با مسائل 
روب��رو می شود، سعی می کند با 
روش اجتهاد شیعی -که زمان بر هم 
است- پاسخ های جدید ارائه دهد.

در نظام سیاسی ما هم به همین 
صورت است. مثال در نظام سیاسی ما 
ساختاری با عنوان مجمع تشخیص 
مصلحت نظام وجود نداریم. بعد 
متوجه می شویم یک جای کار دارد 

می لنگد. بر اساس روش اجتهادی 
می رویم سراغ متون دینی و شروع 
به تأمل می کنیم و یک ساختاری 
را طراحی می کنیم. شورای عالی 
انقالب فرهنگی هم همین طور. این 
ساختارها را برای متناسب سازی 
فراهم می کنیم. به همین دلیل 
من معتقدم با روش اجتهاد شیعی 
می توان این کار را انجام داد اما آیا 
همه پاسخ ها را امروز تولید کرده ایم؟ 
خیر. آیا می توان به مسائل پاسخ 
داد؟ بله، می شود اما اینگونه هم 
نیست که اجتهاد شیعی دست بسته 
باشد، متناسب با زمانه می توان این 
کار را انجام داد. االن ما مهم ترین گام 
را برداشته ایم. مهم ترین گام نظام 
سیاسی ای است که به آن نظام والیت 
فقیه می گوییم. یعنی نظام مردم 
ساالری ای که دینی است و مبتنی 
بر مبانی دینی ما است و به آن کلیات 
هم باز می گردد. حاال باید برویم 
سراغ ساختارهای دیگر و همین کار 
را انجام دهیم. مثال در حوزه ساختار 
علمی، فرهنگی و اقتصادی هم باید 

اقدام کنیم. این برای ما مرحله گذار 
است. همان طور که االن آقا مراحل 
را گام به گام می کند، االن ما یک گام 
را برداشته ایم و باید سراغ گام دوم 
برویم. باید دید این تکالیف نانوشته 
چیست؟ این تکالیف نوشته شود تا 
ان شالله تمدنی مبتنی بر این تفکر 

شکل بگیرد.

ــرای اینکه مــا در آینده  ب
بتوانیم یک نواندیشی اجتهادی 
حوزوی را ترسیم کنیم که بتواند 
به اکثر مسائل پاسخ دهد، طبیعتا 
حوزه علمیه باید بستر تضارب آراء 
را بپذیرد. به نظر شما حوزه تا چه 
اندازه این بستر را پذیرفته است؟

بله. یقینا باید بستر تضارب آراء 
را بپذیرد. تضارب آراء، فکر کردن، 
کرسی های آزادان��دی��ش��ی، اینها 

موضوعات جدی ما است.

شما تحلیل تان از وضعیت 
موجود چطور است؟

ما آن روشمندی  را هنوز پیدا 



67 نسخه مکتوب / شماره 2 )مسلسل 23( / تابستان 1398

نکرده ایم. مثال روشمندی کرسی 
آزاداندیشی چگونه است؟ برای 
برگزاری کرسی های آزاداندیشی 
چه روشی را باید به کار بگیریم؟ 
چگونه یک فکر را نقد کنیم؟ چگونه 
اجازه دهیم یک فکری مطرح شود 
که آسیب اجتماعی نزند؟ مشکالتی 
که ما در مناظرات دانشگاهی داریم 

را به وجود نیاورد.
بد نیست خاطره ای را برای شما 
نقل کنم. در یکی از مناظرات 
دانشجویی، بخشی از دانشجویان 
تحکیم یک طرف بودند و بچه های 
بسیج طرف دیگر. در سالن مناظره 
که مثال سالن آزاداندیشی بود هر دو 
گروه سازمان دهی کرده بودند و در 
نقاط مختلف سالن نشسته بودند. 
هر دو طرف هماهنگ کرده  بودند 
که شما کاری نداشته باشید که دو 
طرف مناظره چه می گویند؟ بلکه 
هر زمان که سخنران ما صحبت کرد 
هورا بکشید و هر زمان که سخنران 
طرف مقابل صحبت کرد هو کنید. 
من آنجا توضیح دادم که اینجا بازی 
استقالل- پرسپولیس نیست! اینجا 
مکانی است ب��رای آزاداندیشی. 
جلسه مدیر دارد، موضوعی را 
مشخص می کند و از من می خواهد 
که نظر خود را درباره آن مطرح کنم 
و از طرف مقابل می خواهد که با 
توجه به اظهارات من دیدگاهش را 
مطرح کند. البته طرف مقابل بنده 
هم دنبال کشف حقیقت نبود. او به 
دنبال تأثیرگذاری بر افکارعمومی 
و رأی نمایندگی مجلس خود 
بود. چه می کرد؟ سراغ عملیات 
روانی می رفت. یک مرتبه بیست 
تا مسأله مقابل من ردیف می کرد. 
مثال می گفت: در حوزه سیاست ما 
به دنبال آزادی هستیم، شما چرا 

جلوی آزادی ه��ا را می گیرید؟ در 
حوزه اقتصادی چرا اینطور است؟ 
چرا آنجا اینطور است؟ و… طبعا هر 
کدام از یک سواالت نیازمند فرصت 
برای بررسی و پاسخ بود. من متوجه 
شدم که او به دنبال فهم حقیقت 
نیست، بلکه دنبال تأثیرگذاری بر 
افکار عمومی است تا رأی بیاورد. 
من به این می گویم غیر روشمند و 
احساسی. ما اگر بخواهیم در حوزه 
بستری برای آزاداندیشی داشته 

باشیم، باید روشمند باشد.
الحمدلله یک سری مراکز تخصصی 
با عنوان مرکز تخصصی فقه تأسیس 
شده است که بخش کوچکی از 
این بستر را فراهم کرده اند. فقه 
اجتهادی شیعی خودش می تواند 
بستری برای تضارب آراء باشد. یک 
نظریه ارائه می شود، اساتید می آیند و 
دیدگاه خودشان را مطرح می کنند، 
کم و زیاد می کنند، در این شرایط 
رشد حاصل می شود. حوزه های 
علمیه هم می توانند این کار را انجام 
دهند. اگر از من بپرسید وضعیت 
حوزه های علمیه چگونه است؟ 

می گویم نه! اینجور نیست.

علتش چیست؟ آیا علتش 
این است که ما علیرغم پذیرش 
روش مندی در حوزه اجتهاد، یک 
مقدار روی شهرت علمی تاکید 

مضاعف داریم.
بله. همین  مسائل است. 
اینگونه موضوعات باید روشمند 
مطرح شود. اگر غیر روشمند باشد 
ما را دچار مشکل می کند. مثال 
اینکه بگوییم آزادی بیان باشد و هر 
کسی هرچه خواست به نام حوزه 
بگوید، این ذهن جامعه را مشوش 
می کند. حتی ذهن طلبه را هم 

مشوش می کند. طلبه ای که سال 
اول-دوم است و یا لمعتین می خواند 
می گوید ما که نفهمیدیم چه شد؟ 
این یک چیزی می گوید، آن یک 
چیز دیگری می گوید. هنوز هم 
با مبانی آشنایی ندارد و لذا دچار 
مشکل می شود. کسی که لمعتین 
می خواند یک دوره معرفت شناسی 
کار نکرده است، اصال نمی داند که 
حجیت در مقام عمل چیست؟ روش 
حجیت چیست؟ این ها را نمی داند. 
وقتی این طلبه به یکباره وارد این 
فضا شود، دچار تشویش فکری 
می شود. بعد می گوییم آزادی بیان! 
در حالیکه آزادی بیان روش مندی 
الزم دارد و ای��ن روشمندی در 
ح��وزه ه��ای علمیه ما باید شکل 
بگیرد که اگر بخواهد نظریه ای 
مطرح شود در یک محیط علمی 
و دقیق مطرح شود. باید موضوع 
مشخص باشد و شخص صاحب 
نظر باید کار تحقیقاتی انجام دهد 
و نتایج تحقیقات خود را به کسانی 
که قرار است نظرات او را بشنوند 
ارائه دهد. جلسات نقد برگزار شود 
و ناقدین نظرات خود را اعالم کنند 
و در نهایت یک جلسه مناظره هم 
برگزار شود به طوری که مخاطب 

همه این مراحل را بگذراند.
اما در حال حاضر ما چگونه نوآوری 
را عرضه می کنیم؟ می گوییم طب 
اس��الم��ی! یک دفعه کسی پیدا 
می شود، عمامه به سر، می گوید 
طب اسالمی! در افکارعمومی هم 
به او مجتهد و آیت الله می گوییم. 
معلوم هم نیست این چگونه حضرت 
آیت الله شد؟! می آید و می گوید 
طب اسالمی و ح��رف عجیب و 
غریب و غیر روشمند می زند. من 
به یکی از این ها گفتم: شما یک 

شما اگر 
تفکری را در 

اختیار من قرار 
دهید، اولین 

چیزی که بررسی 
می کنم این است 
که ببینم با روش 
اجتهادی به این 
بحث ورود پیدا 
می کند؟ اگر 

روش اجتهادی 
نباشد و چیزی را 
مطرح کند، یا به 
عنوان دین مطرح 

می کند، یا به 
عنوان دین مطرح 
نمی کند. اگر به 
عنوان دین مطرح 
نمی کند، به آن 
التقاطی گفته 

می شود. یعنی من 
یک مجموعه از 

تفکراتم را از دین 
می گیرم و این 

مجموعه ی دیگر 
را از مدرنیزم 

می گیریم، کاری 
هم به متون دینی 

ندارم.
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روایت دیده اید که علم ظنی برای 
شما ایجاد می کند که این خبر شاید 
از ام��ام معصوم اس��ت. به صورت 
قطعی هم نمی توانید بگویید این 
از امام معصوم است. خبر واحد 
است، متواتر نیست. این باید بعدها 
راستی آزمایی شود که آیا واقعا 
اینطور است یا خیر؟ راستی آزمایی 
این هم در حوزه آزمایشگاهی است. 
شما این را روی چه چیزی آزمایش 
می کنید؟ گفت: روی آدم ه��ا! با 
تعجب گفتم: روی آدم ها آزمایش 
می کنید؟ یعنی آدم ها را به کشتن 
می دهید تا دچار مشکل می کنید 
که بگویید روایت درست است یا 
غلط اس��ت؟! آیا این روشمندی 
است؟ گفتم آقایی که مدعی طب 
اسالمی هستی این آزمایشگاه شما 
کجاست؟ آیا شما یک آزمایشگاه 
دارید که روی حیوانات آزمایش 
کنید و با روشمندی جلو بروید؟ 
وقتی اینطور باشد ذهن جامعه را 

هم خراب می کند.

ــت. شما مثال  جالب اس
پزشکی را می زنید، اما بسیاری 
از اندیشمندان سکوالر، در مورد 
همین مواجهه ای که شما با طب 
ــد و می گویید که  اسالمی داری
این راستی آزمایی نشده است، 
آنها در مسائل مختلف علوم 
انسانی روش های پوزیتیویستی 
را در مقابل نقل قرار می دهند، و 
معتقدند که شما همانطور که نقل 
را بررسی می کنید، مسیرهای 
علمی به معنای science آنها را 
هم باید طی کنید تا به برداشت 
صحیحی از نقل برسید و معموال 
جریان اجتهادی زیر بار این فضا 

نمی رود.

ای��ن بحث متفاوت اس��ت. 
پوزیتیویست ها عقل را قبول ندارند، 
یعنی نمی خواهند با روش عقالنی 
جلو بروند. مگر همه معارف از طریق 
تجربه حاصل می شود؟ اصال برخی 
چیزها تجربه پذیر نیست و جزو 

مفاهیم عقلی است.

این دعوا همیشه وجود دارد 
و آنهایی هم که براساس رویکرد 
اخباری به سراغ طب اسالمی 
می روند می خواهند همین را 

بگویند
اشتباه است. طب اسالمی 
جزو امور طبیعی است و روشمندی 
امور طبیعی هم روش تجربی است. 
اما آیا من می توانم برای مباحث 
فلسفی از روش تجربی استفاده 
کنم؟ نه! آن روش عقالنی است و 
شیوه خاص خودش را می خواهد. 
علوم بسته ب��ه موضوعات شان 
روشمندی خاص خود را دارند. آن 
موضوع اصال با روش تجربی جواب 

نمی دهد.

اگر شما در علوم اجتماعی 
با عقل تجربی به نتیجه ای برسید 
و بعد در برابر نقل دچار تعارض 
شوید شما بین این دو چه نسبتی 

برقرار می کنید؟
اینجا بحث عقالنیت مطرح 
م��ی ش��ود. همه اینها در فقه ما 
موضوع بندی دارد. می گوید اگر 
نقل با قرآن مخالف شد، اگر نقل با 
یک نتیجه استقرائی که علم ظنی 
ایجاد می کند روبرو شد، بعد خود 
این نقل را بررسی می کنیم. آیا خبر 
متواتر است؟ پشتوانه عقالنی دارد 
یا خیر؟ اینها جزء ابتدائیات فقهی 
ما است. شما باید همه اینها را لحاظ 

کنید. مثال شما یک نقل می بینید و 
بررسی می کنید آیا پشتوانه عقلی 
دارد یا خیر؟ سپس سراغ بحثی 
در جامعه شناسی می رویدکه 
پشتوانه اش، پشتوانه استقرایی 
ناقص است که علم ظنی به همراه 
دارد. بعد نگاه می کنید پشتوانه 
این نظریه در همان حوزه چیست و 
درصد احتمال آن را بررسی می کنید 
و بعضا می بینید خود آن احتمال 

ضعیفی دارد.

عرض بنده هم همین است. 
رویکرد اجتهادی شما در حوزه 
عمال خودش را نیازمند روش های 
استقرائی در حوزه علوم اجتماعی 
و موضو ع شناسی ها نمی بیند، لذا 

تا االن هم کاری نکرده است.
نفرمایید کاری نکرده. اینطور 
بگوییم که اصال فضای کار کردن 
وج��ود نداشته اس��ت. من مثالی 
عرض کنم. برادری به من می گفت 
پدرم زمان طاغوت، سال 48، رفت 
ب��االی منبر و گفت درب��اره تعداد 
تسبیحات اربعه میان علما اختالف 
است. بعضی ها می گویند یکبار کافی 
است و بعضی ها می گویند باید سه 
بار گفته شود و در نهایت گفت نظر 
آقای خمینی هم این است. از منبر 
که پایین آمد، او را به مدت 5 سال به 
بم کرمان تبعید کردند. صرفا به این 
جهت که اسم آقای خمینی را برده 
بود. در آن شرایط و موقعیت اجازه 

کارکردن به او نمی دهند.
در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 
ای���ران شما چند جامعه شناس 
حوزوی دارید که رشته اش، رشته 
جامعه شناسی باشد؟ ندارید. اما 
االن انجمن جامعه شناسان حوزوی 

داریم.

برخی مواقع 
این سوال مطرح 
می شود که آیا 
حوزه های ما 

ایده آل است؟ 
می گویم: خیر. 
بعد پرسیده  
می شود »پس 

هیچ کاری 
نکرده اید؟« 

می گویم: خیر، 
اینطور هم نیست 
که کاری نکرده  
باشیم. اما باید 
صبر کرد تا در 
آینده ثمرات 

خودش را نشان 
دهد. حوزه های 

علمیه ای که زمان 
محقق کرکی 
تأسیس شد، 
تبدیل شد به 

حوزه قم و نجف 
که همه ما امروزه 
سر سفره این دو 
حوزه هستیم، 

همه ما سر سفره 
مالصدار هستیم. 
حوزه ها اینگونه 
رشد کرده اند.
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اینها هم که صرفا بستری 
ــرورش حجت االسالم-  بــرای پ
دکتر شده است. در واقع سلوک 

طلبگی، ما را به آنجا نمی برد.
قبال همین را هم نداشتید. 

االن چه باید کنیم؟

علی القاعده اگر رویکرد 
اجتهادی را بپذیریم، باید زمینه 
مطالعات اجتماعی را در خود 

حوزه فراهم کنیم.
ب��ل��ه. االن ه���م ان��ج��م��ن 
جامعه شناسان ح��وزوی داری��د. 
قبال اصال در این زمینه آگاهی 
نداشتی، ام��ا االن بستر آن را 
ایجاد کرده ای. خود داشتن این 
انجمن سال ها طول کشیده است. 
یعنی فردی که هم در حد دکتری 
جامعه شناسی خوانده و هم از آن 
طرف فقه و اصول و فلسفه خوانده و 
با این مباحث آشنا شده به این حد 
رسیده که قدرت تفقه پیدا کرده 
است. اینکه بگوییم حوزه ها هیچ 

کاری نکرده اند…

االن طبقه مجتهد مثال 
انجمن جامعه شناسی حوزه را 

مقبول می داند؟
بله مقبول است، چرا مقبول 
نباشد؟ چون حوزه به این افراد 

مدرک می دهد.

حــوزه مــدرک می دهد اما 
طبقه مجتهدین خود را نیازمند 
این می دانند که با انجمن علوم 

اجتماعی حوزه ارتباط بگیرند؟
بله. در حال شکل گیری است. 
سواالت که مطرح می شود، مجتهد 
هم ناچار به ارتباط با این بخش ها 

خواهد بود.

در واقع شما این ساختار را 
مقدمه ای می دانید…

بله. این همان چیزی است 
که حضرت آقا می فرمایند گام اول. 
می گوید شما ایجاد ظرفیت کردی 
برای آنکه گام دوم را برداری. اگر 
شما به بنده بگویید انقالب اسالمی 
و حوزه های علمیه در این مدت چه 
کرده اند می گویم حوزه های علمیه 

برای خود ایجاد ظرفیت کرده اند.
به طور مثال من به دوره های قبل 
باز می گردم. زمانی بود که وقتی 
محقق کرکی وارد ایران شد، اصال 
ح��وزه علمیه ای وج��ود نداشت. 
ش��اه اسماعیل صفوی وقتی که 
می خواست یک نفر را به عنوان 
شیخ الشریعه خود قرار دهد، اصال 
در ایران روحانی ای وجود نداشت. 
چون حوزه علمیه ای وجود نداشت 
که روحانی تربیت کند. محقق کرکی 
چه می کند؟ حوزه  تأسیس می کند. 
وقتی حوزه تأسیس می کند، در 
این حوزه امثال شیخ بهایی، عالمه 
مجلسی اول و دوم، فیض کاشانی، 
مالصدرا، میرداماد تربیت می شوند 
تا جایی که کم کم فلسفه صدرایی 

تولید می شود.
حاال ما بیاییم همان روز اول به 
محقق ک��رک��ی بگوییم »ت��و چه 
تولید کرده ای؟« او پاسخ می دهد 
»صبر کنید، اجازه دهید از فضای 
کنونی دولت صفویه فاصله بگیریم، 
حوزه ای تأسیس کنیم، چهارتا فقیه 
تربیت کنیم تا او با کار علمی بتواند 
فلسفه صدرایی تولید کند.« اما اگر 
بخواهید او را بر اساس فعالیت های 
روز اول تحلیل کنید می گوید »بله! 

من هیچ کاری نکرده ام«
برخی مواقع ای��ن س��وال مطرح 
م��ی ش��ود ک��ه آی��ا ح��وزه ه��ای ما 

ایده آل است؟ می گویم: خیر. بعد 
پرسیده  می شود »پس هیچ کاری 
نکرده اید؟« می گویم: خیر، اینطور 
هم نیست که کاری نکرده  باشیم. 
اما باید صبر کرد تا در آینده ثمرات 
خودش را نشان دهد. حوزه های 
علمیه ای که زمان محقق کرکی 
تأسیس شد، تبدیل شد به حوزه قم 
و نجف که همه ما امروزه سر سفره 
این دو حوزه هستیم، همه ما سر 
سفره مالصدار هستیم. حوزه ها 
اینگونه رشد کرده اند. امروز هم 
همین طور است. اگر بپرسیم که 
چه کرده ایم حوزه می گوید من تا 
امروز به اندازه ظرفیت خود این 
کارها را انجام داده ام. الی ماشالله 
هم نقص دارم اما با وجود همه این 
نقص ها، افراد توانمندی را تربیت 
کرده ام. ضمن اینکه توانمندی در 
حوزه نظریه پردازی خیلی مشکل 
است. به طور مثال شما هزار شاگرد 
تربیت می کنی، از میان این ها صرفا 
یک نخبه پرورش پیدا می کند که 
ق��درت نظریه پردازی و اجتهاد 
دارد. این همه عالم در حوزه وجود 
دارد، همه شان مجتهد می شوند؟ 
نمی شوند. اص��ال اگ��ر شما همه 
شرایط را هم فراهم کنید، آیا همه 
ظرفیت مجتهد شدن را دارند؟ 
خیر. بعضی ها استعداد ندارند و … 
در این میان عده ای نخبه می شوند 
که می توانند در سطح نخبگانی 

نظریه پردازی کنند.

مــا در پیشینه حــوزوی 
خودمان، به ویژه در یکی دو دهه 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی، 
تجربه قابل توجهی در برخورد با 
روشنفکران دینی ای داشتیم که 
امروزه در حاشیه حوزه یا حتی 
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خارج از حوزه قلمداد می شوند 
که حتی شاید در تقسیم بندی 
شما هم التقاطی به شمار آیند، 
امثال آقای ملکیان و شبستری 
و افرادی از این گروه. امروز میان 
ما به عنوان حــوزه و این افراد 
هیچ گونه دیالوگی برقرار نیست. 
الگوی پیشنهادی شما برای اینکه 
حوزه علمیه با این جریان مواجهه 

پیدا کند، چیست؟
گفتگوی روشمند. تفسیر من 
از التقاط چه بود؟ فاصله گرفتن 

از روش اجتهادی بود. گاهی شما 
»التقاطی« را به عنوان یک برچسب 
استفاده می کنید، از آنجایی که 
ما به سازمان مجاهدین خلق و… 
که سابقه بد تروریستی داشتند 
می گفتیم التقاطی، شما اسمش را 
نگذار التقاطی، اسمش را بگذارید 
ادغامی. چون خود واژه التقاط یعنی 
قاطی کردن، این که چیز خاصی 

نیست…

شما به لحاظ روشی تحلیلش 

می کنید. الگوی پیشنهادی تان 
برای مواجهه چیست؟

به صورت روشمند می نشینیم 
با هم گفتگو می کنیم. نه اینکه بیاییم 
در فضای سیاسی و با روش های 
دیگر مواجهه داشته باشیم. حوزه 
می آید به صورت روشمند وارد گفتگو 
می شود. در سطح اجتماعی ما که 
االن فضا مناسب اس��ت. درست 
اس��ت ک��ه شما می گویید طرف 
این واژه »التقاطی« را می گیرد 
و تندروی هایی می شود و تهمت 
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می زنند و بعضا به ناسزاگویی ختم 
می شود، این به دلیل عدم وجود 
روش های الزم است. اما اگر افراد 
به روش ه��ا تن بدهند، نظریه را 
مطرح کنند، نقد شود و… آسیبی 
هم به نظام و افکارعمومی وارد 
نمی کند. چ��را که حرف ها نقد 
می شود و نظریات مقابل آن هم 

شنیده می شود.
کتابی است به نام »بازتاب اندیشه« 
که مرکز تخصصی ص��دا و سیما 
منتشر می کند. من این کتاب را 
خیلی دوست دارم. یک کار روشمند 
است. در آن کتاب می آید می گوید 
فالنی در مقاله اش این مطلب را 

گفته است، بعد در پاورقی نقدهای 
وارد به آن مطلب را نیز می آورد. من 
ِمخاطب وقتی می خوانم هم نظر 
نویسنده را می خوانم و هم نقدهای 
نسبت به آن را. این برای من توان 
داوری و قضاوت ایجاد می کند. ما 
باید برای جامعه هم فضایی فراهم 
کنیم که توان قضاوت پیدا کند. 
یعنی نظریه پرداز بدون رفتارهای 
پوپولیستی و عملیات روانی یک 
موضوع خاص را مطرح کند تا بر 
اساس آن گفتگوی روشمند شکل 

بگیرد.
اگر بپرسید در این حوزه آسیب هایی 
وجود دارد؟ می گویم بله آسیب هایی 

وجود دارد. افراد تندرویی هستند 
که اجازه نمی دهند شرایط ایجاد 
شود. گاهی طرف مقابل هم اینطور 
رفتار می کند و حاضر نمی شود تن به 
چنین کاری دهد و بنشیند و روشمند 

بحث کند.
شما ببیند در برنامه زاویه چنین 
اتفاقی در صدا و سیما افتاده است. 
چقدر زیباست. یا مثال همین برنامه 
میدان انقالب در ح��وزه مسائل 
سیاسی. مثال میان موافقین برجام 
و مخالفین آن مناظره گذاشت. 
کم کم حوزه اجتماعی ما را در این 
موضوع عقالنی کرد. باید سراغ این 

مدل ها برویم.
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ــک بــحــث مقدماتی  ــا ی م
خواهیم داشت که می خواهیم از 
آن سریع گذر کنیم، و آن هم تلقی 
و تعریف ما از روشنفکری دینی 
است. برای اینکه بعدا مباحث ما 
به سمتی نرود که در لفظ اختالفی 
ایجاد شود که معلوم نباشد تلقی 
ما از روشنفکری چیست؟ ابتدا 

مشخص می کنیم که منظور ما 
از روشنفکری دینی چه است؟ 
بحث اصلی ما، بحث روندهای 
مرتبط بــا روشــنــفــکــری دینی 
است، یعنی به بحث روشنفکری 
دینی، به ویژه روشنفکری دینی 
حوزویان از گذشته تا به امروز و 
پیش بینی ای که نسبت به آینده 

داریــم، از طیف هایی که بودند و 
نقش آفرینی کردند، از مسائلی 
که با آن درگیر بودند، رقبایی که 
داشتند و از گروه هایی که به نوعی 
با آنها همسو یا همدل بودند، یک 
نگاه ماهواره ای خواهیم داشت. 
ابتدا تعریف و تلقی خودتان را از 

روشنفکری دینی بفرمایید.

فقه برای اداره جامعه نیازمند نوآوری است/
 انقالبی ݡگری و نواندیشی قابل جمع است

مباحثات در پنجمین گفتگوی خود پیرامون پرونده »نواندیشی در حوزه« گفتگویی با دکتر علی شیرخانی، استاد 
حوزه و دانشگاه و رئیس انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم داشته است که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

گفتوگوبادکترعلیشیرخانی
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من خیلی با واژه »روشنفکری 
دینی« موافق نیستم. من بیشتر با 
واژه »نواندیشی دینی« موافق هستم. 
در واقع روشنفکری دینی یک مفهوم 
گرته برداری شده از واژه التینی است، 
و چون ترجمه واژه التینی بوده، اینها 
آمده اند و ترجمه این واژه را گرفته اند 
و لوازم هایی که مربوط به این واژه 
التینی بوده است را نیز آورده اند. به 
همین خاطر من خیلی با این واژه 

موافق نیستم.
از س��وی دیگر، وقتی ع��ده ای از 
اندیشمندان بخواهند در رابطه با 
مسائل مبتلی به جامعه، پاسخ های 
مورد نیاز آنها را از دین دربیاورند و 
استخراج کنند، و بعد از استخراج 
بتوانند عمل نمایند، و آن جامعه 
مومنانه، جامعه دینی باقی بماند. 
این پروسه، فرایندی است که در 
نواندیشی دینی صورت می گیرد. به 
معنای دیگر، ما در هر زمان- چون که 
زمان می گذرد و تفکرات جدیدی در 
جامعه ایجاد می شود- اندیشمندانی 
که عهده دار این مساله می شوند که از 
متون دینی پاسخ ها و مطالب مورد نیاز 
جامعه را استخراج کنند، به نظر من به 
آن نواندیشی دینی اطالق می شود و 
این مطلب از زمان پیامبر)ص( به مرور 
بوده – این نظر اختصاصی من است- و 

همچنان ادامه دارد.
مثال شیخ مفید نسبت به علمای 
یک قرن قبل خود، روشن بینی یا 
نواندیشی دینی داشته است. جلوتر 
که می آییم در مورد عالمه حلی و 
دیگران هم به همین صورت است. 
چون این مسائل و تحوالت نظام 
اجتماعی و غیره بر نوع فهم اندیشمند 
تاثیرگذار اس��ت، البته برخی از 
اندیشمندان ب��وده ان��د که به این 
شیوه ها نیامده اند، آنهایی که به این 

سمت و سو آمدند به نوعی نواندیشی 
دینی داشته اند. اگر توانستم در این 
فضا مقصود خودم را برسانم، گفتگو 

را ادامه دهیم.

ما اگر این زاویه دید را داشته 
باشیم، شاید الفاظی بودند که 
از گذشته های دور استفاده 
می شدند و به هدف ما نزدیک تر 
هستند، مثال ما همیشه بحث 
مصلحان اجتماعی را داشتیم، که 
حتی پیامبران را هم ذیل همین 
تعبیر می گنجانیم، اگر این نگاه 
واقعا مصداق نواندیشی دینی 
می شود، چــرا ما از همان واژه 
مصلحان استفاده نمی کنیم. گویی 
روشنفکری دینی یک واژه ای 
برای ماهیتی بوده که آن ماهیت 
مذموم است و ما مجبور هستیم 
که از این ماهیت با یک لفظ جدید 
با نام نواندیشی دینی گذر کنیم، 
در حالی که آن ماهیت کم و بیش 
محفوظ است، وگرنه می توانیم از 
واژه مصلحان استفاده کنیم و اگر 
قرار است که از دل دین پاسخ را 
دربیاوریم، چرا واژه »اجتهاد پویا« 
را مطرح نکنیم. گویی نواندیشی 

با اینها تفاوتی دارد.
هرچند در ایران مذموم است، 
ولی من می گویم که علی رغم اینکه 
ترجمه هم کردیم، اما من با ترجمه 
روشنفکری موافق نیستم. ولی 
اگر پیشینه آن را نگاه کنیم، در آن 
مقطع زمانی، روشنفکری دینی در 
غرب، حتی روشنفکری که مطرح 
شد، مذموم نبوده است. االن لوتر و 
کالون که مصلحان دینی هستند، آنها 
آمدند و در جامعه خودشان، به ویژه 
لوتر در سردر کلیسای خودش 95 
ماده اعتراضی نسبت به آموزه های 

متراکم و تحریف شده مسیحیت 
داشت. می گفت که من اعتقاد ندارم، 
علی رغم اینکه خودش یک روحانی 
بود. اینکه شما می گویید روشنفکر 
بوده است، بله ب��وده؛ نواندیش و 
مصلح بوده، اجتهادهای جدیدی 
از آئین مسیحیت ک��رده اس��ت، از 
جمله اجتهادهای او این بود که این 
مسیحیتی که منزوی بوده می  تواند به 
اجتماع بیاید، ثروت اندوزی هم بکند. 
لذا ما می توانیم از اینها استفاده کنیم، 
و هم اجتهاد را می توانیم به کار ببریم.
روش��ن��ف��ک��ری واژه ای اس��ت که 
اندیشمندان غیر حوزوی ما در زمان 
قاجاریه که با غرب ارتباط برقرار 
کردند، این بحث را وارد ادبیات ما 
کردند و در روزنامه ها و مجالت هم 
مطرح شد. واال، اگر ما آن محتوایی که 
روشنفکر و نواندیش دینی می خواهد 
فعالیت کند، و اینکه چه چیزی را 
می خواهد دنبال کند را بررسی 
کنیم، با این واژه مصلحان، مصلحان 
اجتماعی، مصلحان فرهنگی، 
مجتهدین، نواندیشان دینی و 
روشنفکران و غیره نیز با آن می آید. 
این بار مذموم بودن واژه روشنفکری 
در جامعه ما به مرور به این خاطر ایجاد 
شد که وقتی علمای ما دیدند برخی 
از افراد خودشان را در دوره قاجاریه 
به ویژه در دوره مشروطه روشنفکر 
می دانستند، و کعبه آمالشان عمدتا 
غرب بود، به همین خاطر به مرور این 
روشنفکری مذموم شد و سرانجام این 
واژه روشنفکری استفاده شد و اصال 
این واژه روشنفکری در ایران بیمار 

زاده شد.
روشنفکری در غرب به گونه ای بوده 
است که روشنفکری بعد از عصر 
روشنگری به دوره صنعتی شدن 
و سکوالر ش��دن انجامید، یعنی 
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روشنفکری ای که قصد داشت به 
مشکالت جامعه رسیدگی کند، به 
سکوالریزم رسید و سکوالر هم شده 
است. اینها را باید کندوکاو کنیم که 
اصال مراد ما چیست؟ آیا ملتزم به 
آنهایی که گفتیم می شود باشیم یا 
می شود از این دایره ای که خودمان 
برای خودمان درست کردیم و طنابی 
که خودمان کشیدیم خارج شویم. من 
معتقدم که ما خیلی در این واژه ها 
نباید متمرکز شویم، بگوییم که بله 
این اینگونه است، مذموم است، منفی 
است. من معتقدم روشنفکری را به 
کار نبریم، چون این واژه کامال ترجمه 
اس��ت، نواندیشی دینی، مصلح، 
مجتهد و فقیه و فقاهت و امثال آن 

خیلی بهتر است.

اگــر اختالف تنها در یک 
بحث لفظی باشد، طبیعتا ما هر 
لفظی را که مایل باشیم، می توانیم 
بگذاریم. اما گویی ما با یک بسته 
کامل مواجه هستیم، این ماهیتی 
دارد، یعنی نمی توانیم با تغییر 
لفظ آن ماهیت را تغییر دهیم. 
شاید نظیر اینکه مثال گفته اند به 
جای توسعه، پیشرفت بگوییم، 
چون توسعه یک پکیج تعریف 
شده است، یا تجربه ای که ما از 
مشروطه داریم، وقتی مشروطه 
جــای »عدالت خانه« آمــد، یک 
لوازمی را هم با خود آورد، که بعد 
یک نهضت انحرافی شد، و از آن 
چیزی که علما می خواستند، دور 
شد. مذموم بودن روشنفکری در 
غرب که مطرح نبوده، و در کشور ما 
مطرح بوده است. یک مذمومیتی 
است که گویی ما می خواهیم، 
این مذمومیت را با تغییر لفظ تا 
حدی جبران کنیم. اما گویی این 

هم کافی نیست، و هر از گاهی باز 
می بینیم که علیه خود نواندیشی 
دینی هم حوزه و بزرگان حوزه و 
برخی اندیشمندان موضع دارند 
و نواندیشی دینی را هم مذموم 
می دانند. آیا ما برای اینکه این 
مذمومیت یا آن عناصر اصلی که 
باعث می شود که ما روشنفکری 
را نپذیریم، بخواهیم آنها را پاالیش 
کنیم، بهتر نیست اصال سراغ 
یک واژه دیگری برویم؟ ما االن 
سال ها است نزاع داریم که مثال 
امام خمینی روشنفکر است یا 
نیست؟ روشنفکر خوب است یا 
نیست؟ برخی ها سعی می کنند 
کــه طیف مقبول خــودشــان را 
روشنفکر قلمداد کنند، تا مصادره 
کنند، اما برخی ها هم کال یک گارد 
و موضع شدید علیه روشنفکری 
دارند. ما برای اینکه از این دوگانه 
یــا استخوان الی زخــم خالص 
شویم که بالخره تکلیف خودمان 
را نسبت به روشنفکری مشخص 
کنیم. حوزه یا علما یا دین نسبت به 
روشنفکری، نواندیشی دینی و هر 
اصطالح دیگر، به هر حال اینها یک 
ما به ازای خارجی دارند، موضع 
ثابتی ندارند. آیا بهتر نیست که 
یک موضع روشنی داشته باشیم، 
به جای اینکه الفاظ آن را تغییر 
دهیم، و خودمان را با الفاظ جدید 

سرگرم کنیم.
من اتفاقا نمی گویم که الفاظ 
را تغییر دهیم، من می گویم از واژه 
اجتهاد و مصلح و امثال اینها استفاده 
کنیم، بگوییم که همین واژه منظور 
را می رساند. ام��ام، زمانی مسئله 
سیاست را مطرح کرد، با همان مولفه 
و شاخص روشنفکری که در غرب 
وجود دارد، البته به جز مخالفت با 

سنت را که باید کنار بگذاریم، ایشان 
یک روشنفکر بود، هرچند با بخشی از 

سنت ها هم مخالفت می کرد.
وقتی امام می گوید که روحانیت باید 
وارد سیاست شود، در آن مقطع زمانی 
روحانیت می گوید که وارد سیاست 
نشویم، طبیعی است که امام نواندیش 
بود، مصلح بود، روشنفکر بود. اما ما 
برخی از سنن را، برخی از مطالب را 
داریم، آنها را اگر داشته باشیم، و در 
درون آن فعالیت کنیم، و پاسخ های 
زمان خودمان را استخراج کنیم، به 
نظر من نواندیشی دینی محسوب 
می شود، اما اگر روشنفکر – باز هم این 
نکته با توجه به اطالعاتی که خودم 
دارم، نظر من است- گفت که کتاب 
و سنن و همه را باید دور بریزیم، و از 
نو براساس فهم و عقل بشری خود 
تصمیم بگیریم، اینجا می گوییم 
که روشنفکری مذموم است. این را 
ما قبول نداریم. اما اگر درون خود 
دین که پایبندی به دین باشد، و یک 
عده ای بیایند و اجتهادات و فهم هایی 
ارائه دهند که یا مسبوق به سابقه 
نیست، یا کمتر در میان آن قشر و 

طیف سابقه داشته است.
مثال در مورد امام، وقتی امام می گوید 
که باید وارد سیاست شویم، شما 
اگر اسناد و مدارک را مطالعه کنید، 
در آن مقطع زم��ان��ی، همه به آن 
می خندیدند، می گفتند که یعنی 
چه؟ اصال بعضی ها هم جسارت 
می کردند، و می گفتند که آسید روح 
الله یا آیت الله خمینی چرا اینطور 
ش��ده اس��ت. در محراب و مسجد 
بنشیند و فعالیت خودش را داشته 
باشد. نه تنها حوزویان که حتی عوامل 
شاه هم این نکته را مطرح می   کردند. 
پس وقتی که ما اینها را در زمان های 
مختلف نگاه می کنیم، اگر از آن 

بار مذموم 
بودن واژه 

روشنفکری در 
جامعه ما به مرور 

به این خاطر 
ایجاد شد که 
وقتی علمای ما 
دیدند برخی از 

افراد خودشان را 
در دوره قاجاریه 
به ویژه در دوره 

مشروطه روشنفکر 
می دانستند، و 
کعبه آمالشان 
عمدتا غرب 
بود، به همین 
خاطر به مرور 

این روشنفکری 
مذموم شد و 
سرانجام این 

واژه روشنفکری 
استفاده شد و 
اصال این واژه 
روشنفکری در 
ایران بیمار زاده 

شد.
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پوسته مذموم بودن روشنفکری خارج 
شویم، می توانیم امام را به عنوان یک 

روشنفکر تلقی کنیم.
اما چون امام از متون دینی خودش 
و مولفه و شاخص های دینی خودش 
مباحث را مطرح می کرد، من می گویم 
که یک نواندیش دینی بوده و مباحث 
را مطرح می کرده است و مصلح هم 
بوده، فقیه هم بوده، متکلم هم بوده، 
فیلسوف هم بوده وغیره. حتی شاید 
در ادامه هم می توانستیم بگوییم، 
فلسفه ما که عمدتا انتزاعی است، امام 
که فیلسوف بود، آمد و حکمت متعالیه 
-یا چیز دیگری بگوییم – و آن فلسفه را 
در جامعه هم بسط داد و اجرایی کرد. 
برخی از آقایان االن هم بحث می کنند 
و می گویند که فقه امام، امام را وادار به 
انقالب کرد یا فلسفه امام؟ این مباحث 
را که امام مطرح کرد، تقریبا می شود 
گفت که در آن زمان خریدار نداشت، یا 
اینکه اگر خریدار هم داشت، می گفتند 
که توان عملیاتی آن وجود ندارد. پس 
من معتقدم که ما در این واژه ها نباید 
گیر کنیم و بگوییم که اینگونه است، 
بله، شما در هر مقطع زمانی هر واژه ای 
بکار ببرید، با آن مخالفت خواهد بود. 
اینکه علمای حوزه مخالفت می کنند، 
– شما فرمودید که برای نواندیشی 
هم مخالفت می کنند- این مخالفت 
خواهد بود، کما اینکه در حال حاضر 
ما علما و مراجعی داریم که به شدت 
مخالف فلسفه هستند، اما فلسفه در 
حوزه تدریس هم می شود، بحث های 
متعدد فلسفی وج��ود دارد، ولی 
علما و مراجعی وجود دارند که اصال 
موافق فلسفه نیستند، وقتی در اینجا 
می گوییم که فلسفه ای هست و عده ای 
مخالف هستند، پس فلسفه را باید کنار 
بگذاریم؟ نه. این بوده و از قدیم االیام 
هم بوده، و هنوز هم هست و خواهد 

هم بود. من با واژه نواندیشی دینی، 
مصلح، یا مجتهد زمان و مکان شناس و 
امثال اینها بیشتر موافق هستم و اینکه 
جایگزین آن واژه کنیم، هرچند معتقد 
هستم که آن واژه هم مذموم نیست، اما 
در بعد از مشروطه در ایران به دالیلی 
مذموم تلقی شده و همچنان آن مساله 

تداوم دارد.

وقتی ما این تعابیر را به کار 
می بریم، به هر حــال یک سری 
تبادرات ذهنی نسبت به یک طیف 
خاصی وجــود دارد، مثال بحث 
روشنفکر و نواندیش را که مطرح 
کنیم، یک  سری شخصیت ها زودتر 
به ذهن می رسند، آقای سروش، 
کدیور، مجتهد شبستری و … اینها 
به ذهن می رسند. از یک طرف هم 
ممکن است که شهید مطهری، 
امام و آقای مصباح را مثال به عنوان 
نواندیش دینی و روشنفکر مطرح 
کنیم. آن مرزی که این دو طیف 
را از هم جدا می کند، که ما یک 
عده را می پذیریم، و یک عده را 
نمی پذیریم، آن مرز از نظر شما 
چیست؟ گویا االن اشاره کردید 
به اینکه بعضی ها به متن دینی 
پایبند هستند، یعنی امام به متن 
دینی پایبند بوده، و به غیر از این 
مرز، مرز دیگری هست، این مرز را 
اینگونه می شود تبیین کرد، چون 
امثال آقای شبستری که نمی گویند 
ما به متن دینی پایبند نیستیم، 
پایبندی خــودشــان را به روال 
دیگری تعریف می کنند. مرزی که 
بخواهیم بگذاریم و بگوییم که این 
طیف مقبول ما است و طیف دیگر 
مقبول ما نیست، چه مرزی است.

در همین موارد هم که تبادرات 
ذهنی وجود دارد، این تبادرات هم 

به نظرم ساخته و پرداخته جامعه ما 
است. شما به سروش اشاره کردید، 
آقای سروش در دهه شصت، یکی از 
نواندیشان مطلوب جامعه ما بود. در 
حالی که اگر شما نگاه کنید، چون 
که عضو ستاد انقالب فرهنگی بود و 
سخنرانی می کرد وغیره، همین آقای 
سروش آن کتاب »دانش و ارزش« را 
وقتی که در سال 58 نوشته است، 
تقریبا با علمای ما مخالفت دارد. 
ولی آنجا خیلی واکنش نشان ندادند، 
چون به نوعی مسلک اشعری را در 
آنجا می پذیرد، در حسن و قبح ذاتی 
و امثال اینها، و در قبض و بسط هم 
که مطرح می کند، در آنجا هم علما 
می گویند که اینگونه است و مشکالتی 
ایجاد می شود. سروش هم مدعی 
است که من از دین فهم می کنم، و 
مباحث را دنبال می کنم، منتهی 
این فهم را باید براساس آن ضوابط 
و شاخصه هایی که در درون دینی 
وجود دارد، بررسی کرد که چقدر 

از آن شاخصه ها خارج شده است.
ما مجموعه علومی که در حوزه داریم، 
فلسفه و فقه و اصول و رجال و درایه و 
کالم و امثال اینها است، ما باید اینها 
را داشته باشیم و به نوعی فهم دینی 
کنیم. ما این شاخص ها را داشته 
باشیم و ببینیم که سروش و امثال 
سروش از این شاخصه ها استفاده 
کرده و فهم می کند؟ یا اینکه نه. اگر 
از این شاخصه ها استفاده نکرده، 
طبیعی است که از پارادایم درون دینی 
خارج شده، و با یک سری ویژگی های 
خاص خودش فهم می کند و انجام 
می دهد. اما اگر براساس همین 
شاخصه ها جلو آمد، و استنباط و 
استخراج کرد، در آنجا آیا ما باید الزاما 
بگوییم که براساس آن تبادرات خارج 
است یا نه. پس ما باید معیارهایی 
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بگذاریم، آن هم معیارهایی کلی و 
مسلمات. ممکن است که برخی 
از افراد معیارهای خاصی داشته 
باشند، مثال عالمی به شدت معارض 

فلسفه است.
آق���ای محمدتقی ج��ع��ف��ری)ره( 
می گفت که من در نجف نزد آقا شیخ 
مرتضی طالقانی فقه و اصول خوانده 
بودم و خیلی به من عالقه داشت. 
من فلسفه هم می خواندم، یک روز 
آقا شیخ مرتضی طالقانی – ایشان 
ظاهرا مقداری ثقل سامعه هم داشته 
و واژه کالم ایشان آقاتی بوده- به آقا 
شیخ محمدتقی جعفری می گوید 
که آقاتی! شما حکمت می خوانید؟ 
ایشان پاسخ می دهد که بله حاج آقا. 
بعد آقای طالقانی می گوید که …

نخور آقاتی! خود آقا شیخ محمدتقی 
جعفری نقل می کرد که من پیش 
آقای خوئی رفتم، ایشان این ماجرا را 
شنیده بود، گفت که آقا شیخ مرتضی 
طالقانی به شما چه گفته است؟ 
گفتم که اینگونه گفت. آقای خوئی 
گفت که پس اجتهاد شما را تایید 
کرده است تا اینکه سراغ فلسفه و 
حکمت نروید. آن آقا اصال با حکمت 

موافق نبود یا در فضای نجف اصال 
حکمت طرفدار نداشت. مثال عالمه 
آنجا خوانده و دیگران بودند، ولی 
عمومیت نداشته است. وقتی ما این 
موارد را داشته باشیم، باید نگاه کرد 
که چگونه است؟ آیا در این فضاها 
هست یا نیست. وقتی که این فضا 

نباشد، دیگر ورود نمی کند.
من یک نکته ای در مورد فهم مسائل 
دینی می خواهم بگویم که یک 
مقدار در اینجا خطرناک است. ولی 
چاره ای نیست و باید بگوییم که شما 
داشته باشید. االن ما بحث رجال را 
داریم، علمای ما در بحث رجال، بحث 
می کنند، ولی بعد از انقالب در رابطه 
با رجال، خیلی از مطالب ما تقریبا 
آشفته شده و به هم ریخته است. مثال 
از یاران امام، یارانی که تا آخر ثابت و 
استوار بودند، در یک موضوعی از امام 
نقل های متفاوتی انجام می دهند، 
بعضا برخی از نقل ها خیلی خیلی 
معارض اند. شما در اینجا می گویید 
که آن آقا را من قبول دارم، این آقا را 
هم قبول دارم و هر دو از یاران خوب 
امام بودند و هر دو هم شهید شدند. در 
اینجا چه باید کرد؟ واقعا هر دو حسن 

و صحیح و غیره هستند. در زمان 
امام که ضبط و صوت و غیره وجود 
داشت و همزمان افراد مختلف بودند 
که همزمان می توانستند بنویسند 
و غیره، اما باز هم در کلمات امام 
اختالف برداشت وجود دارد، وقتی 
جلوتر که می رویم، اختالف برداشت 
بسیار گسترده تر خواهد شد. این 
موارد را هم باید نگاه کنیم که چگونه 
اس��ت. ام��ام در بحث والی��ت فقیه، 
هرچند به لحاظ کالمی ورود پیدا 
می کند، اما به روایت ها که می رسد، 
روایت »اما الحوادث الواقعة« را به 
عنوان یک موید استفاده می کند. 
حال آنکه علمای ما این روایت را در 
بحث خمس استفاده نمی کنند. 
چون که همین روایت در مورد خمس 
فرموده که خمس در زمان غیبت، 
برای شیعیان ما حالل است. این را 
کنار می گذارند، اما در بحث والیت 
فقیه از این روایت استفاده می کنند. 
پس ما باید شاخص ها را نگاه کنیم و 
بگوییم که آقای مجتهد، کدیور و غیره 
جزو این شاخص ها هست یا خیر. 
گاهی استدالل های بسیار قوی، 
شاخص را دگرگون می کنند. باز هم 
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باید دید که شاخص ها را که دگرگون 
کرده اند، با مبنا دگرگون کردند؟ یا 

بی مبنا دگرگون کردند؟
من معتقدم این معیارها با توجه به 
زمان های مختلف بسته می شود که 
این آقا اینگونه است یا نیست. در 
حالی که در رابطه با آقای سروش و 
رویای پیامبرانه رسوالنه که مطرح 
شد، آیت الله جعفر سبحانی دو نامه 
به ایشان نوشت، این نوشتن یعنی 
چه؟ یعنی اینکه حداقل می توانیم 
بگوییم که آقای سبحانی می گفت که 
استنباط شما صحیح نیست. اینکه 
استنباط صحیح نیست، مفروض بر 
این است که این آقا یک چیزهایی 
می داند، رفته استنباط کرده، و با 
نگاه نویی از تفسیر و قرآن و غیره 
می خواهد برخی از آیات را حل کند، 
آقای جعفر سبحانی به عنوان فقیه 
و متکلم و غیره می خواهد بگویید 
که شما اشتباه می کنید. کما اینکه 
ایشان در قبض و بسط هم یکی از 
نقدهایی که به آن صورت گرفت، 
گفت نقد خوبی بود. نقد آقا شیخ 
صادق الریجانی بود و نقد خوبی بود. 
فرضا آقای سبحانی هم ادامه می داد 
و بعد هم در نهایت، آقای سبحانی 
در این موارد گفت که این نقدها، 
نقدهای خوبی است. اینگونه موارد 

چه اشکالی دارد؟
من می خواهم بگویم که باز هم این 
تبادرات ذهنی ما، یک مقدار تبادرات 
ذهنی زمان مند است. ما در دهه 
شصت خیلی خوب از آقای سروش 
استفاده می کردیم، می گفتیم که 
روشنفکر است، ایشان را می بردیم 
که با ح��زب ت��وده و غیره مناظره 
کند، و شرح خطبه متقینش را در 
رادیو ساعت یک تا دو و قبل از اخبار 
می گذاشتند، بعد دیگر ایشان خارج 

شده و رفته، و البته دیگر نظام را هم 
قبول ندارد، این بحث دیگری است. 
با اینکه نظام را قبول نداشته باشد، 
کاری نداریم، ایشان فاسق درجه یک 
هم که باشد-به قول شهید مطهری به 
تمام معنا مارکسیست ها به دانشگاه 
بیایند و جوالن دهند- مواردی را که 
می گوید باید شاخص بندی کنیم و 
ببینیم که شاخص هایی که می گوید 
به حوزه بحث ما مرتبط است یا خیر.

مــن دو تلقی می توانم از 
فرمایشات شما داشته باشم، 
یکی اینکه ما بــرای نواندیشی 
دینی مرزهایی قائل هستیم، و 
آن مرزها هم شاخص ها است. 
که نواندیشی دینی وقتی مقبول 
است که که مرزهای شاخصی ما را 
رد نکرده باشد، یک تلقی اینگونه 
است. یک تلقی نیز این است که 
ما شاخص ها را هم مرز نمی دانیم. 
اما چون اینها تثبیت شده اند، 
سنت های دیرپایی هستند، مبارزه 
با آنها و کنارزدن آنها زمان بر است، 
باید انرژی بیشتری صرف کنند 
تا این شاخص ها از شاخص بودن 
بیافتد، پس در نهایت آیــا شما 
برای نواندیشی دینی مرزی قائل 
هستید؟ یا نه معتقدید که هیچ 
مرزی نیست، بعضی جاها تقابل 
و مخالفت طبیعی عــادت هــا و 
انس ها است، و طبیعتا بعد از مدتی 
آن شاخص ها از شاخص بودنش 
ساقط می شود، و نواندیشی دینی 

هرجاهایی می تواند برود.
شاخص هایی ک��ه فرمودید 
بله اینگونه است، شاخص هایی که 
ما درس��ت کردیم، این شاخص ها 
تقریبا تبدیل به سنت شده، سنت ها 
در جوامع انسانی به سختی تغییر 

پیدا می کنند. مگراینکه اشخاصی 
باشند، که خودشان شاخص باشند، 
تا سنت ها تغییر پیدا کنند. به طور 
مثال در سال 1366 که مساله شطرنج 
مطرح شد، من ی��ادم می آید که از 
امام استفتائی کرده بودند و روزنامه 
جمهوری اسالمی مطرح کرد، اولین 
شخصی که به فتوای امام اعتراض 
کرد، آقای قدیری بود که در دفتر امام 
بود و شاگرد امام بود. در آن مقطع 
زمانی می گفتند که شطرنج کال، چه 
بازی بشود، چه بازی نشود، حرام 
است. یعنی قاطبه علمای ما این را 
مطرح کردند. پس این شاخصی بر 
حرمت شطرنج بود. یک سنت پایه ای 
در حوزه ما شده بود که علما روایاتی 
که بر حرمت شطرنج بود، استفاده 
و دنبال می کردند. ولی ام��ام این 
بحث را مطرح کرد و آن را به »جامع 
المدارک« آیت الله خوانساری ارجاع 
داد. مرحوم آقای خوانساری در یکی 
از مجلدات »جامع المدارک« آورده 
که :»و ظاهر این است که این اگر از 
آلیت قمار بیافتد، دیگر ال مسئله ای و 
چنین عنوانی«. امام چون خودش یک 
مجتهد بود و یک شاخص بود، خودش 
شخصیت بود، این شاخص تغییر کرد.
یا مثال دیگر، در منزوحات بئر که 
عالمه حلی مطرح می کند، تا آن زمان 
بود که منزوحات باید صورت بگیرد، 
وقتی که سگی و چیزی به آب بیافتد، 
باید چندین دلو از آن آب کشید، تا آن 
آب پاک باشد. ولی عالمه حلی آمد 
و این را کنار گذاشت و از آن زمان به 
بعد، این بحث به گونه ای دیگر شد. 
شاخص ها و سنت ها و پارادایم ها و 
هرچه ما مطرح می کنیم، قاعده و 
قانون و غیره باید کسانی که توانمندی 
دارند و در آن عرصه هستند، این را 
تغییر دهند. مثال در علوم دینی حتما 

وقتی امام 
می گوید که باید 

وارد سیاست 
شویم، شما اگر 
اسناد و مدارک 
را مطالعه کنید، 

در آن مقطع 
زمانی، همه به 

آن می خندیدند، 
می گفتند که یعنی 
چه؟ اصال بعضی ها 

هم جسارت 
می کردند، و می 
گفتند که آسید 
روح الله یا آیت 
الله خمینی چرا 

اینطور شده است. 
در محراب و 

مسجد بنشیند و 
فعالیت خودش را 
داشته باشد. پس 
وقتی که ما اینها 
را در زمان های 
مختلف نگاه 

می کنیم، اگر از آن 
پوسته مذموم بودن 
روشنفکری خارج 
شویم، می توانیم 
امام را به عنوان 

یک روشنفکر تلقی 
کنیم.
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کسی که چهل پنجاه سال در علوم 
دینی و غیره کامال ممحض بوده، 
می تواند ن��وآوری داشته باشد، هر 
نوآوری ای، فروریختن برخی سنت ها 
را هم درپی خواهد داشت. شاخص ها 
ه��س��ت، ام��ا کسی ک��ه بخواهد 
شاخص ها را دگرگون کند، باید 
براساس آن التزامات شاخصی باشد. 
مثال فنی مهندسی نمی تواند بگوید 
که من در فالن حوزه فلسفه اسالمی 
می خواهم نظر دهم. اینجاست که 
فیلسوفی که چهل پنجاه سال کار 
ک��رده، مثال آقای مصباح که شما 
فرمودید، ایشان تا جایی که به یاد 
داریم، در فلسفه اسالمی و مکاتب 
عقلی کار می کند. مثال االن ایشان 
بیاید و بگوید که ما نه اصالة الماهیة 
را قبول داریم و نه اصالة الوجود را 
قبول داریم، همان که فرهنگستانی ها 
مطرح می کنند، که بلکه اصالة الوالیة 
را قبول داریم. این طور موارد طبیعی 
است که از آقای مصباح برمی آید. 
اینجا می توانیم بگوییم که این مرزها 
یک مقدار اعتباریاتی است که درست 
کرده ایم. االن استنباط هایی که از 
قرآن می شود، ممکن است که عالمی 
در این قرن استنباط هایی کند، عالم 
دیگر در قرن دیگر، استنباط دیگری 
کند. خود عالمه هم می گوید که هر 
صد سال باید تفسیری از نو نوشته 

شود.

آیا این تعبیر شما یک مقدار 
محافظه کارانه نیست که ما برای 
اینکه سنت ها خیلی دگرگون 
نشوند، به کسانی مجوز می دهیم 
که پایبندی شان به سنت ها تثبیت 
شده باشد؟ از کسی نظر جدید 
در فلسفه را می پذیریم که در این 
عرصه شناخته شده باشد، در واقع 

ابتدا پایبندی اش به سنت ها اثبات 
شود، بعد ما خیال مان راحت شود 
که خیلی هم نمی خواهد از دایره 
خارج شود. در حالی که یکی از 
اتفاقاتی که در بستر روشنفکری 
افتاد این بود که انحصار تفسیر 
دینی از یک طایفه خاص را در 
بیاورند و بگویند که هر کسی 
می تواند متن دینی را بفهمد 
و تفسیر کند. آن وقت آمدند و 
با آن نواندیشی و قرائت های 
جدید و ضوابط جدا از دین را به 
ــد. اما شما یک نوع  دست آوردن
محافظه کاری را تثبیت می کنید.

من معتقدم که ما باید این را یک 
مقدار بپذیریم، ولی آنهایی که شما 
مطرح کردید که مرز را نمی خواهند 
و می خواهند که رادیکال عمل کنند، 
می توانند پرسش هایی را در این زمینه 
مطرح کنند، و به مساله نواندیشی 
دینی و روشنفکری دینی کمک کنند. 
مثال االن یک روشنفکر که فقط فلسفه 
خوانده یا در دانشگاه یک چیزهایی 
خوانده است، بیاید و بگوید که شما 
طلبه ها می گویید که »شاور« صیغه امر 
است، صیغه امر ظهور در وجوب دارد، 
پس در اینجا خطاب به پیامبر)ص( 
است که »شاورهم فی االمر«، پس 
بر پیامبر)ص( مشورت کردن واجب 
است. از آنجایی که امری که واجب 
است را انجام ندهید، به نوعی لغو 
می شود، پس پیامبر)ص( هم واجب 
است که مشورت کند. این را ممکن 
است یک روشنفکر مطرح کند، اما 
یک طلبه ای که ممحض در اصول 
است، بگوید که ما در اصول داریم 
که امری که عقیب حظر باشد، دال 
بر وجوب نیست. آن روشنفکر دینی 
چه پاسخی می خواهد بدهد؟ یعنی در 
آنجا کال وامی رود. در این موارد است 

که من می گویم افرادی که حریف فن 
هستند باید این کارها را انجام دهند، 
چون ممکن است که بچه طلبه ها هم 
اینگونه پرسش هایی را ایجاد کنند، و 
این پرسش زمینه افق های ناگشوده 
از طریق همان فردی که حریف فن 

است، صورت گیرد.
همچنین سنت ها در درون خود 
مقداری محافظه کاری دارد. یعنی 
اگر االن بخواهید سنت ها را در میان 
مردم تغییر دهید، به سرعت تغییر 
پیدا نمی کند، سنت ها به مرور تغییر 
می کنند. ما اگر یک بسترهایی را که 
آماده کردیم، یک سری شاخص ها و 
اصول و فروعی برای فهم خودمان 
ایجاد کردیم، یک دفعه فرو بریزیم، 
کل ساختمان یک دفعه فرو می ریزد، 
در نتیجه ستونی که برمی داریم، باید 
به جای آن ستون محکم تری قرار 
دهیم، که بتواند باقی بماند. اگر از 
این جنبه شما محافظه کاری لحاظ 
کنید، من معتقدم که اشکال ندارد 

و این تعبیر باشد.

اگر ما به آن تلقی عمومی 
از روشنفکری یا نواندیشی و 
تعاریف مترادف آن، نگاه کنیم، 
فکر می کنید که در طی دورانی که 
این جریان متولد شده و به حیات 
خود ادامــه می دهد، نسبت به 
رشته های دینی یا شاخه های علوم 
اسالمی چرا موضع شان در حال 
تغییر است؟ مثال شاید یک زمانی 
افــرادی که در طیف نواندیشی 
ــد، بیشتر ســراغ  ــودن مــطــرح ب
کالم می رفتند، یا سراغ عرفان 
می رفتند و معتقد بودند که ما باید 
از فقه جدا شویم و دین را در آن الیه 
معنوی اش پیگیری کنیم که بتواند 
بماند. اما االن احساس می شود 



79 نسخه مکتوب / شماره 2 )مسلسل 23( / تابستان 1398

که گویی نواندیشان برای اینکه 
به آن مقصد خودشان برسند، به 
سراغ الیه فقهی رفته  اند و فکر 
می کنند که از طریق کالم یا عرفان 
و یا هسته محوری یا بحث معنویت 
نتوانسته اند به نتیجه برسند، پس 
در فقه عرض اندام می کنند، آیا 
شما این را قبول دارید که رشته ها 
را کنار می گذارند تا به اهداف 
خودشان برسند، و اینکه به نظر 

شما چه تحوالتی رخ می دهد؟
من ای��ن مطلب را به تعبیر 
دیگری بیان می کنم، من روشنفکری 
یا نواندیشی یا هرچه که اسم آن را 
بگذاریم، یک جریان وابسته در ایران 
می دانم. وابسته به غرب ب��وده، و 
عمدتا با واسطه اندیشمندان مصری 
بوده است. وقتی که وابسته باشد، 
طبیعی است که وابستگی مشکالت 
خاص خودش را دارد. در همان زمان 
که آن متروپل یا آن مبدا را مطرح 
می کنند، همان را مطرح می کنند. 
به طور مثال ما روشنفکران قاجار را 
که رفته اند و غرب را دیده اند، در نظر 
بگیریم، مشاهده کردند که غربی ها 
با یک سری فعالیت هایی، دین را 
کنار گذاشته اند، و دنیای خودشان 
را آب��اد کرده اند. براساس تئوری 
خطی که وجود دارد، می گوید که 
همان مسیری که غرب طی کرده 
است، این نوع افرادی که به کشور 
بازگشتند، می گفتند که ما هم همان 
کار را انجام دهیم. وقتی از آنها سوال 
می شد که چرا باید اینگونه کرد؟ پاسخ 
می دادند که آنها کلیسا دارند، ما هم 
به مسجد می رویم، ما هم در جامعه 
خودمان براساس آنچه که عقل ما 
می فهمد، استنباط کنیم. پس در 
یک مقطع زمانی آمدند و بحث های 
روشنفکری خود را با ستیز با دین- 

کل دین و متعلقات دین، مثل کالم 
و تفسیر و سنت و…- آغاز کردند. 
وقتی جلوتر که آمدیم، به مرور در 
زمان های مختلف، ما اندیشمندان، 
نواندیشان و روشنفکرانی داشتیم 
که بعضی ها عمدتا مباحث فقهی 
مطرح کردند، برخی کل اعتقادات 
را مطرح کردند، به طور مثال آقای 
حکمی زاده در »اسرار هزار ساله« کل 
اندیشه شیعه را می زند و می گوید که 
اگر بخواهیم که رشد کنیم باید این 
»اسرار هزار ساله« را کنار بگذاریم، 
که امام »کشف االسرار« را در پاسخ 

به این مطلب نوشتند.
در زم��ان ه��ای مختلف ب��ا توجه 
ب��ه برجسته ب���ودن ی��ک مساله، 
اندیشمندان مختلفی آمده اند و 
مباحثی مطرح کرده اند. به نظر 
من بعد از انقالب، تمرکز روی فقه 
رفته است. به این دلیل که بعد از 
انقالب اسالمی ما آمدیم براساس 
فقه و تفکرات فقهی حکومتی ایجاد 
کردیم و نظام سازی کردیم، و عمدتا 
هم پاسخ ها و پرسش ها، از حوزه 
فقه است. چون که فقه در این چهل 
ساله طبیعی است که عملکردهایی 
داشته اس��ت، لذا برخی از افراد 
که روشنفکر یا نواندیش اسم آنها 
را بگذاریم، عمدتا روی مساله فقه 
تمرکز کرده اند. البته آقای سروش 
تفکراتی از فلسفه و اینها آغاز کرده 
و حتی بعدها در کتاب های مدیریت 
به فقه هم آمده و تعبیری دارد که 
می گوید برای اینکه ما خالصی پیدا 
کنیم، این فقه ما متورم شده است، 
و کاریکاتوری شده است، به این معنا 
که فرد کاریکاتور سر را خیلی خیلی 
بزرگ می کند و بدن را خیلی ریز. 
می گوید که فقه یکی از علوم دینی 
است، پس بنابراین، باید بررسی کرد 

که آیا فقه متکفل همه مباحث است 
یا خیر. اگر هست، چگونه باید باشد 
و مباحث دیگر. بعد در مقاطع زمانی 
مختلف، حمالت و نگاه ها، پرسش ها، 

انتقادها بوده است.

من بیشتر روی جریان نظر 
دارم، یعنی یک زمانی جریان 
روشنفکری خودش را از طریق 
نظرات کالمی، فلسفی و عرفانی 
مطرح می کرد، اما گویی در دوره 
اخیر، ما این جریان را در الیه فقهی 
داریم، که سعی می کنند مثال در 
نظام سیاسی وارد شوند، و نظرات 
فقهی ارائه کنند که مخالف آن 
تلقی های تثبیت شده قبلی است 
و خودشان را نواندیش می دانند. 
فکر می کنید که روی آوردن به 
ایــن تغییر یک رویــکــرد واقعی 
است یا این را برای دوران گذار 
تعریف کرده اند، یعنی نواندیشان 
اصال اعتقادی به حکومت دینی 
و حاکمیت فقه و اینها ندارند، 
اما به دلیل اینکه دوره ای مبارزه 
کردند و موفق نشدند و جامعه 
آنها را نپذیرفته که آن دین سنتی 
را کنار بگذارند، و نظرات اینها را 
بپذیرند، اینها می آیند و در دوره ای 
در پوشش فقهی نظراتشان را ابراز 
می کنند، بعد که آن پوشش فقهی 
تثبیت شده سنتی سابق را کنار 
زدند، از فقه هم تنزل می کنند و 

به بی دینی تمایل پیدا می کنند.
اینجا باید یک تقسیم بندی کرد 
که منظور از این روشنفکران دینی، 
درون حوزوی است یا برون حوزوی؟ 
اگ��ر ب��رون ح��وزوی باشند، ممکن 
است که اغراضی را در آثار آنها پیدا 
کنیم. اما اگر بگوییم که روشنفکران 
و نواندیشانی که درون حوزوی هستند 

ما در دهه شصت 
خیلی خوب از آقای 

سروش استفاده 
می کردیم،بعد دیگر 
ایشان خارج شده و 
رفته، و البته دیگر 
نظام را هم قبول 
ندارد، این بحث 
دیگری است. با 

اینکه نظام را قبول 
نداشته باشد، 
کاری نداریم، 
ایشان فاسق 

درجه یک هم که 
باشد-به قول شهید 

مطهری به تمام 
معنا مارکسیست ها 

به دانشگاه 
بیایند و جوالن 
دهند- مواردی 
را که می گوید 

باید شاخص بندی 
کنیم و ببینیم که 
شاخص هایی که 
می گوید به حوزه 
بحث ما مرتبط 

است یا خیر.
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نظرات اینچنینی دارند، بعید است 
که بگوییم که این آقایان این مباحث 
را مطرح می کنند. ما همه مباحث 
اینچنینی را از ابتدا در حوزه داشتیم، 
و االن هم داری��م، با توجه به اینکه 
االن فقه دیگر استیعاب گسترده ای 
در جامعه پیدا کرده، مستلزم این 
است که فقه یک مقدار زمان مند و 
مکان مند، و به تعبیری اجتهاد زمان 
و مکان صورت بگیرد و همین فقه 

پاسخگو باشد.
از آقای جناتی مثال می زنم که به 
نوعی روشنفکر محسوب می شود. 
ایشان تقریبا ح��دود سال 1340 
ط��ه��ارت اه��ل کتاب را در قالب 
مقاله ای پژوهشی مطرح کرد، در 
حالی که همان زمان آقای حکیم 
که بعد رحلت آقای بروجردی مرجع 
عام بود، نظر ایشان این بود که اهل 
کتاب نجس هستند. طبیعی است 
که یک حوزوی شاگرد آقای حکیم، 
آقای سید محمود شاهرودی، آقای 

خوئی و… ای��ن مباحث را مطرح 
کرده است. ما نمی توانیم بگوییم که 
اینها می خواهند بساط فقه را جمع 
کنند؛ یا اینکه ایشان در سال 49 و 
بعد از فوت آیت الله حکیم، مقاله ای با 
عنوان »تئوری طهارت ذاتی انسان« 
نوشت. یک فردی است که به اجتهاد 
و اصول وغیره وارد است و این مباحث 
را مطرح می کند. اگر ما از این طیف 
انسان ها داشته باشیم، چه اشکالی 
دارد که دیدگاه هایی را ارائه دهند 
که با آن سنت های رایجی که وجود 
دارد، همخوانی نداشته باشد. االن 
هم در جامعه ما همین را نیاز داریم، 
ما االن پدیده های بسیار نوظهوری 
داریم، ارز دیجیتال آمده است، بحث 
های دیگر وجود دارد، فقه چگونه 
می خواهد به اینها پاسخ دهد؟ در 
اینجا همین روشنفکران مطرح 
می کنند که در فقه ما عمدتا اینگونه 
بوده است که ما بنشینیم و مباحث را 
مطرح کنیم، اگر سائلی سوال داشت، 

ما حکم را براساس همان موضوع 
مطرح کنیم. االن آقای فالح زاده و 
دیگران موسسه ایجاد کرده اند که 
اصال ما موضوع شناسی کنیم، سوال 

داشته باشیم.
برخی کشورها سندهای پنجاه 
ساله می نویسند که در پنجاه سال 
آینده باید چه کار کنیم؟ حوزه هم 
بنشیند و پنجاه سال آینده را با توجه 
به تحوالت تکنولوژیکی که صورت 
می گیرد، ترسیم کند که فقه ما چگونه 
می خواهد پاسخگو باشد؟ این همان 
روشنفکری فقهی است. و از درون 
حوزه و با توجه به شاخص هایی که 
من عرض کردم، باید صورت بگیرد. 
پنجاه سال آینده هنوز نیامده است، 
ممکن است خیلی از آقایانی که االن 
می گویند ما در پنجاه سال آینده باید 
چه کار کنیم، در پنجاه سال آینده 
نباشند، اما این ایده را به یادگار 
می گذارند. امام خمینی که پایه گذار 
انقالب اسالمی است، می گوید فقه 
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تئوری حکومت از گهواره تا گور 
است. این مطلب را بعد از انقالب در 
صحیفه و منشور روحانیت و جاهای 
دیگر گفته است. جالب این است که 
در کتاب های فقهی و اصولی خود 
ایشان، آورده »هو قانون المعاش 
و المعاد«. اگر ما از فقه به عنوان 
قانون معاش و معاد یاد می کنیم، 
باید اجتهادهای مستمری در اینجا 
داشته باشیم، زمان و مکان را در 
نظر بگیریم که چگونه خواهد بود. 
اینجاست که اگر درون حوزوی باشند 
و این کار را انجام دهند، ما نمی توانیم 
صرفا به دلیل این رویکرد بگوییم که 
می خواهند فقه را کنار بگذارند. 
مگر اینکه کسانی که درون حوزوی 
نباشند و اطالعات خیلی کافی ندارند 
و می خواهند که ورود داشته باشند.

در بحث دانشگاهیان هم که ما االن 
بخواهیم در حوزه آنها وارد شویم، 
تذکر می دهند که وارد نشوید، شما 
متخصص نیستید. ای��ن بحث هم 
تخصصی است و متخصصان باید 
وارد شوند. بر این اساس من معتقدم 
همواره باید ای��ن ص��ورت بگیرد و 
متاسفانه ما بعد از گذشت چهل سال از 
انقالب، هنوز الگوی پیشرفت نداریم، 
چرا؟ به این دلیل که به محض اینکه 
روی مباحث دست گذاشتیم که بسط 
دهیم و بحث کنیم، گفتند که شاید 
بدعت باشد و چه باشد و… پرهیز 
کردیم یا به تعبیر شما محافظه کاری 
کردیم و جلوتر نرفتیم، در حالی که 
افرادی که در درون هستند، باید این 
شجاعت را داشته باشند و به این سمت 
و سو بروند، و جنبه های نوآورانه را 
خودشان ابتدائا دنبال کنند، نه اینکه 
دیگران به ما بگویند، بعد ما بحث کنیم.

ــع االن شما مرزی  در واق

که ترسیم می کنید، براساس 
ــوزوی یا بــرون حــوزوی  ــ درون ح
بودن است. اما اگر ما به تجربه 
مسیحیت نگاه کنیم، می بینیم 
اصل شروع حرکاتی که باعث شد 
چیزی از مسیحیت باقی نماند، 
توسط کشیش ها صورت گرفت، 
وقتی یک کشیش متن دینی را 
کامال سمبلیک می کند، در واقع 
ریشه دین را زده است، نه اینکه 
او قرض سوء داشته است و شاید 
می دانسته که عاقبت نظرش 
چیست، اما قدمی برداشته که 
آن قدم باعث شده که اصال از آن 
اصل و اســاس دین چیزی باقی 
نماند. یعنی ما نمی توانیم بگوییم 
کــه چــون شخص تعلق صنفی 
دارد و حوزوی است، اگر فعالیت 
و نواندیشی کند، در واقع کار او 
برای دین بی خطر است. کما اینکه 
اگر به امام هم نگاه کنیم، امام در 
عین اینکه بحث فقه پویا را مطرح 
می کند، فقه جواهری را هم الزم 

می داند.
فقه ج��واه��ری روش است. 
یعنی می گوییم که براساس همان 
جواهری جلوتر بروید، اما پویایی 
داشته باشید. مرحوم صاحب جواهر 

در زمان قاجاریه بود.

اما فرمودید که شاخص ها هم 
قابل نواندیشی است

بله.

یعنی یک زمانی ممکن است 
که ما به این نتیجه برسیم که فقه 

جواهری باید کنار برود.
نه. توجه کنید که برخی از 
شاخص هایی که وجود دارد، بحث 

می کنیم که آیا این شاخص است 
یا نیست؟ چنین م��واردی. برخی 
موارد که از مسلمات است، بحث 
می شود که این مسلم است یا مسلم 
نیست. به طور مثال در دهه چهل 
ورود روحانیت به سیاست، ضد 
دین، عقل، سنت و دیانت محسوب 
می شد، ولی امام ورود پیدا کرد و این 
شاخص را از بین برد. امام می گوید 
وقتی شما وارد می شوید، ضمن حفظ 
آن مباحث دیانتی و غیره، نوآوری 
هم داشته باشید. طبیعی است که 
نوآوری اینگونه نیست که بساط را 

برهم بچینیم.
االن اندیشمندانی که در حوزه فنی 
فعالیت می کنند، هفتاد سال است 
که مهندس یا دکتر در فالن حوزه 
است و ممکن است که کال یکی دو 
نوآوری در حوزه خودش داشته باشد، 
اینگونه نیست که انسان علی الدوام 
مطالب را نوآورانه مطرح کند. همین 
آقایانی که اصول مطرح می کنند، 
می گویند که فالن آقا پنجاه سال در 
حوزه درس خارج گفته، وقتی همه 
مباحث این چند دهه درس خارج فرد 
را جمع کنید، صرفا در چند صفحه 
محدود مباحث نوآورانه داشته باشد. 
خطابات قانونی ما در اصول یکی از 
نوآوری های امام است، می توان روی 
این بحث کرد و مانور داد. یا در مورد 
»حق الطاعه«  مرحوم شهید صدر، 
هرچند که ریشه هایش را از مرحوم 
محقق دام��اد گرفته، یک ن��وآوری 
اس��ت. اینگونه نیست که بگوییم 
که هر اندیشمندی بیاید این کار را 
انجام دهد و برود. گذشته از آن، آن 
چیزی که در غرب هم بوده است، باز 
هم ما یک مقدار غرب را در مساله 
حوزه خودمان مقایسه نکنیم. غربی 
که آقای لوتر و کالون به نوعی آیین 

به نظر من 
بعد از انقالب، 
تمرکز روی فقه 

رفته است. به این 
دلیل که بعد از 

انقالب اسالمی ما 
آمدیم براساس 
فقه و تفکرات 
فقهی حکومتی 
ایجاد کردیم 
و نظام سازی 

کردیم، و عمدتا 
هم پاسخ ها و 
پرسش ها، از 

حوزه فقه است. 
چون که فقه در 
این چهل ساله 
طبیعی است که 
عملکردهایی 

داشته است، لذا 
برخی از افراد 
که روشنفکر یا 
نواندیش اسم 

آنها را بگذاریم، 
عمدتا روی 

مساله فقه تمرکز 
کرده اند.
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مسیحیت را جراحی کردند، آیین 
مسیحیت بسیار بسیار در خرافات 
و تحریفات و غیره پیچیده شده بود. 
جنهم فروختن و بهشت خریدن و 
امثال اینها را پاالیش کردند. واقعا 
آق��ای لوتر و کالون هیچ گاه نظر 
نداشتند که این کاری که من انجام 
می دهم در جهت از بین بردن دین و 
دیانت در بین مردم باشد. هرچند من 
معتقد هستم که دین و دیانت در بین 
مردم از بین نرفت، بلکه در اجتماع 
نیست. در غرب و در روزهای یکشنبه 
مردم به کلیساها می آیند و نذر و نیاز 
دارند، خیریه دارند و … . این بحث 
در حوزه اجتماع به کنار رفته، اما 
در بین مردم این بحث ها هست. در 
اینجا من حتما حتما معتقد هستم 
که باید اندیشمندان درونی با کمک 
و سواالتی که اندیشمندان بیرون 
از حوزه و غیر دین هستند و مطرح 
می کنند، وارد بحث شوند. اگر 
بخواهیم دین و انقالب را که با هم 
گره هم خورده اند تداوم بدهیم، باید 
نوآوری داشته باشیم، اما باید توجه 

داشت که نوآوری تخریب نیست.

آیــا نمی توان گفت که در 
پازلی تعریف می شود که مثال در 
تعابیر داریم وقتی امام زمان ظهور 
می کند، دینی عرضه می کند که 
مردم آن دین را نمی شناسند، و 
دین جدید تلقی می کنند. وقتی 
قــرار است که ما همه اضــالع را 
تغییر دهیم، ممکن است که به 
جایی برسیم که از آن شکل اولیه 

هیچ چیزی باقی نمانده باشد …
شاید از دی��ن به ام��ام زمان 
برسیم، چون شما می فرمایید که 
امام زمان دینی را می آورد که مردم 
می گویند این دین نیست، شاید ما 

با نوآوری خودمان زمینه را به آنجا 
رساندیم.

ظاهرا تعبیر این است که امام 
زمان)عج( این کار را می کند، نه 

اینکه ما به آنجا برسانیم.
اشکالی ن��دارد که ما انجام 
دهیم، باز هم مسلمات داریم که ما 
نمی توانیم که آنچه امام زمان)عج( 
انجام می دهد، ما نیز انجام دهیم، 
ولی در وسع خودمان باید انجام 
دهیم. مثال هر ده پانزده سال یک 
نوآوری داشته باشیم. االن واقعا فقه 
ما که براساس مبنای امام به عنوان 
یک نواندیش دینی، مصلح و مجتهد 
مطرح می کنیم، امام می گوید که این 
فقه قانون معاش و معاد است، من 
تقسیم بندی هایی که در این رابطه 
دارم، فقه اصغر و فقه اکبر می گویم، 
چون که ما دین را مجموعه ای از 
باورها، اعتقادات، شرایع، مناسک، 
هنجارها و اخالقیات تعریف می کنیم. 
شریعتی که در درون دین مطرح 
می شود، فقه اصغر است، اما فقه 
اکبر براساس همان آیه 122 سوره 
توبه است- که تفقه در دین داشته 
باشید- یعنی فقهی که باید جامعه 
را اداره کند، ب��رای این کار باید 
نواندیشی و نوگرایی داشته باشد. 
چون برخی از مطالب دست ما نیست، 
االن خیلی از پدیده های نوظهور وارد 
می شود، و ما باید پاسخگو باشیم. اگر 
بگوییم که امام زمان)عج( از مکتب ما 
است، چون امام ما است، در آینده 
می خواهد بر جامعه جهانی حکومت 
کند، فقه شیعه هم که میراثی از آبا و 
اجداد امام زمان)عج( است، این فقه 
شیعی باید به گونه ای سامان داده 
شود که برای اداره جامعه حضور 
داشته باشد. جامعه که صرفا جامعه 

شیعی نیست، بلکه جامعه غیرشیعی 
هم که باشد باید فقه بتواند آن را اداره 
کند. پس اگر فقه ما بخواهد جامعه 
غیرشیعی را نیز اداره کند، حتما باید 
نوآوری داشته باشد. تاکید می کنم که 
نوآوری باید با اصحاب فن باشد تا به 
سمت و سوی بیراهه و از دین خارج 

شدن نرود.

ما اگر چند جریان را در نظر 
بگیریم، یکی جریان روشنفکری و 
نواندیشی، و جریان دیگر، جریان 
سنتی، و نیز جریان غرب گرا 
که به دنبال تحقق مدرنیته و 
ــردن جامعه است،  مدرنیزه ک
و یک جریان، جریان انقالبی. 
موضع این چهار جریان را نسبت 
به هم چگونه ارزیابی می کنید. 
بعضی ها معتقدند که االن جریان 
سنتی و جریان روشنفکر، گویی 
دو لبه قیچی شدند که با یکدیگر 
همکاری نانوشته ای علیه جریان 
انقالبی دارند، آیا این دیدگاه را 

قبول دارید؟
من این را در برخی از بخش ها 
ق��ب��ول دارم، ب��رخ��ی از سنتی ها 
رفتارهایی ک��ه نشان می دهند، 
در نتیجه و عمل، رفتارهایشان، 
رفتارهای غرب گرا است. بدین معنا 
که غرب گراها که مباحث را دنبال 
می کنند، می گویند که مدرنیته باشد و 
دین به کنار رود، سنتی ها- سنتی هایی 
که می گویند باید وارد اجتماع نشویم- 
هم می گویند که دین را ما خودمان 
داشته باشیم، امام زمان می آید و کارها 
را درست می کند. این دو رویکرد در 
نتیجه با هم تالقی دارند، با این وجه که 
با مظهر دین وارد اجتماع نشویم. اما در 
بحث انقالبی و نواندیش، من معتقدم 
که این در خود امام و رهبران انقالب 

این فقه 
شیعی باید به 

گونه ای سامان 
داده شود که 
برای اداره 

جامعه حضور 
داشته باشد. 

پس اگر فقه ما 
بخواهد جامعه 
غیرشیعی را نیز 
اداره کند، حتما 

باید نوآوری 
داشته باشد. 
تاکید می کنم 

که نوآوری باید 
با اصحاب فن 

باشد تا به سمت 
و سوی بیراهه 
و از دین خارج 

شدن نرود.
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قابل تطبیق بوده، ما می توانیم با حفظ 
انقالبی گری خودمان، نواندیش دینی 
هم باشیم. بگوییم که انقالب ما این 
آرمان ها و این نوع افق ها و رسالت ها 
را دارد، و ما می خواهیم که اینها را 
تحقق ببخشیم. این رسالت ها را با 
نواندیشی می توان تحقق بخشید. 
مثال کوهنوردهایی که می خواهند به 
قله بروند، قله کوه رفتن هدف و غایت 
است، اما اینکه در کجا کمپ ایجاد 
شود و چگونه صعود اتفاق افتد، اینها 
تاکتیک هایی است که کوهنوردها 
استفاده می کنند. به تعبیر نواندیش ها 
دین باید در جامعه وجود داشته باشد 
و دین را مبنای عمل خودمان قرار 
دهیم. اما اگر کسی میان انقالبی بودن 
و نواندیشی، جمع کرده باشد، بسیار 
خوب است، کما اینکه حضرت امام 
و برخی از اندیشمندان ما هم جمع 
کردند. اما اگر جمع نشد، طبیعی است 
که نقصان خواهد داشت. مقصود ما 
این است که ویژگی دو رویکرد را داشته 
باشد، و بتواند برای جامعه استفاده 
شود. اما طبیعی است که سنتی ها 
نمی آیند. برخی افراد هم که می گویند 
اصال دین نباید باشد. روایتی هم هست 
که گفته می شود در زمان غیبت هر 
پرچمی بلند شود، آن پرچم فسق و 
فجور و امثال ذالک است. اینکه این 
روایت چگونه است باید در مورد آن 
بحث کرد. اینکه اینها مدعی امامت 
هستند یا خیر؟ مباحثی است که باید 
بحث شود. پس این مساله نواندیشی 
و انقالبی بودن می تواند پیش برود. 
من معتقدم که در اینجا نواندیشی با 
صفت انقالبی گری و نواندیشی، باید 

قله های ناگشوده را بگشایند.

ــر بخواهیم کــه موضع  اگ
نواندیشی را نسبت به غرب از 

گذشته تا به امروز و تا آینده بررسی 
کنیم، آیا جریان روشنفکری و 
نواندیشی که زمانی خیلی به 
تبعیت از غرب حرکت می کرده، به 
مرور در تبعیت از غرب دور شده؟ 
نزدیک تر شده؟ یا در آینده دور 
می شود؟ موضع این دو را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
باز هم باید تقسیم بندی کنیم. 
باید دید که مراد شما از نواندیشی 
چیست؟ اگر به نوعی مدرنیته را 
تلقی می کنند و می گویند که ما 
باید بپذیریم، طبیعی اس��ت که 
آنها همچنان این داعیه را دارند و 
می گویند که باید باشیم. هر لحظه که 
انقالب جلوتر می رود، گفته می شود 
که در اینجا پس گرد داریم و نباید این 
کار را انجام دهیم. اما نواندیشان 
دینی یا مصلحان یا مجتهدانی که مثل 
امام هستند، اینها واقعا به غرب نگاه 
انتخابی دارند. اینکه غرب چه دارد؟ 
غرب تکنولوژی دارد که حتما حتما 
باید انتخاب کرد. در برخی از مفاهیم 
و مباحث دیدگاه های خوبی دارند، 
چه اشکالی دارد که مثال در بحث های 
روانشناسی، غرب روانشناسی ای 
دارد که با سنت ها و آئین ما تعارض 
ن��دارد، ما از آن بهره بگیریم. پس 
نگاه ما به غرب باید نگاه انتخابی 
باشد. در رابطه با اصول و امهات، 
غربی که مدرنیته را دنبال می کند، و 
براساس سکوالریزم و جدایی دین از 
سیاست است، ما نمی توانیم داشته 
باشیم. در غرب پست مدرن ها کسانی 
هستند که دیدگاه های انتقادی 
نسبت به مدرنیته و سکوالر دارند. 
می گویند که چه لزومی دارد که 
بگوییم تمام دنیا یکدست بشود، اینها 
غربی هایی هستند که اندیشمندان 
شاخصی هم دارند. یعنی هر کسی 

در دنیای خودش بنشیند و با باورهای 
خودش زندگی کند. همین دیدگاه 
پست مدرن ها موجب شد که ما االن 
در سال 2010 به بعد، در سازمان ملل 
کمیسیون فرهنگی توسعه داشته 
باشیم، آقای خاویر پرزدوکیار –دبیرکل 
سازمان ملل در زمان جنگ عراق و 
ایران- ایشان مسئول این کمیسیون 
است، ایشان می گوید که تا به حال 
بحث توسعه ای که در جهان مطرح 
بوده – توسعه نوسازی، نوسازی قدیم 
و جدید، وابستگی به نظام جهانی، 
توسعه انسانی و زیستی وغیره- اینها 
اصال بی اساس بوده و ما باید براساس 
بوم ها و فرهنگ ها توسعه را دنبال 
کنیم. مثال اینگونه نیست که بگوییم 
اینکه انگلستان با این شیوه به توسعه 
رسیده، پس افغانستان نیز با همین 
شیوه می تواند به توسعه برسد. پس 
ما می توانیم به غرب نگاه انتخابی 

داشته باشیم.
فکر می کنم که مصلحان ما زمانی 
که واقعا در ح��وزه بودند، مانند 
سید جمال، آخوند خراسانی، 
نائینی،کاشانی و مدرس و … نگاه 
اینها به غرب، به طور واقع منفی 
علی االطالق نبوده است. می گفتند 
که محسناتی که در بخش های 
مختلف غرب است را باید گرفت و 
استفاده کرد. در غرب بحث های 
کالمی خیلی خیلی ق��وی ای در 
الهیات پروتستان دارند که مطرح 
می کنند، س��واالت بسیار ق��وی و 
اساسی مطرح می کنند، که ما 
می توانیم از آنها استفاده کنیم، چرا 
باید بگوییم که غرب یک سره منفی 

است و باید کنار گذاشته شود؟

ما اگر فقط آن طیفی که به 
نوعی شیفته غرب است، آن را 
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مد نظر قرار دهیم، طیفی که قرار 
است پویا عمل کند را مدنظر قرار 
ندهیم. فکر می کنید که آن طیفی 
که به نوعی مقلد و شیفته غرب 
است، در درون حوزه در حال رشد 
هستند یا افول؟ و اگر در حال رشد 
هستند، چه عوامل و بسترهایی 

باعث رشد آنها می شود؟
یک مقدار در حوزه این مباحث 
ورود پیدا کرده و دنبال هم می شود، 
و باید یک آسیب شناسی جدی در 
حوزه انجام داد. اما در این قسمتی 
که شما فرمودید، من معتقد هستم 
که وارد شده اما بدنه اصلی حوزه را 
تکان نداده است، و یا به بدنه اصلی 
حوزه وارد نشده است. در حاشیه 
حوزه و برخی از افرادی که به حوزه 
آمده اند، یک گوشه ای از حوزه را 
برداشته اند و بعد حوزه را رها کرده اند 
و دنبال مباحث دانشگاهی رفته اند، 
شاید در مورد این افراد بیشتر ریشه 
دوانده است. ولی من معتقدم بدنه 
حوزه همچنان سبک و سیاق قدیم را 
دارد، البته در کنار این سبک و سیاق 
قدیم، عده ای هستند که نواندیش 
دینی بسیار ق��وی ای هستند که 
دنبال می کنند، اما عده دیگری هم 
بر همان طبل سنت قدیم می کوبند 
و همان شیوه را دنبال می کنند. در 
حواشی حوزه این دیدگاه آمده و وارد 

شده است.

منظور شما از حواشی مثال 
موسسات و دانشگاه ها است یا …

بله.

ــه بین  فــکــر نمی کنید ک
خود اینها بعضی ها باعث شوند 
کــه شیفتگی بــه غــرب در بین 

محصلین شان رونق پیدا کند.

این در مکان های مختلف به 
نوع افراد بستگی دارد، مثال فالن 
موسسه به دنبال این است که غرب را 
به محصلین خود بد جلوه دهد، ولی از 
همان موسسه افرادی بیرون می آیند 
که خیلی شیفته غرب هستند؛ یا 
برخی موسسات غرب را به گونه ای 
مطلوب جلوه می دهند، یا برخی 
می گویند که غرب هم خوب است، 
از این موسسات هم افرادی بیرون 
می آیند که بسیاربسیار با آنها معارض 

هستند.

یک برایند کلی را در نظر 
بگیریم، یعنی نمونه های نادر را 
کنار بگذاریم. برایند کلی برخی 
از موسسات ظاهرا این است که 
محصلین آنها بیشتر شیفته غرب 
هستند، و برایند کلی برخی دیگر 
از موسسات بالعکس است. فکر 
می کنید چه چیزی باعث می شود 
که این دو موسسه با هم متفاوت 

شوند.
با توجه به اینکه اساتید و 
موسسین و … در زمان های مختلف 
متفاوت بوده است. به طور مثال در 
یک زمانی، موسسین و اساتید وغیره 
یک طیف گرایش به غرب داشتند، 
بعد که ورق برگشته و موسسین تغییر 
کردند، از آن زمان به بعد این سویه 
شده که گویا به گونه ای دیگر عمل 

می کنند.

نوع مقابله جریان کلی حوزه 
در مقابل این موسسات یا در مقابل 
افرادی که به نوعی نسبت به غرب 
شیفتگی داشتند، فکر می کنید که 
این نوع مقابله، مفید و موثر بوده؟

اصال مقابله ای نبوده.

یعنی حوزه یک مقابله کلی 
علیه شیفتگی غرب نداشته؟

مقابله ای از این موسساتی 
که این کار را انجام می دهند، نبوده 

است.

یعنی حوزه کاری نکرده است 
که بسترها علیه این جریان شود؟
خیر. حوزه یک شیوه ای را در 
جریان کلی آن می رود، من معتقدم 
حوزه ما یک مجمع الجزایر است. 
درس��ت اس��ت که ما عنوان مرکز 
مدیریت داریم، که نهاد و تشکیالتی 
اس��ت، ول��ی ح��وزه مرکز مدیریت 

نیست.

حاال اگر بخواهیم بگوییم که 
یک مرکزی هست و منتظر یک 
سیاستی است که این سیاست 
را اجرا کند، که با توجه به اجرای 
آن سیاست جریان شیفتگی در 
مقابل غرب، تضعیف می شود، 
فکر می کنید که چه مدل سیاستی 
می تواند اعمال شود که شیفتگی 
نسبت به غرب را کاهش دهد؟ اگر 
بخواهیم مصداقی بیان کنیم، مثال 
بعضی ها هستند که می گویند، 
اسالم نظام ندارد، ما هم برویم و از 
این سندهای بین المللی که نوشته 
شده است تبعیت کنیم، طبیعتا 
این یک مقدار برای جریان کلی 
حوزه ناپسند است، حوزه چگونه 
می تواند این جریان را تضعیف 

کند؟
من این را به صورت مصداقی 
می گویم، مثال منشور حقوق بشر 
غرب که در سال 1948 تصویب شده، 
عربستان سعودی در آنجا در بحث 
طالق زنان که به اختیار زنان گذاشته، 
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و برخی موارد دیگر، نوشته است که 
ما اینها را قبول نداریم، و این منشور 
را امضاء کرده است. اما ایران در آن 
زمان به صورت مطلق این منشور را 
امضاء کرد. چون یکی از درس های 
من، درس حقوق بشر است که در 
دانشگاه ها تدریس می کنم، برای 
ارتقای اساتید که طرح ضیافت برگزار 
می شود هم حضور دارم، من در آنجا 
متن اعالمیه حقوق بشر را می آورم، 
و بعد متن اعالمیه حقوق بشر 
کنفرانس اسالمی قاهره که مربوط 
به سال 1995 است را می آورم، بعد 
متن حقوق بشر اسالمی ایران را نیز 
می آورم، وقتی که این متن ها بررسی 
می شود، در دو سه مورد یا پنج مورد 
بیشتر تفاوت وج��ود ن��دارد، البته 
بندهای اساسی است. این تفاوت ها 
را که کنار بگذاریم، سایر بندها با هم 

موافق هستند.
من معتقدم اینگونه نیست که در حوزه 
واقعا تفکرات غربی و غرب گرایی رایج 
شده و طرفدار دارد و حوزه باید یک 
نهاد و متولیانی بگذارد، برای اینکه 
اینها را کنترل کنند، یا مقابله کنند، 
خیر، چنین چیزی در حوزه به این 
ص��ورت نیست. البته در حواشی، 
موسسات و جزایری وجود دارد، که 
این مباحث را مطرح می کنند، و برخی 
مباحثی که مطرح می کنند، مباحث 
سستی است، خریدار ندارد، در برخی 
از مباحث ممکن است که ایجاد سوال 
و شبهه کند، تلنگری به آن نهادهای 
اصلی می شود، که آنها بیایند و پاسخ 
دهند و این مباحث وجود دارد. البته 
موسساتی هستند که ادامه می دهند، 

و با آنها هم کاری ندارند.

در پایان نکته خاصی هست، 
بفرمایید.

شما که مباحثات را دنبال 
می کنید، یک مقدار بروید حداقل 
از سطوح مراجع پایین تر، یعنی علما 
و فضالیی که در مظان مرجعیت 
هستند، ب��ا آنها ای��ن مباحث را 
صحبت کنید، باز هم اشخاص را 
گزینش کنید، اشخاصی که یک 
مقدار می توانند مباحث را تبیین 
کنند، آنها را دنبال کنید. بحث 
اجتهاد، تخصصی شدن بحث فقه، 
شجاعت در ارائه نظریه، طرح سوال، 
موضوع یابی و امثال اینها را حتما 
بروید و دنبال کنید. این را در نظر 
داشته باشید که پارادایم خروج از 
درون حوزه موفقیت آمیز نخواهد بود. 
اگر بخواهیم که نوآوری داشته باشیم، 
حتما افرادی را در حوزه شناسایی 
کنید که ح��وزوی استخوان داری 
هستند و می توانند بحث نوآورانه 
داشته باشند. مثالی می زنم، االن 
آق��ای اع��راف��ی مرکز رشته های 
تخصصی ایجاد کرده است، یک 
آقایی هم در آنجا مسئول است، آقای 
اعرافی شناخته شده است و غیره، 
ایشان مطرح کرد که می خواهیم 
این مرکز تخصصی را داشته باشیم، 
اما اگر بخواهیم بگوییم که منظور از 
تخصصی مثال امثال انجمن ها وغیره 
است، علما ممکن است که خیلی 
رضایت ندهند و بگویند که خیلی 
فقهی نیست، روشنفکرانه است. 
ما پیشنهاد دادیم که این مباحث 
را از طریق اینکه لجنه ای باشد-
مکتب سامرائی- مثال بنده و برخی 
از دوستانی که در انجمن هستیم، 
موضوعات و فروعات فرعیه در فقه 
سیاسی، فقه حکومتی و امثال آن را 
پیدا کنیم، بحث های آن را از متون 
استخراج کنیم- از متون اولین تا 
آخرین که وجود دارد- بعد نزد یک 

عالم ح��وزوی که فقاهتش کامال 
مشخص است، عرضه کنیم، و او با 
نگاه علم و فضل و اجتهادی خودش 
اگر ایرادی وجود دارد، سامان دهد، 
به صورت مکتب سامرا که میرزای 
شیرازی آن را دنبال می کرد، این را 

دنبال کنیم.
من معتقدم همینگونه مباحث 
باید انجام شود و اگر بخواهیم که 
نواندیشی دینی را دنبال کنیم، 
باید با این ویژگی ها دنبال شود. 
االن علمایی هستند که این کار را 
می توانند انجام دهند، اما گریزان 
هستند. مثال آقای آقا شیخ مصطفی 
هرندی یا آقا سید احمد مددی دو نفر 
هستند که من با ایشان مرتبط هستم، 
واقعا ضمن اینکه یک مجتهد تمام 
معنا براساس همان شیوه و اسلوبی 
که قبال علما را می خواندند، هستند، 
بسیار بسیار نواندیش و روشنفکر نیز 
هستند، و می توانند مباحث بسیاری 

را ارائه دهند.
ما باید این موارد را دنبال کنیم که 
این عرصه ها را بگشاییم. الزم است 
که این شیوه دنبال شود، برخی 
از موسسات این کار را کرده اند. 
من معتقدم که این موسسات با 
همان حفظ مساله استخوان بندی 
و اجتهاد قوی بودن صورت گیرد. 
مثال در مرکز فقهی ائمه اطهار، 
آنجا چون که اساتید بسیار قوی ای 
دارد – از زمان مرحوم آقای فاضل 
بودند- االن در آنجا فقه رواب��ط 
بین الملل را مطرح کرده اند. واقعا 
این فقه رواب��ط بین الملل بسیار 
بسیار ضروری است. تعامالت ما با 
جهان چگونه باید باشد؟ مثال وقتی 
به کشورهای خارجی می رویم، 
می بینیم که خانمی به صورت 
نیمه عریان ظاهر می شود، ما از نظر 

من معتقدم 
اینگونه نیست 
که در حوزه 
واقعا تفکرات 

غربی و 
غرب گرایی 
رایج شده و 

طرفدار دارد و 
حوزه باید یک 
نهاد و متولیانی 
بگذارد، برای 
اینکه اینها را 
کنترل کنند، 

یا مقابله کنند، 
خیر، چنین 

چیزی در حوزه 
به این صورت 

نیست. 
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بصری او را می بینیم، و امیدواریم که 
ان شاالله با ریبه نگاه نکنیم، اما این 
بصر است و می بیند. االن در غرب 
رایج شده است که اگر دست ندهیم، 
بحث اهانت می باشد. این بحث یکی 
از دغدغه های سفیران ما است، من 
با چندین سفیر صحبت کردم، حتی 
آقای نژادحسینیان، سفیر ایران در 
سازمان ملل متحد، گفت که این 
مشکلی برای ما است. آیا می شود 
در اینجا مثال بگوییم که نگاهی 
که صورت می گیرد، -نگاه اولی-، 
در نگاه به زن اجنبیه، پوششی که 

معموال علما می گویند این پوشش 
آنها اشکالی ندارد، پوششی که در 
میان آنها مرسوم است و دست و 
پا بیرون است، اگر با ریبه نباشد، 
ایراد ندارد. اگر در اینجا علت را ریبه 
بدانیم، آیا می توان در دست دادن 
بگوییم که بله سفیر ما هم دستی 
بدهد و فوری بکشد. این موارد، 
مواردی است که واقعا در فروعات 
فقهی ما مبتلی به است و موردهای 

اینچنینی وجود دارد.
پس ضمن حفظ پارادایم درون حوزوی 
و درون دینی ما، با استفاده از عقل، 

اجتهاد، پویایی، زمان و مکان وغیره 
می توانیم در عرصه های مختلف 
نواندیشی دینی داشته باشیم. با 
تاکید بر اینکه افرادی که متخصص 
باشند، نه اینکه طلبه ابتدایی باشند 
و بگوید که من نواندیشی دینی 
می کنم که با دو سوال درجا بزند. 
چون که ما در نواندیشی باید به 
صورت سیستماتیک و یکپارچه و 
انتظام بخش باشیم، تا هر کدام از این 
پازل ها را در جای خودش قرار دهیم، 
تا استوار باشد و در جای خودش معنا 

و مفهوم داشته باشد.
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موضوع نواندیشی یکی از 
مفاهیم پرچالش و بعضا مبهم 
جریان شناسی حوزه است. برخی 
از صاحب نظران نواندیشی را از 
منظر خاستگاه آن که دفاع از دین 
باشد، مفهوم شناسی کرده اند. 
برخی آن را از منظر روش و نسبتی 
که نواندیشی با رابطه عقل و وحی 

برقرار می کند و برخی هم آن را به 
عنوان یک جریان اصالح گرایانه 
اجتماعی تعریف می کنند. 
تشویشی در مفهوم شناسی 
نواندیشی وجود دارد. از طرفی 
هم شما تفکیکی میان نواندیشی 
دینی و روشنفکری دینی قائل 
هستید. ابتدای بحث، مختصری 

درباره مفهوم شناسی نواندیشی 
در حوزه نظرتان را بفرمایید.

من در مورد واژه هایی مانند 
نواندیشی دینی یک تردید و شک 
اولیه دارم که به تاریخ بکارگیری و 
تاریخ حضور این مفاهیم و واژه ها 
در متن ادبیات ما بازمی گردد. 
زمانی مکرر در ادبیات ما اینگونه 

جریان سنتی آخرین نفس ها را می ݡکشد

مباحثات در ششمین گفتگوی خود پیرامون پرونده »نواندیشی در حوزه« گفتگویی با حجت االسالم والمسلمین 
دکتر احمد رهدار، رئیس »مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسالمی فتوح اندیشه«، عضو هیأت علمی گروه علوم 
سیاسی و مدیر گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم)ع( داشته است که قسمت نخست آن را در ادامه می خوانید:

گفتوگوباحجتاالسالموالمسلمیناحمدرهدار
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گفتند که ما روشنفکر دینی داریم و 
در ذیل آن به تعبیر بنده آدم هایی- 
امثال مرحوم آقای مهدی بازرگان، 
شهید صدر، شهید مرتضی مطهری، 
دکتر علی شریعتی، امام خمینی، 
عالمه طباطبایی- را به صورت 
درهم آوردند. برداشت من این بود 
که چون جریان روشنفکری دینی 
هم به لحاظ پویش معرفتی و هم به 
لحاظ اقبال اجتماعی، از نظر من در 
تاریخ ایران به بن بست رسیده بود، با 
این تلفیق نچسب، می خواستند از 
سرمایه یک جریان اصیل دینی برای 
خروج آنها از بن بست استفاده کنند. 
من داعیه ای نمی بینم که مثال شهید 
صدر را یک روشنفکر دینی بدانم، 
من ایشان را یک فقیه ویژه، پویا و 
روزآمد می دانم. این هم اصالت و 
هم بار تاریخی خود را دارد. اصراری 
ندارم که واژه نواندیشی به کار نرود، 
اما اصرار دارم که توجه شود که این 
واژه از کجا آمده است؟ چه اهدافی 
را دنبال می کند؟ اگر نواندیشی به 
این معنا است که ما به اجتهادمان در 
حوزه به لحاظ روش، منابع، ساختار 
و فرآیند آموزش و پژوهش نگاهی 
آسیب شناسانه داشته باشیم، با این 
مقدار مشکلی ندارم، اما قبول کنیم 
که این واژه نواندیشی الاقل تا االن 

واژه لغزنده ای است.
من مساحمتا با این واژه نسبت 
می گیرم و بحث را روی آن سوار 
می کنم و اینطور می فهمم که 
فرض کنید قرار است روی ظرفیت 
مثبت سنن و معاصرمان، مناسب 
با نیازهای زمانه مان- البته با وصف 
شتابی که اقتضای زمانه ما دارد و 
البته با دغدغه کارآمدی و دغدغه 
حجیت- در حوزه باید کاری کنیم. 
اسم این کار را مسامحتا نواندیشی 

می گذارم. چرا نواندیشی؟ چون 
بدیل این اتفاق این است که حوزه 
ما با همان روش به نظر بنده کند 
قبلی خودش، ولو با همان غنای 
معرفتی اش و با همان حجیت 
روشی اش جلو بیاید. اگر این اتفاق 
افتد، چیز غلطی از حوزه حاصل 
نمی شود، اما حوزه چیزهای خوب 
ناکارآمد خواهد داد. حوزه چیزهای 
خوبی خواهد داد که از زمانش بسی 
عقب تر است. اگر ما بخواهیم این 
پیچ ها و معضالت را حل کنیم، باید 
اقداماتی انجام دهیم که مسامحتا 
به مجموعه آن اقدامات، مفهوم 
عامی با نام »نواندیشی دینی« 
می دهیم. اما واقعیت قضیه این 
است که به نظر من این کلمه که در 
تاریخ معاصر ما باردار شده است. 
عمدتا خاستگاه روشنفکری دارد. 
در ادب��ی��ات روشنفکران بیشتر 
آمده است. در درون حوزه ما هم 
مصداقا- الاقل بگویم هم اول و هم 
بیشتر- روی جریان ها یا افرادی 
رفته که نسبت هایشان را با ما-که 
بعدا این ما را تعریف می کنم که 
چیست- تغییر داده اند و زاویه دارند و 
االن می ترسم که ابتنای بحث بر یک 
مفهومی که ولو به غلط یا به تصادف 
به گونه ای مصادره یک جریانی شده 
است که از نظر من اپوزیسیون حوزه 
انقالبی است، قرار بگیرد. این روش 
را مساعد و مناسب نمی بینم. یعنی 
من احساس می کنم که شاید بهتر 
بود که بحث را با این واژه شروع 
نمی کردیم. بلکه اینگونه مطرح 
می کردیم که ما یک نظام اسالمی و 
انقالبی داریم که خیزی معطوف به 
تمدن برداشته است و یک حوزه ای 
داریم که به لحاظ تاریخی خاستگاه 
و مادر این انقالب بوده و قرار است 

که نرم افزار دینی اداره این انقالب را 
تامین کند. در واقع می خواهیم این 
حوزه را در نسبت با این نظام اسالمی 
مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم، 
خب آن بحث را به نظر من طبیعی تر 
می کند. اصراری ندارم که این واژه 
نباشد، اما االن که این واژه به میان 
آمده، نظرم را خیلی صریح راجع به 

واژه عرض کردم.

پیرامون تفکیکی که شما در 
مقاالت و یادداشت هایتان نسبت 
به روشنفکری دینی و نواندیشی 
دینی به آن اشاره می کنید نیز 
توضیحی بفرمایید که بحث کمی 

شفاف تر شود.
نواندیشی دینی در هر حال 
یک تالشی ب��ود که می خواست 
از سویی میان ح���وزه، روش و 
اصالت های آن با جریان روشنفکری 
به عنوان جریانی که خاستگاه 
معرفتی، روش ها و فرایند حرکتش 
هم عمدتا غربی بود، تفکیک کند. 
از س��وی دیگر می خواست بین 
جریانی از اندیشمندان حوزوی که 
با مسیر سنتی حرکت حوزه زاویه 
داشتند، تفکیک کند. به نظر من 
این تفاوت در ادامه دو معنا پیدا کرد، 
یک معنا این شد که ما یک جریانی 
می خواهیم که در امتداد سنت های 
اصیل حوزوی ما اما با ویژگی هایی 
متفاوت از آنها، در جهت و نسبت با 
مولفه های کلیدی انقالب اسالمی 
و تمدن اسالمی باشد. این جریان، 
جریانی بود که از نظر من مثبت 
است. یک جریانی است که سرمایه 
اصیل سنتی ما را در اختیار دارد، 
مکانت ام��روز ما را هم می بیند و 
می خواهد که آن سرمایه را خرج 
این مکانت کند، یعنی داخل زمان 

من معتقدم 
اجتهاد حوزوی 
ما امروز باید 
روی پایگاه 

انقالب اسالمی 
قرار گیرد تا 

بتواند ظرفیت 
تاریخی ما را 
به واقع کسب 
کند. از طرف 
دیگر، سطح 

تحلیل اجتهادی 
ما با سطح 

تحلیل تمدنی 
باشد، یعنی 
ممکن است 
فقیهی داشته 

باشیم که 
پایگاه تحلیلش 
انقالب اسالمی 
باشد، اما سطح 
تحلیلش تمدن 

نباشد.
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و مکان قرار گیرد. آن جریانی که هم 
می خواست از روشنفکری و هم از 
جریان سنتی حوزه فاصله بگیرد، 
شاخه ای پیدا کرد، بدین صورت 
که با اصرار بر اصالت های تاریخی 
حوزوی ما، مسیری را که می خواهد 
طی کند، مسیری متفاوت از انقالب 
اسالمی است. البته دغدغه شتاب، 
خالقیت، سیاست ورزی به نام دین 
دارد، اما به عاَلم موجود ما یعنی 
انقالب اسالمی به لحاظ معرفتی یا 
سیاسی تردید دارد. این دو شاخه 
شده اند و ابهامی که این موضوع 
دارد در اینجاست و گرنه نواندیشی 
دینی، نواندیشی دینی اس��ت و 
به لحاظ واژه، مانند روشنفکری 
است. اگر با روشنفکری به لحاظ 
لغوی مواجه شویم، بد نیست، 
آدم روشنفکر باشد، تاریخ فکر 
نباشد. اما تاریخی که این جریان 
روشنفکر پیدا ک��رده، به تاریکی 
فکری نسبت بیشتری دارد تا 
روشنایی فکر. در مورد نواندیشی 
دینی هم ترس ما این است که در 
مسیری برود که عبارٌت اخری ای 
از همان روشنفکری دینی بشود، 
یا مثال برگردان روشنفکری دینی 
در حوزه های علمیه شود. وگرنه با 
خود واژه نواندیشی دینی خیلی 

مشکلی نداریم.

در واقع شما نواندیشی دینی 
را در یک جریانی نزدیک به جریان 
روشنفکری تا حدودی غرب گرا 
می بینید کــه بــه مولفه های 

معرفتی غرب نزدیک می شود.
یک شاخه آن است.

در مقابل، رویکرد اجتهادی را 
شما قرار می دهید که مساله اش، 

مسائل روز است، اما می خواهد 
مسائل را از طــریــق رویــکــرد 

اجتهادی خودش حل کند.
بحث فقط مساله نیست. 
چون اجتهاد همیشه با مسأله های 
روز روبه رو است و در گذشته هم به 
این صورت بوده است. من بیش 
از مسأله به پایگاه و سطح تحلیل 
حساسم و اصرار دارم. من معتقدم 
اجتهاد حوزوی ما امروز باید روی 
پایگاه انقالب اسالمی قرار گیرد 
تا بتواند ظرفیت تاریخی ما را به 
واقع کسب کند. از طرف دیگر، 
سطح تحلیل اجتهادی ما با سطح 
تحلیل تمدنی باشد، یعنی ممکن 
است فقیهی داشته باشیم که پایگاه 
تحلیلش انقالب اسالمی باشد، 
اما سطح تحلیلش تمدن نباشد. 
البته این فقیه نسبت به فقیه سنتی 
جلوتر است، اما کاستی هایی دارد، 
یعنی سطح تحلیل دوب��اره خرد 
می شود و ما را در حد همان مسائل 
نگاه می دارد. من مسائل جدید را 
در حوزه اجتهادمان تقریبا نتیجه 
قهری توجه به این پایگاه و سطح 
تحلیل می دانم. یعنی معتقد هستم 
اگر کسی از پایگاه انقالب اسالمی 
تحلیل و اجتهاد خودش را آغاز کند و 
معطوف به تحلیل سطح تمدنی فکر 
کند، به طور بسیار طبیعی به مسائل 
متفاوتی از مسائل موجود در روی 
میز حوزه های علمیه ما می رسد. 
یعنی مسائل جدید، قهری دو 
انتخاب پیشینی است، یک انتخاب 
در سطح پایگاه، و دیگری در سطح 

تحلیل است.

ــادن  ــت ــر بــخــواهــیــم اف اگـ
برخی از حوزویان را در ورطه 
نواندیشی به معنای غربی کلمه را 

آسیب شناسی کنیم، به نظر شما 
بستر حوزوی این انحراف روشی 
در حوزه چیست که باعث می شود 
برخی از جریان ها و شخصیت های 
حوزوی از رویکرد اصیل اجتهادی 
فاصله بگیرند و سعی کنند به 
عقالنیت مدرن نزدیک شده و 
یک نسبت متفاوتی را بین عقل 

و وحی تعریف کنند.
ما قبل از اینکه اسم آن را 
انحراف بگذاریم که البته به لحاظ 
پسینی شایسته هم همین عنوان 
است که اسمش را انحراف بگذاریم، 
ولی در هر حال در بستر انقالب 
اسالمی یک انتخابی کردیم. ما 
قرن  ها دور از ساحت سیاست بودیم. 
االن با انقالب اسالمی در وجه 
نظام واره و ساختاری به نقطه ثقل 
سیاست دعوت شدیم، صرفا مدل 
صفویه نیست که ما به کاخ دعوت 
شویم و اسم ما »شیخ االسالم« شود. 
ما به نقطه ثقلی آمده ایم که قرار 
است از اینجا به نام دین نظام تولید 
کنیم. وضعیت ما یک مقدار عجوالنه 
شد، مقصر هم نبودیم، ما تجربه ای 
نداشتیم. زمانه ما زمانه ای بود که 
غرب به لحاظ فرهنگی، معرفتی، 
سیاسی و اقتصادی هژمون بود، به 
نوعی عقالنیت زمانه ما را هم تسخیر 
کرده بود. بعضی از تفاسیر ما از دین 
تحت تاثیر جریان های صوفیانه، 
باطنی گرا شده است. نگاه های 
باطنی گرا به دین، توجه ما را به دنیا 
و به ظاهر به آبادانی دنیا کم رنگ 
کرده است. غرب دقیقا برعکس ما 
توجه اش را روی دنیا و مظاهر آن 
قرار داده است. معموال کارآمدی 
در ام��ور محسوس را راحت تر از 
ک��ارآم��دی در ام��ور غیرمحسوس 
می توان نشان داد. یعنی غرب خیلی 
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راحت تر از ما می تواند ثابت کند که 
گویا بر حق است. چون می تواند 
حرکتش را ملموس تر نشان دهد. 
مثال روی مفهومی به نام آسایش 
سرمایه گذاری می کند و می گوید 
شما تاکنون روی این صندلی چوبی 
خشک نشسته اید و من برای شما 
مبل راحتی ساخته ام. وقتی که روی 
این مبل می نشینیم، خیل راحت 
متوجه این مفهوم می شویم. اما در 
مقابل به طور مثال ما روی مفهومی 
به نام آرامش تمرکز می کنیم، آرامش 
را نمی توان به راحتی نشان داد، 
نمی توان به راحتی نشان داد که 
دو نفر که کنار هم نشسته اند، اولی 
از دوم��ی آرام��ش بیشتری دارد. 
مقداری سخت است به خصوص 
آنکه وقتی مواجهه با این استدالل 
سیاسی شود، کار کمی سخت تر 
می شود، انسان ها به دلیل اینکه 
خصلت هرمنوتیک مضاعف دارند 
یعنی می توانند در حالی که ابژه 
هستند سوژگی کنند، می توانند 
در حالی  که مثال آرامش را به مثابه 

یک مقوله درونی در ساحت دین 
درک می کنند، انکار کنند، ما هم 
یک دستگاه آرامش سنج نداریم که 
آن را بسنجی و بگوییم که او دروغ 
می گوید و در دستگاه دین آرامش 

بیشتری برخوردار است.
در هر ح��ال ویژگی هایی را که 
دستگاه نظری دین دارد-مثال هم 
ظاهر را می بیند و هم باطن؛ هم 
دنیا و هم آخرت را می بیند؛ هم 
االن و هم آینده را می بیند- غیر از 
ویژگی هایی است که مثال دستگاه 
معرفتی غرب به میان آورده است. به 
تعبیر یکی از نویسندگان روشنفکر 
ما، دنیای غرب مدرن را باید به 
مثابه یک دماسنج تحلیل کنید. 
دماسنج یعنی دمای اینجا و اکنون، 
نه دمای اینجا و دمای فردای اینجا. 
اکنون زده است. اینجا و اکنون را 
خیلی راحت تر می توان درباره اش 
صحبت کرد. آقای سروش تعبیری 
را زم��ان��ی ب��ه ک��ار ب���رده ب��ود که 
آزمایشگاه دین، آخرت است. البته 
این جمله غلط است، اما در تقریری 

ایشان می گوید شما وقتی از پایگاه 
دین صحبت می کنید، باید به مردم 
بگویید که اخالق بورزید، حسن 
خلق داشته باشید، پاکدامن باشید، 
تا در قیامت خدا به شما حورالعین 
بدهد، یعنی وعده ها همیشه نسیه 
است. در حالی که دستگاه مادی 
غ��رب، وعده هایش را ملموس و 
نزدیک کرده است. به طور طبیعی 
آدم هایی با حدت ذهنی پائین، 
راحت طلب و کوته بین زود جذب 
این محیط می شوند. یعنی بخشی 
از نسبت گرفتن حتی ما حوزوی ها 
با جریان غرب، یک نسبت طبیعی 
اس��ت. م��ا ه��م ف��رزن��د زمانه مان 
هستیم، ما هم از زمانه مان متاثر 
هستیم. اگر گفتیم که روح زمانه 
غرب است، غرب خودش را هژمون 
کرده است، ما هم در ذیل همین روح 
و فضا نفس می کشیم و نمی توانیم 
با غرب نسبت نگیریم. من البته 
معتقد هستم انقالب اسالمی آمده 
بود تا این روح را عوض کند و غیریت 
خودش را اتفاقا غرب قرار داد. 
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لذا، یکی از ممیزات اجتهاد نوین 
را این می دانم که اجتهاد ما واقعا 
ناظر به غیریت ما یعنی دنیای غرب 
صورت بگیرد؛ حتی اجتهادهایی 
که روی پایگاه انقالب اسالمی بوده 
و در سطح تحلیل تمدنی است، 
اما از اینکه غیریت هویتی آن االن 
غرب است، غفلت می کند، دوباره 
اجتهادهایی یا کند یا ناکارآمد 
خواهد بود، یعنی باید غیریت غرب 
را برجسته کنیم، به تفصیل باید 
توجه داشته باشیم که نتیجه اجتهاد 
من نباید غرب شود، یعنی برایند 
اجتهاد من نباید آبی در آسیاب غرب 
باشد و عالمی غیر از عالم اسالمی 
را بچرخاند. حوزه علمیه ما با این 
شرایط فاصله دارد. من می خواهم 
بگویم که بخشی از آن برای این 
است که نسبت گرفتیم، عقالنیت 
غرب، عقالنیت در دسترس و حاکم 
بود، و ما هم فرزند زمانه مان بودیم 
و سراغ آن رفتیم که طبیعی بود. 
بخشی هم معلول کج روی های 
معرفتی بود. حتی در روزگاری که 
ما با غرب هم نسبت نداشتیم، و خود 
ما و امپراطوری عالم اسالمی بود، 
در آن عالم اسالمی هم آدم هایی 
بودند که نثر و متن را بد و کج فهم 
می کردند، مانند جریان تصوف، 
سلفیت و جریان داعش. از سران 
داعش که معتقدیم که ساخته و 
پرداخته غرب هستند که بگذریم، 
توده داعشی ضرورتا غربی نیست، 
یعنی ضرورتا دست پرورده غرب 
نیست، البته غرب هوس کرده در 
در آنها تصرف کند آنها را بدهد، اما 
بسیاری از داعشی ها با انگیزه های 
دینی و بینش غلط دینی به میان 

آمده اند.
بخشی از ماجرای تمایل بخشی از 

حوزه به دستگاه عقالنیت غرب هم 
به کج روی ها و انحراف های بینشی، 
برداشت های غلط از انسان و از عالم، 
ماموریت انسان در عالم و از دین، 
ماهیت دین، عقل، وحی، مفهوم 
حجیت و کارآمدی بازمی گردد. این 
برداشت ها که کامال هم معرفتی 
است، انسان ها را متفاوت کرده 
است. بخش دیگری از نسبت گرفتن 
با عقالنیت غربی عمدتا سیاسی 
صورت گرفته است. مثال فرد زیاد 
خواهان غرب نیست، اما چون ضد 
فضای موجود است، ضدیت خودش 
را از طریق رفتن به ساحت رقیبش 
نشان می دهد، خیلی هم با آن عالم 
نسبت پیدا نکرده، اما همین که 
این عالم را قبول ندارد، به آن جبهه 

رفته است.
بخش دیگری هم به این دلیل است 
که همه ی غرب باطل نیست. در 
طرحی هم که برای تمدن اسالمی 
داریم، چنین پیش بینی کردیم که 
اگر روزی موفق شویم که تمدن 
نوین اسالمی را محقق کنیم، اگر 
این تمدن مثال هزارتا فکت دارد، 
احتماال سیصد چهارصد مورد آن 
مربوط به فرهنگ ها و تمدن های 
دیگر است که ما آنها را با روش هایی 
آورده ایم که طبعا روش استفاده از 
آنچه در فرهنگ های رقیب یا ضد ما 
است، روش أخذ مطلق نیست؛ روش 
استخدام، الهام و اقتباس یا تصرف 
و سایر روش های متفاوت است. اما 
مسلما ما در مقام تحقق تمدن نوین 
اسالمی چرخ را از آغازش نخواهیم 
ساخت، یعنی به تجربه تاریخی 
بشر اح��ت��رام خواهیم گذاشت. 
لکن، فراورده های این تجربه را در 
ساختار و کانتکستی می ریزیم که 
ضرورتا خروجی آن فراورده ها در 

این کانتکست تاسیسی ما همان 
خروجی که مثال در کانتکست غربی 
دارد، نیست. نمونه بارز آن موارد 
بسیاری است که در تجربه انقالب 
اسالمی از غرب آوردیم. ما مفهوم 
جمهوری، تفکیک قوا، احزاب و… 
را از غرب آوردی��م. اما با اینها یک 
نسبتی گرفتیم و در مجموع اینها را 
در یک جایگاهی قرار دادیم که خود 
غرب هم راضی نیست، یعنی اگر 
اینها همان کار ویژه ای که در دنیای 
غرب دارند را در عالم ما می داشتند، 
علی القاعده غرب نباید به جنگ ما 
می آمد و نباید غرب با ما احساس 
غیریت می کرد. ظاهرا بر سر اینها ما 
بالیی آوردیم و اتفاقی در اینها افتاده 
است که خروجی اینها به ضمیمه 
بسیاری چیزهای دیگری که متعلق 
به ما بوده و نه ضرورتا متعلق به غرب، 
یک سمفونی و یک فراورده کل ایجاد 
کرده که غرب آن فراورده کل را در 
مقابلش می بیند و به همین علت 
هم در مقابل ما ایستاده است. ما در 
تمدن اسالمی هم چنین صورتی را 
بر خودمان خواهیم زد. این مدلی 
نیست که با همه غرب ستیز داشته 
باشیم. می خواهم بگویم بخشی 
از لغزش های ما در عقالنیت غرب 
هم، معلول کارآمدی های بخشی 
عالم غرب در جهت دینی است. 
لکن کارآمدی بخشی است. طبعا 
مواجهه ما هم با آنها یک مواجهه 
بخشی است، یعنی ما کل و کالن 
غرب را ندیدیم و صرفا یک فکت 
خاص را دید ه ایم و گفته ایم ممکن 
است این فکت خاص به درد عالم 
ما بخورد، دلیلی نداشته است که 
با آن ستیز داشته باشیم. این موارد 
مجموعه دالیلی است که احساس 
می شود ما در خود حوزه علمیه به 

همه ی غرب 
باطل نیست. 
در طرحی هم 
که برای تمدن 
اسالمی داریم، 
چنین پیش بینی 
کردیم که اگر 
روزی موفق 

شویم که تمدن 
نوین اسالمی 

را محقق کنیم، 
اگر این تمدن 

مثال هزارتا فکت 
دارد، احتماال 

سیصد چهارصد 
مورد آن مربوط 
به فرهنگ ها و 

تمدن های دیگر 
است که ما آنها 
را با روش هایی 
آورده ایم که 
طبعا روش 

استفاده از آنچه 
در فرهنگ های 
رقیب یا ضد ما 
است، روش 
أخذ مطلق 

نیست.
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سراغ عقالنیت غربی رفته ایم.
البته من مثال ها را طبعا خیلی 
محدود زدم. مثال ها تنوع دارند، 
وقتی می گویم که بخشی از همراهی 
با عقالنیت غربی در ساحت سیاست 
صورت گرفته، ضرورتا به این مفهوم 
نیست که چ��ون با نظام موجود 
مخالف هستم به آن طرف رفته ام. 
نه، واقعیت این است که بسیاری 
با یک نگاه سطحی پراگماتیک 
احساس می کنند که اگر خیلی با 
نظام همراهی کنند و با غرب ضدیت 
داشته باشند، مثال نمی توانند ویزا 
بگیرند، البته این گ��روه اشتباه 
نمی کنند و دروغ هم نیست. اما 
در ه��ر ح��ال سطح تحلیل شان 
همین است. به لحاظ یک رفتار، 
رفتاری است که مقدمات نظری و 
عملی اش غلط نیست. واقعیت این 
است که بسیاری از کسانی که یک 
نسبت حداکثری با انقالب اسالمی 
گرفته اند، در دنیا یک مشکل کامال 
سیاسی دارند. کشورهای غربی به 
رغم شعارهای بسیاری که می دهند، 
به این گروه افراد ویزا نمی دهند و 
اینها را اذیت می کنند. مثال فردی 
از این گ��روه اهم برنامه هایش را 
برای فعالیت در عرصه بین الملل 
قرار داده است، به دلیل این شرایط 
مجبور است که نسبتش را با اینجا 
کم رنگ و با غرب پررنگ کند، یعنی 
می خواهم بگویم که در برخی موارد 
ممکن است که فرد مجبور باشد که 

نقش بازی کند.
من معتقد هستم که الیه پر رنگ 
جریان اجتهادی ما در حوزه علمیه 
باید الی��ه ای باشد که صرف نظر 
از همه این بازی های سیاسی و 
انحرافات بینشی، یک نسبت آشکار 
و مستقیمی با انقالب اسالمی داشته 

باشد. چون من انقالب اسالمی را 
برایند ظرفیت تاریخی در نسبت 
دین و بوم ما می دانم، یعنی انقالب 
اسالمی را صرفا یک پدیده سیاسی 
تحلیل نمی کنم، بلکه موقعیت و 
منزلت تاریخی مان تحلیل می کنم. 
ما اینجا هستیم و اینجا ایستاده ایم. 
عرض کردم که معقول نیست که 
مثال در ساحت تکنولوژی چرخ را 
از ابتدایش بسازیم، معقول نیست 
ظرفیت های تاریخی مان را مجدد 
از آغاز ایجاد کنیم. ما یک مسیری با 
یک ظرفیت تاریخی داریم که برایند 
این ظرفیت در انقالب اسالمی خرج 
شده است، خوب و بد و ضعیف و قوی 
همه در آن است، یعنی ما در مسیر 
تاریخی ای که آمده ایم، کم شکست 
نخورده ایم، اما آن شکست ها در 
برایند کلی تبدیل به عبرت و سرمایه 
شده است –ولو سرمایه سلبی شده- 
که باید به اینها نگاه کرد. اگر ما 
در مشروطه در سطح بینشی این 
اشتباه را داشتیم که دال مفهومی 
حتی اجتهادمان را در عصر مشروطه 
مفهومی قرار دادیم که متعلق به 
ما نبود، روا نبود و نیست که این 
اشتباه را در انقالب اسالمی تکرار 
کنیم. این از هوشمندی های امام 
بود که دال مفهومی اندیشه خود 
را در انقالب اسالمی مثال مفهومی 
به ن��ام دموکراسی ق��رار ن��داد که 
بعد در مورد آن فکر کند که نسبت 
دموکراسی با اسالم چیست. ولو 
بعدا بگوید که ما دموکراسی غربی 
را قبول نداریم. نه، این نسبت را 
نگرفت و مفهوم خ��ودش، مفهوم 
والیت فقیه را ارائه داد. بعدا افراد 
دیگری ولو در ذیل مکتب حضرت 
امام این مساله را تبیین کردند که 
این دال مرکزی مفهومی حضرت 

امام یعنی والیت فقیه، نسبتش با 
دموکراسی که غربی ها می گویند، 
چیست؟ اشتباهی که در مشروطه 
رخ داد این بود که خود مفهوم اصلی 
که مطرح و در مورد آن بحث می شد، 
متعلق به ما نبود. چه آنکه در آن 
تصرف کنیم که علمای ما کردند، 
معتقد هستم علمایی چون مرحوم 
نائینی، آخوند خراسانی در مشروطه 
غربی تصرف کردند، چه موفق 
نشویم تصرف کنیم، در هر دو اصل 
قضیه اشتباه است، این یک اشتباه 
دوره مشروطه در ساحت بینشی 
بود. در ساحت رفتار سیاسی مثال 
در مشروطه ما به سفارت ها اعتماد 
کردیم، روا نیست که در پایگاه 
انقالب اسالمی هم مسائل مان را 
از طریق سفارت ها پیگیری کنیم. 
ما یک بار به آنها اعتماد کردیم و به 
سراغ آنها رفتیم و مهمترین مساله 
زمان مان را با آنها بستیم، چه اتفاقی 
افتاد؟ خروجی این بود که همه 
سرمایه اصلی ما را باالی دار بردند 
و گرفتند و بردند و تحریف کردند 
و یک نظام سیاسی دست نشانده 
عقب مانده تحریفی به ما تحمیل 
ک��ردن��د. اینکه می گویم انقالب 
اسالمی، منظور من برایند همه 
ظرفیت های تاریخی ما است. حوزه 
علمیه نمی تواند نسبت به این برایند 
بی نسبت باشد. حوزه نمی تواند 
بگوید که قبل از انقالب اسالمی 
موضوع بحث های من این موارد بوده 
و االن هم می خواهم همان بحث ها 
را ادامه دهم. اشتباه است اگر حوزه 
فکر کند که مساله هایی را که قبل از 
انقالب به آنها فکر می کرده است، 
همین ها بوده است. به این دلیل 
تاکید می کنم که حوزه علمیه باید 
روی پایگاه انقالب اسالمی بایستد، 
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چون انقالب اسالمی آخرین ظرفیت 
ما است.

مثال چ��را ما ه��م��واره روی کربال 
تمرکز و تاکید می کنیم، در حالی 
که ما در اسالم جنگ های دیگری 
هم داشته ایم که یک طرف حق 
محض و طرف دیگر باطل محض 
ب��وده اس��ت-اح��د، حنین، خیبر 
….-، همه جنگ هایی که ما در 
صدر اسالم داشته ایم، در یک طرف 
پیامبر خاتم)ص( یا علی)ع( ایستاده 
و طرف دیگر مشرکین هستند. 
چرا روی کربال ایستاده ایم؟ چون 
کربال آخرین سرمایه و دستاورد 
ما است، آخرین جنگی است که 
فرماندهی مستقیم آن توسط یک 
معصوم ص��ورت گرفته اس��ت. در 
احد و خیبر و حنین و غیره هرچه 
ظرفیت بوده، در کربال سرریز شده 
است. ما نمی توانیم بی نسبت با کربال 
باشیم، چون آخرین آورده ما است. 
ما به لحاظ عقالنیت غیرمعصوم اما 
مرتبط با عقالنیت معصوم، آخرین 
دستاورد ما انقالب اسالمی است. 
اگر آخرین دستاورد ما در ساحت 
رخدادهای اجتماعی در عقالنیت 
معصوم و عصمت، کربال است، 
آخرین دستاورد غیرمعصومانه ما 
انقالب اسالمی اس��ت. همچنان 
که نمی توانیم بی تفاوت نسبت به 
کربال باشیم، نمی توانیم بی تفاوت 
نسبت به انقالب اسالمی باشیم. 
باید اجتهاد ما با انقالب اسالمی 

نسبت پیدا کند.

ــی  ــه ضــعــف هــای روشـ بـ
اندیشه دینی اشاره کردید، چه 
سلفی گری و چــه عقل گرایی 
مدرن، هردو گویا ناشی از یک 
ضعف روشی در حوزه اندیشه 

ــن ضعف  دیــنــی اســـت. شما ای
روشــی را تایید می کنید که ما 
نسبت خودمان را در آن پارادایم 
اجتهادی با عقل و عرف چندان 
مشخص نکردیم و بــه همین 
خاطر یا به ورطــه سلفی گری و 
اخباری گری افتادیم، یا به ورطه 

عقل گرایی مدرن و غرب گرایی.
م��ص��داق��ا در م���ورد همین 
عقل من صحبت کنم، من معتقد 
هستم درست است که در منابع 
فقهی ما یکی از منابع استنباط 
دین، عقل است )الاقل در مکاتب 
فقهی شیعه(، به گمان من عقلی 
که پیرامون آن بحث می شود، یک 
عقل بسیار نحیفی است. حتی این 
گزاره که »کلما حکم به العقل حکم 
به الشرع« یک گزاره جدا پسینی در 
تاریخ فقاهت ما است. این گزاره را 
مرحوم آخوند خراسانی مطرح کرد، 
بعد از آن هم جز چند نفر محدودی 
از شاگردان مرحوم آخوند تا به امروز 
اکثر فقهای ما این گزاره را قبول 
نکردند. در اصول شان این گزاره را 
قبول نکردند، اگرچه در فقه شان بر 
پایه این گزاره فتوا دادند، خود این 
دلیلی بر حقانیت این گزاره است. 
یعنی عقالنیت اصولی ما تن به این 
گزاره نداده، اکثر فقهای ما، حتی 
بعد از آخوند، در این گزاره با آخوند 
در اصول مخالفت کردند. اگرچه 
همه آنها در فقه ناخواسته بر پایه این 
گزاره فتوا داده اند، به این علت گفته 
می شود که این گزاره، گزاره ای است 
که البدمنه است و باید آن را بپذیریم. 
واقعیت این است که عقل جدی 
گرفته نشده است، در مورد عرف 
هم همینطور. نظریه پردازی درباره 
عرف در ساحت فقهی ما کم رنگ 
است. ما فقهای محدودی داریم که 

عمال در فقه آنها عرف یا عقالنیت 
عرفی پررنگ باشد. بسیار پیش آمده 
که در اصول موردی را پذیرفته ایم 
اما در فقه به آن تن ن��داده ای��م، و 
برعکس. مثال ما فقیهانی داریم که 
تاریخ را در ساحت معرفت دینی 
جدی گرفتند، مانند حضرت آیت 
الله شبیری زنجانی )حفظه الله(، 
چ��ون در ساحت معرفت جدی 
گرفته اند، برونداد تاریخ را در فقه 
آنها نمی توان دید. یعنی فقه آقای 
شبیری با فقه آقای صافی گلپایگانی 
که اساسا مانند آقای شبیری زنجانی 
تاریخ را جدی نگرفته است، فرقی 
نمی کند. اما به نظر من حضرت آیت 
الله سید احمد مددی بهتر از سایر 
فقها تاریخ را در فقه اش وارد کرده 
است. ما تاریخ، عقل و عرف را در 
بحث های فقهی امتداد نداده ایم. 
ما هنوز با فقها بر سر مقاصد دینی 
درگیر هستیم. در فقاهت اهل سنت، 
مقاصد حقیقتا بی انظباط بحث شده 
است، به این دلیل که در تاریخ نسبتا 
طوالنی، مقاصد الشریعه را اهل 
سنت طرح کرده اند و شل هم طرح 
کرده اند، شیعه اصال خود را نزدیک 
به این مدل عقالنیت نکرد. عبارٌت 
اخری های دیگری هم آورده، اما در 
همان ها هم نرفته، یعنی ما بحث 
مذاق شریعت و یا مذاق شارع را در 
فقه مان طرح کرده ایم، بحث الغای 
خصوصیت، تنقیح مناط و مواردی 
از این دست داریم که می تواند به این 
عقالنیت مقاصدی پهلو بزند، اما به 
صورت صریح و واضح و عرق ریز وارد 
بحث عقالنیت مقاصدی نشدیم. 
حضرت آقای علیدوست )حفظه الله( 
براساس عقل و مصلحتش، راجع به 
اینکه مقاصد در دستگاه استنباط ما 
چه جایگاهی دارد، تأملی فقاهتی 
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ک��رده و به نظر من راه دقیقی را 
ایشان پی گذاشته است. همین 
مقدار محدود تأمل نظری درباره 
مقاصد به نظر من، به وضوح مسیر 
متفاوت عقالنیت مقاصدی شیعی را 
با عقالنیت مقاصدی فقاهت سنی 
نشان می دهد، اما در عین حال بسیار 
کم است. به این علت کم است که 
فریاد می زند قرآن یک روح و اهدافی 
دارد، اما وقتی به فرایند استنباط و 
اجتهاد می رسیم، می بینیم آیاتش 
دخیل نیست. صریحا گفته ایم که 
یک آیات االحکام داریم، و به تعبیر 
آقای علیدوست، یک آیات مبین 
مقاصد داریم، اما تاریخ فقاهت ما 
لغزیده و بر روی آیات االحکام تمرکز 
کرده است که همان آیات االحکام 
را هم با یک نگاه فردی حداقلی 
به پانصد ششصد آیه محدود کرده 
است. یعنی بخش قابل توجهی از 
ظرفیت آیات االحکامی آیات هم 
دی��ده نشده اس��ت. ولی در بحث 
عقل و عرف من معتقدم ما مسیر 

عرق ریزی نیامده ایم.
من مکتب تفکیک را جدی می گیرم، 
بی آنکه حکم دهم که تبیینی که 
آنها از عقل می کنند را می پذیرم. 
اما این برای من مهم است که یک 
جریان حوزوی، خودی و بومی با 
یک نسبتی با مثال روایات ما آمده 
و عرق ریز درباره عقل و نسبت آن 
با وحی و نص فکر و تئوری پردازی 
ک��رده اس��ت. معتقد هستم حوزه 
اصیل ما با جریان تفکیک یک 
برخورد غیرعلمی کرده است. سه 
چهار کتابی که االن در بازار حوزه 
علمیه و در نقد مکتب تفکیک موجود 
است را من خوانده ام. کتاب های 
موجود در زمانی نوشته شده اند 
که عمده کتاب های مرحوم میرزا 

مهدی اصفهانی هنوز اجازه نشر 
پیدا نکرده بود. دو مورد از کتاب های 
اصلی مرحوم میرزا مهدی آمده 
ب��ود. بقیه کتاب ها را نیز اطالع 
ندارم، گویا نوادگان ایشان اجازه 
نشر نمی داده اند، به هر حال االن 
منتشر شده اند. االن که این کتاب ها 
را می خوانیم، متوجه می شویم که 
اصال توصیفی که ما از مکتب تفکیک 
کردیم، یک توصیف متفاوت و غلط 
است. ممکن است که یک روزی هم 
توصیف درست کنیم، باز هم قبول 
نکنیم. اما می خواهم بگویم باید در 
مقام توصیف دقیق عمل کرد. حوزه 
نسبتی با مکتب فرهنگستان علوم 
اسالمی نگرفته و نسبت حداقلی 
گرفته است. واقعا نمی دانم حتی 
ممکن است که نسبت سیاسی گرفته 
باشد. اما یک جریانی یا شخصیتی 
از متن حوزه علمیه آمده و به گونه 
دیگری فکر کرده و یک عقل و فلسفه 
دیگری به میان آورده است. ادعا 
کرده که من »فلسفه شدن« دارم، 
من می توانم حرکت را تبیین کنم. 
مثال از هر صد طلبه حوزه ما چند 
نفر فرهنگستان علوم اسالمی را 
می شناسند؟ ممکن است اسم آن را 
شنیده باشند، اما شناخت متفاوت 
از شنیدن است. دیروز در تهران 
همایشی بود درباره آقای فردید. 
یکی از اساتید جمله ای از مرحوم 
فردید نقل کرد که جمله ی قابل 
تأمل و دقیقی بود. گفت مرحوم 
فردید می فرمود: تفکر غیر از تفّوه 
است. دانستن و نسبت گرفتن با 
فرهنگستان علوم اسالمی غیر از 
این است که بفهمیم که فرهنگستان 
علوم اسالمی هست. ما در مقطع 
کارشناسی ارش��د و گاها مقطع 
دکتری با اساتیدی روبرو می شدیم 

که نسبت به فرهنگستان علوم 
اسالمی زاویه داشتند و نقدهایی 
وارد می کردند. من اولین سوالم از 
آنها این بود که آیا شما فرهنگستان 
را خوانده اید؟ می گفتند، بله. ما با 
آقای آسید منیر رفیق بودیم، ایشان 
در روزنامه فالن، اینگونه مصاحبه 
کردند و… کسی که سالیان سال 
مطالعه کرده و چند صد جلد کتاب 
در آن زیرزمین نوشته را که من 
نمی توانم صرفا با مصاحبه ای که 
با فالن روزنامه داشته ارزیابی کنم.

گفتمان های توضیح دهنده و رایج 
در بین ما یکی گفتمان شرعی است، 
که در هر صورت فقاهت ما کارش در 
طول تاریخ این بوده و بر پایه باید و 
نباید و حرام و واجب و مواردی از این 
دست است. مورد دیگر گفتمان های 
سیاسی است که منطق خود را 
دارد. دیگری گفتمان های معرفتی 
است که برخی ها معتقد هستند 
که ما این نحوه مواجهه یا توصیف 
جهان را از پایگاه معرفت در دوره 
بعد از انقالب مدیون آقای سروش 
هستیم. به نظر من که تا حدی 
بی وجه هم نمی گویند، الاقل بخشی 
مدیون ایشان است، اما انحصاری 
به ایشان ندارد. این الیه ای است 
که کال مواجهه ما را در بنیان های 
فکری اش تحلیل می کند، مثال اگر 
حجاب یا بدحجابی در این میان 
در حال رخ دادن است، مستقیما 
روی خود آن دست نمی گذارد، در 
الیه های عمیق تر آن وارد می شود. 
مثال یک پله عقب تر، از معماری 
ما ش��روع می کند و می گوید این 
مدل معماری، اقتضای بدحجابی 
و بی عفتی را دارد. اینها یک نوع 
مواجهه های عمیق تر معرفتی است.
یک گروه گفتمان هم گفتمان های 

ممکن است 
من به عنوان 

نواندیش 
نظریه ای را 

مطرح کنم که 
این نظریه نتواند 
الیه قدرت را 
بشکافد و بر 
آن غلبه کند. 
اصال بخشی از 
قوت نظریه ها 
این است که 

بتواند قدرت را 
خاضع کند و به 
انفعال بکشاند، 

مردم را با 
خودش همراه 
کند. یعنی اگر 
یک نواندیشی 
نتوانست در 

این سطح مثال 
حاکمیت را به 
انفعال بکشاند، 
یک ضعف هایی 
دارد، باید خود 
آن تقویت شود.
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وجودشناختی است، مثال در تاریخ 
ما عرفان متکفل این نوع مواجهه 
بوده است. عرفای ما به تعبیر فالسفه 
که می گویند ما جهان را در ساحت 
»بود« آن توصیف می کنیم، عرفان 
جهان را در ساحت نمودش توصیف 
کرده، چون کل جهان را صبغة  الله 
دیده است، معموال سلم تر است. از 
فیلسوفان و فقیهان و عارفان کمتر 
درگیری ایجاد می کنند. البته 
تفاوت ها را به نحو تشکیک تشخص 
می دهند، اما درگیر نمی شوند و 
بیشتر دستگیری می کنند. این یک 
مدل و گفتمان دیگری اس. همه 
اینها باید در جریان اجتهادی که 
احکام را به نام دین ارائه می دهد، 
سرریز می شد. گفتمان فقاهت 
موجود در حوزه ما، گفتمانی است 
که با یک نسبت بسیار حداقلی به 
ویژه با منابعی که خودشان تعریف 
کردند، می توان مجتهد شد. یعنی 
می توان قرآن پ��ژوه، حدیث پژوه 
نبود و فلسفه نخواند و در عین حال 
مجتهد شد. البته عقلی که منبع 
استنباط دین است، ضرورتا عقل 
فلسفی نیست، یک وجه پررنگ آن 
عقل فلسفی است. می توان با علوم 
عقلی نسبت حداقلی داشت، و در 
عین حال مجتهد شد. از طرف دیگر 
گفته شده است که منابع استنباط 
دین قرآن، سنت و عقل است. این 
جور در نمی آید. اگر اینها منابع 
استنباط دین هستند، باید نسبت 
من با قرآن، حدیث و عقل حداکثری 
باشد تا بتوانیم یک فقیه حداکثری 

شویم.

با ایــن تفاوت که وقتی با 
متن– یعنی قرآن و حدیث- رویکرد 
حداقلی داریــم، شاید این آفت 

پیش نیاید که به ورطه روشنفکری 
غرب زده بیافتیم. اما وقتی عقل 
جایگاه کم رنگی پیدا می کند یا 
پیرامون آن بحث نمی شود، این 
فضا ایجاد می شود که احساس 
شود این روش اجتهادی نمی تواند 
مساله من را حل کند و من باید 
سراغ عقالنیتی بروم که در آن 
پارادایم بتوانم مسائل را حل کنم.
م��ن م��ی خ��واه��م بگویم که 
ظرفیت هایی که خود ما داشتیم، 
مثل جریان قرآن گرایان سیاسی؛ 
البته این جریان بی نسبت با عقالنیت 
غربی نبودند، اما بخش پر رنگ آنها 
خودی و بومی بود. یک فهم متفاوتی 
از خود قرآن داشتند. اکثر اعضای 
جریان قرآن گرایان سیاسی قائل 
به حکومت اسالمی هستند، اما بر 
پایه قرآن. آنها فقه قرآنی دارند، اما 
نه مثال فقه قرآنی روایی. ما همان 
جریان را هم جدی نگرفتیم. از 
بطن این جریان یک نوع عقالنیتی 
بیرون م��ی آی��د. اتفاقا عقالنیت 
قرآن گرایان سیاسی نسبت به ما 
عقالنیت عرفی تری است، چون در 
قرآن عمدتا به کلیات پرداخته شده 
و در روایات معموال به جزئیات توجه 
شده است. عقل صرفا قرآنی یک 
عقل کلیات است و در جزئیات و اجرا 
در بسیاری از موارد انعطاف دارد. 
لذا فرد مجبور می شود که به سمت 
عرف ب��رود، به عبارت دیگر، نوع 
قرآن گرایان سیاسی ما از عقالنیت 
عرفی پر رنگ تری برخوردار بودند. 
البته عقالنیت عرفی صرفا از طریق 
رویکردهای قرآن گرایی صرف تامین 
نمی شود. من معتقد هستم که حتی 
عقل عرفی فقهای قبل انقالب از 
عقل عرفی فقهای بعد از انقالب 
بیشتر بوده است، به دالیلی آنها 

اجتماعی تر بودند. البته صرفا پیچ 
قضیه انقالب نیست، بلکه پیچ قضیه 
انقالب در ابزار تکنولوژیک است. 
مثال فقیه ما االن چنین می اندیشد 
که می تواند داخل قم باشد و شیراز 
را مدیریت کند، گه گاهی با هواپیما 
یا اتوبوس می رود یا با تلفن و اینترنت 
محیط را می بیند. فقیه گذشته ما 
چون این امکانات را نداشت، به 
خود محیط می رفت. وقتی خود 
فقیه مستقیم به محیط می رفت، 
اتفاقاتی رخ می داد. سیستم مراجع 
محلی که در دوره قاجاریه وجود 
داشت، آن سیستم باعث می شد که 
دسترسی مردم به نقطه ثقل فقاهت 
تسهیل شود. چون فقیه را به صحنه 
زیست مردم نزدیک می کرد، فهم 
فقیه از صحنه عرفی و اجتماعی 
باال می رفت. االن عقالنیت حوزه، 
ی��ک عقالنیت ان��ت��زاع��ی اس��ت. 
فقهای ما هم االن می گویند که ما 
هم در اجتماع هستیم، اما وقتی 
به اجتماع م��ی رون��د، در امتداد 
عقل پیشینی انتزاعی شان وارد 
می شوند. یعنی اینطور نیست که 
خاستگاه مساله هایی که درباره آنها 
تفقه می کنند، به صورت پیشینی 
اجتماع باشد. مسائلی که االن در 
حوزه علمیه بحث می شود، عمدتا 
مسائلی هستند که اقتضای بسط 
نظری مسائل پیشین هستند، بعد 
ب��رای تثبیت یا مویدسازی، این 
مسائل را به اجتماع می زنیم. یعنی 
ما از مساله به اجتماع می رویم، از 
اجتماع وارد مسائل نشدیم و نقطه 
عزیمت یا نقطه رصد مسائل ما خود 

اجتماع نیست.
ما به لحاظ روشی بسیار می توانیم 
در دستگاه فقاهتی  وارد شویم. مثال 
اگر دستگاه فقاهتی بخواهد خود را 

 تقریبا دهه 
هفتاد در کشور 
ما، دهه آقای 
سروش است، 
آقای سروش 
به عنوان یک 

اپوزیسیون فکری 
در داخل کشور، 

بحث هایی را 
طرح کرد و کل 
دانشگاه های ما 
را تسخیر کرد. 

حاکمیت و قدرت 
علیه ایشان بود، 
اما او توانست 

فضا را به نفع خود 
تسخیر کند. یعنی 

فکر به میزان 
قوتی که داشته 

باشد، می تواند در 
جاهایی نفوذ کند، 

اگر در جاهایی 
که نفوذ نمی کند، 

نشان دهنده 
ضعف آن است. 
من معتقد هستم 
کتاب »شریعت 
در آینه معرفت« 
آیت الله جوادی 
آملی، یک خط 
بطالنی بر کل 

قوت نظری قبض 
و بسط آقای 

سروش کشید. 
بعد از آن سروش 

خاموش شد.
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بازاندیشی کند، در همین ساحت 
روش، االن روش��ی که ما داری��م، 
یک روش مبتنی بر منطق صفر و 
یک ارسطو است. البته این منطق، 
منطق ناکارآمدی نیست و منطق 
کاملی هم نیست، در محدوده ای 
که برای خودش تعریف کرده، یک 
کارویژه هایی دارد. به ویژه که ما با 
تعقل در این منطق آشنا هم هستیم 
و حرفه ای شده ایم. چون طی قرون 
متوالی به این دستگاه فکر کرده ایم، 
چون ظرفیت های این دستگاه را 
تقریبا در سطح حداکثر استحصال 
کرده ایم، می توانیم از این دستگاه، 
کارویژه های خاصی را داشته باشیم. 
اما این منطق، یک منطق کاملی 
نیست. بسیاری از احکام فقهی ما 
بر پایه منطق فازی صادر می شود. 
البته بسیاری از احکام ما هم با این 
منطق نسبت ندارد. یعنی ما تقریبا 
احکامی نداریم که به آن بگوییم که 
این مساله هفتاد درصدش واجب و 
سی درصدش حرام است. آخرش 
جمع بندی کرده ایم گفته ایم یا 
واج��ب اس��ت یا ح��رام. تشکیکی 
ندیده ایم. البته در مواردی در همین 
فقه موجود، منطق فازی داریم، 
می گوییم اعدل، اشهر، افقه، اعلم. 
ولی در بحث احکام، بسیاری از 
احکام ما در همان منطق صفر و 
یک منطق ارسطویی مانده است. 
عقالنیت مقاصدی نقطه بعدی بود 
که به لحاظ روش عرض کردم که 
وقتی این عقالنیت وارد دستگاه 
فقاهتی ما شود، بسیاری موارد را 
تغییر خواهد داد. اینها آسیب های 

دستگاه فقاهتی فعلی ما است.

یک نگاهی هم به مواجهه 
ایــن جریان اجتهادی با غرب 

داشته باشیم. در برخی از آثار شما 
آمده است که معتقدید مواجهه 
علمای شیعه با غرب، لزوما یک 
مواجهه سلبی نبوده است. از 
زمان ورود مدارس جدید توسط 
میرزا حسن رشدیه، برخالف آن 
چیزی که نقل می کنند که مراجع 
و علما موضع بسیار منفی و سلبی 
به این مساله داشتند، ولی تا یک 
حدی هم استقبال کردند. بعد از 
انقالب، ما ناچار به نظام سازی 
شدیم و ساختارهای مدرن را در 
جمهوری اسالمی بازخوانی و 
بازسازی کردیم. به نظر می رسد 
که جریان اجتهادی، به یک فهمی 
از عقالنیت غربی رسیده است. 
این مواجهه را چقدر واقع بینانه 

و کارآمد می بینید.
من حکم ص��ادر نمی کنم و 
صرفا توصیف می کنم. اوال آن دسته 
از فقهای ما که یک تجربه زیسته 
در دنیای غرب داشته اند، معدود 
هستند. آن مقدار کمی هم که به 
غرب رفته اند، به نظر من زبان آنها 
متفاوت از زبان فقهای موجود ما 
شده است. عقالنیت حوزوی مستقر 
و موجود ما آن زبان را نپسندیده 
است. مثال زبان آقای دکتر مهدی 
حائری، حتی زبان شهید بهشتی 
را تا ان��دازه ای نپسندیده است. 
شهید بهشتی، شهید شد، یعنی اگر 
شهید بهشتی می ماند و عقالنیت 
خود را بسط می داد، معلوم نبود که 
عقالنیت مستقر حوزوی ما االن با 
آن نسبت بگیرد. البته زبان شهید 
بهشتی نسبت به زبان آقای دکتر 
مهدی حائری کمتر تغییر کرد. اینها 
افرادی هستند که در فقاهت شان 
تردید نداریم. ما افراد دیگری هم 
داشتیم که بهره ای از فقه داشتند، 

اما عمق فقهی آنها پایین تر است و 
اتفاقا اینها بیشتر تغییر کردند. من 
این تغییر زبان را نه بد می دانم و نه 
حسن. اما می خواهم بگویم که این 
یک واقعیت است که وقتی به عالم 
دیگری می روی، زبان دیگری پیدا 
می کنی. این نکته را به این دلیل 
تذکر می دهم که قضاوت هایی که 
ما در قم یا در ایران به طور کلی از 
پایگاه حوزوی مان درباره غرب و به 
دور از تجربه زیسته در غرب انجام 
دادیم، عمدتا در بهترین شرایط، 
قضاوت هایی معرفتی و ذهنی 
بوده است. یعنی قضاوت شهودی 
نیست. وقتی به غرب می رویم و 
تجربه می کنیم، دریافت ها تغییر 
می کند. من روسیه بودم و یکی از 
فقهای برزگوار جامعه مدرسین 
حوزه هم ده روزی به آنجا آمدند. 
به ایشان گفتم به اینجا که آمدم 
نگاهم به سوسیالیسم تغییر کرد، 
قبال سوسیالیسم را خوانده بودم، 
درس داده ب��ودم، نقد زده بودم. 
ایشان هم گفت که نگاه من هم 
تغییر کرد. نه به این مفهوم که ما 
عاشق سوسیالیسم شدیم، بلکه ما در 
توصیف سوسیالیسم چیزهایی را در 
اینجا یعنی در ایران ندیده بودیم. به 
این کشور که رفتیم، احساس کردیم 
مثال در ده ویژگی ای که ما قبال برای 
سوسیالیسم آورده بودیم که احتماال 
همه را هم درست آورده بودیم، پنج 
ویژگی دیگر هم بوده که ما ندیده 
بودیم. وقتی این ویژگی های جدید 
یافت شده به ویژگی های قبلی 
افزوده شد، قضاوت کلی ما راجع به 
سوسیالیسم چیز دیگری می شود. 
غرب هم به همین صورت است، 
مثال مواجه شهید مطهری با غرب، 
صرفا با غرب معرفتی است، یعنی با 
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غرب به معنای تکنولوژیک نیست، 
با غرب استعماری خیلی کم است. 
غرب یک وجوهی دارد، وجه دانشی، 
تکنولوژیک، تاریخی، سیاسی، همه 
اینها در کنار هم غرب را ساخته 
است. وقتی االن می خواهیم در 
مورد غرب نظر دهیم، باید این کلیت 
را لحاظ کنیم. یعنی باید چیزی 
را لحاظ کرد که همه آورده ه��ا در 
آن است. دقیقا همان کاری که در 
قضاوت پیرامون اسالم باید انجام 
شود، باید تاریخ مسلمین را دید، 
باید حدیث، تفسیر، فقه و کالم را 
دید، مشرب های مختلفی که ریخته 
می شود و منظومه معرفتی اسالم را 
شکل می دهد، باید این مشرب ها 
دی��ده ش��ود. البته مشرب هایی 
که مثال زدم عمدتا معرفتی بود، 
البته غیرمعرفتی نیز هست. کسی 
نمی تواند در مورد اسالم قضاوت 
کند، اما امامت و خالفت و تاریخ 
سیاسی- اجتماعی ما را نبیند. 
اینها ابعاد ما و بخشی از پیکره ای 
هستند که ما امروز اسم آن را تمدن 

نظام اسالمی گذاشته ایم. در مورد 
قضاوت پیرامون غرب هم همینطور. 
مواجهه حوزه ما با غرب، یک مواجهه 
در اغلب غیرزیسته است. من زمانی 
خدمت دکتر زمانی- که دوره ای 
معاونت بین الملل حوزه بودند- 
عرض کردم که چرا حوزه علمیه ای 
که مدعی اسالم و دین جهانی است، 
در نظام آموزشی حوزه برای مطالعه 
جهان، اصال فرصت مطالعاتی تعبیه 
نکرده ایم. ما باید هر سال از میان 
مثال این صد هزار طلبه ای که در قم 
داریم، ساالنه مثال پنج هزار طلبه را 
برای فرصت های مطالعاتی موقت و 
طوالنی بفرستیم. ایشان گفتند که 
ما زمانی که آقای دکتر دانشجو وزیر 
علوم بودند، از ایشان مجوز حدود 
دویست فرصت مطالعاتی سالیانه 
برای حوزه علمیه گرفتیم. به ایشان 
گفتم که این اولین اشتباهی است که 
فرصت مطالعاتی حوزویان از وزارت 
علوم گرفته شود. حوزه علمیه خود 
یک نهاد علمی است و خودش باید 
این کار را تعبیه کند. این کار معاونت 

بین الملل بود و معاونت بین الملل 
باید این کار را می کرد.

چند س��ال قبل ک��ه مقام معظم 
رهبری می خواستند به قم تشریف 
بیاورند، یکی از مراکز تعدادی از 
افراد را گردآورد و گفت که گروهی 
از درخواست ها را تدوین کنیم و در 
قالب یک بسته به مقام معظم رهبری 
ارائه دهیم. من هم در این جمع بودم 
که ی��ازده پیشنهاد ارائ��ه کردم که 
هشت پیشنهاد تصویب شد. یکی 
از پیشنهادهایی که تصویب شد 
این بود که از حضرت آقا بخواهیم 
که هر سال یک اتوبوس و از پول 
بیت المال از آقایان مجتهدین یا 
قریب االجتهادها، حرکت کند- 
این ها دیگر کار دینی نکنند، درس 
نخوانند، منبر نروند، – در این یک 
سال اینها را دور دنیا بگردانیم، اینها 
را به شرق و غرب ببریم، دریا، بازار، 
خیابان، دانشگاه، خط استوا، قطب، 
به کشورهای مسلمان، کشورهای 
ملحد و غیره. بعد از یک سال از اینها 
بخواهیم براساس دریافت شان از این 
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مشاهدات با دینی که گفته می شود 
یک دین جهانی است، فتوا دهند. 
آن وقت فضا و بحث بسیار متفاوت 
خواهد ب��ود. من در میان آقایان 
فقها، بسیار به فتاوای حضرت آقای 
جناتی انس و علقه دارم. تک تک 
کتاب های این بزرگوار را خط به 
خط خوانده ام. احساس می کنم 
که ایشان فقیهی است که جهان را 
به اندازه وسعش دیده است و االن با 
یک عقالنیت دیگری به جهان نگاه 
می کند. امتیاز حضرت آقای جناتی 
نسبت به آقای صانعی هم این است 
– چون خیلی اوقات فتاوای آنها به 
هم پهلوی می زند- که آقای جناتی 
برخالف آقای صانعی که می خواست 
فقاهتش ایدئولوژی دستگاه سیاست 
شود و این اشتباه استراتژیکی بود که 
آقای صانعی انجام داد، بدین شکل 
نیست. آنجایی که آقای صانعی ولو 
با این فتواهای نادرش به متدولوژی 
دستگاه اجتهادی تن داده و براساس 
آن پیش رفته، کسی با آنها مخالف 

نیست.

یعنی شما فکر می کنید 
برخوردی که با آقای صانعی شد 
ناشی از یک دغدغه سیاسی بود 

که اتفاق افتاد.
ناشی از ی��ک ب��ه اصطالح 
پوزیشن و وضعیت سیاسی ای بود 
که آقای صانعی گرفت، یعنی آقای 
صانعی قرار بود فقه اش سیاست ساز 
باشد. نه اینکه سیاست اهل سیاست 

فقه اش را تولید کند.

از طرفی نواندیشی هایی 
که به نوآوری در حوزه فقه منجر 
می شود، همین اتفاق برایش 
رخ می دهد. معموال اساتیدی 

که می خواهند از شهرت فاصله 
بگیرند و نوآوری داشته باشند، 
به خاطر اینکه کانون مرکزی 
حوزه آنها را دفع می کند، کم کم به 
حاشیه کشیده می  شوند و از طرف 
دیگر هم از آنها بهره برداری های 
ــن در  ــا ای سیاسی مــی شــود. آی
مواجهه حــوزه بــا نواندیشی 

عمومیت دارد؟
من منکر برخوردهای غلط در 
حوزه علمیه نیستم. البته به االن هم 
اختصاص ندارد، از همان دوره های 
قدیم بوده است. من متنی را از آیت 
الله خوئی می خواندم که ایشان 
گزارشی می داد از اینکه جو غالب 
چگونه من فقیه را متوقف می کند. 
ایشان از کسانی بود که شاید زودتر از 
مرحوم آیت الله سید محسن حکیم 
معتقد به طهارت اهل کتاب بود، 
اما در فتوایش این فتاوا را نمی داد 
و می گفت که از حوزه می ترسم. 
مرحوم آیت الله حکیم که این فتوا 
را داد، بالهایی بر سرش آوردند. 
ای��ن م��وارد اختصاص به انقالب 
اسالمی ندارد. یعنی درصدی از این 
برخوردها، که برخوردهای غلطی 

هم هست، از قدیم بوده.

با این تفاوت که در قدیم ما 
یک نظام سیاسی نداشتیم که 
مستقیم از این کانون مرکزی 
ــاع کند، امــا االن در  ــوزه دف ح
ساختار جدید حوزه این کانون 
مــرکــزی مــورد حمایت قــدرت 
سیاسی است. به همین خاطر 
ــن کانون  فاصله گرفتن از ای
حوزوی در واقع فاصله گرفتن از 
قدرت سیاسی هم تلقی می شود. 
برخوردهای پیش از انقالب با 
برخوردهای بعد از انقالب گویا 

این تفاوت را دارد. لذا، نواندیشی 
قبل از انقالب شاید مخالفت 
سیاسی محسوب نشود، ولی 
بعد از انقالب به خاطر این قرابتی 
که حلقه مرکزی حوزه با قدرت 
سیاسی پیدا کرده است، مخالفت 
با این فضا به نوعی فاصله گرفتن 
از قدرت سیاسی را هم به همراه 

دارد.
من منظورم را به نوع دیگری 
مشخصات در مورد آقای صانعی 
می گویم، تا روزی که فتوای آقای 
صانعی این بود که مثال دختر در 13 
سالگی به سن تکلیف می رسد، یا دیه 
زن و مرد یکی است، جامعه مدرسین 
بیانیه نداد. جامعه مدرسین زمانی 
بیانیه داد که آقای صانعی گفت که 
منشور جهانی حقوق بشر باید در 
عرض سایر منابع استنباط دین 
یک منبع مستقل باشد، این خروج 
بزرگی از دستگاه حوزه است. وقتی 
گفته می شود که منشور جهانی 
حقوق بشر منبع مستقل استنباط 
دین است، بدین مفهوم است که 
مثال وقتی می خواهیم حکمی 
دهیم، می گوییم که ق��رآن خط 
قرمز ما است، حکم ما نباید خالف 
قطعیات قرآن باشد، در این مورد 
هم به این مفهوم است که حکم ما 
نباید خالف قطعیات منشور جهانی 

حقوق بشر باشد.
بسیاری از فتواهای حضرت آقای 
جناتی و فتواهای آقای صانعی به 
یکدیگر پهلوی می زند، شبیه به 
هم است، اما حوزه نه در فقاهت 
آقای جناتی تردید و نه با آن برخورد 
سیاسی کرد. به نظر من اشتباه از 
جانب آقای صانعی بود که اجازه 
داد فقه اش ایدئولوژی اهل سیاست 
شود. ما در همین انقالب اسالمی 
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فقیه داری��م که معتقد هستند که 
شهدای هشت سال دفاع مقدس، 
شهید فقهی نیست. البته اولین 
فقیه تاریخ فقاهت هم نیست که 
این فتوا را داده است. آنها می گویند 
که شهید فقهی به شهیدی گفته 
می شود که در رکاب امام معصوم 
جنگ کرده باشد. برای شهدای ما 
احترام قائل هستند، اما می گویند 
شهید فقهی نیست و جنازه آنها 
نباید بدون غسل و کفن دفن شود. 
شهید فقهی احکامی دارد که برخی 
معتقدند شهدای هشت سال دفاع 
مقدس این احکام را ندارند. با آنها 
مشکل نداریم. اینکه می فرمایید 
نحوه حاکمیت سیاسی و حوزه بعد 
از انقالب متفاوت شده است، درست 
است. به نظر من درست است که 
حوزه علمیه مادر این انقالب شد، 
اما پدر این انقالب نشده است. یعنی 
االن انقالب را حوزه علمیه راهبری 
نمی کند، یک اتفاقی افتاده و خود 
حوزه علمیه مثل یک شی ای است 
روی یک دریا، که موج دریا به هر 
سمت که می رود این را نیز همراه 
خود می برد. درونش ممکن است که 
منطق خودش را داشته باشد، االن 
در نسبت کالن حوزه و دریا، از قاعده 
دریا تبعیت می کند. حوزه نمی تواند 
با انقالب اسالمی سیاسی نشود. 
امام می فرماید، اگر من هم جلوی 
حرکت انقالبی مردم را بگیرم، مردم 
بر جنازه من پا خواهند گذاشت و رد 
خواهند شد. باالخره امام که علت 
محدثه انقالب بوده است ، اما حتی 
خود امام را هم از یک جایی به بعد 
این اتفاق دارد می برد. االن واضح 
است که مخالفت با نظام سیاسی 

تبعاتی دارد.
من این را جای دیگری هم تحلیل 

کرده ام و گفته ام که گاهی اوقات 
از ما سوال می شود که چرا در سال 
فتنه، فقهای ما دیرتر از مردم، قضیه 
را فهم کردند. بنده در پاسخ مثالی 
می زنم، ماجرایی که در نسبت گالیله 
و کلیسا مطرح شده و مشهور است، 
غلط و دروغ است. کلیسا به اندازه ای 
که در این کتاب ها آم��ده، احمق 
نبوده است. دانشگاه های مدرن در 
قرن سیزده تاسیس شدند. تا قرن 
هجده یعنی نزدیک به پانصد سال، 
تمام اساتید دانشگاه های مدرن، 
اه��ل کلیسا بودند. روشنفکران 
مشهوری مانند راج���رز بیکن، 
فرانسیس بیکن، کانت، دکارت 
و غیره حتی برای ساعتی استاد 
دانشگاه نبودند. اولین روشنفکری 
که وارد دانشگاه مدرن شد، هیوم 
بود که در قرن هجدهم با عنوان 
کتابدار دانشگاه وارد شد. جریانی 
که پانصد سال دانشگاه های مدرن 
را توانست مدیریت کند، آنقدر پرت 
نیست که با کشف گالیله به آن شکل 
که گفته می شود، مخالفت کند. 
کشف گالیه هم کشف تاویل بردار و 
تفسیربرداری نبوده است. اصطالحا 
کشف آبجکتیو است. اصال غیرقابل 
انکار است. به طور مثال یک وقت 
م��ن می گویم فالنی آدم خوبی 
است. شما دالیلی می آورید که نه، 
ایشان آدم بدی است. اینجا موضوع 
تفسیربردار اس��ت. اما یک وقت 
می گویم این رکوردر صد گرم است. 
این اصال اختالف بردار نیست. این 
را می گذاریم روی ترازو، اگر صد گرم 
بود، یعنی من درست گفته ام و اگر 
نبود یعنی من اشتباه گفته ام. کشف 
گالیله از این نوع دوم بود. یعنی 
می گفت شما بیا پشت این تلسکوپ 
بایست و نگاه کن. درون خورشید 

جرم می بینی. هر کسی می ایستاد 
این جرم را می دید. اصحاب کلیسا 
هم ایستادند و جرم را دیدند. این 

غیرقابل انکار بود.
کلیسا به گالیله سه نامه مکتوب دارد 
و بعد ایشان را دعوت می کند که به 
کلیسا بیاید. اتفاقا اصحاب کلیسا 
به این دلیل با گالیله مخالفت کردند 
که بیشتر از همه مردم فهمیدند 
که گالیله چه می گوید. اصال دلیل 
مخالفت آنها، جهل آنها نبود، فهم 
زی��ادی آنها بود. مشکل کلیسا با 
گالیله این بود که کشفی که شما 
کردید یک داللت های فرهنگی- 
االهیاتی دارد که آن داللت ها را 
نمی توانیم بپذیریم، یعنی مسیحیت 
به هوا می رود. هفتاد درصد االهیات 
مسیحیت روی این می چرخد که 
زمین مرکز عالم است و شما کشفی 
کردید که زمین مرکز عالم نمی شود. 
مِن کلیسا باید روی هفتاد درصد 
االهیاتم خط قرمز بکشم و آن هم 
در زمانه ای که من حاکم هستم. 
مثل این می ماند که پدر و مادری 
دختری را بزرگ  کرده اند و االن در 
دوران عقد به سر می برد و هفته آینده 
می خواهد ازدواج کند که ناگهان سر 
و کله یک بابای دیگری پیدا می شود 
و با مدارک متقن پزشکی و تاریخی 
و… مدعی می شود که این دختر من 
است. مثال در بیمارستان این دختر 
را عوض کرده اند. به طور خیلی 
طبیعی پدر و مادری که این دختر را 
بزرگ  کرده اند شکه می شوند. به طور 
خیلی طبیعی با این آقا وارد چانه زنی 
می شوند و می گویند االن نه! اجازه 
بده ما خودمان را یک ریکاوری بکنیم 
و ببینیم چگونه به این دختر واقعیت 
را بگوییم و خودمان چگونه قضیه را 
هضم کنیم؟ کلیسا در مقابل کشف 

اگر فقیهی در 
بینش فقهی اش 

می گوید که 
تقلید از میت 
ابتدائا جایز 

نیست، یعنی در 
واقع منطق گذار 
از خود را تعبیه 
می کند. منطق 
گذاری که من 

طرح می کنم غیر 
از حرفی است 
که سال ها قبل 

آقای گنجی گفته 
بود که آقای 

خمینی را باید به 
موزه بفرستیم. 
من گفتم ما 

چگونه از مدرس 
گذر کردیم و 

به حضرت امام 
رسیدیم؟ منطق 
گذار اینگونه بود 
که مدرس هرچه 

داشت، امام 
چند برابر آن را 
داشت. مدرس 
بیست بود، امام 

بیست و دوم 
بود. حاال اگر 

یک روزی فقیهی 
بیاید و بیست 
و دوی امام را 
بکند بیست و 

پنج. همه ی امام 
را داشته باشد به 
اضافه ی چیزهای 

دیگر.
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گالیله هنگ کرد و اتفاقا گالیله را 
خوب فهمید. عین این مثال را من 
در تاریخ امام و دستگاه فقاهت زدم، 
گفتم ما از غیبت امام زمان)عج( تا 
انقالب اسالمی، سر جایمان نبودیم 
و در حاشیه بودیم. حسب آموزه های 
دینی و تراث فقهی ما، جای فقیه 
در مرکز ثقل اجتماع است و نه در 
حاشیه آن. ما دوازده قرن در حاشیه 
بودیم، دوازده قرن که در یک جایی 
باشیم، آنجا را تئوریزه می کنیم. 
وقتی به چیزی عادت کنیم، آن را 
هنجار می کنیم. شما اگر بچه تهران 
باشید و اول کارمندی شما را انتقال 
بدهند به کرمان، فکر می کنی تا دو یا 
سه سال دیگر باز می گردی، اما عمل 
نشود و شما تا 30 سال کرمان باشی، 
آیا پس از بازنشستگی به تهران باز 
می گردی؟ احتمال خیلی قوی 
نه! درست است شما اهل تهرانی 
اما شما 30 سال در کرمان زندگی 
ک���رده ای. دختر شما در کرمان 
عروس شده است. پسر شما در آنجا 
داماد شده است. عادت کرده ای و 
زندگی شما آنجا بسته شده است. 
دوازده قرن به جایی تبعید شدیم 
که حاشیه تاریخ بودیم، دوازده قرن 
فرصت داشتیم که برای آنجایی که 
هستیم از قرآن، آیه پیدا کردیم، از 
روایات، روایت پیدا کردیم، از عقل 
استدالل پیدا کردیم که همینجایی 
که هستیم، جای خوبی است. امام 
)رحمة الله علیه( آمده و گفته که 
فقیه! جای شما اینجاست نیست، 
بلکه در مرکز ثقل اجتماع است. به دو 
علت فقهای ما نیامدند: یکی اینکه 
خود امام و این اتفاقی که رخ داده را 
دولت مستعجل دیدند. گفتند در این 
عقبه 12 قرنی گهگاهی شده که ما 
را به مرکز ثقل قدرت تعارف و دعوت 

کرده اند، اما خیلی دیری نپایید و 
معلوم نیست چه می شود که ما هر چه 
داریم را رها کنیم و برویم آنجا و بعد 
از آنجا رانده و از اینجا مانده شویم. 
این درنگ، البته درنگ معقولی بود، 
اینکه همه علما تخم مرغ هایشان را 
در یک سبد نگذاشتند، اینکه همه 
به امام لبیک نگفتند، به نظر من کار 

معقولی بود. این یک نکته.
نکته دوم این است که تعدادی از 
فقها که با امام راه نیامدند، امروز 
را می دیدند. امروز چیست؟ آنها 
می دیدند اگر این چیزی که امام 
به وجود آورده پا بگیرد دیگر آن 
کارویژه را نخواهند داشت. فقهای 
ما در تاریخ فقط فقیه نبودند، زعیم 
هم بودند، زعیم اجتماع بودند و 
امر و نهی اجتماعی می کردند. 
آنها چنین برداشت می کردند که 
اگر نظریه والیت فقیه حضرت امام 
حاکم شود، فقیه دیگر اجازه امر 
و نهی ک��ردن اجتماعی نخواهد 
داشت، همان کسی که آن باال هست 
می گوید جامعه مال من است، مال 
شما نیست. اتفاقی که االن افتاده 
است. االن و در رأس نظام یک فقیه 
جامع الشرایط است. به طور خیلی 
طبیعی اجازه نمی دهد. می گوید 
خیابان این جامعه مال من است، 
م��ال شما نیست. شما فقیهی، 
یعنی در بهترین شرایط کارشناس 
ارشد علمی دینی می شوی. شما 
می توانی استنباط کنی، امر 
مستنبط خ��ودت را ب��رای من در 
حکومت بفرست، تا من بزنم به بدنه 
حکومت و ببینم کی و کجا و چگونه 
از آن استفاده کنم. خود شما رأسا 
نمی توانی اقدام کنی. یک خانه که 
دو تا بابا نمی خواهد. اگر روزگاری 
هم به شما گفتیم زعیم باشی به 

این دلیل بود که حاکمیت مرکزی 
را نامشروع می دانستیم.

عمال هم تفکر امام حاکم 
نشده است، ما االن مرجعیت 
دینی را متاسفانه در عرض ولی 

فقیه تفسیر می کنیم.
بله معتقد هستم نشده است. 
یک پروسه زمانی است. این همان 
نکته ای است که همه فقها خودشان 
را از حاشیه نکنده اند و به میدان 
نیامده اند. االن فقهای ما به نحو 
پارادوکسیکالی اعتراض می کنند. 
می گویند آقا- ببخشید با این تعبیر 
می گویم- فالن بچه رفته است در 
خبرگان رهبری. می گوییم خیلی 
خوب. ما هم این را قبول داریم که 
خبرگان جای شماست. چرا شما 
نمی آیید؟ به هر حال در این زمینه 
بحث هایی دارند. گویا هم درست 
می گویند و هم غلط. این اتفاق به 
صورت جامع رخ نداده است، اما 
در هر حال این بخش محقق شده 
است که االن فقیه و مرجع تقلید 
مدل زعیم قدیم مبسوط الید نیست. 
االن دیگر مرجع تقلید نمی تواند 
بگوید که مسلمان زدرد مسلمان 
غمین است، آمریکا به کویت حمله 
کرده، برویم به کمک صدام. گفتند، 
فقیه گفت، بعدش هم جلوی او را 
گرفتند. این خیلی طبیعی است، 
چ��ون االن اجتماع یک اداره و 
مرکز ثقل می خواهد. روزگ��اری 
که این مرکزیت را می شکستیم به 
این علت بود که خود مشروعیت و 
مرکزیت را قبول نداشتیم. االن آن 
فردی را که وسط گذاشتیم از دل 
دستگاه فقاهت ما آمده و بر مبنای 
نظریه پردازی فقهی ما در آن نقطه 
نشسته و مشروع است. االن اجازه 
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نمی دهد که فقهای دیگری بیایند 
و زعامت کنند. برخی از فقهایی که 
به گفتمان حضرت امام تن ندادند، 

احتماال امروز را می دیدند.
امروز در بحث مخالفت با دستگاه 
حاکمیت- درست است که در رأس 
آن فقیه است و ضرورتا سیستم 
سیاسی ما فقاهتی نیست- این 
پیامد را دارد. چون ما در مسیر 
گذار هستیم، نمی توانیم بگوییم 
عمال این طرف حق طلق است و یا 
آن طرف حق طلق است. به لحاظ 
نظری ما می فهمیم که والیت فقیه 
نظریه برتر است و اقتضای نظری 
این نظریه این است که فقهای ما 
زعیم نباشند. ما به لحاظ نظام 
سیاسی می فهمیم ک��ه نظام 
سیاسی اقتدار، مرکزیت و اطالق 
می خواهد. این ها را می فهمیم. اما 
از طرف دیگر عمال در تجربه چهل 
ساله متوجه شدیم که فقاهت ما در 
درون دستگاه های ما نرفته است. 
به این دلیل که ما در این انقالب 
اسالمی یک نظریه پشتیبان داریم 
و یک نظریه امامت و ام��ت. یک 
گروه نظریه های ساختارساز داریم، 
که مردم و بسیاری فکر می کنند 
که نظریه وحید ساختارساز در 
کشور ما نظریه والیت فقیه است 
و این غلط است. البته بسیاری از 
نهادهای کشور ما امتداد نظریه 
والیت فقیه است. اما این تنها نظریه 
نیست. نظریه جمهوریت، شورا، 
مشروطیت و نظریه والیت فقیه هم 
هست. درست است که سهم آنها 
کمتر از نظریه والیت فقیه است، 
اما آن نظریه ها هنوز هم هستند و 
اینها یک امتداد ساختاری دارند. 
ما ساختارهایی داریم که امتداد آن 

نظریه است.

زعامت هم همچنان هست.
بله. هست. لذا در الیه چهارم 
بعد از ساختارها، یعنی یک نظریه 
پشتیبان و یک نظریه ساختارساز و 
ساختارهایی داریم و در گام چهارم 
کنش هایی داری��م. کنش های ما 
برآمده از ترکیب ساختارهای ما 
است. اینکه کنش های ما گاهی 
اوق��ات در مقام عمل به تعارض 
می رسد، به خاطر این است که 
دستگاه های نظریه ساختارساز 
ما به وحدت نرسیده است. آنجا 
متکثر است. االن قانون اساسی ما 
کامال تابع نظریه والیت فقیه نیست. 
االن دو طیف می گویند که قانون 
اساسی باید تغییر کند. یک طیف 
ما هستیم که معتقدیم این قانون 
اساسی منطقا نمی گذارد ولی، 
والیت کند و این قانون اساسی به 
لحاظ قانونی، محمل ضعیفی برای 
نظریه والیت فقیه است. طیف دیگر 
کسانی هستند که تمام آن نظریات 
باید بیایند و سهم آنها هم سهم 
برابر باشد و اتفاقا ولی فقیه محدود 
ش��ود. خاستگاه بحث نظری هر 
دو طیف نیز کنش های متعارض 
ما است. اینکه ما در تجربه انقالب 
اسالمی در برخی م��وارد در مقام 
عمل ساختارهای برآمده از نظام 
والیت فقیه را با ساختارهای برآمده 
از دیگر نظریات تلفیق کردیم، کمیته 
انقالب را با شهربانی یکی کردیم، 
جهادسازندگی را با کشاورزی یکی 
کردیم، طرح تلفیق سپاه و ارتش 
را دادیم، طرح تلفیق کمیته امداد 
و بهزیستی را دادیم، به این دلیل 
است که دچار کنش های متعارض 
شده ایم. فقهای ما االن به این علت 
محدوده زعامت شان محدود شده 
که خود فقاهت مرکزی حکومت را 

عهده دار شده است. االن مخالفت 
سیاسی با نظام سیاسی در واقع 
مخالفت با نظام فقاهتی تلقی 
می شود. ولو اینکه فقیهی باشد که 
با دستگاه فقاهت و اجرا سیستم 
اجرایی مشکل نداشته باشد، اما 
عمال به فالن نهاد یا حتی دولت 
به ای��ن علت که معتقد اس��ت در 
این دولت، نظام فقهی تسری پیدا 
نکرده، اصطکاک داشته باشد، و 
این اصطکاک به غلط مثال مشکل 
داشتن با کل نظام فقاهتی تلقی 

می شود.

براساس این ساز و کاری که 
شما طراحی کردید، ما باید شاهد 
این باشیم که همیشه نظرات 
نوآورانه و به طور کلی نواندیشی در 
حاشیه باشد. چون این ظرفیت را 
پیدا نمی کند که در کانون فقاهت 
قرار گیرد، بالتبع رابطه خوبی 
هم با ساختار مرکزی قدرت پیدا 
نمی کند، لذا بسیار سخت خواهد 
بود که ما هم نواندیشی و نوآوری 
فقهی و نظری را در حوزه داشته 
باشیم و هم اجــازه دهیم که از 
آن در ساختارهای حاکمیتی و 
اجتماعی استفاده شود. پس این 
حاشیه نشینی بــرای نواندیش 

دائمی است.
ب��ه دو علت فرمایش شما 
غلط است. یکی اینکه درون خود 
دستگاه فقاهت مستقر، یعنی در 
سطح والیت فقیه، امکان نواندیشی 
است. ما همچنان که در ساحت 
فلسفه می گوییم که یک فیلسوف 
داریم، یک شارح فیلسوف داریم، 
یک مبلغ فیلسوف داریم، در این 
بحث هم همین گونه است. ما یک 
فقیه نظریه پرداز به نام حضرت امام 
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داشتیم و متاسفانه در این چهل 
س��ال عمدتا مبلغینی ب��رای این 
نظریه داشتیم و نه شارح. ما شارح 
نداشتیم. کار شارح، تکرار همان 
حرف های نفر اصلی نیست. کار 
شارح امتداد آن نظریه در حوزه هایی 
است و رساندن آن به نتایجی است 
که نفر اول هم ممکن است آن نتایج 
را قبول نداشته باشد. زمانی آقای 
س��روش بحثی ط��رح ک��رد، آقای 
آقاصادق الریجانی بر ایشان نقدی 
نوشت. آقای سروش در پاسخ نوشت 
که من از نقد شما استفاده کردم و 
ایشان چیزهای خوبی به من گفتند، 
اما من به نتایج تحلیلی ایشان ملتزم 
نیستم- چ��ون ب��رای خیلی وقت 
پیش است احتماال بیان را دقیق 
نگفته باشم- آقای الریجانی پاسخ 
دادند که شما می توانید به فرایند 
استدالل من اشکال وارد کنید، شما 
می توانید- به طور مثال- وقتی من 
محاسبه می کنم 2 بعالوه 2 می شود 
4 اشکال کنید و بگویید 2 بعالوه 2 
می شود 5. اما اگر تا اینجا اشکال 
نکردید بعدش نمی توانید بگویید 4 
مضرب 2 نیست، زوج نیست، جزر 
16 نیست. این ها دیگر دست شما 
نیست. این ها ل��وازم منطقی یک 

مبنایی است.
ش��ارح می آید ل��وازم منطقی یک 
مبنا را در حوزه هایی که حتی ماتن 
اصلی ممکن است در آن حوزه ها 
تخصص نداشته باشد در آنجا امتداد 
می دهد. در سطح تحلیل خردتر 
اینگونه بگویم که مثال حضرت آیت 
الله مصباح یزدی یک مبنای فلسفی 
و فکری را در موسسه اش پی گذاشته 
است، پنجاه نفر را اوائل کار تربیت 
کرده است. از این گروه یکی به 
سیاست، دیگری به اقتصاد، فلسفه، 

روانشناسی و غیره رفتنه اند. در 
واقع مبنای ایشان را در حوزه هایی 
برده اند و به نتایجی رسانده اند که 
اوال آقای مصباح در آن نتایج تخصص 
ندارد، اگر هم تخصص پیدا کند، 
ممکن است با برخی از آن نتایج 
حتی مخالف باشد. این شارح است، 
شارح کارش این است. معتقد هستم 
که در این چهل سال بعد از حضرت 
امام، شارح نداشته ایم، بلکه مبلغ 
داشته ایم. یعنی اندیشه های حضرت 
امام را مؤیدسازی کرده ایم، و به بیان 
دیگری طرح کرده ایم، و اندیشه های 
ایشان را براساس مصادیق جدید تر 
زده ایم. وقتی مبحث نواندیشی در 
دستگاه فقاهت را طرح می کنیم، 
یک مصداق این می تواند باشد که 
چرا در درون نظریه والی��ت فقیه 

نتوانیم نواندیشی کنیم؟

چون قدرت اجازه نمی دهد.
ن��ه، بحث ای��ن نیست. مثال 
حضرت آیت الله شفیعی – در اهواز- 
در کتاب والیت فقیه خود، نظریه 
»حاکمیت اعقل« را مطرح کرده 
است. اتفاقا کتاب را هم به حضرت 
آقا تقدیم کرده است. نه با حکومت 
زاویه دارد، نه با آقا زاویه دارد. ایشان 
معتقد است که حاکمیت اجتماعی 
و سیاسی به افقه و اعلم نیاز ندارد، 
بلکه به اعقل نیاز دارد که این یک 

مبنا است.

ایــن عبور از نظریه امــام 
نیست؟

نه ضرورتا. ممکن است در 
مواردی هم عبور شود. مثال حضرت 
آی��ت الله مصباح زمانی مساله 
حکومت اسالمی را به جای جمهوری 
اسالمی مطرح ک��رد. اوای��ل دوم 

خرداد بود. هجمه خیلی سنگینی 
هم نسبت به ایشان رخ داد. گفتند 
اینها می خواهند جمهوریت را از بین 
ببرند و… . در واقعیت قضیه آقای 
مصباح هم در بحث جمهوریت، 
یک حدی برای مردم اعتبار قائلی 
است و معتقد است که آن )پذیرش 
جمهوریت( یک مرحله گ��ذار در 
نظریه پردازی دینی بود، بخشی از 
بار را روی دوش مردم گذاشتیم، از 
یک جای دیگر باید برویم و به مساله 
حکومت اسالمی و نه جمهوری 
اسالمی برسیم و از آنجا به بعد مجدد 
مردم را به مدل دیگری تربیت کنیم 
یا به آن نقش دهیم. یک نظریه ای 
است. در همان فضا هم دارد ارائه 
می شود. با آن هم مخالفت شد. 
اتفاقا مخالفت با ایشان از طرف 
حاکمیت نبود، بلکه از جانب عمدتا 
جریان های روشنفکری و مردم بود. 
از جانب الیه ای که جمهوریت را 

پاسداری می کرد، اتفاق افتاد.
نواندیشان ق��رار اس��ت همیشه 
نواندیش باشند، یعنی اندیشه تولید 
کنند. اندیشه قوام به حکومت ندارد، 
اندیشه تولید می شود. اندیشه ممکن 
است برای آنکه بگیرد یا نگیرد، 
نسبتی با حکومت و قدرت پیدا کند. 
مثال حضرت آقای پارسانیا در کتاب 
جهان های اجتماعی خود می گوید 
که جهان سوم علم، جهان عین 
است. جهان عین، ضرورتا منطقی 
نیست. جهان ذهن، منطقی است. 
در جهان عین، برهان ضرورتا حرف 
اول را نمی زند. شهرت نقش دارد، 
پول نقش دارد، جایگاه حقوقی شما 
نقش دارد، قدرت نقش دارد. این 
عرصه بیرونی است و درست است. 
ممکن است من به عنوان نواندیش 
نظریه ای را مطرح کنم که این نظریه 
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نتواند الیه قدرت را بشکافد و بر 
آن غلبه کند. اصال بخشی از قوت 
نظریه ها این است که بتواند قدرت 
را خاضع کند و به انفعال بکشاند، 
مردم را با خودش همراه کند. یعنی 
اگر یک نواندیشی نتوانست در این 
سطح مثال حاکمیت را به انفعال 
بکشاند، یک ضعف هایی دارد، باید 

خود آن تقویت شود.
آق��ای شریعتمداری ی��ک وقتی 
خ��اط��ره ای را در ستون روزنامه 
کیهان نوشت، که یک وقتی داخل 
تاکسی شدم، یک آقایی بعد من در 
تاکسی نشست. یا من را شناخت و 
یا نشناخت، شروع کرد به این نظام 
و روحانیت و ح��وزه فحش دادن 
و می گفت: اقلیتی آم��ده ان��د بر 
اکثریت حکومت می کنند. راننده 
که پیرمردی بود رو به مسافر کرد 
و گفت: چرا این اکثریت، اقلیت 
را حذف نمی کند؟ مسافر گفت: 
آقا مگر می گذارند؟ می گیرند، به 
زندان می برند، شکنجه می کنند، 
عزل می کنند. راننده گفت: زمان 
آقای خمینی وقتی مخالفت کرد، 
نمی گرفتند؟ زندان نمی بردند؟ 
عزل نمی کردند؟ بعد ادام��ه داد 
و یک نتیجه گیری کرد که یا شما 
دروغ می گویید و اینطور نیست که 
اقلیتی بر اکثریت حکومت کنند و 
یا شما راست می گویید و اقلیتی 
بر اکثریت حکومت می کنند، لکن 
اقلیتی باعرضه بر اکثریتی بی عرضه 
حکومت می کنند. در هر دو صورت 
نوش جانشان. حرف ما این است 
که اگر یک نظریه ای به هر دلیلی 
نتوانست ساختار حاکمیت و قدرت 
مستقر را به انفعال بکشاند، نشان 

دهنده ضعف آن است.
من نمونه هایی را که به انفعال 

کشانده عرض می کنم. مثال تقریبا 
دهه هفتاد در کشور ما، دهه آقای 
سروش است، آقای سروش به عنوان 
یک اپوزیسیون فکری در داخل 
کشور، بحث هایی را طرح کرد و 
کل دانشگاه های ما را تسخیر کرد. 
حاکمیت و قدرت علیه ایشان بود، 
اما او توانست فضا را به نفع خود 
تسخیر کند. یعنی فکر به میزان 
قوتی که داشته باشد، می تواند در 
جاهایی نفوذ کند، اگر در جاهایی 
که نفوذ نمی کند، نشان دهنده 
ضعف آن است. من معتقد هستم 
کتاب »شریعت در آینه معرفت« آیت 
الله جوادی آملی، یک خط بطالنی 
بر کل قوت نظری قبض و بسط آقای 
سروش کشید. بعد از آن سروش 
خاموش ش��د. یعنی یک کتاب 
سنگینی که شاید خواص به زحمت 
آن را فهمیدند، ماجرای فکری آن 
را تمام کرد. پارادایم های علم با 
قوت های نظری جابجا می شوند. 
البته بحث دسترسی هم مطرح 
است. برخی دانشمندان در پاسخ 
به اینکه »پارادایم ها چگونه تغییر 
می کنند؟« تعبیری دارند، می گویند 
پارادایم باید هم در دسترس باشد و 
هم پاسخگوی مسائل. مثال زمانی 
در کشور ما پارادایم طب سنتی 
نمی گرفت. چون وقتی می رفتی 
نزد طبیب سنتی می گفت داروی 
شما ب��رگ ف��الن درخ��ت اس��ت. 
می گفتیم آن درخ��ت کجاست؟ 
می گفت افغانستان. االن چرا مردم 
به طب سنتی رج��وع کرده اند؟ 
چ��ون می پرسد ای��ن داروی من 
کجاست؟ می گوید در این داروخانه 
کنار مطبم آورده ام. رفته ام مزرعه  
زده ام، درخت را کاشته ام، برگش 
را اینجا آورده ام. دارو در دسترس 

بیمار قرار دارد. از سوی دیگر باید 
پاسخگو باشد. یعنی مردم باید ده 
بار بیست بار صد بار مراجعه کنند و 
باید طبیب از هر صد بیمار، هشتاد- 
نود تای آن را درمان کند. در غیر این 
صورت شما دارو را هم بیاوری اما 
جواب ندهد مردم بعد از یک مدتی 
نمی آیند. هم باید در دسترس باشد 

و هم پاسخگو.
من معتقد هستم اندیشه نظری 
نواندیشانه ای که در اینجا مطرح 
می شود، باید هم خودش امکانات 
در دسترس قرار گرفتن خودش 
را فراهم کند و البته این کار، کار 
سهلی نیست. بازی قدرت ممکن 
است که جلوی آنها را بگیرد. اصال 
االن بحث حق و باطل نیست، بلکه 
اقتضای صحنه را می گویم. مثال 
االن بستر شبکه های مجازی بستری 
است که به اینها میدان می دهد. در 
گذشته نبود و االن هست. نواندیشی 
که می خواهد قدرت را به انفعال 
بکشاند، باید اینقدر عقل رسانه ای 
داشته باشد که اندیشه خود را در 
فرمتی تولید کند که بتواند آن را در 
شبکه های مجازی خرج کند. یعنی 
زبانش را با این ساختار هماهنگ 
کند. اگر این کار را کرد، نشان دهنده 
بخشی از قوتش است. من شخصا 
معتقد هستم االن ح��وزه علمیه 
به لحاظ محتوا، اصالت و حجیت 
و غنای محتوایی کم ن��دارد. من 
معتقد هستم اینکه حوزه در خیلی 
از جهات در کشور مقبولیت ندارد به 
این خاطر است که مثال زبان هنر را 
یاد نگرفته است. تصور کرده است 
زبان توزیع همان زبان تولید است. 
این دو با هم فرق دارند. شما ممکن 
است علم را با زبانی تولید کنید اما 
با زبان دیگری توزیع کنید. حوزه 
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روی زبان تولید سرمایه گذاری کرده 
اما در زبان توزیع سرمایه گذاری 
نکرده اس��ت. نتیجه هم همیشه 
تابع اخس مقدمات است. یعنی 
اندیشه های راقی را در قالب های غیر 
راقی زده ایم لذا نتیجه تابع اخس 
مقدمات شده است. ضمن اینکه 
از طرف دیگر، ما دو نوع نقد داریم، 
یک نوع نقدهای شالوده شکنانه 
یا پارادایمیک. نوع دیگری داریم 
که ن��ه! نقد های شالوده شکنانه 
نیست و بلکه می تواند افق هایی را 
باز کند. مثال اگر کسی در سطح 
گفتمان شرعی جامعه را هدایت 
می کند، اگر کس دیگری بیاید و 
در سطح گفتمان وجودشناختی 
نظریه خودش را بیاورد، ضرورتا 
اینها تصادم نمی کنند. فردید با 
گفتمان وجودشناختی آمد و با 
انقالب اسالمی تصادمی هم نکرد 
و اتفاقا با انقالب همراه شد؛ نه یک 
فرد انقالبی بود، نه در انقالب درس 
خوانده بود، ولی با انقالب همراه 
شد، شالوده شکنانه هم بود، این 
یک تغییر پارادایمیک بود. ضرورتا 
تغییرات پارادایمی از جنس تصادم 
نیست، گاهی اوقات از جنس توازی 

است.
من معتقد هستم برخالف تقریری 
که از نسبت مرحوم آقای خویی و 
حضرت امام می شود، حضرت امام 
در تصادم و در ضدیت با گفتمان 
فقهی آقای خویی ظهور نکرد، بلکه 
در طول آن ظهور کرد، یعنی امتداد 
آقای خویی بود. یعنی همان دیدگاه 
نظارتی آق��ای خویی را، ساحت 
نظارتش را بسط داد، شد والیت. 
ام��ا برخالف تقریری که انجمن 
حجتیه ای ها از آقای خویی دارند و 
می گویند که به این علت بعد انقالب 

سکوت کردیم که مرجع تقلید ما 
سکوت کرد، من معتقد م که آقای 
خویی اصال سکوت نکرد. اتفاقا 
فریاد زد، لکن فریاد یک مرجع تقلید 
یعنی کالس درس او، یعنی کتابت 
او. تا آخرین روزهای عمر هم کالس 
درس خود را داشت و هم نوشت. 
یک گفتمان دیگری به نام گفتمان 
حضرت امام آمد که هم خود را در 
دسترس تر قرار داد و هم پاسخگوتر 
نسبت به مسائل زمانه اش بود، مردم 
هم به او اقبال کردند. بی آنکه به آقای 

خوئی اهانتی شود.

با این تفسیر ما می توانیم 
زمانه ای را تصور کنیم که انقالب 
اسالمی پابرجاست، اما مثال در 
حوزه حاکمیت به والیت اعقل یا 
حکومت اسالمی یا مدل دیگری 

برسیم.
بله. برای من کامال قابل تصور 

است.

در این صورت والیت فقیه 
را عنصر ذاتی انقالب اسالمی 

نمی دانید؟
خیر. دی��ن را عنصر ذات��ی 

می دانم.

پس مشروطه را هم باید 
شامل شود. مثال شیخ االسالمی 
دوران صفویه را هم می توان 

شامل کرد.
دقیقا. اما به شرطی که این 
گفتمان بتواند هم خودش را در 
دسترس قرار دهد و هم پاسخ گو 
باشد. چرا به سراغ نظریه والیت فقیه 
رفتیم؟ چون نظریه والیت فقیه االن 
در بین نظریات رقیب، پاسخگوتر 
است. اما آیا این مّر دین است؟ ممکن 

است که پنجاه سال بعد، فقیه دیگری 
بیاید و نظریه دیگری از همین آیات 
قرآن ارائه دهد و این نظریه را از ریشه 

کنار بگذارد.
من حدود ده پانزده سال قبل در 
دانشکده شهید رجایی لویزان 
مبحثی را طرح کردم که البته آن 
موقع جریان مخالف فکری-سیاسی 
امام بحث را با رویکرد سیاسی شان 
به لجن کشیدند. من در آنجا اصال 
مساله گذار از حضرت امام را طرح 
کردم- بحث ما آنجا فلسفه تاریخ 
بود- گفتم مبانی فلسفه تاریخی 
امام منطق گذار از حضرت امام را 
طراحی می کند و کرده است. اگر 
فقیهی در بینش فقهی اش می گوید 
که تقلید از میت ابتدائا جایز نیست، 
یعنی در واقع منطق گذار از خود را 
تعبیه می کند. لکن این گذار را آنجا 
توضیح دادم. گفتم منطق گذاری 
که من طرح می کنم غیر از حرفی 
است که سال ها قبل آقای گنجی 
گفته بود که آقای خمینی را باید به 
موزه بفرستیم. من گفتم ما چگونه 
از مدرس گذر کردیم و به حضرت 
امام رسیدیم؟ منطق گذار اینگونه 
بود که مدرس هرچه داشت، امام 
چند برابر آن را داشت. مدرس فقیه 
بود، امام فقیه تر بود. مدرس زمان و 
مکان شناس بود، امام، زمان و مکان 
شناس تر بود. مدرس سیاست مدار 
بود، حضرت امام سیاست مدارتر 
بود. مدرس بیست بود، امام بیست 
و دوم بود. ممکن است یک روزی 
فقیهی بیاید و بیست و دوی امام را 
بکند بیست و پنج. همه ی امام را 
داشته باشد به اضافه ی چیزهای 

دیگر.
اتفاقا من معتقدم در بخشی از 
ح��وزه ه��ای الگوهای مدیریتی 
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حضرت آقا ظرفیت هایی است که 
در امام نیست، یعنی حضرت آقا 
از روی تواضع است که می گوید 
ما در ذیل امام هستیم، در مواردی 
از امام رد شده است. همین واژه  
روشنفکری که مورد بحث ماست 
را در نظر بگیرید. در کل صحیفه 
حضرت امام حتی یکبار در تعریف 
از روشنفکران نمی بینید. اما حدیث 
انقالب حضرت آقا را ببینید. حضرت 
آقا به روشنفکری دینی دل داده 
است. یعنی حضرت آقا با روشنفکری 
دینی تعامل دارد. شما یک جلسه 
ندارید که حضرت امام این آدم ها 
را دعوت کرده باشد، نه این آدم ها 
را، حتی فقها را دعوت کرده باشد و 
بگوید که من ساکت می شوم و شما 
حرف بزنید، حتی یک جلسه نداریم. 
حضرت آقا هنرمندها را جداگانه 
دعوت می کند، دانشگاهیان را جدا، 
شاعران را جدا، نخبگان دانشجویی 
و طلبگی را جدا. خود ایشان چهار 
ساعت ساکت می نشیند و بقیه 
حرف می زنند، یادداشت برداری 
می کند، بعد که فرمایش می کند، 
تشکر می کند که مثال این مساله را 
من نمی دانستم، این نکته خیلی 
خوبی است. این روش دیگری است، 
روش مدیریتی حضرت امام، روش 
اشراقی مونولوگی و روش حضرت 
آقا، روش دیالوگی-علمی است که 

دو روش متفاوت می باشد.
نواندیشی ضرورتا به این معنی 
نیست ک��ه از جنس ط��رده��ای 
مطلق، شکننده، شالوده شکنانه 
یا با شیب های تند سیاسی باشد. 
معموال قدرت ها اجازه نمی دهند. 
م��ن ی��ک وقتی ب��ا ب��زرگ��واری در 
تهران مناظره ای داشتم، گفت 
در اینجا تیغ نظارت استصوابی و 

ممیزی و …، گفتم برادر من! من 
موسسه ای را اداره می کنم که هر 
هفته، بر حسب لطف شان، همه 
جریان اپوزیسیون فکری نظام، 
هر هفته مجالت و نشریات شان را 
برای من مجانی می فرستند، به 
شما بگویم که در همین هفته چند 
مقاله علیه والیت فقیه نوشته شده 
است؟ تا زمانی که در سطح اندیشه 
است که کسی مشکلی ندارد. در 
مملکت ما فالن نویسنده نوشت که 
اصال آقای خامنه ای داعش شیعه 
است، چکارش کردیم؟ کاری به او 
نداشتند. گفتیم تا سطح اندیشه 
اشکالی ندارد. این مقدار نواندیشی 
اشکالی ندارد. اما زمانی این اندیشه 
در سطح اقدام می آید، اقدام همیشه 
هزینه دارد. حضرت امام هم وقتی 
که اقدام کرد، زندان رفت، تبعید 
ش��د، شکنجه ش��د. اندیشه باید 
بتواند زیرساختش را تولید کند. 
اتفاقا به نظر من االن که بار اجرا 
را یک فقیه به عهده گرفته است، 
بهترین فرصت است برای فقهای 
ما که اتفاقا نواندیشی داشته باشند، 
یعنی در ساحت اندیشه تحول ایجاد 
کنند. قصه اینجاست که ما قبل از 
اینکه در ساحت اندیشه تحول ایجاد 
کرده باشیم، در الیه عمل، آن هم 
در بیرونی ترین الیه عمل یعنی در 
ساحت سیاست خواهان تحول 

شده ایم.

شما فکر می کنید اگر 
کسی غیر از حضرت آیت الله 
خامنه ای زعامت مسلمین را به 
عهده می گرفت، مثال فقهای 
سنتی حـــوزه والیـــت فقیه را 
عهده دار می شدند و یا در آنها 
تعین مــی یــافــت، بــه نظر شما 

نواندیشان همین اندازه مجال 
برای کنش گری داشتند؟

در ی��ک م��ن��اظ��ره ای ک��ه با 
آقای شمس الواعظین در یکی از 
دانشگاه ها داشتم، ایشان به من 
گفت: من به رغم همه زاویه ای که 
االن با آقای خامنه ای دارم، همچنان 
معتقدم ای��ش��ان فرهنگی ترین 
سیاست مدار کشور هستند. گفت 
االن با ایشان زاویه و نقد دارم. قبال 
در دوره ریاست جمهوری با ایشان 
کار کرده ام. اتفاقا وقتی ایشان رهبر 
شد، ما و جریان ما خیلی خوشحال 
شدیم، به دلیل اینکه ایشان را 
فرهنگی می دانستیم و بعد ایشان 
نقدهایشان را نسبت به آقا گفتند که 
من معتقدم االن امنیتی ها ایشان را 
محاصره کرده اند و خالصه نقدهای 
خودشان را داشتند. آقا یک روحیه 
فرهنگی ویژه ای دارد. من نمی دانم 
آقا در دوره قبل از زعامتش هم 
اینگونه بوده است یا نه؟ سن من 
اقتضا ندارد. ولی یک تحلیلی دارم 
و معتقد هستم که این صندلی خاص 
است، قطع نظر از شخص، آن شأن 
خاص است. احتمال دارد که یک 
فقیه سنتی هم روی آن صندلی 
بنشیند، تغییر کند. احتمال دارد! 
من معتقد هستم نگاهی که حضرت 
امام و حضرت آقا به مردم در حکومت 
اسالمی دارند، متفاوت از نگاهی 
است که همراه ترین تئورسین های 
حوزوی انقالبی ما با انقالب دارند. 
یعنی معتقد هستم نگاه حضرت آقا 
در مورد نسبت مردم و حاکمیت، 
نگاه آق��ای ج��وادی آملی و نگاه 
آقای مصباح و دیگران نیست. نگاه 
راقی تری است و برای مردم شأن 
بیشتری دارد. حدس می زنم امامین 
انقالب این نگاه را روی این صندلی 

به گمان من 
با رفتن جریان 
سنتی از حوزه 
علمیه ما یک 
مرحله خونین 
فکری خواهیم 
داشت، یعنی 
احتماال فتواها 
حاد می شود، 

لشکرکشی های 
فکری زیادی 
رخ می دهد، 
حساسیت به 
حرف های 

یکدیگر بیشتر 
می شود، این 
حلم و ژستی 

که االن گرفته 
می شود، از 

دست خواهد 
رفت، حدس 
من این است. 
یا جریان سنتی 

باید پیروز 
شود یا جریان 

انقالبی. به 
نظر من جریان 
انقالبی بسیار پر 
قدرت تر است 
و جریان سنتی 
آخرین نفس ها 

را می کشد.
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کسب کرده اند، این صندلی حتی 
درک را تغییر می دهد. می گویند تا 
زمانی که شما بابا نشوی، نمی فهمی 
که بابا چی هست؟ حتی متاهل هم 
که شوی، دیگران نقل کنند که بابا 
چیست و بخوانی و مطالعه کنی، باز 
هم تا بابا نشوی نمی فهمی که بابا 
چی هست؟ بابائیت را درک عمیق 

نخواهی کرد.

اگر این خاصیت صندلی 
است، ولی فقیه نه، اما زعامت 
را در حوزه علمیه قم زمان آقای 
بروجردی و قبل تر از آن تجربه 
کرده ایم، ولی گویا آن فرصتی که 
نواندیشی دینی در زمانه آقای 
خامنه ای پیدا کــرده در تاریخ 
زعامت یا والیت در این سطح و با 

این فضای باز نداشته است.
ما تجربه زعامت سیاسی 
نداشتیم، چون در زعامت علمی 
و دینی به ویژه زمانی که دستگاه 
سیاست رقیب شما هم است، فقهای 
ما از خدایشان بوده که افرادی به 
شکل باز فکر کنند، چون در دایره 
دین هرچقدر که باز فکر می کردند 
به اندازه فقها نمی توانستند جلوتر 

فکر کنند.

در همان حوزه مدیریتی، 
مــثــال شهید مــطــهــری وقتی 
تحول خواه می شود، از حوزه 
علمیه قم طرد می شود. به عبارت 
دیگر در همان حــوزه مدیریت 
محدود احساس می کنیم که 
حتی بسیاری از خودی ها هم 

جایی ندارند.
من معتقد هستم، این بحث 
یک تجربه تاریخی است، من این 
را به یک شخص تقلیل نمی دهم. 

ما امروزه همه مان حلیم شده ایم. 
مثال یک زمانی- خودم را می گویم- 
با جریان انصار حزب الله کیف 
می کردیم، ما در یک بستر تاریخی 
از این جریان رد شدیم. االن در 
کانتکست 76-77 کتگوری ذهن 
من به جریان انصار حزب الله نمره 
20 می دهد. االن می گویند چرا به 
آن بیست اقتدا نمی کنی؟ می گویم 
چون من رد شده ام. آن یک عقالنیت 
برای آن ظرف بود. ما رد شدیم و در 
این رد شدن مدیون خیلی چیزها 
هستیم، مدیون مثال نقدهایی 
که آن موقع جریان رقیب ما به آن 
جریان می گرفت. مدیون درست و 
غلط عمل کردن خود این جریان 
هستیم.مدیون رش��د علمی مان 
هستیم که فرموده اند اگر فردای 
شما مانند امروز شما باشد مغبونید. 
من فکر می کنم بسیار واضح است 
که آقای خامنه ای نباید امام باشد، 
باید بعد امام باشد. چون بعد امام 
زعیم شده اس��ت. یعنی منطقی 
قضیه این است که عالوه بر همه 
ظرفیت های امام، باید شاخص های 
دیگری هم داشته باشد. حدس من 
هم این است که فقیه بعد از حضرت 
آقا علی القاعده باید یک مدل دیگری 
باشد. این اگرها، اگر است دیگر. 
برخی می گویند اگر شهید بهشتی 
شهید نمی شد، ایشان زعیم می شد. 
اما شهید بهشتی شهید شد و کس 
دیگری رهبر شد. اگر هم شهید 
نمی شد، نمی دانیم، شاید مدل 
آقا می شد، یا مدل مرحوم آقای 
هاشمی. نمی دانیم. ولی آینده را 
با اگرهای محتمل تری می توانیم 

مهندسی کنیم.
من برای این تفکیکی برای ذهن 
خودم میان شخص و شأن انجام 

داده  ام و معتقد هستم که والیت 
فقیه یک شأن است، قبل از اینکه 
یک شخص باشد. ام��ام فرموده 
که پشتیبان والیت فقیه باشد و نه 
پشتیبان ولی فقیه. این شأن باید 
حفظ شود. با خودم به دو چیز فکر 
کردم، یکی اینکه ان شاءالله عمر 
آقا مستدام باد، بابرکت بوده، ان 
شاالله مستدام باد. اما در هر حال 
یک روزی آقا هم از دنیا خواهد 
رفت، گفتم بعد از ایشان اگر کسی 
ولی فقیه ما شود که ایرانی نباشد، 
چقدر به لحاظ روان��ی استعداد 
تبعیت داریم؟ چون وقتی ولی فقیه 
از ما باشد، خود ما هم به تبع این 
آقا شده ایم. فرض کنید مثال ولی 
فقیه سید حسن نصرالله شود. ما 
چقدر پذیرش روانی داریم همانطور 
که االن لبنانی ها صددرصد از ما 
تبعیت می کنند، ما هم از آنها تبعیت 
کنیم؟ سعی کردم به خودم تمرین 
دهم اگر چنین اتفاقی افتاد، من 
پشتیبان والیت فقیه باشم. دوم، با 
خودم چنین فکر کردم که اگر عاقله 
دستگاه حاکمیت، عاقله دستگاه 
دینی ما، همین ساختاری که در 
منظر حضرت امام شده و حوزه و 
خبرگانی دارد، اگر این عاقله بعد از 
حضرت آقا مثال آسید حسن خمینی 
را به لحاظ ولی فقیه معرفی کند، به 
لحاظ روانی به خودم قبوالنده ام که 
از او حمایت کنم، چون در اینجا بیش 
از شخص، شأن مطرح است، مثل 
بابا است. در قرآن آمده که حرمت 
والدین را نگه دارید. پدر و مادری را 
تصور کنید که فرزندی عالم دارند 
و خود آنها جاهل هستند. نسبت 
میان این پدر و مادر بی سواد و این 
فرزند عالم، چگونه باید باشد؟ یک 
میزانی از این والیت مربوط به این 
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شأن است، مربوط به علم نیست. 
بله، یک میزانی از والیت مربوط به 
علم است، ممکن است بچه فقیه 
شود و پدر مقلد فرزندش شود، اما 
فرض کنید برای دختر این فقیه 
خاستگاری بیاید، فقیه بگوید نه ولی 
پدر بزرگ بگوید بله. در این شرایط 
فقیه باید چه کار کند؟ ولی فقیه یک 

شأن است.

از طرفی این تعّین بیرونی 
ولی فقیه براساس ظرفیت های 
موجود است. مثال آقای خامنه ای 
براساس ظرفیت هایی که دارد، 
گفتمان امام را گسترش می دهد 
و حتی به تعبیر شما در برخی 
موارد هم عبور کرده و آن را کامل تر 
می کند. ممکن است ما به جایی 
برسیم که ولی فقیه تعّین بیرونی 
استکبارستیزی نداشته باشد یا به 
لحاظ فرهنگی علقه ای به فضای 
لیبرالیسم داشته باشد که کال 
جهت گیری انقالبی ما را در این 
چهل سال تحت تاثیر قرار دهد.

به لحاظ نظری و عقلی محتمل 
است، اما به لحاظ وقوعی خیلی دور 
است. مثال شبهه دوری که مطرح 
می شود این است که آقایان خودشان 
انتخاب کردند. یک بحث های نظری 
دارد و یک بحث های وقوعی در اینجا 
مطرح است. گفته می شود پیش 
فرض چنین شبهه ای این است که 
مثال هشتاد فقیه در یک زمان و در 
یکجا بی تقوا شوند. و این خیلی بعد 
دارد. بعد عقلی ندارد، یعنی به لحاظ 
عقلی محتمل است، اما به لحاظ 

وقوعی غیرمحتمل است.

ــک فقیه  ممکن اســـت ی
لیبرال، متقی تلقی شود، یعنی 

گفته شود که براساس پارادایم 
اجتهادی به این رسیده باشد.

ن��ه م��ن ای��ن کلمه متقی را 
برای شبهه دور عرض کردم. من 
می گویم دستگاه فقاهت ما به یک 
بلوغ تاریخی رسیده که خیلی 
بعید است – به لحاظ وقوعی و نه به 
لحاظ عقلی- که یک فقیهی را در 
نهایت معرفی کند که این فقیه به 
اصطالح دنده عقب ما باشد. البته 
این دستگاه به نظر من بلوغ بیشتری 
پیدا کرده است. در ماجرای رحلت 
حضرت امام، دستگاه تقوای سیاسی 
زیادی به خرج داد که به سراغ آقای 
خامنه ای رفت. و اال حضرت آقا در آن 
روزها- با حضرت آقای امروز مقایسه 
نکنید- حجت االسالم سید علی 
خامنه ای است که فردایش می شود 
آیت الله خامنه ای. البته این بحث را 
در فضای عرف مطرح می کنم، چون 
در فضای حوزه »حجت االسالم« و 
»آیت الله« مباحثی بی ربط با فضای 
اجتهاد است. حضرت آقا یک فقیه 
و مجتهد بوده است. لکن در حوزه 
آن روزگار کم نبودند آقایانی که به 
لحاظ فقاهت از حضرت آقا جلوتر و 

حتی استاد ایشان بودند.

چون ایشان جزو بدنه سنتی 
حوزه تلقی نمی شد، متفاوت بود. 
یعنی ایشان یک طرح نظام مند 
با عنوان »اندیشه اسالمی در 
قرآن داشت«، سابقه هشت سال 
ریاست جمهوری، سابقه کار 
حزبی، نسبت خوبی با فقاهت 
و پدیده بیرونی انقالب اسالمی 
و شرایط سیاسی و اجتماعی آن 
زمان داشــت. اتفاقا می خواهم 
بگویم براساس همین داشته ها، 
آقــای خامنه اِی سال ۶۸ شاید 

بدیلی در حوزه فعلی با آن سوابق 
و نگاه نداشته باشد.

اینکه من می گویم که تقوای 
سیاسی به خرج داده شد از آن جهت 
است که مثال آقای گلپایگانی صرفا 
در پایه تقوای سیاسی اش پذیرفت 
و می فهمید که نمی تواند کشور را 
اداره کند. می دانید که ؟ نظر فقهی 
آقای گلپایگانی تا آخر هم این بود 
که کسی که در رأس قرار می گیرد، 
باید مرجع باشد و نه مجتهد. لذا، 
وقتی به ایشان گفتند که شما دو 
ماهه تنفیذ کنید تا ما بعد قانون 
اساسی جدید را رأی گیری کنیم، 
ایشان گفتند که من تنفیذ می کنم، 
اما نه دو ماهه، بلکه مادام العمر، 
من خالف مبنای اجتهادی ام که 
عمل نمی کنم. لکن در برایند تقوای 
سیاسی کسی معرفی می شود که در 
مجموع بهترین گزینه است. حدس 
من این است که برایند تقوای حوزه 
و نهاد فقاهت ما به گزینه ای نخواهد 
رسید، مگر از باب اشتباه در تطبیق 
بر مصداق. به گزینه ای نخواهد 
رسید که ما را دنده عقب ببرد. یعنی 
ممکن است که عقالنیت تاریخی ما 
روی مصداقی انگشت بگذارد که 
نظرش به صورت پیشینی این باشد 
که این آقا همان حضرت امام است 
با یک ورژن ام��روزی، اما مصداقا 
غلط تحلیل کرده باشیم و این آدم 
وقتی قدرت را بگیرد، آن نباشد. 
که راستش را بخواهید من هنوز 
فکر نکرده ام آنجا چه باید بکنیم؟ 
)می خندد( حقیقتا سخت است. 
حضرت آق��ای مصباح مقاله ای 
در شماره اول نشریه »حکومت 
اسالمی« دارد که در آنجا بحث مساله 
تعدد ولی فقیه و والیت فقیه در برون 
مرز را مطرح می کند. مثال در عراق، 
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اگر امر دایر شد براینکه مقلدین 
عراقی حضرت آقا و حکم حکومتی 
آقای سیستانی. باید چه کسی را 
مقدم کرد؟ اینها بحث های فقهی 
نظری می خواهد. یعنی اگر شما 
معتقد به تعدد والیت فقیه شدید، 
واضح است که در آنجا باید تقدم با 
آقای سیستانی باشد. اگر قائل به 
تعدد نشدید، بحث های دیگری را 
می طلبد. درباره خیلی از مسائل 

بحث نکرده ایم.
یکی از پرونده های قابل تأمل این 
است که اگر حتی کسی مانند من 
معتقد که است که باید بین شأن 
و شخص تفکیک ش��ود-و از شأن 
حمایت می کند و البته حمایت از 
شأن مصداقا در قالب حمایت از 
شخص رقم خواهد ب��ود- اگر در 
یک دوره ای با یک مثال ولی فقیهی 
مواجه شود که به تعبیر حضرتعالی 
به صورت متقنی از آرمان های ما 
عقب نشینی می کند و حتی از 
دستگاه متقن فقاهتی – دستگاه 
اجتهادی نه، می گوید نظر اجتهادی 
من این است، بلکه منظور مسائل 
متقن است- انحراف داشت باشد، 
در این مورد باید چه کار کنیم؟ من 
درب��اره این مسأله فکر نکرده ام و 
کمتر دیده ام در این خصوص تامالت 
نظری صورت گرفته باشد، اما قابل 

تأمل است.

پیش بینی شما از آینده 
ــوزه چیست  نواندیشی در ح
و آینده حــوزه چه نسبتی را با 
نواندیشی یا حتی روشنفکری 

برقرار می کند.
مثالی می زنم، مثال هیأت 
امناهای مساجد معموال اف��راد 
سرشناس و خوب محل هستند. 

یعنی در یک محله ای مسجدی 
نبوده، چهارتا مومن، دلسوز رفته اند 
به زمین و زمان زده اند، از خودشان 
پ��ول گذاشته اند، آب��روی ش��ان را 
ریخته اند رفته اند گدایی کرده اند، 
از وق��ت ش��ان زده ان���د رفته اند از 
ش��ه��رداری، از ام��ور مساجد، از 
فالن جا پول گرفته اند و یک مسجدی 
زده ان��د. این ها خوب های محله 
بوده اند. مسجد وقتی راه اندازی 
می شود، برای مبلغان ما به مساجد 
مراجعه می کنند می بینند که 
اول��ی��ن مانع خ��ود همین هیأت 
امناها هستند. )می خندد( به نظر 
من انقالب اسالمی توسط جریان 
فقاهتی ما مدیریت و تاسیس شد. 
به گمان من االن به جایی رسیده ایم 
که یک درصدی از موانع جدی بر 
سر راه ما و حتی بر سر فقاهت ما، 
فقهای ما هستند. من کتابی دو 
جلدی پیرامون فقه و سیاست دارم 
که هنوز منتشر نشده است، دو سه 
سال قبل هم نوشتم و دوست دارم 
که قبل از چاپ نقد شود. در این 
کتاب بحثی را مطرح کردم مبنی بر 
اینکه اگرچه در عمده تاریخ فقه ما، 
فقه و فقیه عینیت داشتند، در دو 
مرحله از تاریخ فقاهت، فقه و فقیه 
دو چیز شدند، یکی در مکتب جبل 
عامل است که معتقد هستم که در 
آنجا قبل از مکتب جبل عامل، فقیه 
ما سیاسی است اما فقه ما سیاسی 
نیست. معتقدم در جمهوری اسالمی 
فقه ما سیاسی و فقیه ما غیرسیاسی 
است. یعنی فقه ما آبستن سیاست 
است، فقیه ما قابلگی نمی کند. اصال 
االن خود فقیه ما مانع ما شده است.

به این خاطر نیست که ما 
تفقه را به الیه های پایین تر از 

فقها دادیم، مثال شورای نگهبان. 
یعنی فقاهت را از مرجعیت خارج 
کردیم و به الیه های پایینی دادیم.
خیر. وقتی از فقه حرف 
می زنم، از یک پدیده ای که تبلور 
تاریخی پیدا کرده حرف می زنم و 
یک ذهنیت اجتماعی حول خودش 
شکل داده است. یعنی زمانی شاگرد 
امام صادق)ع( با چند تن از مخالفین 
فکری اهل سنت مناظره و بر آنها 
غلبه کردند، اتفاقی هم نیافتاد. اما 
چند قرن بعد عالمه حلی با تعدادی 
از فقهای اهل سنت مناظره می کند 
و غلبه هم می کند، ام��ا اتفاقی 
می افتد. به یکباره شاه زمانه درپی 
این مناظرات شیعه می شود، خدم و 
حشم او شیعه می شوند، در سراسر 
ایران جمعیت زیادی شیعه می شود. 
اگر بحث غلبه است که این غلبه 
شش هفت قرن قبل هم اتفاق افتاده 
است. چرا آنجا این اتفاق رخ نداد؟ 
چون در آن زمان خود فقه به لحاظ 
بار تاریخی نحیف است، ذهنیت 
اجتماعی ندارد، خود فقه یک پدیده 

بوده و مستقل از فقیه است.
بارها برخی خانم های بدحجاب 
یا آقایانی که زاوی��ه دار هستند در 
خیابان می آیند و می گویند که حاج 
آقا گند زدید، این وضع تورم، ترافیک 
و … یک تحلیل سطحی این است که 
بگویم، خانم ترافیک چه ربطی به 
من دارد؟ مگر من شهردار هستم؟ 
گوشت چه ربطی به من دارد؟ مگر 
من مسئول گوشت هستم؟ این پاسخ 
سطحی است. پاسخ عمیق این است 
که اتفاقا این خانم حق دارد که سر 
من داد می زند. یک اتفاقی افتاده 
که خود خانم هم توجه ندارد. ای 
بسا اگر توجه کند، دیگر داد نزند، 
اتفاق این است که ذهنیت تاریخی 



109 نسخه مکتوب / شماره 2 )مسلسل 23( / تابستان 1398

جامعه به مرحله ای رسیده است که 
می خواهد حل معظالت اجتماعی 
را از فقه مطالبه کند و چون حل 
نشده است بر سر فقیه و فقه داد 
می زنند. این خیلی خوب است که 
ذهنیت تاریخی مردم فقه را اینقدر 
قادر می بیند که هرجا مشکلی پیش 

می آید، اول سر فقیه داد می زند.

این به خاطر فقه است یا به 
خاطر اینکه حکومت آخوندی 
است؟ چون االن در حوزه هم نگاه 

حداکثری به فقه نیست.
اصال چرا این حکومت آخوندی 
تلقی می شود؟ اگر یک بررسی کلی 
شود، پست های کلیدی هیچ گاه 
در اختیار آخوندها نبوده است. 
از ابتدای انقالب تا االن چند وزیر 
اقتصاد از میان آخوندها بوده است؟ 
االن در بحث های اقتصادی به ما 

فحش می دهند.

اما در بانک مرکزی شورای 
فقها وجود دارد.

شورای فقهایی داریم که در 
قانون اساسی آمده است که رئیس 
آن رئیس بانک مرکزی بوده و معاون 
آن معاون بانک مرکزی است. 
مصداقا شورای فقهی بانک مرکزی 
دوازده نفر عضو دارد، چهار نفر 
آخوند و هشت نفر نیز کت و شلواری 
هستند. از میان چهار آخوند نیز دو 
نفر فقیه هستند و دو نفر دیگر عمامه 
به سرهایی هستند که در دانشگاه 
دکتری اقتصاد گرفته اند. این واضح 
است که حکومت متعلق به آخوندها 
نیست. اما اینکه گفته شود حکومت 
آخوندی، من به مردم حق می دهم. 
چون این حکومت روی نظام ارزش 
آخوندی می چرخد. ولو اینکه یک 

فردی با دکتری اقتصادی رئیس 
بانک مرکزی باشد. من می گویم 
نظام ارزشی حاکم ذهنیت هایی را 
در نسبت با خودش ساخته است. 
االن این ذهنیت از فقیه و فقه انتظار 
دارد و بر سر آن داد می زند. این 
داد مردم را من معقول می بینم. 
مشکل در داد زدن مردم سر فقه و 
فقیه نیست، مشکل آنجایی است 
که ما متاسفانه نتوانسته ایم به لحاظ 
نهادی به گونه ای نهادها را طراحی 
کنیم که نرم افزارهای فقهی ما امکان 
ورود به ساختار عمل و اجرای ما 
داشته باشند. ما در حکومتی که 
اسم آن حکومت آخوندی است، 
کاری کرده ایم که مدرک حوزوی ما 
تا زمانی که اسم دکتر بر آن نگذارند، 
اعتباری نداشته باشد. این یعنی ما 

غلط عمل کرده ایم.
من معتقد هستم با رفتن عمده 
فقهای سنتی ما- ان شاالله عمرشان 
بابرکت بوده و باشد- یعنی مثال بعد 
از ارتحال این بزرگواران یک اتفاقی 
می افتد. حتی نه فقط فقهای سنتی 
بعد انقالب، چرا که ما طلبه های 
فاضل جوانی داریم که شاگردان 
فقهای سنتی قبلی هستند. از اینها 
خیلی راحت رد می شویم و االن 
هم رد شده ایم و من اینها را مانع 
نمی بینم، لکن از آن الیه اصلی تر که 
عمدتا خود مراجع تقلید هستند، نه 
رد شده ایم و نه به راحتی می توانیم 
رد شویم. باید به طور طبیعی تاریخی 
از آنها رد شویم. به نظر من یک 
اتفاقی می افتد، بدین صورت که 
انقالب اسالمی و نظام سیاسی و 
نظام اجتماعی ُبعد فکر فقاهتی ما 
می شود. ُبعد می شود. فرق ُبعد با 
جزء این است. این دست من جزء 
بدن من است. لذا اگر شما دست را 

هم قطع کنی بدن سر جایش هست. 
مثال این دست من در پای من حضور 
ندارد. اما روح ُبعد من است. در هر 
جای بدن من انگشت بگذاری آن 
هست. مثل مختصات یک شیء 
است که هم طول دارد و هم عرض 
دارد و هم ارتفاع. این مختصات، 
یعنی طول و عرض و ارتفاع ُبعد شیء 

هستند، نه جزء شیء.
هر وقت نظام سیاسی-اجتماعی ما 
ُبعد فقاهت ما شد- همین که گفتم 
پایگاه اجتهاد ما باید انقالب اسالمی 
باشد- آن موقع یک اتفاقی می افتد، 
همچنان که االن در حوزه اجرا به 
نظر من، نسبت به فضای موجود 
حوزه طیف فکری بسیاری داریم 
از نقدهای شالوده شکنانه گرفته تا 
نقدهای درون پارادایمی. این اتفاق 
در حوزه ما بعد از رفتن این بزرگواران 
احتماال رخ می دهد و البته مرحله 

خونینی خواهد بود.
اقتضای فکر این است که هر جا که 
می رود و هنجارهای رسوب یافته 
آنجا را به هم می ریزد، فضا را خونین 
می کند. این ربطی هم به انقالب 
ن��دارد. در قرون ی��ازده تا چهارده 
میالدی وقتی اندیشه های اسالمی 
وارد فضای التینی شد، یعنی ابن 
سینا، ابن عربی و ابن رشد و غیره 
ترجمه شد، اروپا را برهم زد. اتفاقا 
اینکه گفته می شود دستگاه کلیسا 
خفقان به راه انداخت، مربوط به 
همان دو سه قرن است. در کل قرون 
وسطی که ده قرن است اینگونه 
نیست، صرفا محدود به همان دو سه 
قرن است، یعنی مربوط به دوره ای 
اس��ت که افکار اسالمی الهیات 
مسیحی را بر هم زد و خونین شد. 
لذا اعدام کردند، کشتند، زندانی 
کردند. برگردان اندیشه های غرب 
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جدید در کشور ما مشروطه است که 
خونین شد. در مشروطه یک فقیه ما 
علیه فقیه دیگر می نویسد گاو مجسم 
مشروطه که مشروعه نمی شود. اسم 
نمی آورد اما ضمیر مرجع خودش 
را پیدا می کند. آن طرف جّد همین 
آقای سیستانی بزرگوار-آسید علی 
سیستانی- از مشروعه خواهان 
مشهد است. ایشان فتوای معروفی 
دارد المشروطة کفر والمشروطة 
طلب کافر, ماله مباح ودمه هدر که 
خونین است. اینکه فقیه پایتخت 
را باالی دار می برند و عده ای کف 

می زنند، نشان دهنده این است 
که مشروطه خونین است. به نظر 
من آنجایی که اندیشه جدی بیاید و 
زیرآب بزند، فضا خونین خواهد شد.
در دوره دوم خ��رداد نیز ما یک 
تنش جدی داشتیم. دولتی که بر 
سر کار آمده بود زیادی غربی بود 
و این طرف جریان انقالبی بیش 
از حد در مقابل آن ایستاد و مردم 
کوتاه نمی آمدند. هر دو طیف هم 
قابلیت هایی داشتند. یکی قدرت 
حاکمیتی را به دست گرفته بود 
و دیگری قدرت تاریخی و پایگاه 

اجتماعی داشت. فضا در این دوره 
خونین شد. واقع قضیه دوم خرداد 
این است که دولت خونینی بود. ما 
هر روز جنگ داشتیم. هر دو جریان 
به نظر من در این دوره رشد کردند 
ولی خونین بود. اصال در عقالنیت 
شیعی ما پذیرفته نیست که من 
یک آدمی را قبول نداشته باشم، در 
روزنامه رسمی کشور برایش تمساح 
بکشم و در زیر آن بنویسم استاد 
تمساح. بعد از رئیس جمهور تا 
وزیر فرهنگ وقت از کاریکاتوریست 
حمایت کند، اصال با عقل و ادب 
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جور در نمی آید. یک چیزی به طور 
ویژه می خواهد در این دوره تکان 
بخورد. این جنگ، جنگ احزاب 

نیست، جنگ بقاست.
به گمان من با رفتن جریان سنتی 
از حوزه علمیه ما یک مرحله خونین 
فکری خواهیم داشت، یعنی احتماال 
فتواها حاد می شود، لشکرکشی های 
فکری زیادی رخ می دهد، حساسیت 
به حرف های یکدیگر بیشتر می شود، 

این حلم و ژستی که االن گرفته 
می شود، از دست خواهد رفت، 
حدس من این است. یا جریان سنتی 
باید پیروز شود یا جریان انقالبی. 
به نظر من جریان انقالبی بسیار پر 
قدرت تر است و جریان سنتی آخرین 
نفس ها را می کشد. همه علت هم 
این نیست که جریان انقالبی پر 
قدرت است، یک چیزهایی مربوط 
به زمانه ما است. یعنی در نجفی هم 

که انقالب نشده…

یعنی مثل اخباری گری به 
لحاظ روشی دچار …

دقیقا مثال خوبی بود. یک 
جاهایی خود زمانه تکان می دهد و 

شما را می برد.

از اینکه وقت خودتان را در 
اختیار ما گذاشتید سپاسگزارم.
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گفتوگوباحجتاالسالموالمسلمینارسطا

 بیست و ششم تیرماه، 
سالروز آغاز به کار اولین دوره 
شــورای نگهبان است. شورای 
نگهبان را می توان به عنوان 
ساختاری بــرای حضور فقه در 
عرصه قــانــون گــذاری و تنظیم 
نظام های اجتماعی در نظر گرفت. 
مقام معظم رهبری نیز اخیرا 
در زمینه جایگاه فقه تاکیداتی 

داشتند، از جمله اینکه فقه ستون 
فقرات نظام های اجتماعی است 
و باید حضور ملموسی در فضای 
اداره جامعه داشته باشد. به نظر 
ــورای نگهبان در طول  شما ش
این سال ها تا چه اندازه توانسته 
است نقش فقه را در اداره جامعه 
تقویت کند. عملکرد این ساختار 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ و آیا 

الگوی کارآمدتری مدنظر شما 
است یا خیر؟

پاسخ این سؤال را باید از دو 
بخش یا زاویه جدا از هم بیان کرد:

یک بخش مربوط به نگاه رایج به 
فقه است که می توان از آن به »فقه 
ف��ردی« تعبیر ک��رد، قسمت دوم 
براساس نگاه جامع به فقه است، 
یعنی همان نگاهی که امام خمینی 

اولین دوره شورای نگهبان در 26 تیرماه سال 1359 آغاز به کار کرد. به همین مناسبت، گفتگویی با حجت االسالم 
والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران داشته ایم که در آن عالوه بر بررسی عملکرد 

شورای نگهبان از نسبت این نهاد نظارتی با حوزه علمیه سوال کرده ایم.

بررسی ضرورت تاسیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با وجود شورای نݡگهبان
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در اواخ��ر عمر شریفشان در آن 
بیانیه ای که مرقوم فرمودند، تعبیر 
کردند که فقه تئوری واقعی و کامل 

اداره انسان از گهواره تا گور است.
شورای نگهبان زحمات زیادی را 
تقّبل کرده است و کم انصافی است 
که ما بخواهیم این زحمات را مورد 
توجه و اجر نگذاریم. دلیل این حجم 
زیاد از تالش ها و زحماتی که برعهده 
شورای نگهبان بوده، این است که 
محدوده قانون گذاری، محدوده 
بسیار وسیعی است، یعنی فقهای 
شورای نگهبان از همان اولین دوره 
تشکیل این شورا، تا زمان حاضر 
وارد عرصه هایی شده اند که بسیاری 
از این عرصه ها در کتاب های رایج 
حوزوی و در مباحث و گفتگوهای 
استداللی که در حوزه های علمیه 
مطرح می شود، اصال مورد بحث و 
بررسی قرار نگرفته است. طبیعی 
است که وقتی انسان می خواهد به 
شکل استداللی وارد عرصه های نوین 
اینچنینی و در این حد از وسعت شود، 
کار بسیار سخت می شود، کاری 
که در بسیاری موارد زمینه سابق 
نداشته تا اینکه گفته شود که اعضای 
فقیه یا حقوق دانان شورای نگهبان 
می توانند در آنجا با توجه به مطالبی 
که دیگران گفته اند اصالح و تعدیلی 

را اعمال کنند و به نتیجه برسند.
دشوارتر از کار حقوق دانان شورای 
نگهبان، کار فقهای این شورا بوده 
است، چون بسیاری از مباحثی که در 
عرصه قانون گذاری مطرح می شود، 
در میان فقها مورد بررسی جدی قرار 
نگرفته بود، بنابراین، بی تردید باید 
گفت که شورای نگهبان کار بزرگی 
در طول چهل سال بعد از پیروزی 

انقالب انجام داده است.

لکن، در این بخش یا زاوی��ه اول، 
بحثی نیز به عنوان نقد قابل طرح 
است. توضیح این که مطابق قانون 
اساسی، ش��ورای نگهبان وظیفه 
دارد که مصوبات مجلس را از حیث 
عدم مغایرت با موازین اسالمی و 
اصول قانون اساسی مورد بررسی 

قرار دهد.
بنابراین، کار ش��ورای نگهبان دو 

زاویه دارد:
یکی موازین اسالمی که در برخی 
دیگر از اص��ول قانون اساسی به 
جای کلمه »موازین« کلمه »احکام 
اسالمی« به کار رفته است. زاویه 
دوم، اصول قانون اساسی است. 
واض��ح است که موازین و احکام 
اسالمی اختصاص به موازین و احکام 
اولیه ندارد، شامل احکام ثانویه و 
احکام والیی یا آنچه که در زمان ما 
»احکام حکومتی« گفته می شود نیز 
می شود. پس سزاوار بود که شورای 
نگهبان از همان ابتدا کار خود را به 
حوزه احکام اولیه محدود نکند، در 
حالی که بدین گونه عمل کردند، 
یعنی از همان ابتدا تاکید داشتند 
که در حوزه احکام اولیه به بررسی 
مصوبات مجلس شورای اسالمی 
بپردازند، به همین دلیل ما دچار 

چالش هایی شدیم.
اولین چالش ها زمانی اتفاق افتاد که 
در اوائل دهه شصت بحث تصویب 
»قانون کار« مطرح شد. در همان 
زمان برخی از بزرگان فقها که االن در 
جایگاه مرجعیت هستند و آن زمان 
عضو شورای نگهبان بودند، مطرح 
می کردند که برای مشخص کردن و 
ضابطه مند کردن رابطه حقوقی میان 
کارگر و کارفرما، ما یک نظام فقهی 
به نام »عقد اجاره اشخاص« داریم 

و این نظام فقهی باید اجرا شود. در 
نتیجه ما نمی توانیم رابطه کارگر و 
کارفرما را مشمول قانون کار بدانیم 
که با این نظام فقهی مغایرت دارد، 
چرا؟ چون موجب تعطیلی این نظام 

فقهی می شود.
همان موقع امام خمینی در پاسخ 
فرمودند که حتی اگر موجب تعطیلی 
برخی از نظامات فقهی نیز بشود، 
این جزو اختیارات ولی فقیه است 
که می تواند در این زمینه اقدام 
نماید و قوانین ال���زام آوری وضع 
کند. بعدا همین اختالف نظری 
که میان شورای نگهبان و مجلس 
بود، به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام رفت و براساس حکم ثانوی و 
یا حکم حکومتی مورد تصویب قرار 
گرفت. در موارد متعدد دیگری نیز 
به همین شیوه رفتار شد. آن زمان 
برای اینکه مشکل حل شود، ابتدا 
به امام خمینی مراجعه شد، ایشان 
تشخیص موضوع در احکام ثانویه 
را به مجلس واگ��ذار کردند، لکن 
ش��ورای نگهبان در همین م��ورِد 
تشخیص موضوع احکام ثانویه که 
بر عهده مجلس قرار گرفته بود، 
مناقشه کرد و برخی از موضوعات 
را مشمول عناوین ثانویه ندانست و 
بر همین اساس، نظر مجلس را رّد 
کرد. این اختالف نظرها ادامه یافت 
تا اینکه نهایتا منجر به شکل گیری 
نهاد »مجمع تشخیص مصلحت 

نظام« در سال 1366 شد.
سخن اینجاست که شورای نگهبان 
می بایست در همان ابتدا برخورد 
جامعی با اصول قانون اساسی در 
مورد وظایفی که بر عهده اش قرار 
گرفته ب��ود م��ی داش��ت. یعنی در 
بررسی مصوبات مجلس براساس 
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موازین اسالمی و یا احکام اسالمی، 
می بایست به احکام اولیه اکتفا 
نمی کرد، بلکه احکام ثانویه و احیانا 
احکام والیی و حکومتی را هم مورد 
توجه قرار می داد. لکن چون این 
کار را نکرد، نهایتا نظام با راهکاری 
که امام خمینی ارائه داد، ناچار شد 
سراغ تاسیس نهاد »مجمع تشخیص 
مصلحت نظام« برود. در واقع اگر 
شورای نگهبان وظیفه خود را به 
درستی انجام م��ی داد، دیگر نیاز 
به تأسیس نهاد »مجمع تشخیص 

مصلحت نظام« نبود.
البته این نکته را باید اضافه کرد 
که شورای نگهبان با همین توان 
موجود، یعنی شش فقیه و شش 
حقوق دان، برای بررسی جوانب 
مختلف مصوبات مجلس، به ویژه 
وقتی که با احکام ثانویه و حکومتی 
ارتباط پیدا می کند، چندان تناسبی 
ندارد، لذا برای ورود شورای نگهبان 
به عرصه احکام ثانویه و حکومتی 
سزاوار بود که تغییراتی در ساختار 
ای��ن ش��ورا ایجاد ش��ود و یا اینکه 
خوِد شورا براساس قاعده وجوب 
مقدمه واجب به تأسیس دبیرخانه یا 
پژوهشکده ای برای خود اقدام کند 
و از کمک های علمی و تحقیقی آن 
دبیرخانه یا پژوهشکده در بررسی 
مصوبات مجلس استفاده نماید 
و بدین ترتیب، تشکیالت شورا با 
حیطه وظایف آن تناسب پیدا کند.

بخش یا زاویه دوم پاسخ به سؤال 
شما، آن است که از زاویه »فقه جامع« 
به موضوع بنگریم، بدین معنا که 
فقه را فقط عهده دار تبیین احکام 
مربوط به اشخاص حقیقی که از آنها 
در کلمات فقها به »مکلفین« تعبیر 
می شود، ندانیم. فقها وقتی که فقه 

را تعریف می کنند، و به موضوع علم 
فقه می پردازند، می گویند موضوع 
علم فقه افعال »مکلفین« است، 
و مقصودشان از مکلفین، شخص 
حقیقی است که شخص طبیعی هم 
نامیده می شود. اما باید توجه داشت 
که درست است که احکام مربوط به 
اشخاص حقیقی یا طبیعی باید در 
فقه بررسی شود، لکن در کنار این 
مکلف که شخص حقیقی است، دو 
یا سه مکلف دیگر هم وجود دارد. 
یکی از این مکلف ها، عبارت از دولت 
اسالمی است. دولت اسالمی به 
عنوان یک شخص حقوقی، حقوق 
و تکالیفی دارد. مکلف دیگر، جامعه 
اسالمی است. جامعه اسالمی هم 
به عنوان یک وجود مستقل از افراد 
تشکیل دهنده اش، حقوق و تکالیفی 
دارد. مکلف سوم، شخص حقیقی 
اس��ت، اما به عنوان عضو جامعه 
بودنش، یعنی با وصف »شهروندی«. 
یک شخص حقیقی به این عنوان که 
شهروند یک جامعه است، تکالیفی 
دارد که با تکالیفی که این شخص 
حقیقی بدون وصف شهروندی دارد، 
متفاوت است. اگر بخواهیم یک نگاه 
جامع به فقه داشته باشیم، در کنار 
دسته اول از مکلفان که اشخاص 
حقیقی هستند، باید سه مکلف 
دیگر هم لحاظ شود. به این ترتیب 
دایره مباحث فقهی بسیار توسعه 

پیدا می کند.
ما بعد از پیروزی انقالب اسالمی در 
برابر اقیانوسی از سواالت مختلفی 
که بر مکتب اسالم عرضه شده بود 
قرار گرفتیم. انصافا کار اندیشمندان 
دینی ب��رای پاسخگویی به این 
سواالت، کار بسیار دشواری است و 
باید این کار را بسیار ارج نهاد. وقتی 

ما با یک نهاد حقوقی مانند انتخابات 
یا با یک نهاد اقتصادی مانند بانک 
روبرو می شویم، اگر بخواهیم این 
نهاد حقوقی و آن نهاد اقتصادی را 
براساس موازین اسالمی و فقهی 
مورد بررسی قرار دهیم، از دو شیوه 
می توانیم استفاده کنیم: شیوه 
اول این است که این نهاد را با در 
نظر نگرفتن ارتباطاتی که با دیگر 
دستگاه ها و نهادهای اجتماعی 
ممکن است داشته باشد، لحاظ 
کنیم و همان را بر منابع فقه یعنی 
کتاب و سنت و عقل و اجماع عرضه 
بداریم. مثال انتخابات ممکن است 
با نهادی مانند شورا در اسالم قابل 
تبیین باشد؛ یا انتخاب کردن فردی 
توسط افراد دیگر را با نهادی به نام 
بیعت تطبیق داده و مورد پذیرش 
قرار دهیم. در این شیوه ممکن است 
که ما بتوانیم در وهله اول پاسخی 
برای مشروعیت سنجی برخی از 
نهادها پیدا کنیم، لکن از یک نکته ای 
غافل خواهیم ماند و این نکته، حوزه 
ارتباطاتی است که نهاد مورد بحث 
با دیگر نهادهای اجتماعی )در آن 
دستگاه اصلی و اولیه ای که آن را 
پیشنهاد داده و طراحی کرده( دارد.

توضیح اینکه نهادی مانند انتخابات 
را ما به عنوان مسلمانان برای اولین 
بار )البته به شکل مدرن آن، و اال 
ممکن است به شکل دیگری در 
اندیشه اسالمی یافت شود( ارائه 
ن��دادی��م، ای��ن انتخابات به شکل 
مدرن آن در نظام فکری مغرب زمین 
تاسیس شده است. همچنین بانک 
به شکل مدرن آن در نظام اقتصادی 
و حقوقی مغرب زمین شکل گرفته 
است. آنها وقتی که بانک را طراحی 
کردند، بانک یکی از اجزای نظام 
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کالن اقتصادی آنها ب��وده است. 
انتخابات یکی از اجزای نظام کالن 
حقوقی و سیاسی آنها بوده است. 
اگر ما بخواهیم این جزء را با صرف 
نظر از رابطه ای که با دیگر اجزاء 
دارد، مورد توجه قرار دهیم، در 
آن صورت، نگاه ناقصی نسبت به 
این جزء اعمال کرده ایم. این نگاه 
ناقص بعدا برای خود ما دردسرساز 
می شود، چون به این ترتیب ما در 
زمینی یا در ساختاری که دیگران 
برای ما طراحی کرده اند، حرکت 
می کنیم. یعنی ما آن نهادها را از 
آنها گرفته ایم و آن ساختار را قبول 
کرده ایم، بدون اینکه توجه داشته 
باشیم که این ساختاری که ما در آن 
حرکت می کنیم و این زمینی که در 
آن بازی می کنیم، ساختار و زمین 
دیگران است. به عبارت دیگر، از آن 
ساختار کالن و ارتباطاتی که میان 
این نهاد و دیگر نهادها می تواند 
وجود داشته باشد، غافل مانده ایم. 
نتیجه ای��ن برخورد و مواجهه با 
نهادهایی که در خ��ارج از مکتب 
اسالم، تأسیس شده است، یک نگاه 
التقاطی و غیرجامع از نظر موازین 

اسالمی خواهد بود.
نتیجه آنکه در نگرشی که براساس 
فقه جامع نسبت به موضوعات 
مربوط به کار شورای نگهبان می توان 
داشت، دو نکته وجود دارد: یک. باید 
توجه داشت که در کنار مکلف اول 
که همان شخصیت حقیقی است، 
سه مکلف دیگر را هم می توان در 
نظر گرفت. نکته دوم اینکه یک نگاه 
جامع به نهادهایی داشته باشیم که از 
مغرب زمین به سرزمین های اسالمی 
آمده اند. وقتی می خواهیم این 
نهادها را بررسی کنیم، نمی توانیم 

آنها را بریده  از ارتباطاتی که با 
مجموعه دیگر نهادها دارند، مورد 
توجه قرار دهیم. بلکه باید آنها را در 
کنار نهادهای دیگر و ساختار کالنی 
که دارند مورد توجه قرار دهیم تا 
بتوانیم به یک ج��واب جامعی از 
دیدگاه اسالم برسیم، در غیر این 
صورت، در واقع در ساختاری که 
دیگران طراحی کرده اند حرکت 
خواهیم کرد و لذا نتیجه ای که به 
دست می آید، طبعا نتیجه دقیقی 

نخواهد بود.

این اشکالی که می فرمایید 
ناظر به خود اصل تاسیس شورای 
نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام هم می تواند باشد؟ چون ما 
عمال جایگاه نهاد مرجعیت را که 
جایگاه فتوا و نقش ایجابی دارد را 
در شورای نگهبان به یک جایگاه 
نظارتی تقلیل داده ایم. یا در مجمع 
تشخیص مصلت نظام نهادی را 
ــورای نگهبان حاکم  بر نهاد ش
کرده ایم و عمال در چهل سال بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی به نظر 
می رسد که به سمت عمل گرایی 
در حال پیش روی هستیم، یعنی 
مصلحت ما بر احکام اولیه غلبه 
دارد. این اشکال که فرمودید که 
ما تبعات ساختار را زیــاد لحاظ 
نمی کنیم، ناظر بر دو نهاد مذکور 
که بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
تاسیس شد تا نقش فقه پر رنگ 
شود نیز عمال احساس می شود 
که به تبعات این دو نهاد هم توجه 
نشده است. آیا تایید می کنید که به 
واسطه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام دچار کاهش نقش فقه در 

اداره جامعه شده ایم.

مجمع تشخیص مصلت نظام 
براساس مبانی فقه شیعه جایگاه 
مشخص و ق��اب��ل قبولی دارد. 
تشخیص مصلحت به صورت صریح 
و با یک عنوان مستقل در کتب 
فقهی شیعه مطرح نشده است و 
سال 1366 اولین بار و قبل از اینکه 
در قانون اساسی بیاید، توسط امام 
خمینی مطرح شد و سپس در سال 
1368 در جریان بازنگری قانون 
اساسی، اصل 112 به این مجمع 

اختصاص داده شد.
اگرچه در آن زمان برخی ها تصور 
می کردند ک��ه مجمع تشخیص 
مصلت نظام در واقع نوعی رجوع 
به مصالح مرسله در فقه اهل سنت 
است، اما باید دانست که در واقع 
این طور نیست. چون ما در میان 
عناوین ثانویه ای که در فقه شیعه 
داریم، عنوان مصلحت اهم را نیز 
می بینیم. در فقه از عناوین ثانویه ای 
گفتگو می شود که هرگاه بر یک 
موضوع مترتب گردد، زمینه را برای 
تحقق حکم ثانوی فراهم می کند. 
عناوین ثانویه مانند ضرر، حرج، 
تقیه، اکراه، اجبار، مقدمه واجب 
و مقدمه حرام، حفظ نظام و غیره. 
یکی از این عناوین ثانویه، مصلحت 
اهم است. بنابراین، مصلحت اهم از 
عناوین ثانویه شناخته شده در فقه 
شیعه است. فقهای شیعه براساس 
این مصلحت اهم فتاوایی داده اند، 
از قدیم االیام هم این فتاوا مطرح 
بوده است. مثال فرموده اند که اگر در 
جنگ بین مسلمانان و کفار، کافران 
تعدادی از مسلمانان بی گناه را به 
عنوان سپر دفاعی خودشان قرار 
دهند، و کشور اسالمی ببیند که 
برای جنگیدن و غلبه بر کفار ناگزیر 
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است که ابتدا این سپر دفاعی را 
کنار بزند و برای این کار طبعا جان 
بسیاری از این اف��راد بی گناهی 
که مسلمان هستند و به عنوان 
سپر دفاعی کفار أخذ شده اند، به 
خطر خواهد افتاد؛ در اینجا فقها 
فرموده اند که می توان اقدام به حمله 
نظامی کرد، ولو این حمله نظامی 
منجر به شهادت این افراد بی گناه 
)یعنی همان مسلمانانی که به عنوان 
سپر دفاعی کفار مورد استفاده قرار 
گرفته اند( بشود، چرا؟ چون اگر 
این کار صورت نگیرد، جان تعداد 
بیشتری از مسلمانان که در داخل 
کشور اسالمی زندگی می کنند به 
واسطه غلبه کفار، به خطر خواهد 
افتاد. در اینجا امر میان مصلحت 
مهم و اهم دایر شده است، یا به 
عبارت دیگر، امر میان فاسد و افسد 
دایر شده است. پس اینکه مصلحت 
اهم را فقهای شیعه به عنوان یکی 
از عناوین ثانویه مورد توجه قرار 

داده اند، محل تردید نیست.
یکی از کارهای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام توجه ب��ه همین 
مصلحت اهم است که در پاره ای 
از مصوبات ممکن است تحقق پیدا 
کند. عالوه بر این خود مصلحت با 
صرف نظر از قید اهم بودنش، نیز 
در فقه شیعه می تواند مورد توجه 
قرار گیرد. مرحوم عالمه نائینی در 
کتاب »تنبیه االمه و تنزیه المله« 
که کتابی است بسیار ارزشمند 
و یکی از قدم های درخشان در 
حوزه فقه سیاسی شیعه محسوب 
می گردد، می فرماید: یک سلسله 
موضوعاتی وجود دارد که احکام این 
موضوعات براساس تشخیص مصالح 
نوعیه توسط نواب عام که فقهای 

جامع الشرایط هستند و یا مأذونین 
از ِقَبل آنها وضع می شود، یعنی به 
تعبیر بنده یک سلسله موضوعاتی 
هستند که حکم ثابت ندارند، بلکه 
دارای احکام متغیری در طول زمان 
و در عرض مکان می باشند. برای 
مشخص کردن حکم این موضوعات، 
باید براساس تشخیص مصلحت  
عمل ش��ود. این مصلحت سنجی 
یا تشخیص مصلحت را چه کسی 
ان��ج��ام م��ی ده��د؟ عالمه نائینی 
می فرماید: ن��واب عام که همان 
فقهای جامع الشرایط هستند، یا 
مأذونین از قبل آنها یعنی کسانی که 
از ناحیه فقهای جامع الشرایط اذِن 
تشخیص مصلحت را دارند این کار را 
انجام می دهند؛ بدین ترتیب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در واقع به 
عنوان مأذون از قبل یکی از نواب عام 
که ولی فقیه یا رهبری نظام است، 

این کار را انجام می دهد.
بنابراین مالحظه می شود که مجمع 
تشخیص مصلحت نظام از نظر 
فقهی دارای یک مبنای مستحکم 
فقه شیعی است، یکی از این حیث 
که مصلحت اهم را مورد لحاظ قرار 
می دهد، و دوم اینکه خود مصلحت 
را با صرف نظر از قید اهم بودن 
در موضوعاتی که متغیر هستند و 
حکم ثابتی ندارند، مورد توجه قرار 

می دهد.
اکنون باید به این سؤال بپردازیم که 
آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با این شیوه ای که در پیش گرفته 
است و در طول چند دهه پس از 
تاسیس آن، به سمت عمل گرایی 
یا مصلحت سنجی و به تعبیری 

عرفی گرایی نرفته است؟
به نظر می رسد که در پاره ای از موارد 

اینگونه بوده است. شاید حرکت به 
سمت عرفی گرایی ناشی از این باشد 
که مبانی فقهی کار مجمع تشخیص 
مصلحت نظام برای برخی از اعضای 
این مجمع چندان به خوبی و دقت 
تبیین نشده است. لذا، شاهد این 
هستیم که در پاره ای از موارد گرایش 
به عملگرایی در این مجمع وجود 
دارد. این گرایش حتی اگر اندک 
هم باشد، در طول زمان می تواند 
خطرناک باشد، چون توسعه پیدا 
می کند و ممکن اس��ت که اصال 
در آینده شیوه غالب بشود. برای 
جلوگیری از بروز این خطر در آینده، 
الزم است که به مبانی فقهی کار 
مجمع توجه شود و این توجه باید به 
صورت دقیق در میان خود اعضای 

محترم مجمع شکل بگیرد.

شورای نگهبان یک ساختار 
نظارتی است و بر قوانین مصوب 
مجلس شورای اسالمی نظارت 
می کند و عدم مغایرت را تشخیص 
می دهد. آیا پس از گذشت چهل 
سال از پیروزی انقالب اسالمی 
می توان به ارتقای این ساختار 
فکر کرد و آن را کامل تر کرده و به 
آن نقش ایجابی داد. به این معنا 
ــورای نگهبان به واسطه  که ش
پشتوانه حـــوزوی، یــک نقش 
ایجابی در حوزه نظام سازی و یا 
اصالح ساختارهای اجتماعی 
داشته باشد. آیا چنین ظرفیتی 
برای ارتقای نقش آفرینی شورای 

نگهبان وجود دارد؟
اگر منظور از نقش ایجابی این 
است که شورای نگهبان به سمت و 
سویی حرکت کند که بتواند به جای 
آنکه مبنای کار خود را احراز عدم 
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مغایرت قرار دهد، مبنا را احراز 
مطابقت قرار دهد، این تصور درستی 
نیست. نمی توان شورای نگهبان را 
به این سمت حرکت داد یا انتظار 
داشت که به این سمت حرکت کند.
ام��ا اگ��ر مقصود از نقش ایجابی 
شورای نگهبان این باشد که شورای 
نگهبان عالوه بر توجه به مصوباتی 
که در مجلس به تصویب می رسد، 
توجه به نظام سازی اسالمی هم 
داشته باشد، یعنی وقتی مثال با 
موضوع بانک روبرو می شود، بانک 
را به عنوان یک پدیده بریده از دیگر 
اجزای نظام اقتصادی در نظر نگیرد، 
بلکه به دنبال این باشد که آیا در نظام 
اقتصادی اسالم یک بنگاه، نهاد یا 
تاسیس دیگری می توان یافت که 
همان فعالیت بانک را به شکل بهتر 
انجام دهد، بدون اینکه مشکالت 
بانکداری را به دنبال داشته باشد و 
به این ترتیب شورای نگهبان به دنبال 
پی ریزی نظام اقتصادی اسالم باشد 
و همچنین همین کار را در خصوص 
دیگر نظامات اسالمی مانند نظام 
حقوقی و سیاسی نیز انجام دهد، 

در این ص��ورت باید پاسخ مثبت 
داد، یعنی اگر مراد از نقش ایجابی 
شورای نگهبان این باشد آنگاه باید 
گفت، بله، شورای نگهبان می تواند 
در راستای این نقش ایجابی حرکت 
کند. البته ب��رای رسیدن به این 
هدف، طبعا شورای نگهبان نیازمند 
همکاری و کمک های ف��راوان از 
سوی حوزه های علمیه و دانشگاه ها 
می باشد. اما اگر نقش ایجابی را به 
این معنا بدانیم که شورای نگهبان 
مالک و معیار را به جای عدم مغایرت، 
اح��راز مطابقت ق��رار ده��د، پاسخ 

منفی است.
عدم مغایرت در برخوردی که شورای 
نگهبان با مصوبات مجلس دارد، به 
دو شکل می تواند تحقق پیدا کند: 
شکل اول: مجلس مصوبه ای دارد 
که این مصوبه در خصوص یکی از 
موضوعاتی است که ما در موازین 
دینی ب��رای آن حکم مشخصی 
داریم. مثال مجلس شورای اسالمی 
مصوبه ای پیرامون »رب��ا«، ارث، 
وصیت، نکاح، طالق و غیره تصویب 
کرده است. حال شورای نگهبان 

می خواهد عدم مغایرت این مصوبه 
را با موازین اسالمی اح��راز کند. 
در چنین مواردی که موضوع، یک 
موضوع شناخته شده ای است که 
در فقه ما مورد بررسی قرار گرفته و 
در متون دینی ما حکم معینی برای 
آن آمده است، احراز عدم مغایرت 
الیمکن اال باحراز المطابقة، احراز 
عدم مغایرت ممکن نیست، مگر 
از طریق احراز مطابقت. مثال اگر 
مجلس شورای اسالمی مطلبی را 
در مورد ربا تصویب کند و فرضا ربا در 
آن مصوبه حرام شمرده نشده باشد، 
غیرممکن است که گفته شود شورای 
نگهبان می تواند چنین مصوبه ای را 
بپذیرد، زیرا هر مصوبه ای در مورد 
رب��ا فقط در یک ص��ورت پذیرفته 
می شود و آن، این است که ربا در آن 
مصوبه حرام شمرده شده باشد، 
مگر در موارد استثنائی که فقها بیان 
کرده اند، مانند ربای میان والد و ولد 
و یا زوج و زوجه. همچنین اگر مجلس 
شورای اسالمی مصوبه ای در مورد 
طبقات ارث یا میزان سهم االرث 
وضع کرد، این مصوبه عدم مغایرتش 
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با موازین اسالمی امکان پذیر نیست، 
مگر اینکه مطابق با موازین اسالمی 
باشد. پس عدم مغایرت در چنین 
موضوعاتی که در فقه ما مطرح شده 
و در منابع دینی ما حکم مشخصی 
برای آن آمده است، مساوی است 

با مطابقت.
در دسته دوم از موضوعات )که 
مرحوم نائینی هم در کتاب تنبیه 
االمه و تنزیه المله به آنها اشاره کرده 
است( یعنی همان موضوعاتی که 
دائما یا غالبا در حال تغییر هستند 
مانند تعداد قوای حاکم در یک کشور 
یا شکل رژیم سیاسی که پارلمانی 
باشد یا ریاستی و همینطور مقررات 
مربوط به شهرسازی و نظام پزشکی 
و نظام مهندسی و ثبت اح��وال و 
ثبت اسناد و نظایر اینها که از نظر 
اسالم حکم ثابت و غیرقابل تغییری 
ندارند، بلکه به تناسب شرایط زمان 
و مکان، حکم شان تغییر می کند، در 
مورد چنین موضوعاتی صرف عدم 
مغایرت با موازین اسالمی کفایت 

می کند.
دلیل این مطلب آن است که در این 
گروه از موضوعات )که از آنها می توان 
به عنوان موضوعاتی که دائما یا غالبا 
در حال تغییر هستند، یاد کرد( ما 
اصوال نمی توانیم حکم ثابت شرعی 
داشته باشیم، چون وضع حکم 
ثابت شرعی برای چنین موضوعات 
متغیری خالف حکمت است. چرا 
که این گروه از موضوعات طبع شان، 

طبع تغییرپذیری است.
این گروه همان موضوعاتی هستند 
ک��ه م��رح��وم نائینی می فرماید 
تشخیص حکمش بستگی به 
تشخیص مصلحت توسط نواب عام 
یا مأذونین از ِقَبل آنها دارد. مرحوم 

نائینی تصریح می کند که بر این 
مطلب چند نتیجه مترتب است، 
یکی از نتایج این است که در این 
موضوعات انطباق با شریعت اصال 
لزومی ندارد، بلکه عدم مغایرت، 
کفایت می کند. در موضوعاتی که 
دائما یا غالبا در حال تغییر هستند، 
ما باید به دنبال همان عدم مغایرت 

با شریعت باشیم.
ب��ه ع��ن��وان مثال اگ��ر االن نظام 
آموزشی و تعداد قوا و غیره را در 
یک کشور طراحی می کنیم، باید 
طوری این مقررات را طراحی کنیم 
که با موازین ثابت اسالمی )مانند 
عدالت، امنیت، کرامت انسانی، 
نظم، سهولت و …( مغایرت نداشته 
باشد، اما این مقررات خود می توانند 
متغیر باشند و این تغییرپذیری به 
واسطه این است که این موضوعات 
اصوال به دلیل تغییرپذیری غالبی یا 
دائمی، قبول حکم ثابت نمی کنند. 
البته در وضع مقررات برای این 
موضوعات تغییرپذیر باید ضوابط 
و موازین کالن شریعت و همچنین 
دیگر احکام شرعی را مدنظر داشت؛ 
تا بدین ترتیب مقررات متغیری که 
برای این موضوعات وضع می شود با 
موازین و احکام ثابت شرعی مغایرتی 
نداشته باشد، در عین حال چنانکه 
گفتیم خوِد این مقررات می تواند 

متغیر باشد.
پ��س احتمال اول ک��ه منظور از 
نقش ایجابی شورای نگهبان رفتن 
به س��راغ اح��راز مطابقت باشد را 
نمی توان پذیرفت. اما احتمال دوم 
یعنی اینکه شورای نگهبان در صدد 
نظام سازی باشد، قابل پذیرش 
است که البته چنانکه اشاره شد 
شورای نگهبان برای انجام این کار 

مهم، الزاما نیازمند همکاری جّدی 
حوزه و دانشگاه است، یعنی حوزه 
و دانشگاه باید موضوعاِت مباحث 
علمی خود را از ش��ورای نگهبان 
بگیرند و ارتباط منطقی میان این 
نهادها برقرار گردد؛ اما متاسفانه 
در واقعیت چنین اتفاقی رخ نداده 
است. لکن نباید همه مسئولیت را 
متوجه شورای نگهبان دانست، بلکه 
فقط بخشی از مسئولیت بر عهده 
این شورا است و قسمتی هم متوجه 

حوزه و دانشگاه است.

بعد از انقالب برای حضور 
فقه در عرصه الزامات اجتماعی، 
نهادی به عنوان شورای نگهبان 
تاسیس شده است که شاید در 
عرض مرجعیت تلقی شود. قبل 
از پیروزی انقالب مرجعیت به 
عنوان ناظر و حاکم در امور شرعی 
بود. اما بعد از انقالب ساختار 
جدیدی در نظام اجتماعی با 
عنوان شورای نگهبان تاسیس 
شد، و طبیعتا این تناسبی را با 
نهاد مرجعیت برقرار می کند. 
در حــال حاضر مرجعیت چه 
نسبتی با شورای نگهبان دارد؟ 
آیا تاثیرگذاری آن در فضای جامعه 
به حاشیه کشیده شده است؟ و 
دیگر آنکه آیا شورای نگهبان باید 
مستقل عمل کند یا نه، باید در 
بررسی های خود، فتاوای مراجع 
را نیز لحاظ کند؟ سهم فتاوای 
مراجع تقلید در ساختار شورای 
نگهبان چطور ارزیابی می شود؟

در مورد اینکه سهم فتاوای 
مراجع تقلید در ش��ورای نگهبان 
چگونه ارزی��اب��ی م��ی ش��ود، باید 
گفت که از همان ابتدای پیروزی 
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انقالب، در م��ورد این مسئله که 
کار شورای نگهبان چه ارتباطی با 
فتاوای فقها دارد، شاهد این بودیم 
که سواالتی شکل گرفته است. 
گویا برای اولین بار در سال 1363 
یکی از نمایندگان آن زمان مجلس 
ش��ورای اسالمی، شخصی به نام 
آقای رضوی که نماینده تبریز بود، 
سوالی را از شورای نگهبان پرسید. 
مبنی براینکه شورای نگهبان در 
اظهارنظرهای خود در مورد مصوبات 
مجلس شورای اسالمی بر مبنای 
موازین و احکام اسالمی، تشخیص 
این موازین و احکام اسالمی را 
چگونه انجام می دهد؟ آیا براساس 
فتوای ولی فقیه؟ یا براساس نظر 
اجماعی فقهای شیعه؟ یا برپایه 
فتوای مشهور میان فقهای شیعه؟ 
یا براساس دیگری؟ در واقع این 
سوال به این نقطه باز می گردد که 
فتوای معیار از نظر شورای نگهبان 
کدام فتوا است؟ شورای نگهبان 
در آن زمان به این سوال یک پاسخ 
قاطعی داد و گفت که نظر قاطع 
همه اعضای شورا چنان که از اصول 
قانون اساسی هم استفاده می شود، 
این است که شورای نگهبان برای 
بررسی مصوبات مجلس براساس 
نظر اجتهادی خود فقهای شورای 
نگهبان عمل می کند، یعنی شورای 
نگهبان کاری با فتاوای ولی فقیه 
یا فتوای مشهور یا فتوای اعلم یا 
فتوای دیگر مراجع موجود ندارد. 
خود اعضای شورای نگهبان فقیه 
و صاحب نظرند، براساس اجتهاد 
خودشان به نتیجه فقهی می رسند، و 
طبعا براساس همان استنتاج فقهی 
که دارند نظر خودشان را در مورد 
مصوبه مجلس از حیث مطابقت 

یا مغایرت با موازین اسالمی ابراز 
می کنند، بدین ص��ورت که اگر 
اکثریت با تأیید آن مصوبه موافق 
باشند، تأیید می شود و اگر اکثریت 
مخالف باشند، طبعا رد خواهد شد. 
شورای نگهبان در سال 1363 به 
صراحت چنین جوابی را ابراز کرده 
و گفته است که این جواب از اصول 
قانون اساسی به وضوح استفاده 
می شود. این جواب کامال با عملکرد 
شورای نگهبان هم موافق است. 
یعنی در طول مدت فعالیت شورای 
نگهبان ما شاهد این هستیم که این 
شورا بر همین اساس عمل کرده 
است. مثال در زمان امام خمینی 
پاره ای از مصوباتی که در مجلس به 
تصویب می رسید، وقتی به شورای 
نگهبان می آمد، ممکن بود مورد 
تایید شورای نگهبان قرار گیرد، 
در حالی که با فتوای امام خمینی 
مغایرت داشت؛ و یا ممکن بود رّد 
شود، در حالی که با فتوای امام 

خمینی موافقت داشت.
در سال های اخیر، برخی از اعضای 
شورای نگهبان گزارشی از عملکرد 
ش��ورا داده ان���د که با ای��ن نظریه 
تفسیری، مغایرت دارد. البته این 
گزارش ها را نمی توان نظر رسمی 
شورای نگهبان دانست. چون ما 
به عنوان نظر رسمی، جز همان 
رأی تفسیری که شورای نگهبان 
در سال 1363 صادر کرده، رأی 
دیگری در اختیار نداریم. در واقع 
این گزارش ها در قالب مصاحبه و یا 
در قالب اخبار دیگری که با واسطه از 
شورای نگهبان شنیده شده، مطرح 
شده است. در گزارش های دیگری 
که در سال های اخیر منتشر شده، 
برخی از اعضای شورای نگهبان 

این طور اظهار کرده اند که اعضای 
این شورا در رسیدگی به مصوبات 
مجلس اینگونه نیست که کاری با 
فتوای رهبری نداشته باشند، بلکه 
یکی از مواردی که مورد توجه قرار 
می دهند الزاما فتوای رهبری است و 
اگر در فتوای رهبری چیزی نیافتند، 
آنگاه به سراغ دیگر فتاوی مثال فتوای 
امام خمینی یا فتوای مشهور می روند 
و اگر در آنجا هم چیزی نیافتند، 
اظهار نظر اجتهادی خود را مالک 
قرار می دهند؛ لکن باید تأکید کنیم 
که این گزارش ها اگرچه با واسطه 
از ناحیه برخی از اعضای شورای 
نگهبان منتشر شده است، ولی هنوز 
به عنوان دیدگاه رسمی این شورا 
قابل پذیرش نیست، چون شورا به 
عنوان دیدگاه رسمی خود، فقط 
همان رأی تفسیری سال 1363 را 

ابراز کرده است.
اکنون این سؤال قابل طرح است 
که به چه دلیل، ممکن است شورای 
نگهبان با فتاوای مراجع تقلید 
موجود چندان سروکاری نداشته 

باشد؟
در پاسخ می توان گفت شاید از این 
جهت فتاوای مراجع تقلید موجود 
در اظهارنظر شورای نگهبان چندان 
جایگاهی نداشته باشد که ماهیت 
فقهی قوانین موجود در کشور 
–یعنی قوانینی که توسط مجلس 
تصویب می شود و به تایید شورای 
نگهبان می رسد- ماهیت حکم 
والیی یا حکومتی است، یعنی اگر 
کسی سوال کند که آیا این قوانین 
الزام آوراند؟ پاسخ این است که بله 
و اگر پرسیده شود که بر چه اساسی 
الزام آورند و یا عامل الزام آور دانستن 
این قوانین چیست؟ پاسخ این است 
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که این قوانین در واقع احکام والیی 
هستند که با اذن ولی فقیه توسط 
نهاد قانون گذاری صادر شده اند. 
این نهاد قانون گذاری هم دو قسمت 
دارد که یکی مجلس شورای اسالمی 
و دیگری شورای نگهبان است. در 
رابطه بین حکم والی��ی و فتاوای 
فقها، تقریبا به نظر همه فقها هرگاه 
بین یک فتوا و یک حکم تعارضی 
وجود داشته باشد، حکم بر فتوا 
مقدم خواهد شد، پس به عنوان 
مثال اگر من مقلد آقای الف باشم و 
ببینم قانونی که تصویب شده است با 
فتوای مرجع تقلید من مغایرت دارد، 
آنگاه در تعارض بین این قانون که در 
واقع حکم والیی ولی فقیه است با 
فتوای مرجع تقلید خودم، موظف 

هستم که از قانون تبعیت کنم.
شبیه این وضعیت در احکام قضائی 
نیز تحقق پ��ی��دا می کند یعنی 
حکم قاضی برای طرفین دعوی 
الزم االتباع است، حتی اگر مخالف با 
فتوای مرجع تقلید آنان باشد. چرا که 
در اختالف میان حکم و فتوا، حکم 
بر فتوا مقدم است. پس اگر فقهای 
شورای نگهبان با فتاوای مراجع 
تقلید موجود ممکن است چندان 
سروکاری نداشته باشند، دلیلش 
این است که ماهیت قوانین مصوب 
مجلس که به تایید شورای نگهبان 
می رسد، در واقع ماهیت حکم والئی 
یا حکومتی است، و در تعارض بین 

حکم و فتوا، حکم مقدم است.

آیا می توان اینگونه برداشت 
کــرد که در ساختار جمهوری 
اسالمی که ولی فقیه، شورای 
نــگــهــبــان، مــجــمــع تشخیص 
مصلحت نظام و سایر ساختارهای 

ــم، مرجعیت  اجتماعی را داری
خودبه خود یک نقش حداقلی 

پیدا می کند؟
نقش مرجعیت الزاما اینگونه 
نیست که با وضعیتی که در جمهوری 
اسالمی وجود دارد، به یک نقش 
حداقلی تبدیل ش��ود، چ��ون کار 
مرجعیت ص��رف��ا در ف��ت��وا دادن 
خالصه نمی شود. بلکه مرجعیت در 
نظارت کالن بر روند نظام جمهوری 
اسالمی هم یک نقش بزرگی را ایفا 
می کند. بنده سال ها پیش که کتابی 
پیرامون این موضوع نوشتم، آنجا 
اشاره کرده ام که ما برای نظارت بر 
صحت روند کالن نظام جمهوری 
اسالمی، گذشته از نهادهای نظارتی 
مشخصی که در قانون اساسی داریم، 
مانند مجلس خبرگان که بحث 
نظارت بر عملکرد رهبر و نظارت 
بر صفات و شرایط رهبر را برعهده 
دارد و برخی دیگر از نهادهای 
نظارتی، نظارت دیگری هم داریم 
که به صراحت در قانون اساسی 
نیامده است، اما تلویحا و اشارًة 
آمده است و آن نظارت مراجع تقلید 
بر روند کالن نظام است. این بحث 
به صورت تلویحی در اصل هشتم 
قانون اساسی آمده که می گوید: 
»در جمهوری اسالمی ایران دعوت 
به خیر و امر به معروف و نهی از منکر 
وظیفه ای است همگانی و متقابل بر 
عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت 
نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت 
…. «. یکی از نهادهایی که دعوت به 
خیر و امر به معروف و نهی از منکر 
را به خوبی می تواند انجام دهد، 
نهاد مرجعیت است، زیرا مرجعیت 
دارای چند ویژگی است که آن را 
ممتاز می کند. یکی از ویژگی های آن 

علم بسیار زیادی است که نسبت به 
موازین اسالمی دارد. به نحوی که از 
حیث علمی همتراز رهبری و یا حتی 
باالتر قرار دارد، چرا که اعلمیت 
فقهی در رهبر شرط نیست، در حالی 
که بسیاری از فقها، اعلم بودن را در 
مورد مرجع تقلید شرط می دانند. 
امتیاز دوم پایگاه مردمی ای است 
که مرجعیت دارد. مرجعیت پیوسته 
با مردم در ارتباط بوده و محبوب 
مردم و مورد اعتماد و مراجعه فراوان 
مردم است. عامل سوم امتیاز نهاد 
مرجعیت، عدم وابستگی به حکومت 
است. مرجعیت وابسته به حکومت 
نیست، از حکومت پول نمی گیرد، 
از حکومت حقوق دریافت نمی کند، 
لذا با آزادی کامل می تواند اظهارنظر 
کند. عامل چهارم، تقوای باالیی 

است که مرجعیت دارد.
این چهار عامل باعث می شود که 
نهاد مرجعیت، نهاد ممتازی برای 
نظارت بر حرکت کالن نظام باشد. 
در همین راستا مالحظه می شود که 
مراجع تقلید نسبت به پاره ای امور 
همچون عملکرد بانک ها و ورود ربا 
در فعالیت آنها و یا برخی دیگر از امور 
مهم اعتراض می کنند و یا تذکرات 

خیرخواهانه می دهند.
عالوه بر این در مورد فتوا باید به این 
نکته توجه داشت که جایگاه فتوا 
در یک نظام سیاسی اسالمی چه 
جایگاهی است؟ آیا ما می توانیم 
فتاوای فقها و مراجع تقلید را به 
همان صورتی تفسیر و تحلیل کنیم 
که قبل از شکل گیری یک نظام 
سیاسی اسالمی از آن برخوردار 
بوده اند؟ به نظر می رسد که پاسخ 

منفی است.
توضیح اینکه زمانی که پیامبر 
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اک��رم)ص( و یا امیرالمومنین)ع( 
حاکم بر مردم بودند، در آن زمان 
مشکلی به نام تفاوت بین فتوا و 
قانون وجود نداشت، چون قانون 
همان احکامی بود که پیامبر)ص( 
بیان می فرمود. در این زمان اصال 
چیزی با عنوان فتوا مطرح نبود. 
قانون، یک قانون واح��دی بود و 
همان قوانینی بود که خداوند وضع 
کرده بود و توسط معصومین)ع( 
تبیین می شد. از چه زمانی نیاز به 
فتوا ایجاد شد؟ از زمانی که دست ما 
از رسیدن به معصوم)ع( و استفاده 
مستمر از محضر او کوتاه شد. در 
چنین وضعیتی فقهای شیعه چه 
کار کردند؟ گفته شد باید به سراغ 
کسانی رفت که می توانند احکام 
شرعی را از کالم معصومین و از قرآن 
و سنت و عقل و اجماع استخراج 
کنند. به دنبال این بحث، این سوال 
مطرح شد که چه کسانی می توانند 
این احکام را استخراج کنند؟ پاسخ 
این بود، هر کسی که دارای قدرت 
استنتاج و اجتهاد باشد. چنانچه 
در کلمات خود معصومین)ع( نیز 
مالحظه می شود که ایشان ما را به 
چنین افرادی ارجاع داده ان��د. بر 
این اساس وقتی که این افراد متعدد 
باشند، طبعا ما با فتاوای متعددی 

روبرو خواهیم شد.
ب��ه نظر م��ی رس��د در ای��ن حرکت 
به سوی أخذ معالم دین از فقها، 
نکته ای مغفول واقع شده و آن، این 
است که ما زمانی می توانیم سراغ 
مراجع تقلید متعدد برویم که یک 
کشور واحد اسالمی براساس یک 
مجموعه قوانین واحد و مشخصی 
تاسیس نکرده باشیم، بلکه فقط 
درص��دد تعیین تکلیف اشخاصی 

باشیم که تحت یک حکومتی زندگی 
می کنند که پایبند به موازین فقه 
شیعه نیست. تا زمانی که ما کشور 
واحدی تشکیل نداده باشیم که در 
آن قانون واحدی به اجرا گذارده 
شود، رجوع به مراجع متعدد به هیچ 
وجه مشکل ساز نخواهد بود. اما اگر 
عامل دیگری وارد میدان شود و آن 
وجود کشور واحدی است که قوانین 
واحدی باید در آن حاکم باشد، در 
این صورت دیگر نمی توانیم تعدد 

مراجع را بپذیریم.
برای وضوح بیشتر مثالی می زنم. در 
زمان حاضر نهادی به نام بانک وجود 
دارد که تصور می شود گردش نظام 
اقتصادی کشورها بدون این نهاد 
امکان پذیر نیست. سوال: آیا بانک ها 

مالک می شوند؟
پاسخ فقهای عظام به این سؤال، 
متفاوت است و لذا اگر قرار باشد 
که تعدد مراجع تقلید و تعدد فتاوا 
در نظام قانونی یک کشور اسالمی 
پذیرفته شود، نخواهیم توانست اصال 
وجود نهادی به نام بانک را بپذیریم و 
مدیریت کنیم به دلیل اینکه برخی 
از فقها می گویند شخصیت حقوقی 
مالک نمی شود، در حالی که برخی 
دیگر از فقها قائل به مالک شدن 
شخصیت حقوقی هستند. نتیجه 
این خواهد شد که نمی توانیم نهادی 
مانند بانک را به عنوان یکی از 
نهادهای اقتصادی در کشور اسالمی 
بپذیریم. چون بسیاری از مردم 
ممکن است بگویند که مقلد مرجع 
تقلیدی هستند که بانک را مالک 
نمی داند و لذا پول خود را در بانک 
نگذارند، زیرا هنگام دریافت پول از 
بانک در واقع آنچه دریافت می کنند، 
مصداق اموال مجهول المالک است 

که تابع مقررات خاصی می باشد و 
نمی توانند همچون مال شخصی 
خود در آن تصرف کنند، پس ترجیح 
می دهند که اصال پول خود را در 
بانک نگذارند و با بانک ها نیز هیچگاه 
طرِف معامله نشوند تا دچار مشکل 
مجهول المالک بودن اموال دریافتی 
از آنها نگردند. به این ترتیب این نهاد 
اقتصادی نمی تواند وظیفه خود را در 
کشور انجام دهد. هرگاه بخواهیم 
کشور واحدی که قانون مشخصی در 
آن کشور برای همگان حاکم است، 
تاسیس کنیم، نمی توانیم چنین 
کاری را انجام دهیم. مگر براساس 
آنکه این قانون واحد بر طبق یک 
فتوای معیار تنظیم شود و از مراجعه 

به فتاوای مختلف پرهیز گردد.
به نظر می رسد این نکته مورد عنایت 
بسیاری از فقها قرار نگرفته است، 
لذا این مساله را تصویر نکرده اند که 
بعد از تشکیل حکومت اسالمی آیا باز 
هم فتاوای متعدد فقهی را می توان 

پذیرفت یا خیر؟
البته االن در جمهوری اسالمی ایران 
عمال فتاوای فقها به آن حوزه ای 
از امور زندگی انسان ها اختصاص 
یافته اس��ت که با قانون تعارض 
نداشته باشد. اگر تعارض پیدا کند، 
می گویند قانون به دلیل همان مساله 
تقدم حکم بر فتوا مقدم است. آیا به 
این ترتیب نقش فقها در فتوا کم شده 

یا تقلیل پیدا کرده است؟
به نظر می رسد اص��وال با تشکیل 
حکومت اسالمی باید جایگاه دیگری 
را برای فتوا در نظر گرفت. آن جایگاه 
می تواند تشکیل شورایی از فقها و 
مراجع باشد که در واقع به کمک 
آن شورای فقهی بتوانیم قوانینی 
را در جمهوری اسالمی به تصویب 
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برسانیم. به این ترتیب جایگاه 
شورای نگهبان نیز ارتقاء می یابد، 
به این صورت که شورای نگهبان از 
آقایان مراجع تقلید تشکیل می شود. 
مراجع تقلید با هم فکری یکدیگر و با 
یک فعالیت شورایی به یک سلسله 
فتاوایی می رسند که این فتاوا به 
واسطه برخاستن آن از نظرات 
اکثریت چنین جمع ارجمندی از 
یک میزان اعتبار باالتری برخوردار 
می باشد. به این ترتیب پیشنهاد 
می شود )چنانچه برخی از فقها – 
همچون شهید مطهری- نیز سال ها 
قبل این پیشنهاد را مطرح کرده اند( 
که مرجعیت به سمت شورایی شدن 
برود. به نظر می رسد برطبق مبانی 
فقهی می توان ای��ن پیشنهاد را 

مستدل کرد و پذیرفت.

تجربه چهل ساله شورای 
نگهبان چقدر در فضای علمی 
حوزه موثر بوده و باعث شده است 
که کرسی های خــارج و سطوح 
عالی حوزه علمیه با مسائل نظام 
اجتماعی ارتباط بیشتری برقرار 
کنند و سمت و سوی فضای علمی 
حــوزه به سمت پاسخگویی به 

مسائل جامعه حرکت کند.
ب���رای پاسخگویی ب��ه این 
سوال باید آمار دقیقی در اختیار 
داشت. به نظر می رسد که میزان 
تاثیرپذیری حوزه ها از موضوعاتی 
که شورای نگهبان با آن موضوعات 
رو به رو است در قسمت آموزشی 
حوزه ها چندان چشمگیر نبوده، 
ام���ا در قسمت پ��ژوه��ش��ی ای��ن 
تأثیرپذیری قابل توجه بوده است. 
اگر فعالیت های حوزه های علمیه 
را به دو قسمت آموزشی و پژوهشی 

تقسیم کنیم و مقصود از فعالیت های 
آموزشی همان شیوه رایج آموزش 
در حوزه های علمیه باشد که در 
مقاطع مختلف مقدمات و سطوح 
و درس خارج تحقق پیدا می کند و 
عمدتا در قسمت سطح و درس خارج 
انتظار داشته باشیم که نقش شورای 
نگهبان را مالحظه کنیم، این نقش 
کم رنگ خواهد بود. وقتی عناوین 
درسی که در مقطع درس خارج فقه 
تدریس می شود، و یا در مباحث 
اصولی مطرح می شود؛ و یا برخی 
از درس هایی که در مقطع سطح 
ممکن است تدریس شود، مالحظه 
گردد، موارد کمی مشاهده می شود 
که از فعالیت های شورای نگهبان 
تاثیر پذیرفته باشد و موضوعاتی را از 
شورای نگهبان گرفته و مورد بحث و 
بررسی قرار داده باشد. کافی است 
در ابتدای سال تحصیلی حوزوی 
به لیستی که بیانگر عناوین دروس 
ح��وزه ه��ای علمیه قم و مشهد و 
برخی دیگر از شهرها است نگاهی 
انداخته شود. خواهیم دید که تعداد 
عناوین جدید زیاد نیست. بنابراین، 
در قسمت آم��وزش، تاثیرپذیری 
چشمگیر نبوده است. اما در قسمت 
پژوهشی ت��اث��ی��رگ��ذاری ش��ورای 

نگهبان قابل قبول بوده است.
البته این تاثیرگذاری فقط به شورای 
نگهبان بازنمی گردد، به دیگر نهادها 
هم برمی گردد. در مسائل پژوهشی 
ما شاهد این هستیم که تحقیقات 
زیادی اعم از مقاله و کتاب و رساله 
در زمینه موضوعات جدیدی که 
شورای نگهبان با آنها روبرو است، 
تدوین شده است. از این حیث به 
نظر می رسد که یک قدم مثبتی در 
حوزه های علمیه و در دانشگاه ها 

برداشته شده است. در کنار این 
قدم مثبت، متاسفانه عدم وجود 
یک رابطه منسجم و تعریف شده 
میان حوزه و دانشگاه از یک طرف و 
دستگاه های اجرایی و دستگاه های 
قانونی مانند شورای نگهبان از طرف 
دیگر، باعث شده است که نتایج این 
پژوهش هایی که در حوزه و دانشگاه 
انجام می شود، به صورت مشخص 
الزاما به شورای نگهبان انتقال پیدا 
نکند، گاهی انتقال پیدا می کند و 
گاهی خیر. این طور نیست که برای 
انتقال روند مشخصی داشته باشد. 
در نتیجه چه بسا تحقیقات بسیار 
ارزشمندی که در ساختار پژوهشی 
ما انجام گرفته است، ولی شورای 
نگهبان اطالع دقیقی از آنها ندارد.

در پایان اگر نکته خاصی 
است، بفرمایید.

در خصوص شورای نگهبان 
بحث ها زیاد است. امید است برای 
اینکه بحث های دقیق تری انجام 
شود، نشست های علمی در این 
زمینه برگزار ش��ود. طبعا سایت 
مباحثات ه��م در ب��رگ��زاری این 
نشست ها می تواند نقش موثری 
داشته باشد. یکی از قدم هایی که 
سایت مباحثات می تواند در این 
راستا ب��ردارد، اختصاص شماره 
ویژه ای از نشریه مباحثات به مسائل 
مربوط به شورای نگهبان است. در 
این ویژه نامه می توان از زوایا و جوانب 
مختلف با افراد صاحب نظر در این 
زمینه بحث و گفتگو کرد، تا بدین 
ترتیب از نتایج افکار و دیدگاه های 
مختلف در مورد ارزیابی شورای 
نگهبان و چگونگی تقویت و ارتقاء 

آن بهره مند شویم.
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ــرداد مــاه سالروز  پنجم م
اقامه اولین نماز جمعه پس از 
پیروزی انقالب اسالمی توسط 
ــت. نماز  آیت الله طالقانی اس
جمعه از مسائل پرمناقشه در فقه 
اجتماعی شیعه است و پراکندگی 
آراء و نظرات فقهی در آن کامال 
مشهود اســت. ایــن مناقشات 
فقهی در برخی از برهه های 

تاریخی پر رنگ تر شدند، به ویژه 
در دوره صفویه که علمای دین 
ارتباط ساختارمندی با سلطنت 
صفویه پیدا کردند، بررسی فقهی 
این موضوع نقش بیشتری را در 
رساله های فقهی پیدا کرد. شما 
این تنوع نظرات فقهی را ناشی 
از استنباط مختلف فقها از ادله 
نماز جمعه می دانید، یا این بحث 

به ذهنیت تاریخی و فرهنگی فقها 
نسبت به رابطه دین و دولت باز 
می گردد. شما این تنوع فقهی را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
نکته اول این است که آیا نماز 
جمعه یک مقوله مستند به قرآن 
است؟ یا مستند به پیامبر)ص(؟ 
به عبارت دیگر، وقتی به دلیل نماز 
جمعه مراجعه م��ی ش��ود، عمده 

شرݡکت در نماز جمعه واجب اجتماعی است/
 ݡݡکارݡکرد نمازجمعه نباید به زندگی مؤمنان محدود شود

گفتوگوباحجتاالسالموالمسلمینسیدسجادایزدهی

روز جمعه پنجم مرداد سال 1358 برابر با سوم ماه مبارك رمضان سال 1399 ق، اولین نماز جمعه بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی به امامت مرحوم آیت الّله سیدمحمود طالقانی در دانشگاه تهران برگزار شد. به همین مناسبت 
جهت واکاوی تطورات فقهی مسأله نمازجمعه و نیز بازخوانی کارکردهای اجتماعی این نهاد دینی گفتگویی با 
حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی داشته ایم که در ادامه می خوانید:
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اَلِة ِمْن َیْوِم  آقایان »ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ
اْلُجُمَعِة…« را مورد توجه قرار داده 
و نماز جمعه را واجب می کنند. در 
عمده استدالل ها که نماز جمعه 
واجب است، به این بخش استناد 
می شود. حال آنکه آقایان به این 
نکته تفطن داشتند که این آیه در 
سالیان ابتدایی ورود پیامبر)ص( 
به مدینه نازل نشده است، شأن 
نزول این آیه نیز این است که نماز 
جمعه ای برگزار می شد، داخل این 
نماز جمعه، بازاری ایجاد شده بود و 
به واسطه تبلیغات بازاری، عده ای 
از نماز جمعه و استماع سخنان 
پیامبر)ص( اعراض کردند. این آیه 
نیز اشاره به این افراد دارد و هشدار 
می دهد که اگر صدای نماز جمعه 
آمد، بروید، و اگر مشغول صحبت 
هستید، از نماز خارج نشوید و نماز 

جمعه را برهم نزنید.
بنابراین، معلوم می شود که نماز 
جمعه برقرار می شد و رویکرد ثابتی 
داشت. تاریخ نیز نشان می دهد که 
وقتی به مدینه مراجعه می کنیم، 
همان ایام که پیامبر)ص( وارد مدینه 
شدند -یعنی بعد از مسجد قبا- چند 
روزی که پیامبر)ص( در قبا بودند، 
به فاصله اندکی از مسجد قبا تا شهر 
مدینه سابق، مسجد جمعه وجود 
دارد، گویا پیامبر)ص( اولین نماز 
جمعه را در اولین روزهای ورود به 

شهر مدینه برپا کردند.
براساس برخی روایات نیز بحث نماز 
جمعه مستند به تشریع پیامبر)ص( 
بوده و پیامبر)ص( این را سنت و 
واجب کرد. برخی نیز گفته اند که 
ظاهرا حتی قبل از پیامبر)ص( هم 
نماینده پیامبر)ص( در شهر مدینه 
گویا نماز جمعه  می خواند. لذا، 
مساله این است که پیامبر)ص( در 

شهر مکه نماز جمعه نمی خواند، به 
محض ورود به شهر مدینه نماز جمعه 
خواند. حتی آنهایی که نقل کرده اند 
با اینکه پیامبر)ص( وارد شهر مدینه 
نشده بود، به نماینده خود عبدالله 
بن مسعود امر می کند که در آنجا نیز 

نماز جمعه خوانده شود.
مساله این بحث چیست؟ اینکه 
نماز جمعه تابع یک قدرت، تابعیت 
و اقتدار است. پیامبر)ص( در داخل 
شهر مکه نماز جماعت می خواند، 
نماز جمعه نمی خواند. در حالی 
که پیامبر)ص( همان مشکالت را 
برای اقامه نماز جماعت در مکه 
روبرو است. اما وقتی اسالم آغاز 
شد، پیامبر)ص( نماز جماعت را 
می خواندند، در حالی که اقامه نماز 
جمعه را از ایشان سراغ نداریم و در 
تاریخ نقل نشده است. پیامبر)ص( 
به محض اینکه وارد فضایی می شوند 
که مبتنی بر یک اقتدار، حاکمیت و 
نظامی سیاسی- اجتماعی ای است 
که از ایشان به عنوان حاکم مقبول، 
موجه و مشروع تلقی می شود، 
در آنجا اقدام به اقامه نماز جمعه 
می کند. مساله کجاست؟ روایت 
هست که اگر ما اجتماعی بخواهیم 
و یهود روز شنبه، مسیحی ها روز 
یکشنبه این اجتماع را داشته باشند، 
ما به خاطر اینکه در موضع فعال قرار 
داشته باشیم، باید یک روز قبل از 
آنها این اجتماع را برپا کنیم، لذا 
این اجتماع را روز جمعه قرار دادند 
و اجتماع را بر همگان فرض کردند.
اگ��ر ق��رار باشد پیامبر)ص( یک 
اجتماعی را قرار دهد، پیامبر)ص( 
به ما هو حاکم شرعی، و پیامبر)ص( 
از جانب خداوند، طبیعتا اجتماع 
را با محوریت دین قرار می دهد، 
و حتی اگر رویکرد اجتماعی هم 

دارد، رویکرد اجتماعی اش فارغ از 
دین نخواهد بود، لذا پیامبر)ص( از 
این جهت که احکام باید عالوه بر 
اینکه دریافت می شود، باید ابالغ هم 
شود، برخی از احکام باید در سطح 
گسترده ای به صورت آنی برسد و 
دسترسی فرد به فرد برای کسی که 
در موقعیت اقتدار قرار دارد، حاصل 
نمی شود، بلکه وقتی قرار است که 
به صورت قانون یک جامعه در بیاید، 
باید در یک جایی ابالغ شود، در 
دوره هایی و در برخی جوامع مثال 
می نوشتند و روی دیوارها اعالم 

می کردند، یا داروغه داد می زد.
رویکرد پیامبر)ص( این است که اگر 
قرار است که در یک جا حکومت و 
حاکمیتی داشته باشیم، حتما یک 
تریبون و یک رسانه می خواهد، این 
تریبون و رسانه طبیعتا تریبون و 
رسانه ای است که هم رویکرد دینی 
دارد و هم رویکرد حکومتی. شاید 
هیچ کسی در طول تاریخ نسبت به 
اینکه مقوله نماز جمعه، مقوله فردی 
نیست، شک نکرده اس��ت، همه 
می گویند که مقوله فردی نیست. 
لذا، به محض اینکه پیامبر)ص( 
رحلت کرد، بقیه خلفا نماز جمعه 
را برگزار کردند و فقط هم خلفا و 
نائب های آنها برگزار کردند. فرض 
این بود که پیامبر حکومت کرد، بعد 
از پیامبر)ص( هم حکومت می کنند، 
در این شکی نیست، دعوا در این 
بود که چه کسی حکومت کند. دعوا 
سر حکومت نبود، دعوا سر حاکم 
بود. فرض بر این بود که حاکم اگر 
حکومت می کند باید تریبون و رسانه 
را هم عهده دار شود، نمی شود حاکم 
حکومت کند، اما تریبون دست کس 
دیگری باشد. این بحث را با اتفاق 
قبول داشتند، اهل سنت در آن 
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شک نکردند که نماز جمعه به عهده 
حاکمان و خلفا است. در دوران قدیم 
می خواندند یا نصب می کردند و 
نصب آنها هم به خاطر اینکه زمانی 
خلفا برای خود رویکرد دینی فرض 
می کردند و بعد از مدتی در کنار 
رویکرد دینی، مفتی گذاشتند، و آن 
سکوالریزم پنهان یا آشکار را برای 
خود قائل شدند، نماز جمعه را به 
کسی که امور دینی را عهده دار بود، 

می سپاردند.
ای��ن رون��د در جوامع اه��ل سنت 
همچنان برقرار ماند، االن هم وقتی 
نماز جمعه می خوانند، طبیعتا 
مباحث حکومتی و مباحثی که از باال 
به آنها گفته می شود، و برای تثبیت، 
تبلیغ یا تحقق آن حاکمیت و از بین 
بردن شبهات مبتنی بر او است. 
در میان شیعه همچنان که بحث 
امامت محل اختالف با اهل سنت 
واقع شد، این مساله وجود داشت 
که نماز جمعه متعلق به پیامبر)ص( 
بود، و بعد از او قطعا برای اهل بیت 
پیامبر)ص( جعل شده است و آنها 
باید بخوانند. اما اینکه در طول تاریخ 
آنها خواندند، امکان داشت بخوانند، 
این دعوای جدی ای بود که چون نماز 
جمعه خواندن به معنای خالفت و 
حاکمیت است، آنها اجازه نمی دادند 
که اهل بیت نماز جمعه بخوانند، و 
لذا آنها با اینکه محق بودند اما عمال 

منع شدند.
بحثی که میان فقها اتفاق افتاد این 
بود که آیا نماز جمعه متعلق به شخص 
امام است؟ یا متعلق به شخصیت امام 
است؟ یعنی آیا امام به ما هو امام باید 
نماز جمعه را بخواند یا جایگاه امام 
باید بخواند؟ یعنی اگر امام نباید 
بخواند، جایگاه ام��ام و جانشین 
ایشان باید بخواند؟ این بحث محل 

اختالف بود و فقها پیرو اینکه این 
بحث را وظیفه امام می دانستند و 
بعدها هم ما نتوانستیم حکومتی 
تشکیل دهیم که این حکومت بیاید 
متصدی امور جامعه بشود، که یکی از 
آن موارد بحث رسانه حکومت یعنی 
نماز جمعه شود. چنان که حکومت 
را باید چه بسا معطل کنیم تا امام 
معصوم بیاید و خود عهده دار شود، 
نماز جمعه هم از همان شأن است و 
او باید انجام دهد. عمدتا آقایان قائل 
به این شدند که نماز جمعه مربوط 
به شخص امام است، از اختیارات 
شخص امام است و به جانشین های 
ایشان منتقل نمی شود. با همه 
اختالفاتی که در این حکم وجود 
دارد، وقتی اولین ب��ار در کشور 
مستقلی مانند ایران حاکمیت شیعی 
ایجاد می شود، این حاکمیت شیعی 
احساس می کند که من حاکمیت 
شیعی هستم، حکومت دارم، اما 
رسانه و تریبون رسمی ن��دارم. از 
طرف دیگر، حاکمیت موجود اهل 
سنت، حاکمیت است و مدت های 
طوالنی عثمانی وجود دارد، و تریبون 
رسمی هم وجود دارد، آنها می توانند 
خودشان را تبلیغ، ترویج و توصیه 
کنند، اما گروه شیعی نمی توانند. 
این مساله ای برای فقها شد که آیا 
نماز جمعه مخصوص شخص امام 
است که نمی شود برای او در عصر 
غیبت متصدی ایجاد کرد و کال باید 
تعطیل شود؟ یا خیر، امکان دارد یا 

واجب است.
مرحوم محقق کرکی به عنوان کسی 
که وقتی صفویه آمد، حاکمان صفویه 
احساس کردند که ما باید برای این 
کشور قانون بگذاریم، براساس 
قانونی حرکت کنیم، و این قانون 
هم طبیعتا مبتنی بر شریعت است- 

اینها صوفی بودند و تصوف داشتند 
و صفویه به این دلیل صفویه نامیده 
می شود- مالحظه کردند که برای 
اداره کشور نمی توانند با آنها کنار 
بیایند. لذا فقهایی را از شیعیان – 
عمدتا از جبل عامل- دعوت کردند 
که یکی از آنها محقق کرکی است 
و از آنها استمداد کردند که ما 
می خواهیم که حکومت تشکیل 
دهیم، االن عمال ل��وازم حکومت 
را نداریم. برای ما متون دینی را 
بازخوانی کنید که آیا ما می توانیم 
این کار را انجام دهیم یا خیر؟ آیا 
منع شرعی داریم یا خیر؟ چون مقوله 
تاریخی بود که ما را به اینجا کشاند 
و نه مقوله شرعی. لذا محقق کرکی 
که مقام معظم رهبری تعبیر می کنند 
که ایشان فقه حکومتی داشتند و 
برای حل مشکل حکومت شیعی 
در جامعه و استقرار آن تالش کرده 
است دست به کار شد. یکی از این 
موارد بحث نماز جمعه است. جدای 
از جامع المقاصد که نوشته و کتاب 
رسمی و فقهی ایشان است، چند 
مورد جزوه دارد، یکی از اینها بحث 
رساله نماز جمعه است. در رساله 
مساله این است که آیا ما االن در 
سطح کالن و حکومت می توانیم نماز 
جمعه داشته باشیم یا تعطیل است؟ 
اگر داشته باشیم، به این معنا است 
که حکومت می تواند تریبون داشته 
باشد، اگر نداشته باشد طبیعتا 
نمی شود و ارکان حکومت به مشکل 
برخورد می کند. ایشان به ادله والیت 
فقیه استناد کرده و در آنجا ادله بسیار 
جدی ارائه می کند که بعدها صاحب 
جواهر با عبارات بلندی از ایشان 
نقل می کند و در نهایت قائل بر این 
می شود که نماز جمعه مجاز است 
و از جهت اینکه اگر کسی بخواند 

در رساله نماز 
جمعه محقق 
کرکی مساله 

این است که آیا 
ما االن در سطح 
کالن و حکومت 
می توانیم نماز 
جمعه داشته 

باشیم یا تعطیل 
است؟ ایشان به 
ادله والیت فقیه 

استناد کرده 
و در آنجا ادله 
بسیار جدی 

ارائه می کند که 
بعدها صاحب 

جواهر با عبارات 
بلندی از ایشان 
نقل می کند و 
در نهایت قائل 
بر این می شود 
که نماز جمعه 
مجاز است و از 
جهت اینکه اگر 
کسی بخواند از 

نماز ظهر او کافی 
است، لذا این 
باب را ایشان 

فتح کرد که ما 
بتوانیم نماز جمعه 
را در عصر غیبت 

داشته باشیم.
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از نماز ظهر او کافی است، لذا این 
باب را ایشان فتح کرد که ما بتوانیم 
نماز جمعه را در عصر غیبت داشته 
باشیم، طبیعتا وقتی داشته باشیم، 
آن بحث اساسی وجود دارد که نماز 
جمعه را چه کسی باید متصدی 
شود. اگر قرار است نماز جمعه اقامه 
شود طبیعتا باید از جانب حاکم و 
حاکمیت دینی و جانشینان او که 
فقها هستند، اقامه شود. این کار از 
یک جهت رویکرد حکومتی دارد، 
از یک طرف هم حکومت، حکومت 
جور است و حکومت حق نیست، 
ولو شیعه مذهب است، اما حکومت 
جائر است و حکومت مستند به اهل 
بیت نیست. اما در عین حال از باب 
مواردی که خود آنها نقل کرده اند که 
ما به نیابت از فقها حکومت می کنیم، 
و گویا خالفت متعلق به فقها است، 
اما ما اجرا می کنیم، ائمه جمعه ای 
برای برخی از موارد نصب شد، به 
عنوان شیخ االسالم و امام جمعه 
جعل کردند، لذا مشاهده می شود 
که در دوره صفویه به یکباره مناصب 
بسیار فراوانی تحت عنوان شیخ 
االسالم یا امام جمعه ایجاد می شود، 
که رویکرد حکومتی دارد. این نکته  
که حاکم شیعی و حکومت شیعی 
باشد و نماز جمعه هم اقامه شود 

محقق می شود.
مساله  این نیست که فقهای شیعه 
آمده اند و رقابت کردند و گفتند 
چون اهل سنت دارند، پس ما هم 
باید داشته باشیم. اصال بحث بر 
سر رقابت نیست. لذا وقتی ادله را 
محقق کرکی و دیگران بعدها استناد 
می کنند، بحث ادله درون متنی و 
درون فقهی است و از آن استنباط 
می کنند که آیا ک��ار، کار شخص 
امام است یا شخصیت امام است، 

قابل انتقال به بعد است یا خیر؟ 
لذا در همان ایام هم برخی ها قائل 
به والیت فقیه هستند. اما در عین 
حال قائل به این نیز هستند که نماز 
جمعه متعلق به امام معصوم است و 
منتقل نمی شود، مانند مرحوم نراقی 
که قائل به والیت فقیه است، بحث 
را جدی نیز مطرح می کند، اولین 
کسی است که باب مستقلی را تحت 
عنوان والیت فقیه مطرح می کند. 
ایشان می گوید که همه اختیارات 
امام به فقیه منتقل می شود، مگر 
در جایی که اختیار شخص امام 
باشد، و می گوید که نماز جمعه 
اختیار شخص امام است و لذا منتقل 
نمی شود. اینگونه نیست که هر کسی 
قائل به والیت فقیه شد قائل به وجوب 
نماز جمعه شود. پس درون متنی 
نگاه می کردند، استدالل می کردند، 
و تابع حکایات اقتضائات دین بودند. 
از زمان صفویه با اینکه مرحوم محقق 
کرکی فتح باب کرد و این فضا را 
ایجاد کرد و بعدها برقرار شد، اما یک 
مساله ای ایجاد شد و آن اینکه شهید 
ثانی ظاهرا اولین کسی است که به 
وجوب عینی نماز جمعه در عصر 
غیبت قائل می شود و قبل از ایشان 
ظاهرا سند ندارد و کس دیگری نقل 
نکرده است، گرچه ایشان هم به 
اجماع استناد می کند، اما دیگران 
گفته اند که چنین اجماعی وجود 
ندارد، و بر ایشان خرده گرفتند. 
اما مساله مهمی که اتفاق افتاد 
این بود که تقریبا اخباری ها همه 
تابع شهید ثانی شدند، یعنی قائل 
به وجوب عینی نماز جمعه شدند و 
معنای وجوب عینی نماز جمعه این 
می شود که نماز جمعه دیگر رویکرد 
حکومتی ندارد. یعنی اینگونه نیست 
که حاکم باید آنها را جعل کند، هر 

کسی در هر گوشه ای می تواند نماز 
جمعه بخواند. اینگونه نیست که 
یک شرایط حکومتی داشته باشد، 
رویکرد حکومتی از نماز جمعه 
برداشته شده، و علت آن هم این 
است که اخباری ها رویکرد حکومتی 
نداشتند. ما در طول دو قرن تقریبا 
یازده تا سیزده حاکمیت شیعی در 
ایران داریم، اما عمال کتب فقهی و 
کتب فقه حکومتی نداریم، عمدتا در 
طول دو قرن تقریبا یازده تا سیزده 
که حاکمیت اخباریون بود، روایت 
داری��م، و نماز جمعه هم رویکرد 
وجوب عینی پیدا کرد، و البته این 
معرکه آراء شد، محل نقد شد که آیا 
چنین چیزی داریم یا خیر؟ و بعدها 
دیگرانی هم پیرو همین آمدند و این 
سه گانه ای که آیا نماز جمعه در عصر 
غیبت حرام است؟ واجب است؟ 
یا وج��وب آن به گونه ای است که 
می تواند جایگزین نماز ظهر بشود؟
وقتی انقالب اسالمی محقق شد، 
آن مساله مجدد اتفاق افتاد که 
آیا نماز جمعه برای افراد به ما هو 
افراد مانند نماز جماعت است، یا 
اینکه نه برای نماز جمعه باید کس 
خاصی آنها را منصوب کند. تا قبل از 
جمهوری اسالمی ما در ادبیات مان 
نماز جمعه را داریم که اگر تعداد 
پنج نفر یا هفت نفر در روستا جمع 
شدند، باید نماز جمعه را برقرار 
کنند. آنجا بحثی مطرح شد که اگر 
رویکرد، حکومتی است و باید یک 
حاکم صاحب اقتداری این کار را 
انجام دهد، چطور می شود پنج یا 
هفت نفر نماز جمعه را بخوانند. این 
بحث مطرح است که اینها عمدتا در 
شهر نیست، در فضای روستا است، 
در جایی که حاکمیت مستقل وجود 
ندارد، و افراد مختار هستند که آیا 

شرکت در 
نماز جمعه 

واجب اجتماعی 
است. اقامه نماز 
جمعه از جانب 

حاکم الزم 
است، شرکت 
در نماز جمعه 
به مثابه وجوب 
اجتماعی است، 
ولو اینکه وجوب 
شرعی نیز دارد. 

اما همچنان 
که شرکت 
در انتخابات 
هرچه بیشتر 

نماد کارآمدی 
ومقبولیت نظام 
است، مردم 
هرچه بیشتر 

شرکت کنند، 
نماد کارآمدی و 
مقبولیت بیشتر 
حاکمیت است. 
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خودشان نماز جمعه را بخوانند یا 
نخوانند. مساله هم عمدتا مربوط 
به شیعیان است و پیرامون اهل 
سنت نیست. گویا مبنا این است که 
اگر ما نمی توانیم براساس حکومت 
مطلوب نماز جمعه را به مثابه تریبون 
حکومت جعل کنیم، الاقل این است 
که می توانیم هویت مان را تقویت 
کنیم. یعنی در جوامع محدود 
می توانیم گرد هم جمع شویم، 
یک خطیب بیاید و موارد دینی و 
اجتماعی و سیاسی را بگوید تا اینکه 
هویت شیعی برقرار شود. همچنان 
که این فضا در بسیاری از شهرهای 
ایران در زمان های حاکمیت طاغوت 
وجود داشت، یعنی ما در همین شهر 
قم، مسجد جامع قم که محل نماز 
جمعه بود و بیش از هفتصد سال 
قدمت دارد و گویا مربوط به زمان 
سلجوقی است -سلجوقیان سنی و 
ضد شیعی هستند- اما عمال چون 
فضای قم فضای شیعی بود و اقتدار 
محلی داشتند و مقبولیت عمومی 
داشتند، لذا عالمان و فقهای آن زمان 
نماز جمعه می خواندند، و کسی نیز 
با آنها کاری نداشت. مساله این بود 
که اینها اگرچه حکومت نداشتند 
اما هویت داشتند، و به واسطه این 
فضایی که وجود داشت، هویتشان 
را تثبیت می کردند، و اجتماعی که 
در طول هفته شیعیان می آمدند، 
هویتشان را بازخوانی می کردند، 
مسائل شان را م��رور می کردند، 
اشکاالتشان را می گفتند و واقعیت 
زمانه را تحلیل می کردند و این 
همواره در طول عصر غیبت وجود 
داشت، یعنی آن رویکرد، حکومتی 
نمی شود اما اگر رویکرد اجتماعی 
و رویکرد بازتولید هویت دینی بود، 
باید این کار را انجام می دادند. در 

این فرایند دوگانه عمال در برخی 
از موارد می بینیم که مثال در زمان 
پهلوی یک امام جمعه رسمی وجود 
دارد، حاکمیت هم با آنها درگیر 
نبود، چون این تلقی وجود نداشت 
که اینها قرار است در مقابل حاکمیت 
بایستند. این دوگانه وجود داشت که 
یک نماز جمعه رسمی حکومتی که 
چون به حاکم جائر مرتبط بود و برای 
او تبلیغ می کرد، افراد خاصی به آن 
نماز جمعه می رفتند، و افرادی که 
قبول نداشتند در گوشه ای براساس 
همان روایتی که برای روستا گفته 
شد، برای خودشان شرع قائل بودند 
و نماز جمعه را برقرار می کردند، و 
برخی که نماز جمعه را واجب عینی 
می دانستند حتما برقرار می کردند 
و حکومت هم با آنها درگیر نبود. اما 
وقتی بحث جمهوری اسالمی محقق 
شد و حکومتی که مبتنی بر فقه بود، 
از اولین چیزهایی که اتفاق افتاد، 
بحث جماعت های فراگیر شهری که 
هویت دینی – سیاسی داشت، بود و 
عمال تریبون رسمی حاکمیت تلقی 
می شد. امام این فضا را ایجاد کرد، 
شورایی تشکیل شد، افرادی آمدند 
و ام��روزه عمال این فضا به عنوان 
نهادهایی که سیاسی – اجتماعی 
است، بازخورد جدی دارد، افراد 
بسیار زیادی در طول هفته شرکت 
می کنند و اجتماع می کنند و عبادتی 

می کنند.
اینکه به این کیفیت و عزمت در طول 
هفته در این برنامه شرکت کنند 
و مسائل اجتماعی شان را مطرح 
کنند، و این چیزی است که عمال 
در ادیان دیگر نظیری ندارد. این 
رویکرد اجتماعی به دین و اینکه 
همه با هم و در کنار هم نماز بخوانند، 
مشکالت یکدیگر را حل کنند، در 

ادیان دیگر تقریبا به این معنا فراگیر 
نیست، اگر هم باشد یک کلیسا است 
که در هفته افرادی می روند، اما نه 
اینکه یک شهر با هم شرکت کنند و 
کارکرد اجتماعی داشته باشد. اگر 
جامعه ای حکومتی داشته باشد 
که مردم در آن رویکرد حداکثری 
دارن��د، که ام��روزه مثال مشارکت 
سیاسی انتخابات گفته می شود، 
اگر نماز جمعه شلوغ باشد، نشان 
می دهد که فضای دینداری در این 
جامعه غالب است، حتی دینداری به 
معنای سیاسی غالب است، اما اگر 
این اتفاق نیافتد و نماز جمعه خلوت 
شود، معلوم می شود که مقبولیت 
حکومت نیز رو به کاهش است، چون 
نهاد، نهادی سیاسی – حکومتی 
است و افرادی هم که منصوب اند، 
به حکومت منصوب هستند. لذا نماز 
جمعه از یک طرف رسانه حکومت 
است، تبیین و تبلیغ می کند، تحلیل 
می کند، بصیرت افزایی می کند، 
نقد می کند، م��ردم داری می کند، 
مشکالت را حل می کند و در واقع 
کارهایی که حکومت باید انجام 
دهد در آن اتفاق می افتد. از طرف 
دیگر نهاد نماز جمعه نماد مقبولیت 
حکومت است و می تواند معلوم کند 
که حکومت االن چقدر مقبولیت 
دارد، و چقدر اقبال آن ضعیف شده 
و امام جمعه هم به مثابه کسی که با 
توده مردم مرتبط است و از طرف 
دیگر از جانب حاکم منصوب شده 
است، پس باید این رویکرد را هم 
داشته باشد، که بتواند مشکالت را 
منتقل کند، هم مشکالت را از پایین 
به باال منتقل کند و هم مشکالت را 
داخل شهر حل کند، و از باال هم اگر 
مواردی نیاز به توصیه و تبیین و غیره 

دارد باید اینها را انجام دهد.
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اگرچه در این زمانه رسانه هایی مانند 
تلویزیون، رادیو، اینترنت، فضای 
مجازی و امثال اینها وجود دارد، اما 
همچنان جوامع موجود این رسانه ها 
را مجازی فرض می کنند، یعنی 
کارکرد حقیقی ن��دارد. در برخی 
ایام مثل ایام فتنه، فضای مجازی را 
پر از اطالعاتی کردند در حالی که 
کف خیابان حقیقت به گونه دیگری 
بود. وقتی اجتماع مردم در یک جا، 
یک زمان، یک خطیب و یک سمت و 
سو اتفاق افتاد، این غیر از این است 
که ما بگوییم که یک رسانه ای است 
و این رسانه بدون ارتباط مستقیم و 
بازخورد کارش را انجام می دهد. 
لذا نمی شود گفت اگر زمان گذشته 
نماز جمعه تنها امکان رسانه ای 
حکومت بود، و امروز رسانه های دیگر 
موجود است، پس نماز جمعه دیگر 
کارکرد خودش را ندارد. از یک طرف 
نماز جمعه تعبد نص است و سنت 
پیامبر)ص( است و بر ما واجب است، 
اینها در جای خود محفوظ است. اما 
اگر از زاویه کارکرد اجتماعی هم نگاه 
کنیم، هیچ گاه حضور هماهنگ، 
ه��م��راه و همیشگی، هفتگی و 
مستمر و جهت دار مردم جای خود 
را نخواهد توانست به این فضاهای 
رسانه ای جدید بدهد. لذا همچنان 
نماز جمعه کارکرد خودش را دارد، 
ذیل حکومت معنا می شود، بر همین 

اساس نیز نماز جمعه تاثیر بسیار 
زیادی دارد، طبیعتا اهتمام جدی به 
آن است، خطیب اهمیت دارد، چه 
بگوید، فضا باید فضای مطلوب باشد 
و مردم به آن اقبال داشته باشند، 

اقبال فراگیر شود.

به بخش اول فرمایش شما 
درباره پیشینه فقهی نمازجمعه 
اشاره کنم. باتوجه به اهمیتی که 
برای نماز جمعه ذکر شد، علی 
القاعده ما در جمهوری اسالمی 
باید به یک رویکرد حکومتی 
می رسیدیم، اما فتاوای علما گویا 
چندان متاثر از رویکرد حکومتی 
نیست، یعنی ما همچنان مکلف 
را مخیر می کنیم که در نماز جمعه 
حضور پیدا کند یا خیر، و همچنان 
در وجوب تخییری مانده ایم. این 
نگاه چگونه با رویکرد حکومتی 
که با جمهوری اسالمی به دست 

آمد، قابل جمع است؟
اشکال اینجا است که ما چهل 
سال است که در فضای جمهوری 
اسالمی ای��ران تنفس می کنیم، 
اما نه فقط نماز جمعه، بلکه برخی 
موارد دیگر هم همینطوری است. 
قوانین ما با اینکه از مجلس می آید 
و مبتنی بر شریعت است و از فیلتر 
شورای نگهبان نیز می گذرد، اما 
ضرورتا این مبانی از فضای قم و 

فضای فقاهت رد نمی شود. دینی 
است که این دین استناد به شرع به 
صورت عدم مخالفت دارد. اما اینکه 
ما بیاییم و بازخوانی کنیم و همچنان 
که مرحوم کرکی گفت که حکومت 
وجود دارد اما رسانه ندارد، اینگونه 
نبوده ایم. ما امروزه مسائل بسیار 
جدی ای داریم که مساله حکومت 
است، و ما عمال به عنوان مساله 
حکومت به آن نپرداخته ایم. مثال امام 
خمینی رویکرد فقه حکومتی دارند، 
و تعبیری دارند که حکومت فلسفه 
عملی فقه از گهواره تا گور است و 
فقه باید همه موارد را در همه شئون 
زندگی بررسی کند، ما تا به حال 
مسائل را در حکومت نگریسته ایم، 
اما نه از نگاه حکومت. نگاه حکومت 
به این است که مثال االن با کم آبی 
روبرو هستیم، در فضایی که آب کم 
است، آیا می توان مثال به هر میزانی 
برای غسل آب مصرف کرد؟ در فقه 
فردی گفته می شود که اشکالی 
ندارد، اما در رویکرد حکومتی گفته 
می شود اگر این اتفاق افتد به این 
معنا است که ممکن است که در 
جایی دیگر از کشور عده ای با مشکل 
کم آبی مواجه خواهند شد، پس در 
اینجا تاثیرگذار است. ما در حکومت 
هستیم و رویکردمان در حکومت 
است، اما برای حکومت نیست. 
رویکرد ما چه بسا فقه الحکومه 
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است، فقه در حکومت است، اما 
فقه برای حکومت کردن نیست. 
این فاصله همچنان پر نشده است، 
به تعبیری این فرایند، فرایند گذار 
است، یعنی ما از فقه اداره زندگی 
مومنانه مکلفین در حال گذار به فقه 
اداره همه جانبه زندگی اجتماعی 

مردم هستیم.
رویکرد دوم، تعابیری از بزرگان 
انقالب مانند امام خمینی و مقام 
معظم رهبری و آنهایی که دغدغه 
انقالب ورویکردی فقهی به انقالب 
دارن��د، وجود دارد، اما متاسفانه 
فراگیر نشده اس��ت، و علت این 
است که این مساله هنوز جا نیافتاده 
است و علت دیگر اینکه تولید علم 
و ای��ن نگرش زم��ان بر اس��ت. جا 
افتادن و آگاه شدن به این مساله 
زمان بر است. اما مهم این است 
که ما همچنان ولو براساس وجوب 
تخییری برای آن کارکرد حکومتی 
قائل هستیم، مثل بسیاری از موارد 
که براساس قوانین فردی یک رویکرد 
حکومتی نیز ایجاد می کنیم که از 
آن نیز می توان استفاده کرد، اما 
در سطح رویکرد حداقلی. ما فعال 
رویکرد حداقلی برای نماز جمعه 
داریم، اما هنوز رویکرد حداکثری 
نداریم. مقام معظم رهبری با اینکه 
رهبر جامعه هستند، اما با این وجود 
هنوز امام جمعه نیز ایشان هستند 
و به کس دیگری تفویض نکرده اند. 
طبق مبنا در اصل هم باید همینگونه 
باشد. در اصل امامت بر عهده آن 
فقیه حاکم است، ممکن است که 
مانند امام خمینی تفویض کند، اما 
در اصل متعلق به امام حاکم است. 
اینها بحث هایی است که اگر رویکرد 
حکومتی شد و وارد حکومت شدیم، 
این احکام نیز می تواند متفات باشد. 

آیا حضور مردم در زمان حاکمیت 
دینی واج��ب اس��ت؟ یا با در نظر 
گرفتن اینکه حضور مردم در نماز 
جمعه نماد مقبولیت نظام است و 
نماد کارآمدی نظام است، اگر گفته 
ش��ود هر کسی خواست شرکت 
کند یا نکند، نتیجه این می شود که 
عمال حضور افراد تقلیل می یابد، 
عمال نماد حاکمیت دینی محقق 
نمی شود. به تعبیر بنده شرکت در 
نماز جمعه واجب اجتماعی است. 
اقامه نماز جمعه از جانب حاکم الزم 
است، شرکت در نماز جمعه به مثابه 
وجوب اجتماعی است، ولو اینکه 
وجوب شرعی نیز دارد. اما همچنان 
که شرکت در انتخابات هرچه بیشتر 
نماد کارآمدی ومقبولیت نظام است، 
مردم هرچه بیشتر شرکت کنند، نماد 
کارآمدی و مقبولیت بیشتر حاکمیت 
است. عالوه بر واجب شرعی بر مردم 
واجب اجتماعی است. نمی توان 
گفت که چون بر من واجب تخییری 
است، اگر خواستم شرکت کنم و اگر 

نه، شرکت نکنم.
اگر جایی احساس شد که کمبود 
جمعیت خللی ایجاد می کند و 
روی��ک��رد ک��ارآم��دی نظام ضعیف 
می شود، طبیعتا افراد باید بیشتر 
شرکت کنند. نه به معنای وجوب 
کفایی که حد یقف داشته باشد، حد 
مشخصی ندارد، و هرچه بیشتر، بهتر 
است. نماز جمعه باید از حیث فضا، 
جمعیت، اقبال و از حیث بسترسازی 
در سطح حداکثری باشد، تا بتواند 
عمال جذب بیشتری کند تا بتواند 
کارکردهای حداکثری خودش را 

هم داشته باشد.

در فرمایش قبلی به بحث 
رسانه و کارکرد آن در نماز جمعه 

اشــاره شد. اما رسانه بیشتر از 
آنکه یک ابزار ارتباطی باشد، در 
فضای جامعه یک زیست جدید 
اجتماعی ایــجــاد می کند. به 
اهمیت نماز جمعه از جمله بحث 
تقویت کننده هویت دینی و بحث 
اقتدار حاکمیت اسالمی و غیره 
اشاره شد، اما همه اینها امروزه 
در یک زیست جدید رسانه ای 
اتفاق می افتد، چه آن هویت یابی 
اجتماعی یا اقتدار حاکمیتی و 
همه اینها در فضای مجازی یا 
فضاهای رسانه ای اتفاق می افتد، 
و مخاطبین نماز جمعه عمال 
بسیار جلوتر از تریبون نماز جمعه 
هستند. افــرادی که هر هفته 
در نماز جمعه شرکت می کنند 
افــرادی هستند که نه هفته ای 
یکبار، بلکه به صورت لحظه ای 
هویت خــودشــان را در فضای 
مجازی بازیابی می کنند، و چه 
بسا اساسا آن کسانی که صاحبان 
تریبون نماز جمعه هستند، اصال 
شاید از این مخاطبین هم گام های 
زیــادی عقب تر باشند. با این 
شرایط باز هم شما فکر می کنید 
که کارکرد متصور از نماز جمعه 
می تواند کــارآمــدی خــود را در 
فضای اجتماعی ثابت کند یا نه، 
ما نیاز به یک بازتعریف دوباره ای 
ــم و اساسا باید الگوهای  داری
اجتماعی را مجدد بازخوانی 
کنیم و یک فکر اساسی برای این 

موضوع داشته باشیم.
نماز جمعه از یک طرف مستند 
به یک تشریع است. این تشریع را 
نمی توان گفت که چون رسانه جدید 
آمد پس زمان آن گذشت و آن را باید 
از بین برد، از حیث ادله شرعی اصال 
ما به این شکل مجاز نیستیم. تریبون 

متاسفانه 
نتوانسته ایم در 

زمینه نمازجمعه 
کارکرد 

حداکثری 
داشته باشیم. 

در نهایت صرفا 
گزینه ای است 

که در کنار سایر 
نهادهای موجود 
قرار دارد. این 

نیاز به بازتعریف 
سازوکار دارد. 
خود نهاد باید 

بازتعریف شود، 
کارکردها باید 
تسهیل شود. 
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رسمی ای که در ذیل آن در یک روز و 
در یک جا به یکباره هزاران نفر جمع 
می شوند، گزینه و بدیلی برای آن در 
طول تاریخ نداریم. مثال حج یک نهاد 
است که در آن نهاد همه افراد جمع 
می  شوند و فوایدی برای آن متصور 
اس��ت، از جمله محوریت توحید 
است، محوریت خدا و وحدت است، 
محوریت ارتباطات جامعه بین الملل 
است، نمی توانیم بگوییم که االن که 
فضای مجازی آمده همه وارد این 
فضا شوند، خیر. لذا مکه و کعبه با 
وجود همه انحراف هایی که از جانب 
حاکمان موجود وجود دارد و آن را 
تحریف کرده اند، اما با این وجود 
هنوز این امر برای آنها یک چالش 
است که یکباره مثال سه میلیون 
نفر بیایند و با هم بگویند اسالم. 
ادیان دیگر چنین چیزی ندارند و 
نمی توانند ایجاد کنند. یا مثال بحث 
اربعین به مثابه و نشانه ایمان. به 
یکباره بیش از بیست میلیون انسان 
در یک جا و یک مسیر و براساس یک 
منطق و یک هدف در کنار هم جمع 
می شوند، این بازخوردهای طبیعی، 
انسانی و اجتماعی  و تعامالتی که 
در اینجا اتفاق می افتد، هیچگاه در 
فضاهای دیگر اتفاق نخواهد افتاد. 
اسالم این بستر و فضا را ایجاد کرد 

که این نهاد شکل بگیرد.
اینکه گفته می شود هر شهری یک 
نماز جمعه مستقل دارد، یعنی این 
شهر یک جغرافیای مستقل است، 
در آن جغرافیای مستقل همه مردم 
می نشینند و ب��رای هم تصمیم 
می گیرند. همه در یک سمت و سو، 
در آنجا بازاری هست، سرباز هست، 
روحانی هست و غیره، در کنار هم 
جمع می شوند، و نسبت به هم، 
هم افزایی دارند، مشکالت را در آنجا 

مرور و حل می کنند، چنین چیزی 
بسترش فراهم است، شارع ایجاد 
کرده است و بدیلی هم وجود ندارد. 
به تعبیر دیگر این کاری که شارع 
ایجاد کرده است، به مثابه یک سبک 
زندگی سیاسی -اجتماعی است، 
یعنی کسی که هر بار در نماز جمعه 
شرکت می کند، باوری دارد و بر آن 
اساس رفتار می کند. غرب تمدن و 
مبنایی را ایجاد کرد که خروجی آن 
سبک زندگی می شود. اگر نتواند آن 
تمدن و سبک زندگی را ایجاد کند، 
عمال آن تمدن جا نمی افتد. شارع 
یک سبک زندگی ای ایجاد کرده 
است که همه دور هم جمع شوند، 
که نام نهاد آن را می توان مسجد 
قرار داد، نهادی است که مسائل هر 
منطقه در آن حل می شود. در سطح 
کالن تر مسائل یک شهر به واسطه 
خود افراد در داخل جامعه ای که 
خودشان هستند، حل می شود. یک 
راهبری هم دارد، آن راهبرد یعنی 
نماینده سیاسی و مذهبی آن شهر و 
نماینده حاکم. مهم این است که آیا 
ما توانسته ایم از این ظرفیت استفاده 

حداکثری داشته باشیم یا خیر؟
نکته دوم ای��ن اس��ت که ای��ن نهاد 
ظرفیت حداکثری دارد و عمال 
بی نظیر است. این نهاد به مثابه یک 
سبک زندگی که توسط شارع ایجاد 
شده عمال بدیل ندارد، در نوع خود 
بی نظیر است، در نهادی هیچ دین 
دیگری تقریبا جایگزین ندارد. آیا 
در مسجد توانسته ایم که استفاده 
حداکثری داشته باشیم؟ در مساجد 
زمانی حل اختالف صورت می گرفت، 
اما االن انجام نمی شود. مساله این 
است که ما نتوانستیم فضای موجود 
را به فضایی تبدیل کنیم که نیازهای 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر 

منطقه را برطرف کند. بنابراین باید در 
اهداف و کارکردها اقدام به بازخوانی 
نمود، کارکردهای آن را توسعه داد. 
نماز جمعه در طول هفته یک بار اتفاق 
می افتد، در حالی که می توان آن را به 
مسجد هم تبدیل کرد. نه اینکه فقط 
در طول هفته  مردم مراجعه کنند، 
بلکه در طول روز هم مراجعه کنند. 
وقتی که مردم در این سطح در این 
مراسم شرکت می کنند، کمیته امداد 
می تواند از میان این افراد اقدام به 
ایجاد سازمان های مردم نهاد نماید. 
بزرگ ترین سازمان غیرانتفاعی هر 
شهر همین اجتماع می شود که هر 
هفته نیز برقرار است. اما متاسفانه 
نتوانسته ایم در این زمینه ها کارکرد 
حداکثری داشته باشیم. امام جمعه 
نیز نتوانسته اس��ت آن راهبری 
حداکثری نظام یک شهر را به عهده 
گیرد. در نهایت صرفا گزینه ای است 
که در کنار سایر نهادهای موجود قرار 
دارد. این نیاز به بازتعریف سازوکار 
دارد. خ��ود نهاد باید بازتعریف 
شود، کارکردها باید تسهیل شود. 
ما نتوانستیم در وزان کارکردهای 
حداکثری حکومت رفتار کنیم. وقتی 
گفته می شود که نماز جمعه نهاد 
حکومت است، یعنی آن کاری را که 
االن برعهده فرهنگسراها یا سازمان 
تبلیغات اسالمی گذارده ایم، این 
نهاد می تواند آن کار را انجام دهد. با 
این فرض که می تواند در طول هفته 
افرادی را در سطح زیاد در یک جا 
جمع کند. این امر انجام شده است، 

اما بهره ای از آن نمی گیریم.

انتقادی کــه بــه وضعیت 
کنونی نماز جمعه وارد است، 
بحث فــراگــیــری ادبــیــات ائمه 
جمعه می باشد، که اینها به لحاظ 

 وقتی گفته 
می شود که 
نماز جمعه 

نهاد حکومت 
است، یعنی آن 
کاری را که 
االن برعهده 
فرهنگسراها 
یا سازمان 

تبلیغات اسالمی 
گذارده ایم، این 
نهاد می تواند 

آن کار را انجام 
دهد.
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اجتماعی با چه کمیتی از جامعه 
می توانند ارتباط برقرار کنند، 
چقدر از جریان های مختلف 
اجتماعی را می توانند مورد 
خطاب قرار دهند. ما دو چالش 
عمده در جامعه کنونی داریم، 
یکی چالش سنت و مدرنیته 
است و دیگری چالش سیاسی 
جریان انقالب و غرب زده است که 
بعضا با هم پیوستگی هم دارند، 
یعنی معموال جریان غرب گرا، 
یک پشتوانه فرهنگی دارد که 
تمایل زیادی به مدرناسیون ایران 
دارند، و جریان انقالبی هم متمایل 
به سنت مذهبی اســت. بعضا 
دیده می شود که ائمه جمعه به 
واسطه موضع گیری علیه جریان 
سیاسی غرب زده، فضایی را ایجاد 
می کنند که بسیاری از مخاطبان 
خودشان را به واسطه آن پیوست 
فرهنگی از دست می دهند. در 
این تعارض چه باید کرد که ما عالوه 
براینکه آرمان ها و خطوط سیاسی 
خودمان را مشخص کنیم و راجع 
به مباحث کالن سیاسی مملکت 
صحبت و موضع گیری کنیم، 
در عین حال بتوانیم آن طیف 
قابل توجهی از جامعه ایران که 
به لحاظ فرهنگی تمایلی نسبت 
به فرهنگ غربی دارند را از نماز 

جمعه حذف نکنیم.
وقتی گفته می شود که رویکرد 
نماز جمعه فقط مومنانه نیست، و 
صرفا برای تعبد نیست، بدین معنا 
است که نماز جمعه برای شهروندان 
است، وقتی نماز جمعه به مثابه یک 
نهاد حکومتی برای ابالغ، تعمیق 
و تثبیت کارکردهای حکومت را 
دارد و البته در تعامل میان مردم و 
حکومت از پایین به باال و از باال به 

پایین است، بدین معنا است که نباید 
کارکردهایش را به زندگی شخصی 
مومنان محدود کنند. اینکه در 
نماز جمعه مباحث سیاسی مطرح 
می شود، بدین معنا نیست که ما فقط 
برای مومنان بصیرت افزایی کنیم. 
بلکه نماز جمعه در یک جغرافیای 
منطقه ای یک شهر، مخاطبش هم 
مردم یک شهر است. اگر حکومت 
دینی در فضایی محقق می شود که 
این فضا فقط به مومنان اختصاص 
ندارد، قوانین حکومت دینی برای 
مومنان و غیرمومنان است، یعنی 
کافر و سنی و مسیحی هم باید از این 
قوانین تبعیت کنند. وقتی صحبت 
از نماز جمعه می شود بدین مفهوم 
است که نماز جمعه باید بتواند 
یک شهر را راهبری کند. از یک 
طرف یعنی اجتماع فراگیر مردم، 
از طرف دیگر امام جمعه هم یعنی 
راهبر مردم و نه مومنان. اگر برای 
نماز جمعه رویکرد حکومتی فرض 
شد، و اینکه نماز جمعه به مسائل 
سیاسی و اجتماعی همان جامعه 
بپردازد، بدین معنا است که باید 
جامعه را به سمت سعادت راهبری 
کند. به اقتضائات یک شهر و جامعه 
سیاسی بپردازد، و نه اقتضائات یک 
زندگی مومنانه. مساله در حال حاضر 
این است که کارکرد نماز جمعه در 
حکومت برای بصیرت افزایی مومنان 
است، حال آنکه کارکرد نماز جمعه 
در حد یک رسانه یا یک نهاد حکومت 
برای ایجاد تعامل میان همه افراد 
یک جامعه، حتی مذاهب مختلف، 
ولو اینکه کافر است و نماز نمی خواند 
است. مهم این است که احساس 
کند که این مباحث، بحث های مورد 
ابتالء او است، به کار او می آید و یک 
فضای عمومی است، پس باید او 

بتواند از این فضا استفاده کند، ولو 
اینکه حضور هم پیدا نکند. مهم این 
است که از مباحث نماز جمعه بتواند 

استفاده کند.
کارکرد نماز جمعه، بحث مدرنیته 
و سنت نیست. بحث تقابل این 
دو نیست که بگوییم نماز جمعه 
رویکرد سنتی دارد، این نهاد هم 
نهادی مانند والی��ت فقیه است، 
نهاد والیت فقیه در زمان حاکمیت 
غیرشیعی چه می کرد؟ گفته شد 
که نماز جمعه نهادی اجتماعی 
اس��ت، و کارکردهای اجتماعی 
دارد، اما همین نهاد در زمان عصر 
حاضر که مثال غلبه مدرنیته بر 
جهان حاکم است، رهبر جمهوری 
اسالمی ش��ود، والی��ت فقیه در او 
اس��ت، جمهوریت در او هست، 
حزب هم در او هست، یعنی این 
نهاد باید بتواند در فضای مدرنیته، 
کارکرد حداکثری اجتماعی داشته 
باشد. مثال قبال رسانه ها بازخوردی 
از آن نداشتند اما االن دارند، قبال 
بصیرت مردم به این مقدار نبود که 
رسانه ها آن را تقویت کنند، اما االن 
می کنند. وقتی شارع حکم جهاد 
می دهد، جهاد در جایگاه خودش 
جهاد است، در فضای سنت جعل 
شده است، اما آیا به این معنا است 
که در فضای مدرنیته جهاد نداریم؟ 
ما باید جهاد را بازخوانی کنیم، در 
فضای نظم موجود جدید و براساس 
موازین خود رفتار کنیم. بله. سالح و 
موشک استفاده می کنیم، اما سالح 
هسته ای استفاده نمی کنیم. یعنی 
این بازخوانی ما از آن اینگونه است 
که سالح هسته ای نه، اما سالح های 
قدیمی نیز خیر. نماز جمعه همچنان 
در فضای رسانه های موجود آری، اما 
در تراز رسانه های موجود و در کارکرد 

مساله در 
حال حاضر 

این است که 
کارکرد نماز 

جمعه در 
حکومت برای 
بصیرت افزایی 
مومنان است، 

حال آنکه 
کارکرد نماز 
جمعه در حد 
یک رسانه 
یا یک نهاد 

حکومت برای 
ایجاد تعامل 

میان همه افراد 
یک جامعه، 
حتی مذاهب 
مختلف، ولو 

اینکه کافر است 
و نماز نمی خواند 

است. مهم 
این است که 
احساس کند 

که این مباحث، 
بحث های مورد 
ابتالء او است، 
به کار او می آید 

و یک فضای 
عمومی است.
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رسانه های موجود. اگر نماز جمعه 
نتواند کارکرد رسانه ای حداکثری 
خودش را متناسب با امروز داشته 
باشد، بدین معنا است که عمال 
منزوی م��ی ش��ود، از رسانه های 
دیگر باز می ماند، رسانه های دیگر 
کارکردی را برعهده می گیرند، اما 
آن عمال در حاشیه قرار می گیرد. 
حال آنکه شارع نماز جمعه را در 
همه زمان ها فرض کرد. بر ما است 
که کارایی آن را متناسب با همه 
شرایط و همه زمینه ها در نظر 
بگیریم و بر همان اساس هم رفتار 
کنیم. این دیگر کار ما است و کار 
شارع نیست. بدین معنا که کار فقه 
حکومتی است که بازخوانی کند. کار 
حکومت و ساختار حکومت است که 
بر همین اساس ظرفیت سازی کند. 
بسترسازی در این بحث بی نظیر بوده 
اما در بحث روزآمدی جای کار است.

آیــا بخشی از ایــن مشکل 
به ایــن دلیل نیست که اساسا 
ــوزه چندان  فضای تربیتی ح
به طلبه ها ادبــیــات اجتماعی 

آمـــوزش نــمــی دهــد، و طلبه ها 
بیشتر در تعارض میان آن ادبیات 
حداکثری خودشان با آن ادبیاتی 
که نیازمند تخاطب با جامعه است 
سعی می کنند با همان ادبیات 
حداکثری حــوزوی خودشان با 

مردم صحبت کنند؟
مخالف نیستم اما موافق هم 
نیستم. اگر امروز نظام اسالمی در 
جریان و گردش است عمده آن به 
این خاطر است که همین طلبه ها 
در اقصی نقاط کشور با توده مردم 
سر و کار دارند. اگر نهاد روحانیت از 
این جامعه برداشته شود، این نهاد 
روحانیتی که تحت عنوان اردوهای 
جهادی فعال است یا در مساجد شهر 
و روستا و هر کجای دیگر می رود، اگر 
ارتباط مردم و روحانیت قطع شود، 
شاید نتوان از بقای حکومت یاد کرد. 
اینکه ما به یک ادبیات خاصی عادت 
کرده ایم، حرف درستی است، اما این 
ادبیات به این معنا نیست که ما نتوانیم 
ارتباط داشته باشیم، بله ممکن است 
برخی ها به مخاطب خاص اکتفا کنند 
و با بقیه نمی توانند همراهی کنند. 

انصاف این است که در سالیان پس از 
انقالب که رویکرد رسانه ای و آگاهی 
مردم تقویت شده است، به همین 
نسبت هم رویکرد طلبه ها تغییر 
کرده است. امروز از طلبه های بسیار 
زیادی یاد می کنیم که در مدارس و 
دانشگاه ها حرفه ای تبلیغ می کنند، 
و عمال در تعامل با مردم هستند. 
اینکه حوزه بتواند سازوکاری ایجاد 
کند که این رفتار را حداکثری کند، 
قطعا مطلوب تر است، کارگاه های 
مهارت افزایی توسعه یابد، بهتر خواهد 
بود. وضعیت موجود، وضعیت جدایی 

طلبه ها از مردم نیست.

بحث طلبه ها فقط نه، منظور 
به طور ویژه ائمه جمعه هستند. 
چون اینها بخشی از بدنه حوزه اند 

و همه حوزه نیستند.
ائ��م��ه جمعه ب��ه مثابه یک 
روحانیت حوزه در یک شهر، برخی 
کارکرد حداکثری دارند و برخی خیر. 
یک علت این است که امام جمعه 
بزرگ یک شهر است، اما ظرفیت و 
امکانات برای این کار ندارد. یعنی 
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االن عمال یک امام جمعه باید به یک 
شهر برود، بودجه و ظرفیت ایجاد 
کند، از این بودجه برای مصارف 
استفاده کند. این بحث یک کارکرد 
اجتماعی بسیار مضاعفی می طلبد. 
فراتر از بحث پاسخگویی و ارتباط 
است. در حال حاضر عمدتا امام 
جمعه ها درگیر این بحث هستند 
که مشکل شغل مردم را حل کنند، 
مشکل وضعیت معیشت مردم را 
حل کنند، مشکل افراد ضعیف را 
حل کنند، حال آنکه آنها عمدتا در 
این سطح امکانات در اختیار ندارند 
مگر اینکه خودشان وساطت کنند 
و اف��رادی را جذب کنند و بتوانند 
نهادی ایجاد کنند و این نهاد این امور 
را انجام دهد. مساله مهم این است 
که امام جمعه عمال در این فرایند به 
قدری مشغول مواردی می شود که 
برای او موارد جزئی است، بنابراین 
از کارکرد اصلی اش غافل می شود. 
یعنی اگر امام جمعه یک شهر باید 
یک شهر را راهبری کند، نهادهای 
موازی و قوانین موجود و ساختارهای 
غیرمهیا اجازه این کار را نمی دهد. 
از طرف دیگر کمی ارتباط ها هموار 
نیست. اینقدر گرفتار روزمرگی و 
حل مشکالت جزئی می شوند که 
کلیت را از بین می برد و عمال هم 
نهاد پشتیبانی کننده ای ندارد. 
نهادی است که آن را نصب می کنند 
و باید خود عهده دار امور شود. بودجه 
نیست، حتی حقوق هم نیست. تعبیر 
اخیر رهبری در دیدار با ائمه جمعه 
این بود که هنر شما همین است که 
بودجه و امکانات ندارید اما بروید کار 
کنید. انتظار حداکثری از امکانات 
حداقلی کار بسیار جهادی می طلبد 
که البته برخی از ائمه جمعه انجام 
می دهند. اگر برخی هم که انجام 

نمی دهند نه به این معنا است که کار 
انجام نمی دهند، این رویکرد جهادی 
چه بسا نشده یا آن ظرفیت رهبری 
اجتماعی هنوز وجود ندارد. ائمه 
جمعه هم مانند سایر طلبه ها همه که 
مدیر و مدبر نیستند، همه آنها خطیب 
نیستند، باالخره در میان موجودین 
مناسب ترین افراد هستند. بنابراین، 
نتیجه هم تابع همین می شود. اما اگر 
انتظار کار خارق العاده وجود دارد، 
باید امکانات خارق العاده نیز باشد.

در میان فتاوای مختلف 
ــوزوی نسبت به  جریان های ح
نماز جمعه، رویکرد واحدی وجود 
دارد، چه آنهایی که در ارتباط 
با مسائل حاکمیتی هستند، و 
چه جریان های سنت گرا. تقریبا 
می توان گفت که یک نگاه هم سو 
در بحث نماز جمعه وجود دارد، 
امــا در میدان عمل شاهد این 
هستیم که جریان سنتی حوزه 
که تمایل زیادی هم به کنش علمی 
و اجتماعی و سیاسی هم ندارد، 
چندان روی خوشی به مقوله نماز 
جمعه نشان نمی دهد و اساسا آن 
را به عنوان یک دغدغه اجتماعی 
مطرح نمی کند، ارزیابی شما از این 

وضعیت چگونه است؟
باز هم به مقوله حکومتی باز 
می گردد، کسانی که عمال در فضای 
جمهوری اسالمی اگر مشکالتی با 
حکومت داشتند، اگر این نماز جمعه 
را نهاد حکومتی فرض می کنند، 
-که می کنند- فاصله می گیرند. 
کسانی که دغدغه انقالب و نظام 
و اس��الم و اینها را دارن��د، شرکت 
می کنند. کسانی که برای نماز جمعه 
رویکرد تعبدی و وجوب عینی قائل 
می شوند، آنها نیز در نماز جمعه 

شرکت می کنند، ام��ا کسانی که 
در فضای وجوب اختیاری هستند 
و الزامی هم نیست، و نسبت به 
حکومت و کارآمدی حکومت دغدغه 
ندارند، فاصله می گیرند. همچنان 
که برخی در فضای حوزه هستند 
اما وارد ادبیات حکومت نشدند، 
وارد حوزه انقالبی نشدند، رویکرد 
انقالبی به حوزه ندارند، رویکرد 
حداکثری به حوزه و انقالب ندارند، 
همچنان در فضای سکوالر زندگی 
می کنند، یعنی فضایی که عمدتا 
امور فردی را به سامان می رسانند، 
کاری به امور اجتماعی و حکومت 
ندارند. کسانی که می گویند که دین 
متصدی امور فردی مومنان است و 
به احواالت شخصی و عبادی مردم 
می پردازد، و کاری به امور حکومتی 
ندارد، لذا همچنان که وارد عرصه 
حکومت نمی شوند، وارد دغدغه 
رویکرد انقالبی نیز نمی شوند، به 
همین صورت وارد بحث نماز جمعه 
هم نمی شوند. می گویند نماز جمعه 
مقوله ای است که از حیث وجوب، 
وجوب تخییری است، پس بر گردن 
ما نیست، از حیث حاکمیت اگر 
حضور پیدا کنم در ذیل انقالب و 
حکومت قرار می گیرم، پس شرکت 
نمی کنم. لذا رویکرد فردی شان 
را انجام می دهند. به عبارت دیگر 
اگر کسی عامدانه شرکت نمی کند، 
این امتداد رویکرد فکری اش در 
بحث سکوالر است. اما اگر رویکرد 
سکوالر نداشته باشد، ممکن است 
برخی اوقات به علت موانعی که پیش 
می آید، شرکت نکند، اما بنای بر 
شرکت نکردن نخواهد داشت. کسی 
که به انقالب و حکومت باور نداشته 
باشد، جز در وقتی که آن را واجب 
عینی فرض نکند، شرکت نمی کند.

انتظار 
حداکثری 
از امکانات 
حداقلی کار 
بسیار جهادی 
می طلبد که 
البته برخی 

از ائمه جمعه 
انجام می دهند. 

اگر برخی 
هم که انجام 

نمی دهند نه به 
این معنا است 
که کار انجام 
نمی دهند، این 
رویکرد جهادی 
چه بسا نشده 
یا آن ظرفیت 

رهبری اجتماعی 
هنوز وجود 

ندارد.
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گفتوگوباسیدسربازروحاللهرضوی

دولت هند، مدتی پیش با لغو قانون خودمختاری کشمیر چند هزار سرباز هندو به همراه خانواده هایشان را 
به آن منطقه گسیل کرد تا عالوه بر سرکوب مسلمانان منطقه در آنجا ساکن شوند. نظامیان هندو با استقرار در 
خیابان ها راه های ارتباطی، مخابراتی و شبکه برق را قطع کرده و اقدام به بازداشت غیرنظامیان معترض کرده اند. 
به همین مناسبت مباحثات در گفتگو با سید سرباز روح الله رضوی از طالب کشمیری فعال در عرصه بین الملل از 
ظرفیت مرجعیت و حوزه های علمیه در قبال حوادث کشمیر سوال پرسیده که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

ــای مختلف  ــوره ــش در ک
وقایعی پیش می آید که یک طرف 
ماجرا مسلمانان هستند. گاهی از 
اهل سنت و گاهی تشیع. قاعدتا 
واکنش و حمایت از مسلمانانی که 
مورد ظلم قرار گرفته اند، وظیفه 
حوزویان و مراجع تقلید است . اما 
در چند مورد به خاطر بی اطالعی 
دقیق از علت اختالفات، مشکالتی 
پیش آمــده  اســت. مثال در دهه 
هفتاد، ایران از مبارزان مسلمان 
چچن حمایت می کرد. ابتدا آنان 
را رزمندگان و سپس جنگ جویان 
و در نهایت جدایی طلبان نامید. 
همین گروه متاسفانه جزء گروه 

ــش و … هــم شــدنــد. همین  داع
تجربه و چند مورد دیگر باعث شده 
بخشی از جامعه ایران، مخصوصا 
حوزویان نسبت به اختالفات و 
درگیری ها محتاط عمل کرده و 
تصور کنند اتفاقات پیش آمده 
مسائل داخلی است، مانند مثل 
برخی تحلیل ها درباره مسلمانان 
چین. شما چه راه کاری برای حل 

این مشکل پیشنهاد می دهید؟
اولین و مهمترین مساله و مشکل 
بی اطالعی یا اطالعات ناقص است. توقع 
ما اساسا این است که مراجع بزرگوار از 
رخدادها و اتفاقاتی که در جهان اسالمی 
به وقوع می پیوندد، اطالع داشته و این 

احساس وظیفه و تکلیف را داشته باشند. 
وقتی گفته می شود مرجع، صرفا منظور 
شخص مرجع نیست، به سیستم مورد 
وثوق مراجع محترم هم باز می گردد، بیت 
و افراد ایشان که به آنها اعتماد دارند نیز 

موردنظر است.
به نظر می رسد اصل آگاهی و اطالع 
مشکل اصلی اس��ت. م��واردی که 
اطالعات ناقص بوده است، بسیار 
بدتر از زمانی است که اساسا اطالعی 
وجود نداشته است. اینکه مرجعی 
در مورد موضوعی در جهان اسالم 
موضع نگیرد، قابل برداشت تر از این 
است که موضع غلط بگیرد. در مورد 
ماجرای کشمیر هند به خاطر دارم 

جای فتوای 
مراجع 
تقلید جهت 
حفظ هویت 
اسالمی 
ݡکشمیر خالی 
است
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که یکی از بزرگواران مراجع یکی از 
این افراد را مورد تقدیر و تحسین قرار 
داده بود، چون در جایی بوده است 
که اذانی پخش شده و اذان شیعی 
بوده است، و این در حالی است 
که پرونده ایشان از قبل مشخص و 
معلوم الحال بوده و نگاهش به اسالم 
از قبل مشخص بوده است. به نظر 
می رسد بحث اطالع اصل بسیار 
مهمی است و اینکه بزرگواران مراجع 
این رسالت جهانی را بر دوش خود 
احساس کنند. این طور نمی شود 
که ما داعیه دار یک رسالت جهانی 
برای تمام مسلمین و تمام انسان ها 
باشیم، اما از آنچه که رخ می دهد 
اطالع درستی نداشته باشیم. نکته 
دیگر اینکه باید در عین کسب اطالع، 
مصلحت عامه مسلمین را مدنظر قرار 
دهند و سعی کنند به آنچه در واقع 
در آن کشورها رخ می دهد از تمام 
ابعاد نگاه کنند و نه از بعد و منظر به 
طور مثال شیعیانی که در آنجا اقلیت 
هستند. شیعه اقلیت می تواند نگاه 
کامال درستی داشته باشد، اما الزم 
است که کسب اطالع کامل اتفاق 
افتد، یعنی با دیدن جوانب مختلف 
باشد. شاید بزرگواری بگوید که این 
بحث در دایره ظرف و وسع مراجع 
ما نیست، بنده این را انکار نمی کنم 
که کسب اطالع مستلزم دیده شدن 
ابعاد مختلف است، اما ما همزمان 
آنچه را که شاهد هستیم این است 
که در برخی از موضوعات اساسا 
اختالف نظری وجود ندارد. امکان 
دارد که برخی از تحلیل گران در مورد 
کشمیر نگاه و تحلیل دیگری داشته 
باشند، اما موضوعاتی مانند فلسطین 
یا کشتار مسلمانان یمن مواردی 
است که در مورد آنها اختالف رأی 
وجود ندارد، و کسب اطالع از آنچه 

که در این کشورها رخ می دهد، کار 
پیچیده ای نیست. اینطور نیست 
که بگوییم اینقدر ابعاد مختلف 
وجود دارد که نمی شود در نهایت 
در مورد آن به جمع بندی رسید. 
هرچند بنده بر این باور هستم که در 
مورد سایر موارد هم که گویا پیچیده 
است، می توان به یک جمع بندی 
رسید. باالخره توقع نیست که مرجع 
بزرگواری مثال در مورد رخدادی 
مانند کشمیر که ابعاد پیچیده ای 
را هم در برمی گیرد مانند یک فعال 
سیاسی- اجتماعی فعال در حوزه 
کشمیر موضع بگیرد. آن مرجع 
بزرگوار باید از منظر خود و با در نظر 
گرفتن جایگاه خودش ورود پیدا کند. 
نکته دیگر این است که ما حداقل 
در م��ورد جهان اس��الم و ب��رادران 
مسلمان خودمان رسالت های دینی، 
فقهی و اخالقی داریم. طبعا ورود 
و منظری که مرجع بزرگواری در 
حوزه بین الملل انجام می دهد باید 
مشخص باشد، قرار نیست که یک 
مرجع مانند سخنگوی وزارت خارجه 
رفتار کند، بسیار مهم است که از 
منظر و از خاستگاه دینی به آنچه که 
رخ می دهد، پرداخته و به آن توجه 
شود و این ادبیات در آنچه که به عنوان 
موضع گیری از بزرگواران مراجع 
محترم قرار است صادر شود، باید 
رعایت شده و ادبیات کامال فقهی، 
دینی و اسالمی بوده و نشان دهنده 
موضع اصلی مرجعیت در حوزه های 

اجتماعی باشد.

ــاق بسیار  ــف هــم ایــنــک ات
ناگواری در کشمیر افتاده  است 
که جامعه مسلمانان مخصوصا 
ــرار  شیعیان مـــورد هجمه ق
گرفته اند. لطفا برای مخاطبان ما 

که جامعه حوزویان و سطوح عالی 
حوزه هستند اصل ماجرا را دقیق 

تبیین کنید.
در مورد تاریخ کشمیر و روند 
رسیدن آن به بحرانی کنونی باید 
گفت که در دورانی که هندوستان 
تحت سیطره انگلیس بود، همه 
مناطق ه��ن��دوس��ت��ان ی��ک گونه 
اداره نمی شدند. برخی مستقیما 
ذی��ل سیطره هند شرقی بودند 
و دیگر اینکه انگلیسی ها حکام 
دست نشانده ای را بر مناطقی که 
اساسا خودمختاری داشت، گمارده 
بودند. از جمله این مناطق کشمیر 
بود، که در سال 1846)یعنی قرن 
نوزدهم( انگلیسی ها ق��راردادی 
را با یکی از حکام دست نشانده 
خودشان امضاء می کنند و کشمیر 
را به حاکم دست نشانده خودشان 
که خوش خدمتی ای را در جریان 
اشغال شبه قاره هند کرده بود، 
یکجا می فروشند. این خاندان که بر 
کشمیر حکومت می کند از خاندان 
دوگراها بودند، اینها هندو مذهب 
بوده و بر کشمیری که اکثریت آن 
را از قرن پنجم و ششم هجری به 
بعد مسلمان ها تشکیل می دادند، 
قریب به صد سال حکومت می کنند، 
انتهای این صد سال با تقسیم شبه 
قاره هند به دو بخش هند و پاکستان 
مقارن می شود. کشمیر چون ذیل 
یک حاکمیت مستقل و خودمختارانه 
بوده، بالتکلیف می ماند که باید به 
کدام سمت ب��رود. در همین بین 
است که رخدادهایی در کشمیر 
اتفاق می افتد و حاکم دوگ��را که 
خاندان به شدت ظالمی بودند و در 
تمام این سال ها به مسلمان ها ظلم 
کرده بودند، کشمیر را ملحق به هند 
اعالم می کند، اما با شرط و شروطی. 
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این شرط و شروط در ذیل بند 370 
قانون اساسی هند آورده می شود، 
که خالصه بند این بود که هویت 
کشمیر با الحاق آن به هند نباید 
تغییر کند و کشمیر باید خودمختاری 
و هویت خود را حفظ کند. آنچه که 
اخیرا دولت راست گرای حاکم بر 
هندوستان انجام داد این بود که 
قانون اساسی را با اختیارات ویژه 
ریاست جمهوری هند -که این اتفاق 
خیلی هم نادر است- یک شبه تغییر 
داد و چون از قبل می دانست که 
مردم کشمیر اعتراض خواهند کرد 
و کل کشمیر علیه این رخداد به پا 
خواهد خواست، کشمیر را از قبل 
تحت محاصره کامل قرار داد و بالغ 
بر 40 هزار نفر نیروی جدید در کنار 
700 هزار نفری که از قبل بودند 
به آنجا فرستاد، خطوط ارتباطی 
را هم قطع کرد و از یک هفته قبل 
کشمیر هیچ ارتباطی با دنیای بیرون 
نداشت. بحث خانواده هایشان فعال 
مطرح نیست، حداقل بنده خبری در 
این زمینه ندیدم. در کشمیر مردم و 
سیاسیون دو دسته بودند، دسته ای 
می گفتند که آن قرارداد و الحاق از 
ریشه بدون مشروعیت بود، چرا که 
خود حاکم، دست نشانده بود و به 
کشمیری ها ظلم کرده بودند و حق 
نداشتند که کشمیر را ملحق به هند 
اعالم کنند و می بایست که در کشمیر 
همه پرسی برگزار می شد. دسته دوم 
این قرارداد الحاق را می پذیرفتند و 
به بند 370 قانون اساسی دل خوش 
کرده بودند. هند عمال با این کار و 
لغو این بند همه چیز را حتی برای 
کسانی که وفادار به هند بودند، تمام 
کرد. جمعی از سیاسیون وابسته به 
هند که خودشان در دولت ایالتی 
کشمیر استقرار و سمت داشتند، 

حبس خانگی یا به زندان انداخته 
شدند. االن دموگرافی و زیست 
بوم کشمیر به خطر افتاده است، 
کشمیر می تواند در آینده ای نزدیک 
از یک ایالت و اقلیم مسلمان نشین 
دقیقا مانند آنچه که در اسرائیل رخ 
داد به اقلیمی که در آن کلونی های 
هندو مذهب شکل می گیرند، 
تبدیل شود. این نکته به ویژه برای 
روحانیون و ط��الب بسیار حائز 
اهمیت است که بدانند در کشمیر 
خاستگاه طبقه اولیای هندوها یکی 
از خاستگاه های اصلی طبقه علیای 
نظام و طبقاتی نظام هندوئیسم است 
و در طول تاریخ، کشمیر یک سرزمین 
هندونشین بوده و جالب این است که 
این مبلغین عمدتا ایرانی بودند که 
کشمیر را از سرزمین هندو مذهب 
با دعوت و منش و رویه خودشان به 
اسالم و به یک منطقه مسلمان نشین 
تبدیل کردند و این بغض و کینه 
تاریخی در راست گراهای هندی 
باقی مانده تا کشمیر را یکبار دیگر 
ذیل سیطره خودشان بیاورند و 
شواهد بسیاری وجود دارد که آنچه 
در کشمیر در حال رخ دادن است 
یک بعد مذهبی و دینی بسیار پر 
رنگ تقابل بین برهمن های هندو، 
یعنی راست گراهای افراطی هندو 
و مسلمان ها است و شرایط پیش 
رو بسیار حساس است. قطعا مردم 
کشمیر در هر فرصتی که بدست 
بیاورند، اعتراض خواهند کرد و قطعا 
این اعتراض ها با مشت آهنین ارتش 
تا بن دن��دان مسلح هند سرکوب 
خواهد شد و از این جهت است که به 
تحلیل بنده حمام خونی است که در 
فاصله زمانی پیش روی خود، شاهد 
آن خواهیم بود. کما اینکه اخبار 
واصله در روزهای اخیر هم حاکی از 

همین است که درگیری های زیادی 
در جاهای مختلف رخ داده است.

جامعه حــوزوی مخصوصا 
مراجع عظام تقلید چه وظیفه ای 
دارنـــد و چــه اقـــدام اثــر گــذاری 

می توانند داشته باشند؟
یکی از ابعاد بسیار مهمی که 
جامعه حوزوی قم و به ویژه مرجعیت 
محترم حوزه علمیه قم می تواند به 
آن بپردازد و نیاز است که به آن توجه 
کند- به جز اینکه اعالم همدردی 
و همبستگی با مسلمانان مظلوم 
کشمیر اتفاق افتد که این امر واقعا 
احتیاج و ض��روری اس��ت و بسیار 
مهم بوده و بسیار هم شنیده خواهد 
شد- یک مساله شرعی – اجتماعی و 
سیاسی است که االن موضوعیت پیدا 
کرده، و آن اینکه طبق بند 370 قانون 
اساسی هند هیچ کسی حق خرید 
زمین در کشمیر را نداشت، مگر اینکه 
کشمیری باشد. یعنی هندوهایی که 
در سراسر هند بودند حق نداشتند در 
کشمیر مالکیت زمین را از آِن خود 
کنند تا بدین وسیله هویت مسلمان 
و تاریخی کشمیر حفظ شود. اما 
حاال که این بند قانون اساسی حذف 
شده و این ممانعت قانونی برداشته 
شده است، دقیقا مانند آنچه که در 
دهه سی میالدی در فلسطین رخ 
داد و یهودی هایی که برای خرید 
زمین های مسلمان ها تالش کردند، 
در حال رخ دادن است. تا دهه سی در 
فلسطین آنچه که به عنوان یک فعل و 
واکنش فلسطینی ها شاهد بودیم که 
بسیار هم اثرگذار بود، صدور فتاوای 
مفتی های اهل سنت فلسطین مبنی 
بر حرمت فروش زمین به یهودی های 
مهاجری بود که از جاهای مختلف 
می آمدند. این فتاوا خیلی موثر بود، 
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به گونه ای که تاریخ کمتر موردی  از 
فروش زمین ها به یهودی ها سراغ 
دارد و م��وارد معدودی هم که رخ 
داده با بایکت سیاسی – اجتماعی از 
طرف جامعه مسلمان های فلسطین 
مواجه شده اند و بعضا کسانی که این 
کار را کرده اند سر به نیست شده اند. 
جای خالی چنین فتوایی در شرایط 
کنونی برای ایجاد یک ضمان فقهی 
در جهت حفظ هویت اسالمی 
کشمیر احساس می شود. به نظر 
می رسد که مرجعیت محترم می تواند 
مداخله کند و با درنظر گرفتن ابعاد 
آنچه که به عنوان یک رویکرد و نظر 
فقهی خودش است را بیان کند. در 
شرایط کنونی تبلیغات گسترده ای 
هم در میان راست گراهای هندو 
برای ورود به کشمیر و خرید زمین 
و ایجاد کلونی های هندو در بین 
مسلمان ها وج��ود دارد. این جزو 
کارهای ویژه ای است که فقط نهاد 
مرجعیت حوزه علمیه قم می تواند، 
وارد شود. البته باید ذکر شود که در 
کشمیر حدود ده تا پانزده درصد 
مسلمان ها شیعه هستند، اکثریت 
باقی کشمیر را مسلمانان اهل سنت 
تشکیل می دهند. با توجه به اینکه 
اقلیت شیعیان کشمیر، شیعیان 
وفادار به انقالب هستند، قطعا اگر 
چنین فتوایی از سوی مرجعیت 
محترم قم صادر شود، از این فتوا 
استقبال خواهد شد و قطعا شیعیان 
پیشتاز این عرصه جدید از تقابل بین 
مسلمان ها و جریان راست گراهای 
هندو خواهند بود. بنده روی کل 
مذهب هندوئیسم تاکید نمی کنم، 
چون این مذهب تحول داشته است، 
به ویژه در سال های اخیر جریانات 
راست گرا روی کار آمدند و آنها را 

تحت فشار قرار دادند.

بنده استفتائی را که در ادام��ه 
می آید در اسفندماه نوشتم، چون 
می دانستیم که این اتفاق ها در حال 
رخ دادن اس��ت. البته استفتاء را 
منتشر نکردم و فقط نوشته و آماده 
کرده بودم که اگر شرایط حساس شد 
– که اصال همه ما در یک بهت و حیرتی 
مواجه شدیم- آن را منتشر کنم. این 
استفتاء یک استفتای تیپیکال در 
مورد بحثی است که گذشت و جا دارد 

که به مرجعیت ارائه شود.

استفتاء
مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت 

… دام ظله
سالم علیکم

همانگونه که مستحضرید کشمیر 
تحت کنترل هندوستان که با عنوان 
 )J&K( رسمی ایالت جامو و کشمیر
شناخته می شود، از همان ابتدای 
تقسیم شبه قاره هند، دچار تنش ها 
و کشمکش های مختلفی بوده است. 
در هنگام تقسیم، حاکم غیرمسلمان 
کشمیر طی ق���راردادی کشمیر 
مسلمان را ملحق به هندوستان 
اعالم کرد. فارغ از وجاهت یا عدم 
وجاهت قانونی این قرارداد الحاق، 
آنچه در همین قرارداد مورد توافق 
قرار گرفت، اضافه شدن بندی به 
قانون اساسی کشور هندوستان 
بود که تحت عنوان ماده 370 قانون 
اساسی هند از آن یاد می شود که 
شرایطی منحصربه فرد و متمایز را 
برای کشمیر در نظر می گیرد. این 
بند مبنای تصویب و اضافه شدن 
 35A Article ماده ای تحت عنوان
به قانون اساسی هند شد که شامل 
موارد متعددی است که مهمترین 
آن حفظ انحصاری مالکیت زمین 

برای کشمیری هاست.

به موجب این بند از قانون مذکور 
هیچ غیرکشمیری )خارج از ایالت 
جامو و کشمیر( حق خرید زمین را 
در کشمیر ندارد و در حال حاضر نیز 
این قانون اجرا می شود و به همین 
دلیل شرایط جمعیتی در این ایالت 

تغییر چندانی نکرده است.
برخی احزاب و گروه های سیاسی 
در کشور هندوستان، چندی است 
تالش داشته اند تا این بند را از قانون 
اساسی کشور هندوستان حذف 
کنند، به گونه ای که این تعدیل 
قانون اساسی، یکی از شعارهای 
انتخاباتی حزب حاکم کنونی بوده 
است. در همین راستا پرونده ای در 
دادگاه عالی هندوستان با هدف 
تعدیل قانون اساسی هند و حذف 
این ماده از متن قانون اساسی در 
جریان است که با مخالفت شدید 
تمامی جریانات و احزاب و گروه های 

کشمیری همراه بوده است.
در ص��ورت لغو قانون مذکور امکان 
تملک زمین مسلمانان کشمیر توسط 
غیرکشمیری ها از سرتاسر هند فراهم 
شده و عمال آمایش سرزمینی و مالکیت 
زمین های خطه مسلمان نشین کشمیر 
در فاصله زمانی کمی شاهد تغییراتی 
گسترده خواهد بود؛ تغییراتی که 
می تواند شرایط کشمیر را بسیار مشابه 
شرایط کنونی فلسطین کند و این آن 
چیزی است که کشمیری ها بسیار 

نسبت به آن بیمناک هستند.
حال در صورتی که این ممانعت 
قانونی در کشور هندوستان برداشته 
شود، از نظر حضرتعالی آیا فروش 
زمین، امالک و کلیه دارایی های 
غیرمنقول از سوی مسلمانان کشمیر 

به غیر، جایز است یا خیر؟
با تشکر
اسفند 1397
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امسال که ایام حج و اعمال 
ــزار شــد، و  ــرگ ــه خــوبــی ب ــج ب ح
حضرتعالی هم با توجه به تجربه 
متمادی در این زمینه و به ویژه 
بحث هماهنگی بعثه مراجع حضور 
داشتید، به نظر می رسد نکاتی در 

این زمینه وجود دارد که قابل بحث 
است. در ابتدا بفرمائید ارزیابی 
شما از برگزاری حج امسال بویژه 
مسائل مدیریتی بعثه مقام معظم 
رهبری و همچنین حضور بعثه های 

مراجع عظام تقلید چیست؟

بنده از شما و سایت مباحثات 
تشکر می کنم، این سایت را یک 
سایت مفیدی برای حضرات علما 
و حوزویان می دانم، امیدوارم که 
نگاه مثبتی که آقایان دارند، موجب 
تشویق بیشتر شما شود، و اگر نقایص 

اخالق مداری نمایندݡگان رهبری در بعثه 
می تواند الݡگوی دیگر نهادها باشد/

 آخرین نشرهای بازار ݡکتاب عربستان پیرامون تشیع
گفتوگوباحجتاالسالموالمسلمینمحمدمهدیمعراجی

حجت االسالم والمسلمین محمد مهدی معراجی از روحانیون با سابقه ی حج است که چندسالی است به 
عنوان روحانی کاروان مراجع تقلید مسئولیت هماهنگی های بعثه های مراجع با بعثه رهبری را برعهده دارد. با 

توجه به اتمام عملیات حج تمتع با ایشان درباره مسائل مختلف حج امسال به گفت وگو نشسته ایم:
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و کاستی هایی هم وج��ود دارد با 
مشورت از آن بزرگواران بتوانید 
سایت را به یک سایت بسیار خوب 
و پویایی تبدیل کنید و در آینده 
یکی از سایت های مورد مراجعه 
بزرگان شود. من مطالب خوبی را 
در سایت شما دیده ام، مصاحبه ها و 
شخصیت هایی که مطرح و معرفی 
شده اند، مباحث علمی ای که مطرح 

می شود، قابل استفاده هستند.
امسال من توفیق یافتم که در 
خدمت علمای بزرگوار و زوار بیت 
الله الحرام و حاجیان محترم باشم، 
و انصاف این است که خدمتگزاری 
به این بعثه های مراجع را برای 
خودم واقعا یک افتخار می دانم 
و معاشرت و نشست و برخاست، 
هم سفر بودن و استفاده از روحیات 
خیلی خوب و خصلت های پسندیده 
و انسانی که در این بزرگواران است، 
برای من از هر حیثی درس اخالق 
است و از آنها دانش و علم می آموزم 
و هم از تجربه خیلی ارزشمند آنها 

استفاده کردم.
بعثه های مراجع در واقع به عنوان 
بازوان مهم بعثه مقام معظم رهبری 
هستند. بعثه های بزرگان حوزه 
علمیه قم و چه ب��زرگ��ان حوزه 
علمیه نجف، توجه و تاکید دارند 
که حتما همراهی و همکاری و یک 
صمیمیتی میان آنها و بعثه رهبری 
باید برقرار باشد. که این جلوه را در 
مراسم متعددی که ما در مدینه و 
مکه داریم، بارها و بارها دیده ایم. 
انصافا آقایان تاکید دارند- هم در 
زبان و بیان- بارها به من گفته اند 
که ما مایل هستیم که به تمام معنا با 
بعثه ای که به نام جمهوری اسالمی 
ایران است هماهنگ باشیم و در 

عمل هم، همینطور نشان داده اند. 
در مراسم های مختلف، همکاری 
کرده اند، گاهی اگر مواردی اتفاق 
افتاده است که مثال سلیقه های 
آنها باهم به گونه ای همخوانی 
ندارد، در مسائلی که خیلی مهم 
نبوده است، یعنی بحث شرعی 
فتوای خاصی مطرح نبوده است، 
در همه موارد سعی کردند که خود 
را هماهنگ کنند. سفارش مراجع 
بزرگوار این بوده است که با بعثه 
جمهوری اسالمی و بعثه رهبری 
همراه و همگام باشند، این را من 
به وضوح بارها دیدم. من عددی 
نیستم، اما از بزرگواران بعثه های 
مراجع تشکر می کنم که همراهی 
و کمک کردند، من هم تا حدی که 
وظیفه ام بوده است، به بزرگوارانی 
که در بعثه مقام معظم رهبری 
هستند، در قدیم و هم حاال منتقل 

کردم.
در مدیریت سازمان حج و در مدیریت 
بعثه رهبری، امسال تغییری اتفاق 
افتاد. مدیریت سازمان تغییر کرد و 
شخصیت محترم جدیدی بر سر کار 
آمدند و هم رئیس بعثه و نماینده مقام 
معظم رهبری به عنوان امیرالحاج 
تغییر کرد، و در هر صورت کل این 

مجموعه تغییر کرد.
شاید برخی ها کمی نگران بودند که 
چه اتفاقی خواهد افتاد، چون هم 
مدیر حج جدید است و هم مدیر بعثه 
جدید است. ولی واقعیت این است 
که انصافا آقایان خوب کار کردند. هم 
در سازمان حج مدیریت توانمندی 
که بسیاری از افراد آن مربوط به 
مدیریت سال های قبل بودند، و نیز 
برخی هم که جدید آمده بودند، 
خوب کار کردند، هم در این رده و هم 

در رده رئیس سازمان، نشان دادند 
که انسان های بسیار توانمند، مدیر 
و از خودگذشته و در صحنه هستند، 
یعنی واقعا همه در صحنه بودند. 
زائران احساس می کردند هر جایی 
که مشکلی دارند، گویا اصال شخص 

اول سازمان در آنجا حضور دارد.
در مساله بعثه رهبری هم نماینده 
رهبر معظم انقالب که در حقیقت 
ج��ن��اب آق����ای ح��ج��ت االس��الم 
والمسلمین نواب هستند که سابقه 
بسیار زی��ادی هم در حج دارن��د، 
سال ها مسئول بعثه مقام معظم 
ره��ب��ری در عربستان سعودی 
بودند، و سالیانی هم معاون امور 
فرهنگی روحانیان بعثه مقام معظم 
رهبری بودند، تجربه خوبی دارند، 
اطالعات میدانی بسیار بسیار 
خوبی دارند.  ایشان سکان بعثه 
رهبری را در آنجا به دست گرفته 
بودند و انصافا خوب درخشیدند. 
همه عزیزانی هم که با ایشان کار 
می کردند، احساس می کردم که با 

شوق و ذوق کار می کنند.
نکته ای را باید در اینجا مطرح کنم 
که خیلی برای من جالب توجه است 
اینکه من سال ها جزو همکاران حاج 
آقای قاضی عسگر بودم. سال ها جزو 
همکاران حضرت آیت الله ری شهری 
بودم. سابقه کار با همه اینها را در 
پرونده دارم و از همه هم چیزهایی 
یاد گرفتم و آموختم و خاطراتی که 
با اینها دارم، تجربه خوبی برای من 

است.
نکته جالب توجه و بسیار اخالقی 
برای بنده این بود که نماینده جدید 
ولی فقیه در بعثه رهبری مرتب 
مقید بودند که در اغلب جلسات و 
سخنرانی ها یشان، همه خوبی هایی 

نکته جالب 
توجه و بسیار 
اخالقی برای 

بنده این بود که 
نماینده جدید 

ولی فقیه در بعثه 
رهبری مرتب 

مقید بودند که در 
اغلب جلسات و 

سخنرانی ها یشان، 
همه خوبی هایی 

که در بعثه وجود 
دارد و مدیریت 
خوبی که در 

بعثه وجود دارد، 
همه را به نام 
خودشان ثبت 

نکنند. بارها من 
شنیدم که گفتند 

اینها از اثرات 
کاری حضرت 
حجت االسالم 

والمسلمین حاج 
آقای قاضی عسگر 
است، این برنامه 
را آنها چیدند، 

این برنامه خوب 
مربوط به آنها 

است. 
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که در بعثه وجود دارد و مدیریت 
خوبی که در بعثه وجود دارد، همه 
را به ن��ام خودشان ثبت نکنند. 
بارها من شنیدم که گفتند اینها از 
اثرات کاری حضرت حجت االسالم 
والمسلمین حاج آقای قاضی عسگر 
است، این برنامه را آنها چیدند، این 
برنامه خوب مربوط به آنها است. 
یعنی یک نکته خیلی زیبایی بود 
که در این فضای وانفسایی که در 
کشور مدیران طراز اول که می آیند، 
گاهی ی��ک مرتبه تمام سوابق 
مدیران قبلی را نادیده می گیرند، 
یکی می گوید که ویرانه ای تحویل 
گرفتیم، یکی می گوید که ما با 
فاجعه های اختالسی روبه رو بودیم 
و … . آقای نواب که خدا حفظ شان 
کند، آنچه که من دیدم این بود که 
هیچ وقت نخواست اثبات کند که 
اینها جزو برنامه های شخص من 
است، من این کار را کردم و … . 

ایشان مقید بود که هر کار خوبی که 
در زمان حضرت آقای قاضی عسگر 
و سابق بر ایشان آقای ری شهری 
ب��وده اس��ت، اینها را می گفت و 
تصریح می کرد. برخی از جلسات 
خصوصی ایشان که من بودم و خبر 
دارم، و در نشست های عمومی هم 
این نکته خیلی ظهور و بروز داشت.

جالب این بود که آقای قاضی عسگر 
هم که مدیر سابق این تشکیالت 
بودند و انصافا زحمات و تالش های 
بسیار بسیار خوبی را برای بعثه 
رهبری کشیدند، ایشان مدیری 
بود که تمام وقتش مربوط به کار در 
بعثه بود و به این کار عشق داشت. 
ایشان با وجودی که امسال نبودند 
– حداقل یک طرفه قضیه که من 
بودم – گاهی که تماسی می گرفتیم 
و حال و احوالی می کردیم، یا قبل 
از اینکه ما از اینجا اعزام شویم و 
به مکه برویم، بارها و بارها هم به 

بنده و هم به دیگرانی که من خبر 
دارم، تاکید می کردند که حتما حاج 
آقای نواب را بیشتر از سابق کمک 
کنید و سعی کنید که ایشان امسال 
بدرخشد. یعنی نگاه ایشان این بود 
که بحث من و آقای نواب نیست، 
بحث رهبری این نظام است، بحث 
بعثه جمهوری اسالمی است، بحث 
خیمه ای است که به نام جمهوری 
اسالمی و رهبری می باشد. لذا نگاه 
نکنید که من هستم یا خیر و شما 
جزو رفقای من بودید، به عبارت 
دیگر ایشان می خواست بگوید که 
هر کاری که در زمان من می کردید، 
برای آقای نواب هم همین کار را 

انجام دهید، و شاید بیشتر.
من دو سه ب��ار با آق��ای قاضی 
عسگر تماس داشتم، دو سه نفر از 
دوستان دیگر را که می خواستند 
امسال به لحاظ کاری که داشتند، 
نیایند، من شاهد بودم که حاج 
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آقای قاضی عسگر تاکید می کرد 
ک��ه ام��س��ال جناب آق��ای ن��واب 
باید کمک شوند، شما که تجربه 
دارید، بروید. من در اینجا اسم 
حاج آقای ف��الح  زاده را می برم، 
ایشان از آقای فالح  زاده دعوت 
کردند و به ایشان تاکید کردند 
که شما انسانی مجرب، ورزیده 
و شخصیتی اینچنینی هستید، 
آقای نواب را همراهی کنید. من 
اینقدر از این نکته لذت بردم، 
هنوز که هنوز است حالوت این 
مسئله در ذهن من است و من را 
شارژ و شاد کرد. چه می شود که 
در این نظام بسیار عزیز، ارجمند، 
محترم و بزرگ، بقیه بزرگان ما هم 
که سکان یک کاری را به دست 
می گیرند، یا عزیزانی که سکان 
آن کار را رها کردند و رفتند، یک 

نگاهی اینچنینی داشته باشند.
واقعیت این است که این صحبت ها 
تصنعی نبود، کسی فکر نکند که 
آق��ای ن��واب می خواست این کار 
را بفروشد و هزینه کند و میوه 
آن را برای خود ب��ردارد. یا آقای 
قاضی عسگر می خواست که این 
کار مثال رسانه ای شود. واقعا من 
دی��دم که از روی عشق و عالقه 
بود و اینکه این کار مربوط به بعثه 
جمهوری اسالمی است، مربوط به 
نظام است، مربوط به آقا است، لذا 
همه باید دست به دست هم دهند، 
و این کار را انجام دهند. من اینقدر 
افسوس خوردم که جای این نکته 
اخالقی – ان شاالله جاهای دیگر 
هست و ما خبر نداریم- چقدر خالی 
است. نه این آقای جدید درصدد 
نقص مدیر قبلی بود، و نه آقای قدیم 
درصدد این بود که بگوید که ما کاری 

کردیم که بعید است بقیه بتوانند از 
عهده آن بر بیایند. من ابدا این نکته 
را ندیدم. اینها چیزهایی است که 
برخاسته از هواهای نفسانی است 
و نباید در این نظام مقدس باشد، 
لذا نظامی که امام پایه گذاری کرد، 
شهدای بزرگ این انقالب آن را با 
خون خودشان آن را آبیاری کردند.
نتیجه این رفتار اینگونه بود که 
هر وقتی که جناب آقای نواب با 
آقای رشیدیان با هم مقید بودند 
که به همان روش سابق، که 
ظهرها به کاروان های متعددی 
سر می زدند، نگاه نمی کردند که 
مثال این کاروان مربوط به تهران، 
اصفهان، بندرعباس و غیره 
است، خیر، از جنوبی ترین نقطه 
سیستان، بلوچستان و خوزستان، 
تبریز و ارومیه تا شمال خراسان و 
ساری و مازندران تا غرب کشور، 
همه جا را سر می زدند، سر ظهر 
به کاروان ها می رفتند و سعی 
می کردند با مردم ناهار بخورند، 
همراه مردم باشند، حرف مردم 

را از نزدیک بشنوند.
روزی ک��ه م��ا وارد منا شدیم، 
مشاهده کردیم که آقای رشیدیان و 
معاونین شان همه با لباس عادی به 
گونه ای ایستاده اند که همه ببینند، 
با مردم صحبت می کردند، شربت 
و آب خنکی افراد ایشان به مردم 
می دادند. از این کار خیلی لذت 
ب��رده بودند. جای این کارها در 
امور نظام جمهوری اسالمی باید 
بیشتر باشد، نمی گویم کم است، 
به بسیاری از ب��زرگ��ان جسارت 
نمی کنم، ولی حداقل این است که 
باید این کارها پررنگ شود، مردم 
خوشحال می شوند، این کارها در 

مردم امید ایجاد می کند. ما نیاز 
داریم که مردم امیدوار شوند. نیاز 
نداریم بگوییم که این دولت پدر 
مردم را درآورد، آن دولت داغون 
ک��رد، ای��ن دول��ت بدتر ک��رد، این 
مدیران بدتر کردند، آن مدیران بهتر 
عمل کردند،  این موارد برای مردم 

دردی را دوا نمی کند.
خ��واه��ش می کنم اگ��ر بشود به 
دوستانی که اهل رسانه هستند و 
قلم خوبی دارند، و از روی دلسوزی 
کار می کنند، این نکات منتقل شود 
و برای جوان تر های ما الگویی شود 
که این نظام به سادگی به دست ما 
نیامده است، خون های شهدای 
فراوانی ریخته شده است،  چقدر 
انسان مجروح داریم، چقدر وقتی 
این جانبازان را انسان می بیند، 

متاثر می شود.

خیلی متشکر. نکته بسیار 
مهم و جالبی بود. اما جنابعالی 
ــه در  ــواســطــه ی تخصصی ک ب
زمینه کتاب داریــد و همچنین 
مسئولیت های مختلف در 
کتابخانه های تخصصی قاعدتا 
در این سفر تازه های نشر را هم 
بررسی و خریداری کرده اید. به 
نظر شما در یکی دوســال اخیر 
تغییر یا اتفاقی در محافل علمی 
و مذهبی یا حتی فضای اجتماعی 

عربستان دیده می شود؟
به لحاظ عشق و عالقه ای که به 
کتاب دارم، مرتب به کتابفروشی ها 
سر می زنم، افراد مختلف دانشگاهی 
را در آن کتابفروشی ها می بینیم، 
باب گفت وگو را باز می کنیم، آنها 
سوال می کنند، می پرسیم، … . در 
مسیر راه با ماشین های عمومی و با 



نسخه مکتوب / شماره 2 )مسلسل 23( / تابستان 1441398

تاکسی ها، در مغازه ها، غذاخوری ها 
و … با مردم همراه می شوم.

در این زمینه چند نکته نسبت 
به سال های گذشته قابل توجه 
بود، اوال امسال ماموران سعودی 
حرمت زائران ایرانی را زیاد پاس 
می داشتند و احترام می کردند. 
قبال اینگونه نبود. با اخم و ناراحتی 
و گاهی با الفاظ ناپسند و اینها 
زائران مواجه می شدند. امسال 
ماموران از فرودگاه گرفته تا بقیه 
جاها، حرمت می کردند. از دو 
ح��ال خ��ارج نیست، یا به اینها 
آموزش داده بودند، یا به فطرت 
خود بازگشتند، چون در فطرت 
انسان ها است که باید به هم نوع 

خود باید احترام بگذاری.
نکته دیگر این بود که آن آقایانی که در 
اماکن زیارتی و مشاهد مشرفه، بقیع، 
حرم رسول الله، احد و … مزاحم 
همیشگی زائران بودند، یا با توزیع 
جزوه های بسیار غلط و نادرست و 
مشحون از دروغ و حرف ناسزا و اینها 
از زائران ایرانی و پاکستانی و هندی 
استقبال می کردند، این افراد به 
شدت کم رنگ شده بودند، کم فروغ 
شده بودند، یا اصال حضور نداشتند 
و یا یک حضور بسیار کم رنگی 
داشتند. در بقیع افرادی که لباس 
بلند می پوشیدند و مرتب به شیعه 
جسارت می کردند، فحش می دادند، 
اص��ال نبودند، فقط شرطه ها و 
پلیس ها بودند، آنها هم چیزی در 
مورد اینکه شما شرک دارید، کارهای 
شما نادرست است، انحراف عقیده 
دارید، اصال این حرف ها نبود، فقط 
می گفتند که آقا راه را باز کنید، صرفا 
نظم آنجا را اداره می کردند، در احد 
هم همینطور بود، در جاهای دیگر 

هم همینطور. این هم نکته خیلی 
خوب و پسندیده ای بود که ما دیدیم.
نکته ای که من یافتم این بود که 
امسال در بین همه ی اقشار حرمت 
ایرانی ها بسیار به چشم می خورد. 
در ای��ن عربستان س��ع��ودی که 
فهمیده اند که من ایرانی و شیعه 
هستم، خ��ود م��ن م��ورد توهین 
مستقیم قرار گرفتم، اما امسال 
برعکس. من مقید هستم که همیشه 
با یک دشداشه می روم، گاهی هم 
یک کالهی سر می گذارم، خیلی 
مشخص نیست که من ایرانی 
هستم، لهجه عربی ام هم نسبتا بد 
نیست، وقتی از من سوال می کردند 
که از کجا آمده ام، وقتی می گفتم 
که ای��ران��ی هستم، می گفتند، 
ماشاالله ای��ران��ی، ای��ران قوی، 
ایران مهم، ایرانی شجاع. بارها 
من این صحنه ها را در راننده ها 
دی��دم، در ملت های دیگری که 
برای زیارت آمده اند، دیده ام، از 
ساکنین عربستان که از کشورهای 
دیگر هستند، دیده ام. مشخصا از 
موریتانی، مالزی، یمن و از خود 
سعودی ها، بارها من با دانشجویان 
آنها روبرو شدم، و احترام خیلی 
زیادی را امسال دیدم، سال های 

قبل اصال اینگونه نبود.
این عزتی که خداوند به جمهوری 
اسالمی داده و این صالبتی که 
به رهبری داده است، و اقدامات 
خیلی خوبی که امسال نسبت به 
سال گذشته و نسبت به مواضع 
محکم جمهوری اسالمی، دولت 
جمهوری اسالمی و مواضع خوبی 
که کشور گرفت، و یک صدایی و هم 
صدایی که از دولت و کل حاکمیت 
در خارج از کشور بلند شده است، 

اقدامات در سطح سیاست خارجی 
و در سطح نظامی، حرکات برجسته 
تسلیحاتی که انصافا کارهای خوبی 
بود، من نمی دانم که واقعا اینها در 
این امر موثر بوده است؟ اینها را باید 
سیاسیون و اهل تحلیل بنشینند و 
تحلیل کنند، من متخصص نیستم، 
ولی حتی یک مورد من ندیدم که 
بگویند که مثال چرا ایران اینگونه 

عمل می کند.
وقتی اسم ایران را می گفتیم، نه 
تنها احساس می کردیم که باعث 
سربلندی خودمان هستیم، آنها 
هم احساس می کردند که ایران 
یک کشور اسالمی است و این همه 
عزت آفرین است. مشخصا دست 
روی قضیه پهباد می گذاشتند، 
اینکه بچه های سپاه که موشک را 
شلیک کردند و یک پهباد امریکایی 
را سرنگون کردند، آنها احساس 
افتخار و خوشحالی می کردند. 
یک آمار موثقی به دست من رسید 
که گفتند عالقه مندی به رهبری و 
شخص آقای خامنه ای به صورت 
قابل توجهی افزایش داشته است.

این نکته را از قول نخبگان عربستان 
می گویم. یکی از شخصیت هایی 
که خودش هم روزنامه نگار است 
و دستی بر آتش دارد پرسیدم که 
چرا صدا و سیمای عربستان این 
همه یک سره علیه ایران فعالیت 
می  کند، ایشان خنده ای کرد و 
گفت نه، خیلی کم شده است. من 
خنده ای کردم و گفتم کم که نشده، 
ما هر شبکه ای مراجعه می کنیم، 
نکته ای علیه ایران می بینیم. گفت، 
شما اطالع نداریم، این فعالیت ها 
کم شده است، این کار در دو سه 
ماه پیش چنان در اوج بود که ما 

وقتی اسم ایران 
را می گفتیم، 

نه تنها احساس 
می کردیم که 

باعث سربلندی 
خودمان هستیم، 
آنها هم احساس 
می کردند که 

ایران یک کشور 
اسالمی است و این 
همه عزت آفرین 
است. مشخصا 

دست روی قضیه 
پهباد می گذاشتند، 

اینکه بچه های 
سپاه که موشک 

را شلیک کردند و 
یک پهباد امریکایی 

را سرنگون 
کردند، آنها 

احساس افتخار 
و خوشحالی 
می کردند. 

یک آمار موثقی 
به دست من 

رسید که گفتند 
عالقه مندی به 

رهبری و شخص 
آقای خامنه ای 
به صورت قابل 
توجهی افزایش 

داشته است.
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که اینجا ساکن هستیم، متوجه 
می شویم که کم شده است. ایشان 
گفت که علتش این است که باالخره 
ایران عزت و توانمندی و استقالل 
و سربلندی و متواضع نبودنش در 
برابر هر حرکتی، نشانه ای برای 
ایران است و این امر برای اینها 
بسیار مهم است. ایشان می گفت، 
احترامی که در اینجا برای رهبر 
معظم انقالب قائل هستند، قابل 
مقایسه با قبل نیست. عزتی که 
ایران به بار آورده است، مخصوص 

ایران و قوم فارس نیست.
این همان نگاهی است که آقایان 
باید به آن توجه وی��ژه ای داشته 
باشند، این اتفاق مخصوص امت 
اسالم است، یعنی ایران را یک امت 
مسلمان می دانند، تا حاال می گفتند 
که ایران امتی است که اصال مسلمان 
نیستند، یعنی شیعه کافر است، قرآن 
آن غیر از قرآن ما است، تقیه دارد، 
و چه دارد و چه دارد، ده مورد ردیف 
می کردند، که نشانه های کفر و شرک 
ما است. آن چیزی که من امسال 
مشاهده کردم، متفاوت بود. اینکه 
این کار مقطعی بود؟، نمی دانم. 
ادامه خواهد داشت؟ نمی دانم. من 
امیدوارم ادامه داشته باشد، ولی یک 
واقعیتی بود. این نکته خیلی برای 

من لذت بخش بود.
در بخش فرهنگی، من با برخی 
از شخصیت های آنها همیشه 
مالقات هایی دارم، و غالبا هم 
مالقات های ما بحث های سیاسی و 
اینچنینی نیست، ارتباطات علمی 
و فرهنگی است. گاهی من کارهایی 
از خودمان برای آنها می برم، امسال 
همواره از آنها احترام دیدم. البته 
برخی از آنها که به رحمت خدا 

رفته اند و دیگر نتوانستم آنها را ببینم.
کتابفروشی های آنجا را هم من 
مقید هستم که سر بزنم. در فضای 
کتابفروشی های آنجا هم امسال 
م��وارد جدیدی مشاهده کردیم. 
مثال ی��ک کتاب ت��ازه در ری��اض 
منتشر شده ب��ود، من از همانجا 
عکس آن را با واتساپ برای برخی 
از شخصیت هایی مانند استاد 
جعفریان، استاد مهدوی راد، آقای 
مهریزی فرستادم. کتابی هشت 
جلدی پیرامون حضرت زهرا منتشر 
ک��رده ان��د با عنوان »فاطمه بنت 
نبی«. این کتاب در ریاض چاپ 
شده اس��ت، اصال نفس این کار، 
یک کار بی نظیری اس��ت. صدها 
حدیث پیرامون حضرت زهرا آورده 
و نقادی کرده است، به بسیاری 
از دیدگاه های شیعه هم تاخته و 
حمله کرده است، و یک نوع نگاه 
شیعه ستیزی در آن هست. اما اینکه 
در عربستان سعودی و در آن فضا، 
انجام داده ان��د، قابل تامل است. 
اینها این کار را برای سایر فرزندان 
پیامبر نکردند، اما برای حضرت 
زهرا، یک کار عظیمی به این صورت 
انجام داده ان��د. این اثر مربوط به 
یکی از علمای معاصر آنها به نام 

»المدیهیش« است.
آنها یک مرکزی را در ریاض تاسیس 
کرده اند، به نام »دار اآلل و الصحب 
الوقفیة«. کاری شبیه این کار هم 
کویتی ها کردند به نام »مبّرة اآلل 
و االصحاب«، و نیز بحرینی ها به 
نام »جمعیة اآلل و االصحاب« که 
وقفی دیگر است. اخیرا یک رویکرد 
اینگونه ای را ما در آنجا مواجه 
هستیم. رنگ، کاغذ را ببینید، جلد 
گالینگور طراز اول هلندی است، 

صحافی، تجلید بسیار خوب و اثر 
فاخری است. این رویکرد اخیرا در 
میان اهل سنت در حال شکل گیری 
اس��ت. البته طبیعی است و این 
توجه با رویکرد خودشان است. به 
نوعی می خواهند بگویند که ما با 
فاطمه زهرا مشکلی نداریم. اینگونه 
نیست که شیعه احساس کند که 
فاطمه زهرا فقط مال آنها است و 
مال اهل سنت نیست. اینها راجع 
به امام حسین کتاب های جدیدی 
نوشته اند، سخنرانی هایی که امسال 
از علمای اه��ل سنت در فضای 
مجازی منتشر شد، بسیاری از آنها 
در عزاداری امام حسین گریه کردند، 
روضه خواندند، مقتل خواندند. به 
نظر من اینها احساس کردند که 
اهل بیت بزرگ ترین سرمایه است 
و تا به حال معارضه داشته اند. در 
اینکه معارضه داشته اند، شکی در 
آن نیست، هیچ کس بی خود دفاع 
نکند که اینها در مقابل اهل بیت 
بودند، سعی می کردند بگویند که 
اهل بیت اختصاصی به فرهنگ اینها 
ندارد، دامنه اهل بیت گسترده تر 
است، حداقل این بود که اهل بیت 
به تمام معنا در حاشیه حرف های 
اینها بود، ولی االن کم کم از حاشیه 
به متن می آید. چون دیدند که قضیه 
اهل بیت پیغمبر است و شوخی 
که نیست، اینها را نمی شود کنار 

گذاشت.
کتاب هایی از این گروه، در عربستان 
زیاد بود و کتب دیگری هم در حال 
تدوین دارند. امسال من کتاب هایی 
را آوردم که برای اولین بار چاپ 
می شود، مثال »الکفایه فی التفسیر« 
متعلق به هیری نیشابوری است، یک 
ریشه نیشابوری دارد و از دانشمندان 

برخی ها 
ممکن است 

که تصور کنند 
گرانی به کشور 
ما اختصاص 
دارد، اینگونه 
نیست، من در 

طور این سه سال 
گذشته که سه 
نوبت به سفر 
حج رفتم، این 

بحث را در آنجا 
هم می بینیم، 
االن عالوه بر 
اینکه تخفیفی 
نمی دهند، 

چند درصد هم 
ارزش افزوده 
باید محاسبه 

شود و در 
فاکتورهایشان 

هم این را 
می نویسند. 

کتاب گران شده 
است، کتاب 

خوراک فرهنگی 
مردم است.
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طراز اول ایران که کتاب تفسیر او 
مربوط به قرن چهارم است، وی 
متوفای 430 هجری است، و این 
تفسیر تا به حال چاپ نشده است و 
نایاب بوده است. اینها میراث ایرانی 
ما است که در آنجاها در حال کار 
است. کتاب دیگری بود که مصری ها 
و عمانی ها با هم چاپ کرده بودند، 
با عنوان »التهذیب فی التفسیر«، 
اثر حاکم جشمی، که یک تفسیر 

معتزلی بسیار فاخری است.
ک��ت��اب دی��گ��ر »م��وس��وع��ه تفسیر 
الموضوعی« اس��ت که 36 جلد 
است، این کتاب را طی نه سال 
عده زی��ادی از علمای عربستان 
سعودی، قطر، عمارات، کویت 
و کشورهای خلیج یک تفسیر 
موضوعی خیلی خوبی را تدوین 
کرده اند. 216 نفر از دانشمندان 
جهان اسالم را گرد هم آورده اند. 
بعد از این تعداد دانشمند، 160 
نفر را بعد از غربالگری انتخاب 
ک��ردن��د، موضوعات مختلف را 
به اینها دادن��د، لجنه گذاشتند، 
جلسات علمی مفصل گذاشتند، 
و بعد تفسیری را در 354 موضوع 
قرآنی فراهم کردند، و نظم آن هم 
به ترتیب حروف الفبا است. مثال 
اول »آدم« را آوردند، بعد »احسان« 
و… و شیوه آن هم یک شیوه امروزی 
و زیبا است. بعد از اینکه این 160 
نفر مقاالتشان را نوشتند، بعد اینها 
را به صد نفر استاد طراز اول دیگر 
داده اند که اینها را ارزشیابی کنند.
کتاب دیگر »الشیرازیة االمامیة 
عرضا و نقدا« بود، در این کتاب 
داستان بیت آق��ای شیرازی را و 
نگاه های آنها را موضوع بحث قرار 
داده است. البته این اثر نقد کلی 

شیعه است، اما یک نوع شیعه گری 
از نظر آنها جای کار دارد. یعنی 
مستمسک بیشتر دست اینها داده 
است، یعنی بیشتر اینها را وادار کرده 
است که مستمسکاتی داشته باشند. 
این اثر یک کار جدید است، یک 
رساله دکتری است. در اثر آمده است 
که چون بیت آقای شیرازی قوی ترین 
موضع گیری را علیه اهل سنت دارد، 
و در این قسمت یک نوع غلو دارند، 
و اظهار می کنند، این امر باعث شد 
که ما بیت اینها را مورد بحث قرار 
دهیم، و اینها آتش اختالفات میان 
شیعه و سنی را دامن می زنند. من با 
این بحث که اینها راست می گویند یا 
نه، کاری ندارم، اما این اثر کار مهمی 
است. نویسنده اثر هم آقای دکتر 
»عادل بن صالح الغامدی« است. 
این اثر یک کار آکادمیک و نسبتا 

قوی است.
در م��ج��م��وع، م��ن سفر امسال 
را یک سفر خوشحال کننده و 
امیدوارکننده می دانم و برای 
خودمان هم تذکر دهنده و هشدار 
ده��ن��ده م��ی دان��م، ک��ه باید یک 
مقداری برخی از کارها را اصالح 
کنیم، در برخی از نگاه هایمان 
تجدید نظر کنیم، و با یک نگاه 
جدیدی، حرکت مهمی که اوایل در 
سایه انقالب اسالمی شکل گرفته 
بود، این حرکت را دو مرتبه ادامه 
دهیم، و ان شاالله بتوانیم میوه و 

ثمرات آن را استفاده کنیم.
بحث گرانی کاغذ و این مسائل 
در آنجا هم مطرح است. من اصال 
کاری ندارم که در کشور ما گرانی 
هست و باید برای این گرانی ها 
فکری کنند، همه مسئولین هم 
زحمت می کشند، و تالش می کنند 

که فکری برای آن کنند. مجموعه 
عوامل دست به دست هم داده 
است و گرانی بدی بر مردم حاکم 
شده است. برخی ها ممکن است 
که تصور کنند گرانی به کشور ما 
اختصاص دارد، اینگونه نیست، 
من در طور این سه سال گذشته 
که سه نوبت به سفر حج رفتم، این 
بحث را در آنجا هم می بینیم، این 
کتاب را که االن من پنجاه ریال 
خریدم . در حالی که قبال سی ریال 
بود. روی این برچسب های پشت 
کتاب می نویسند که با مالیات، 
یعنی مالیات بر ارزش اف��زوده 
مجدد محاسبه می شود، در حالی 
که قبال از قیمت پشت جلد کتاب 
برای ما تخفیف هم می داد، گاهی 
اوق��ات تا بیست درصد از قیمت 
پشت جلد تخفیف می داد. اما االن 
عالوه بر اینکه تخفیفی نمی دهند، 
چند درصد هم ارزش افزوده باید 
محاسبه شود و در فاکتورهایشان 
هم این را می نویسند. کتاب گران 
شده است، کتاب خوراک فرهنگی 

مردم است.
اینکه ب���زرگ���واران م��ا در کشور 
می گویند که چرا کتاب اینقدر گران 
شده است، کتاب در جاهای دیگر 
هم گ��ران شده اس��ت. البته سوء 
مدیریت ها هم مطرح است، اما در کل 
کتاب در دنیا خیلی گران شده است. 
مثال سال گذشته بنزین در عربستان 
سه برابر سال های قبل بود و امسال 
هم گران تر شده بود. یا شیر که یک 
غذای عمومی است، دو برابر گران 
شده است. قیمت نوشابه ثابت مانده 
اما حجم و مقدار و یا اندازه آن کاهش 
یافته است. گرانی بحث عمومی کل 

منطقه است.
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دیــدگــاه حضرتعالی در 
مورد معیارهای حج ابراهیمی 

چیست؟
ماهیت احکام اسالمی به  
شکلی است که هرکدام از آنها به 
فراخور آن ماهیت می بایست مورد 
تحلیل و شناخت واقع شوند. در 
واقع آن ماهیت، لوازم و الزامات 
خاص خود را � مطابق با ذات و 
حقیقت هر یک از اعمال دینی � 
دارد و فقه تا حدی می تواند این 

ذات و حقیقت را آشکار کند. بخش 
دیگر را باید دانش هایی نظیر کالم، 

حقوق و اخالق تأمین کند.
متأسفانه اکنون ما تمام احکام و 
فروع دین را در حد دانش فقه فرو 
کاسته ایم و می خواهیم تمام احکام 
را از زاویه دانش فقه دریافت کنیم 
و این یک نقص جدی محسوب 
می شود. درعین حال که فقه یک 
دانش و ضرورت علمی و کارآمد 
است، اما این توجیه خوبی نخواهد 

بود برای اینکه همه ی دین را از 
منظر فقه مشاهده کنیم.

حج نیز از جمله ی عباداتی است که 
نباید به آن، فقط از منظر فقهی نگاه 
کنیم. بنابراین، ما باید در مواجه ی 
با وظایف دینی مان، سعی کنیم به 
این شناخت و تحلیل برسیم که این 
احکام چه خاستگاهی دارند و چه 
اراده ای را خداوند عالم در درون 

آنها لحاظ کرده است.
یکی از مسائلی که آیت الله جوادی 

تفسیر سݡکوالر از حج برخالف آیات قرآن است
گفتوگوباحجتاالسالموالمسلمینمرتضیجوادیآملی

در روزهای اخیر رهبر انقالب در دیدار با مسئوالن برگزاری حج، تأکید فرمودند که این فریضه، سیاسی است. از 
سوی دیگر این فرمایش حضرت آیت الله جوادی آملی که »نباید حج را سیاسی کرد« در برخی از رسانه ها به شکلی 
منعکس شد که گویا در مقابل و تعارض با سخنان رهبری معظم قرار دارد. از همین رو با حجت االسالم والمسلمین 

مرتضی جوادی آملی مصاحبه ای در این باره انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:
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آملی در باب حج فرمودند، این است 
که امام خمینی همان طور که نماز و 
روزه را اقامه کردند، حج را نیز اقامه 
نمودند. از منظر آیت الله جوادی، 
برای ائمه، فرصت احیای حج وجود 
نداشت، ولی امام خمینی این کار 
را به درستی انجام دادند و »حج 
ابراهیمی« را به  عنوان نماد وحدت 
امت اسالمی به جهانیان معرفی 
کردند. گرچه البته اکنون اهداف 
بلند حج، متأسفانه دست خوش 
مسائل سیاسی و استکباری و 
صهیونیستی شده است. خداوند 
ضمن اینکه حج را به جهت زدودن 
شرک و راهیابی به توحید واجب 
فرمود، اما در کنار این هدف بلند، 
اهداف دیگری را هم مدنظر داشته  
است، اما متأسفانه امروزه حج یک 
متولی الیقی ندارد و نتیجه آن شده 
است که حج، نمی تواند نماد قدرت 
عظیم جهان اسالم باشد. این اتفاق 
نامبارک در حالی صورت می پذیرد 
که مسلمانان از سراسر جهان برای 
انجام این فریضه، اقدام می کنند، 
اما عماًل شاهد این هستیم که حج، 
به  شکل عشیره ای اداره می شود و 
همان تفکر و سلیقه ی عشیره ای 
که در حاکمیت حجاز مطرح است، 
حِج با آن عظمت را اداره می کنند. 
ای��ن ی��ک فاجعه اس��ت ک��ه حج 
نمی تواند پیام عظیم خودش را به 
جهانیان برساند و دلیل این امر آن 
است که متولیان امر، اداره ی حج 
را در حد یک طایفه تنزل داده اند.
بنابراین، قدم اول این است که 
ماهیت هرکدام از احکام الهی و 
فروعات که در باب توحیدی مطرح 
است، تحلیل شود و الزم است که 
توجه داشته باشیم که فقه، بخشی 
از این رسالت را برعهده دارد و الزم 

است دیگر دانش ها و معارف را نیز 
مد نظر داشته باشیم تا از رهگذر 
همه ی آنها، شناخت الزم را به 

 دست آوریم.

بــه  نظر شما از دیــدگــاه 
تشیع ویژگی های حج به لحاظ 

اجتماعی و سیاسی چیست؟
آیات قرآن در باب حج بسیار 
ش��ف��اف و ص��ری��ح اس��ت و حتی 
س��وره ای در ق��رآن، به ن��ام حج، 
نام گذاری شده است. در مکتب 
تشیع نیز با نگاه قرآنی به ساختار و 
فلسفه ی حج، به  زیبایی توجه شده 
است، اما نکته ای که وجود دارد این 
است که الزم نیست ما مباحث را 
از زاویه ی تشیع، به  صورت خاص 
دنبال کنیم. البته الزم به  ذکر است 
که احکام فقهی تشیع، ممتاز است، 
اما به  لحاظ ماهیت و فلسفه، از 
دیدگاه شیعه، حج همان چیزی 
است که آیات الهی به زیبایی و 
درستی آن را تبیین کرده است و 
این آیات از آنجایی که متعلق به تمام 
جهان اسالم است، ما نمی توانیم 
بگوییم که می خواهیم یک حج 
شیعی انجام دهیم؛ بله، به لحاظ 
احکام و قواعد فقهی ممکن است 
احکام  ما با سایر مسلمین متمایز 
باشد، اما نباید چنین تصور شود 
که حج، باید یک حج شیعی باشد.

عــده ای معتقدند اساسًا 
حج، یک عمل فردی است، اما 
به لحاظ محدودیت زمانی، این 
عمل، به صورت جمعی صورت 
می پذیرد و اجتماع مسلمین در 
این همایش عظیم، نمی تواند 
دلیلی بر داشتن پیام سیاسی 
و اجتماعی بــاشــد. نظر شما 

درباره ی این مسئله چیست؟
خطاب های قرآنی، پاسخ این سوال 
را به  همراه دارن��د. در واقع این 
خطابات نشان دهنده ی این است 
که حج، نه امری فردی که امری 
فراگیر و اعالم عمومی است. وقتی 
بنا است که در یک محدوده ی زمانی 
خاص، همه ی کسانی که مستطیع 
هستند، در مکانی خاص، اعمال 
خاصی را انجام دهند، متوجه 
می شویم که امر به حج، نه امر به یک 
عمل فردی که امر به چیزی است 

که ماهیتی جمعی دارد.

اخــیــرًا آیت الله جــوادی 
آ ملی، ضمن اشاره به ماجرای 
حمله بــه ســفــارت عربستان 
و تحت الشعاع قــرار گرفتن 
برگزاری حج، فرموده بودند که 
حج را سیاسی نکنید. از نظر 
شما سیاسی نبودن حج یعنی 
همان قرائت سکوالر از حج یا این 
جمله ی ایشان بدین معناست که 
حج، نباید دچار سیاست زدگی 

شود؟
ص���ری���ح آی������ات ق�����رآن، 
نشان می دهد ماهیت حج، طوری 
است که نشان گر وحدت مسلمین 
و قدرت و شکوه اسالمی باشد، و 
راه بر مشرکین بسته شود. سیاست 
قرآنی وآی��ات الهی نشان گر این 
است که هرکسی اگر بخواهد این 
جنبه را از حج بگیرد، در اهداف 
الهی خدشه وارد ساخته و در 
واقع، حج را خنثی نموده است. 
امام خمینی این مسئله را به  خوبی 
توانستند برجسته کنند و آیت الله 
جوادی آملی نیز کتابی با عنوان 
»قداست و امنیت حج« دارند که در 
آن به این نکات اشاره های صریحی 
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داشته اند. لذا، اگر بخواهیم حج را 
با دیدگاهی سکوالر، تفسیر نماییم، 
کاماًل برخالف حقیقت آیات گام 
برداشته ایم. نکته ی دیگری نیز 
وجود دارد که بر مسئله ی حج، 
سایه افکنده و متأسفانه راه را 
برای فهم درست سیاست، مسدود 
کرده است. آن نکته این است که 
برخی می خواهند سیاستی را بر 
واقعه ی مبارک حج تحمیل کنند 
که براساس ضوابط، منافع و مواضع 
سیاسی ای است که با هویت حج، 
منافات دارد و در واقع، براساس 
برخوردهای سیاسی شکل گرفته 
است. از همین رو می توان گفت 
دو نوع سیاست در باب حج وجود 

دارد:
یکی سیاستی است که از ماهیت 

حج برمی خیزد و دیگری سیاستی 
اس��ت ک��ه از خ��واس��ت قدرت ها 
نشأت می گیرد و در ای��ن ای��ام 
هم می بینیم که این سیاست ها 
خصمانه است و حتی گاهی خود 
را به  شکل تهدیدهای نظامی و 
امنیتی جلوه گر می نماید. در واقع، 
مشترک لفظی سیاست، گاهی 
ب��رای ما گمراه کننده می شود. 
آیت الله ج��وادی آملی با دقت 
نظری که دارند، این تفکیک را بیان 
می نمایند و اشاره می کنند که این 
دو مدل از سیاست را باید جدا کرد. 
وقتی به سفارت عربستان حمله 
می شود، سیاستی شکل می گیرد 
که معنای منفی اش را بر جریان 
حج، تحمیلی می کند. حمله ی 
به سفارت عربستان، با ماهیت 

حج و معنایی از سیاست که در آن 
لحاظ شده است، در تنافی کامل 

می باشد.
نظر آیت الله ج��وادی آملی این 
اس��ت که باید ح��رف بزرگان را 
خوب فهمید و محکمات سخنان 
آنها را مدنظر قرار داد و متشابهات 
فرمایشات ای��ن ب��زرگ��ان را به 
محکمات برگرداند تا مسئله روشن 
شود. همگان شخصیت حضرت 
استاد و نوع نگاهشان به احکام 
� از جمله به حج � را می دانند و 
ایشان هم نظرات شان در مورد 
حج را در آثار مکتوب خود، تبیین 
کرده اند و این که گاهی ادعاها 
و حرف های ژورنالیستی مطرح 
می شود، نمی تواند مبنا و معیار 

قضاوت قرار گیرد.
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آیت الله شب زنده دار
ب���راس���اس روای���ت���ی از پیامبر 
اس��الم)ص(، نخستین گام برای 
فراگیری علم »انصات«، است که 
به معنای سکوت و متمرکز شدن 
در درس می باشد. براساس این 
روای���ت، »استماع« و »حفظ«، 

گ��ام ه��ای دوم و س��وم فراگیری 
علوم است، ولی گاهی مشاهده 
می شود که در حوزه های علمیه 
به مسئله ی »حفظ« توجه کافی 
نمی شود در حالی که بزرگان 
حوزه ی علمیه همواره برای آن 
که علوم را حفظ نمایند، آنها را به 

نظم و شعر در می آوردند و حفظ 
می نمودند و در واقع، حفظ کردن، 
یکی از سنت های فراموش شده ی 
حوزه های علمیه است و نسبت به 
آن، غفلت می شود و حتی برخی 
در ح��وزه آن را ضد ارزش تلقی 
می نمایند و در واقع، اهتمام به 

گیری دروس حوزوی است/ تقریرات مݡکمل فرا
 غناء و موسیقی از موضوعات هویت ساز هستند

گزارشنشست/مصطفیصالحی

درمراسمرونماییازدرسنامهخارجآیتاللهخامنهایدرموضوع»غنا«مطرحشد:

روز سه شنبه، اول مرداد 1398، با حضور پژوهشگران، طالب و اساتید حوزه های علمیه و همچنین شخصیت های 
حوزوی، در مرکز تخصصی فقهی ولی امر قم از درس نامه ی غنا و موسیقی � متن درس فقه خارج مقام معظم رهبری 
� رونمایی شد. سخنرانان این مراسم رونمایی، آیت الله محمدمهدی شب زنده دار )استاد حوزه ی علمیه و از فقهای 
شورای نگهبان( و آیت الله محسن اراکی )عضو خبرگان رهبری و دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی( 

بودند. در ادامه گزارشی از سخنان این دو استاد برجسته ی حوزه ی علمیه را می خوانید.
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حفظ مسائل علمی در سنین 
جوانی در نظام آموزش حوزه مظلوم 

واقع می شود.
یک بار رهبر انقالب می فرموند: 
ب��ن��ده در ک��الس درس مرحوم 
آیت الله العظمی ب��روج��ردی)ره( 
همیشه ج��ل��وی ک���الس درس 
می نشستم و از این طریق سعی 
می کردم تمرکز کاملی نسبت به 
مطالب استاد داشته باشم؛ این 
فرمایش رهبری در حالی است که 
متأسفانه گاهی مشاهده می شود 
برخی از طالب، امروزه در کالس 
درس حواسشان جمع نیست و 
مضاف بر این، تمرکز دیگران را نیز 
بر هم می ریزند ، در حالی که این 
کار صحیحی نیست و باید طالب، 
نسبت به کالس درس، توجه و تمرکز 

فراوانی داشته باشند.
در مورد اهمیت حفظ قرآن کریم 
در سنین جوانی باید عرض کنم 
که حفظ قرآن کریم، یک سرمایه ی 
بزرگ است و عالوه بر نورانیت، 
ظرفیت علمی عظیمی را پیش 
روی انسان می گذارد و رهبری 
فرمودند: بنده نسبت به مسئله ی 
»حفظ« اهتمام داشتم و حتی اگر 
یک صفحه می خواندم آن را حفظ 
می کردم، اما متأسفانه کسی نبود 
که بنده را تشویق کند تا در جوانی 
بتوانم قرآن حفظ کنم. البته الزم 
است اشاره داشته باشم که رهبر 
انقالب در نوجوانی با اهتمام ویژه 
موفق شده اند دوازده جزء قرآن 

کریم را حفظ کنند.
براساس روایت نبوی، چهارمین گام 
یادگیری علوم، »عمل به علم و نشر 
آن« است و علِم بدون عمل، ارزش 
و برکت ندارد و طالب باید ابتدا به 
علم خود عمل کرده و سپس آن  را 

به دیگران عرضه نمایند.
پرداختن به فقه و فراگیری آن، 
یکی از توفیقات الهی است و اگر 
طالب، به فقه با قصد قربت و برای 
رضای خداوند و اهل بیت بپردازند، 
حیات شان نورانی شده و قلوب شان 

دارای صفا و نورانیت خواهد بود.
الزم است خدمت شما عرض کنم که 
رهبر انقالب به علوم فقهی و حوزوی 
اهتمام خاصی دارن��د و ایشان، 
علی رغم مشغله های فراوان شان و 
به توصیه ی علمایی هم چون مرحوم 
آیت الله بهجت، هرگز درس خود را 
ترک نکرده اند و این منش ایشان 
نشان دهنده ی این است طالب 
باید ارتباط خود را با فقه رایج، حفظ 
کنند و تمرکز روی دروس تخصصی 
فقه نباید دلیل و یا توجیهی برای 

قطع ارتباط با فقه رایج باشد.
یکی از ارکان موفقیت در دروس 
ح��وزوی »نوشتن« و »تقریرات« 
می باشد و در واقع، تقریرات مکمل 
فراگیری دروس حوزوی محسوب 
می شود. روش صحیح تقریرنویسی 
هم آن است که طلبه سر کالس درس 
حاضر می شود و پس از کالس و 
اتمام سخنان استاد، برداشت های 
خود را مورد بررسی قرار می دهد و 
با رویکردی تحقیق محور مطالب را 
می نویسد و تقریر صحیح آن نیست 
که سخنان استاد را در همان کالس 

درس بنویسیم.
اما در مورد »غنا« الزم است به این 
نکته اشاره داشته باشم که گوش 
دادن به غناء و موسیقی مانع درک 
حقیقت بندگی و حرکت به سوی 
خداست و اگر صفحه ی دل انسان 
آلوده به غناء شود دیگر لذت بندگی 
را نمی چشد و کسی  که آلوده به غناء 
شود، دل لرزان و اشک نیمه شب 

نخواهد داشت.
متأسفانه گاهًا برخی موسیقی هایی 
از صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
پخش م��ی ش��ود ک��ه تناسبی با 
موازین اسالمی ندارد و حال که 
وضعیت چنین است، ما باید مراقب 
خودمان باشیم. رهبر انقالب بارها 
نسبت به این مسأله انتقاد داشته اند 
و چندین بار فرموده اند که بنده هر 
هفته نسبت به این موضوع تذکر 
می دهم. یکی از علمای بزرگ در 
گذشته گفته بود که رادیو نباید 
زیر عمامه ما قرار گیرد و این گفته 
نشان می دهد که طلبه برخی از 
امور حالل را هم نباید انجام دهد 
و طالب باید نسبت به حفظ ارزش 
عمامه خود که مال اسالم است 
توجه ویژه داشته باشند و بدانند 
که لذت طلبگی در ایجاد ارتباط 
نزدیک با حضرت حق است، در 
حالیکه برخی موانع از این امر 
جلوگیری می کنند و تالش برای 
تدوین دروس مقام معظم رهبری در 
زمینه ی موسیقی کار ارزشمندی 
است که کمک شایانی به محافل 

علمی خواهد کرد.

آیت الله اراکی
در مورد جایگاه امام در یک جامعه 
دینی الزم است به این نکته اشاره 
داشته باشم که قطعًا امام هر جامعه 
در شکل گیری هویت فرهنگی 
آن جامعه نقش مهمی دارد و این 
گزاره از مباحث مهم والیت است 
که هویت هر انسانی را امام او شکل 
می دهد و در واقع می توان گفت که 
والیت، هویت ساز است و این هویت، 
از طریق دانش فقه و توسط امام 
ساخته می شود و آن  را در چارچوب 

فقه استوار می کند.
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از این فقه، با عنوان »فقه نظام« یاد 
می شود و این فقه، فقهی است که 
تحقق آن به وجود دو طرف حاکم و 
محکوم نیازمند است و بدون وجود 
یکی از این طرفین، تحقق پیدا 
نمی کند، از جمله ی مثال های 
آن می توان به مسئله ی تشکیل 
حکومت اشاره نمود که برای تحقق 
آن وجود مأموِم تنها و اماِم تنها کافی 

نیست.
»فقه نظام« اضالع مختلفی دارد 
و ای��ن اض��الع هستند که به آن 
شکل می دهند و یکی از مهم ترین 
م���واردی ک��ه در شکل دهی به 
نظریات فقهی دارای اثر و جایگاه 
است، پرداختن به موضوع فقه 
مرتبط به فرهنگ است. در واقع 
هر مسئله ای، فقه خاص خودش 
را دارد و فرهنگ نیز از این گونه 
مسائل محسوب می شود و حتی از 
جمله ی پایه های علوم انسانی به  
شمار می رود که بدون وجود جامعه 
شکل نمی یابد و البته جامعه نیز 
بدون وجود رهبر استوار نمی شود 
و از همین رو این حاکمیت است که 

فرهنگ را تولید می کند.
آی��ه ی »قل اطیعوا الله واطیعوا 
الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل 
وعلیکم ما حملتم وان تطیعوه تهتدوا 
وما علی الرسول اال البالغ المبین« 
ضمن اینکه به شکل گیری جامعه 
اشاره می کند، وظیفه ی ابالغ این 
اطاعت را نیز بر عهده ی امام جامعه 
قرار می دهد. الزم است در این جا 
به این اشاره داشته باشم برخی بر 
این باورند که وظیفه ی رسول، فقط 
ابالغ پیام است، اما باید بدانیم که 
ابالغ حکم و فرمان خدا و رسول 
برای ساری و جاری شدن حاکمیت 
است، وگرنه صرف بالغ بدون اینکه 

قرار نباشد در میان مردم چیزی 
پیاده شود ب��ی ارزش و بی مفهوم 

خواهد بود.
برخی هم بر این ادعا تأکید دارند 
که بین فرهنگ و حکومت، رابطه ای 
وجود ن��دارد، در حالی که یکی از 
غلط     ترین جمالتی که در زمینه 
فرهنگ گفته می شود این است که 
فرهنگ و حکومت رابطه ای با هم 
ندارند و لزومی به ورود حّکام به این 
عرصه نیست. این افراد باید توجه 
داشته باشند که فرهنگ صحیح در 
جامعه ای با هرج و مرج و بدون وجود 
حاکمیت، هویت پیدا نمی کند و ما 
موظفیم آنچه که در ساخت هویت 
علوی و محمدی نقش دارد را مورد 
بررسی قرار داده و مورد تبیین قرار 

دهیم.
یکی از زیرمجموعه های بسیار مهم 
و تأثیرگذار فرهنگ، رسانه است و 
حکومت با استفاده از آن می تواند 
به ساخت و ترویج فرهنگ مبادرت 
کند و در حقیقت این فرهنگ و 
رسانه است که هویت افراد جامعه را 
می سازد و هویت مورد نظر حاکم، از 
طریق رسانه به مردم رسانده و ابالغ 
می شود و دعوت پیامبر عظیم الشأن 
ما به اسالم نیز نوعی کار رسانه ای 

است.
یکی از زیرمجموعه های فرهنگ 
در هر جامعه، غناست و فرهنگ 
هم هویت جامعه را صورت بندی 
می کند و غناء و موسیقی از 
موضوعات هویت ساز می باشد و 
این نکته هم از نکاتی است که فقه 
ما به آن توجه داشته است و آواز 
هم باید پیش از آنکه به آن، صرفًا 
به  عنوان یک عمل نگریسته شود،  
باید آن را نوعی دعوت، فراخوان 
و تحریک مخاطب قلمداد کنیم و 

توجه داشته باشیم که یک آواز و 
آهنگ می تواند تقوای انسان را 
به حرکت درآورد و البته آوازی 
دیگر هم می تواند شهوت انسان 
را تحریک کند و بر همین اساس 
است که علمای ما با استفاده از 
منبع دینی و فقهی این ضابطه 
و معیار را برای تشخیص این دو 
شکل از آواز، مشخص کرده اند و 
نشان داده اند که موسیقی حرام 

فراخوان شیطانی است.
هر سخنی و هر آوازی قرار نیست از 
رسانه ها پخش شود چرا که رسانه، 
انتقال دهنده ی هویت به جامعه 
محسوب می شود و نباید این طور 
شود که با توجیهات و بهانه های 
مختلف، رسانه به تریبونی برای بیان 
سخنان باطل تبدیل شود و کسی  
که می گوید هر سخنی اعم از حق و 
باطل باید در رسانه زده شود، سخت 
در اشتباه است و اساسًا نسبت به 
رسالت رسانه های جامعه اسالمی 

آگاهی ندارد.
بعضی از آهنگ ها موجب تحریک 
تقوا و معنویت و برخی تحریک رذایل 
می شود و علما براساس روایات، 
ضوابطی برای این دو گونه آهنگ 
و آواز تبیین کرده اند که یکی از 
مهم ترین این کارها، درس نامه غنا 
و موسیقی درس خارج مقام معظم 

رهبری است.
رهبر معظم انقالب به مسائل علمی 
و فقه های مضاف اهتمام خاصی 
دارند و ایشان با طرح مسائل علمی 
ناب در جامعه علمی نشاط آفرینی 
می کنند و درس��ن��ام��ه ی غناء و 
موسیقی یک بحث علمِی غنی 
می باشد که می تواند راه را برای 
طالبی که قصد پژوهش در این امر 

را دارند باز نماید.
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بیانات روز گذشته رهبر معظم انقالب 
در دیدار با مسئوالن برگزاری حج و 
تاکید ایشان بر سیاسی بودن این 
فریضه م��ورد توجه بسیاری قرار 
گرفت. چراکه اخیرا از برخی مراجع 
عظام تقلید نقل شده بود که »نباید 
حج را سیاسی کرد«. متاسفانه برخی 
رسانه ها در شبکه های اجتماعی نیز 
بدون دقت نظر، این دو دیدگاه را در 

تعارض و تقابل هم ارزیابی کردند!
با نگاهی دقیق به مبانی رهبر معظم 
انقالب در خصوص تکلیف سیاسی در 
اسالم، ضرورت بینش، دانش و داشتن 
تحلیل سیاسی امری ض��روری است. 
برای نمونه ایشان همواره بر سیاسی بودن 
فضای حوزه و دانشگاه به معنای داشتن 
فهم و بینش سیاسی تاکید کرده اند، اما به 
همان میزان نسبت به »سیاست زدگی« 

حوزه یا دانشگاه هشدار داده اند.
در بحث حج نیز سیاست دو معنا و جایگاه 
دارد. هویت سیاسی حج به معنای یک 
فریضه ای که هدف اصلی آن بیدار کردن 
مسلمانان در قبال ترفندهای دشمنان 
و ایجاد اتحاد و همدلی در یک کنگره 
ساالنه، کامال مورد اتفاق همه ی مراجع و 
بزرگواران است. اما آنچه که اخیرا برخی 
از مراجع تقلید بویژه حضرت آیت الله 
جوادی آملی هشدار دادند، جلوگیری 
از »سیاست زدگی« در فریضه حج است. 
چرا که عربستان و برخی از کشورها 
تالش می کنند حج را تحت تاثیر روابط 

سیاسی فی مابین قرار دهند.
عدم صدور ویزای حج به حجاج یمن، 

سوریه و قطر نمونه بارز آن است. بیان 
دقیق آیت الله جوادی آملی به خوبی 
این اصل را تبیین کرده است: »باید 
موضوع حج را از مسائل سیاسی بین 
دو کشور جدا کنید، چون ما باید هر 
سال به مکه برویم. بنابراین، اگر کسی 
رفت و سفارت عربستان را آتش زد ما 
آن را تقبیح می کنیم، زیرا هر چیزی 
راهی دارد. حج باید برگزار شود و نباید 
مسائل سیاسی را در آن دخالت داد، 
زیرا حج از جایگاه دینی برخوردار است 
و تعطیل بردار نیست و امیدواریم که 
امسال حج را به خوبی اقامه کنید« ]1[

جالب اینجاست که آیت الله جوادی 
آملی در همین دی��دار به تبیین 
هویت سیاسی حج پرداخته و به 
تفاوت برگزاری حج بعد از پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی و پیش 
از آن اش��اره کرد و ی��ادآور شدند: 
»تفاوت این دو حج در این است که 
ما می خواهیم پیام انقالب و خون 
شهدا را به جهانیان منتقل کنیم و 
این رسالت بزرگی است که بر دوش 
ما نهاده شده و باید از آن به خوبی 
بهره بگیریم. کعبه، حج و عمره با 
سخنرانی های امام راحل شناخته 
شد و این انقالب اسالمی بود که 
توانست حج را تفسیر کند و اصل 

اسالم از کنار کعبه برخاست« ]2[
نگاهی به تاریخ گذشته نیز به خوبی نشان 
می دهد سیره امام خمینی و رهبر معظم 
انقالب نیز تفکیک امر حج از بحران های 
سیاسی بین ایران و عربستان و منطقه 

است. پس از فاجعه خونین حج سال 66 
که امام راحل فرمودند: »اگر از صدام 
بگذریم، اگر مسأله قدس را فراموش 
کنیم، اگر از جنایت های امریکا بگذریمآ 
از آل سعود نخواهیم گذشت…«. در سال 
67 ایشان دستور پیگیری مجدد اعزام 
حجاج را صادر کردند که با کارشکنی 

عربستان محقق نشد.
بعد از حادثه ی غم بار منا نیز همواره 
رهبر معظم انقالب بر مقصر بودن 
کشور عربستان و ضرورت احقاق حق 
ایران تاکید کردند و از مسئوالن حج 
خواستند از جهت حقوقی و رسانه ای 
در سطح بین المللی این امر پیگیری 
شود، اما با درایت ایشان تنها پس از یک 
سال مجدد برگزاری حج محقق شد.

این دو نمونه نشان می دهد هویت سیاسی 
حج کامال متفاوت از سیاسی شدن حج 
است. آنچه که رهبر معظم انقالب و مراجع 
تقلید تاکید کرده اند نه تنها در تعارض با 
یکدیگر نیست، بلکه دقیقا مکمل همدیگر 
است. تعجب اینجاست که چرا برخی 
رسانه ها بدون تامل و بررسی سابقه تاریخی 
و حتی مطالعه کامل فرمایشات آیت الله 
جوادی آملی و سایر مراجع تقلید تنها به 

تیترهای ژورنالیستی اکتفا کردند.
خالصه کالم آنکه حج عبادتی با 
هویت کامال سیاسی است و در عین 
حال نباید دچار سیاست زدگی شود.

پانوشت ها:
1. آیت الله جوادی آملی: حج تعطیل بردار نیست.

2. همان.

»حج سیاسی«
 یا
 »حج سیاست زده«؟

یادداشت|احمدنجمی
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اغراق نیست اگر بگوییم در ایران 
پس از انقالب، با فاصله اندکی بعد 
از مقوله ی بحث انگیز اختیارات 
ولی فقیه، مبحث حجاب اجباری 
پررنگ ترین خط کشی ها را در میان 
ایدئولوژی حکومت و مخالفین آن 
ترسیم کرده است. طی این چهل 
سال، دو طرف نزاع هرچه در جیب 
داشته اند، خرج کرده اند، گفتنی ها 
را گفته اند و ح��اال مدت هاست 
رسیده اند به مرحله ای که می توان 
یارگیری عمومی نامید. در یک سو، 

سمبه ی پر زور کارگزاران فرهنگی 
و البته انتظامی حکومتی هاست 
و در جانب دیگر پروپاگاندای 
زبردست مخالفین حجاب اجباری 
که فریادهای اعتراضی شان را از 
حنجره ی اپوزیسیون و سلبریتی های 
داخ���ل و خ���ارج و اغ��ل��ب از کف 
شبکه های اجتماعی، به گوش 

همگان می رسانند.
به هر حال اکنون، موسم تنازع 
بقاست! گویی که امروز، پوشاندن 
سر بانوان جامعه )تاکید بر »سر« 

و »بانوان« نقطه ی ثقل درگیری 
را دقیقًا مشخص می کند( تنها 
یک تفاوت در دیدگاه نیست، بلکه 
َسمبلی از میزان برتری یا شکست 
هریک از دو گفتمان موجود است. 
سال ها پیش، قانونی مبنی بر 
لزوم رعایت حجاب نوشته شده و 
به مقتضای قانونیتش، باید اجرا 
شود. مخالفینش همواره در تالش 
بوده اند تا گفتمان شان را به نظر 
اکثریت مبّدل کنند، بلکه بتوانند 
زیربنای این قانون مدنی، یعنی 

یادداشتوارده|صادقبابایی

محّجبه  های پراݡگماتیست می خواهیم!
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خواست اکثریت مردم را از آن خود 
نمایند. اما طرفداران قانون حجاب 
اجباری، بارها اعالم کرده اند که 
همچون مخالفین نمی اندیشند. 
آنها معتقدند یک پای ثابت قانون، 
مفاد شریعت الهی است که مشمول 
رفراندوم نمی شود و حتی المقدور و 
در هر حالی می بایست اجرایی شود.
شکی نیست که زمان گفتگو حول 
صحت و سقم یک قانون، تا پیش از 
وضع آن قانون است و از ساعتی که 
قانون تصویب و اجرایی می شود، 
قانون گذار و مجری قانون، حق 
و چه بسا تکلیف خود می داند که 
با متخّطیان قانون برخورد نماید. 
فرقی نمی کند که شما معتقد به آن 
قانون باشید یا منتقد سرسخت آن؛ 
و همچنین تفاوتی در میان نیست 
که آن قانون رعایت حجاب در 
ایران باشد یا قانونی در هندوستان 
مبتنی بر لزوم احترام به مخلوقات 

غیربشری …! قانون، قانون است.
من نه قصد انتقاد از قانون حجاب 
را دارم و نه میخواهم ازو نمدی 
بسازم ب��رای دف��اع از ایدئولوژی 
حاکم. هیچکدام. مقصود من از 
این سخن پراکنی ها صرفًا آن است 
که به لوازم قانون برشمردن مقوله 
حجاب توجهی دوباره معطوف کنم 
و گام بعدی پساقانون مندی حجاب 

اجباری را توصیف نمایم. به نظر 
می رسد به استناد آنچه باهم مرور 
کردیم، قانونی شدن حجاب، مساوی 
بود با اجبار و الزام تک تک شهروندان 
به رعایت آن، چه بدان عقیده و باور 
داشته باشند یا نداشته باشند. حال 
به نظر می رسد، پس از قانونی شدن 
رعایت حجاب گام دیگری می بایست 
توسط تبلیغات چیان حکومت 
برداشته می شد که نشد و آن عبارت 
است از نوعی فرهنگ سازی معطوف 
به هدف. شبیه آنچه توسط نیروی 
انتظامی، جهت ترویج فرهنگ 
استفاده از کمربند ایمنی انجام 
پذیرفت. به عبارت دیگر، قبوالندن 
این نکته به شهروندان که عمل به 
قانون حجاب همچون بستن کمربند 
ایمنی برای شان فواید ملموسی به 
همراه دارد، ولو اعتقادی به حجاب 
و استفاده از کمربند ایمنی ندارند یا 

حتی از آن بیزارند!
اگر از تشبیهات محّجبه و غیرمحّجبه 
به شکالت تمیز و مگس آلود و ازین 
دست تبلیغات عمیق! بگذریم، 
م��ی ت��وان ادع��ا ک��رد ک��ه تاکنون 
فرهنگ سازی در راستای حجاب، 
اغلب با منطق موافقینش صورت 
پذیرفته، نه با ُدسُتوری عرفی و 
همه کس فهم؛ منطقی که اگر 
مخالفین بدان باور داشتند مسلمًا 

دیگر اسم شان مخالف نبود! به 
طور شفاف، قبله ی آمال مبّلعین 
حجاب تاکنون ای��ن ب��وده است 
که به مخاطبین خود بباورانند، 
بی حجابی منجر به بی عفتی ست 
و الج��رم همچون ویروسی َنَفس 
نفس افراد و صفای روح شان را به 
شماره و مخاطره می اندازد. چندین 
دهه این منطق را جار زده اند و تا 
امروز، هر روز بیش تر از دیروز عقب 
نشسته اند، غافل از این بوده اند که 
جوان و نوجوان کنونی، بیش از هر 
وقت دیگری به توصیه های متعالی 
دینی، نگاهی تردیدناک می اندازد 
و براحتی حاضر نیست، م��د و 
برندهای جهان شمول دنیای مدرن 
و پست مدرن را وانهد تا در عوضش 
امور درشتناک و بعضًا ناملموسی 
چون غیرت و حیا و عفت را برای 

خود بخرد.
این قبیل ارزش های الهی همواره 
ستایش گران و قدرشناسان خود 
را دارد، اما فی الحال باید در فکر 
این دشواره بود که با کدام جدال 
احسن و کدامین لطایف الحیلی 
می توان چادر بر سر نسلی انداخت 
که ذهنش از پذیرش چادر و فلسفه ی 
دینی آن سر ب��از می زند! چطور 
می توان ادبیاتی را ترویج نمود که 
با عقل اب��زاری و معیشت اندیش 
انسان م��درن نیز سر سازگاری 
داشته باشد و متقاعدشان کند. 
نوعی نتیجه انگاری در مقوله ی 
حجاب که اگر کارگر بیفتد، در کنار 
محجبه های معتقد، می توان از ُیمن 
حضور محجبه های منفعت اندیش در 
جامعه نیز بهره برد. افرادی که صرفًا 
با رویکرد پراگماتیستی و جلب منافع 
روان��ی شخصی، خواهان حجاب 
شده اند اما در هرحال، محّجبه اند.
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مبحث حجاب جزء مباحثی است 
که از زوایای مختلفی مورد بررسی 
قرار گرفته و می گیرد و خاستگاه 
پرسش های فراوانی شده است. 
برخی از پرسش ها برون دینی است 
که در سرفصل های فلسفه اخالق، 

فلسفه حقوق، فلسفه دین و حتی 
فلسفه سیاست قابل پیگیری است. 
برخی از پرسش ها درون دینی 
است که خاستگاه اصلی آنها علم 
فقه است و متأسفانه با این مباحث 
فنی و تخصصی بعضا برخوردهای 

ژورنالیستی می شود که نوشتار 
جناب بابایی از این سنخ است و ما 
را بر آن داشت تا به نقد آن بپردازیم:

1. نویسنده محترم می فرمایند:
»مخالفین حجاب، همواره در تالش 

یادداشتوارده|میثمفتحی

تأملی در نوشتار
 »محّجبه های پراݡگماتیست می خواهیم«

چندی پیش یادداشتی با عنوان »محّجبه های پراگماتیست می خواهیم!« به قلم صادق بابایی در مباحثات 
منتشر شد، آقای میثم فتحی پیرامون این مطلب، دیدگاه ها و نکاتی را مطرح کرده اند که در ادامه می خوانید:
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بوده اند تا گفتمانشان را به نظر 
اکثریت مبدل کنند، بلکه بتوانند 
زیربنای این قانون مدنی، یعنی 
خواست اکثریت مردم را از آن خود 

نمایند.«

اشکال1:
تالش برای جلب نظر اکثریت، بدون 
پشتوانه عقالیی، چه برسد به عقلی.

اشکال۲:
آیا پشتوانه قانون مدنی، خواست 

اکثریت است؟
اگر هست، که نیست، کجا و با چه 

ادله ای ثابت شده است.

۲. می فرمایند:
»طرفداران قانون حجاب اجباری 
معتقدند، یک پای قانون، مفاد 

شریعت است.«

اشکال۳:
اگر همه نه، اما کثیری از معتقدان 
حجاب اجباری چون حقیر، تمام 
مبنای همه قوانین را شریعت 
می دانند، مگر منطقه الفراغ و آن 
در اموری است که شرع مستقیما 
منع و ردع��ی ن��دارد که دخلی به 

حجاب ندارد.

 اشکال۴:
قائالن نتیجه گرایی در وضع قانون 
)کسانی که معتقدند؛ قانونی قانون 
است که پذیرش عام داشته باشد(، 

اجماال با اشکاالت زیر مواجه اند:
ال��ف. خود این قانون، که قانون 
باید اینچنین باشد، آیا پذیرش 
عام دارد یا نه؟ و اگر ریشه عقالنی 
دارد، استداللش کدام است؟ البته 

استدالل استنتاجی نه استقرائی.

ب. با این مبنا، باید دائما برای تدوین 
قانون، آزمون و خطا کرد.

ج. درپی هر ماده قانونی، رفراندومی 
الزم است.

د. مالک قانون خوب در نزد مردم 
متغیر است و ممکن است قانونی 
با منافع برخی در تعارض باشد، 
اما با منافع دیگران، خیر. چه 

باید کرد؟

۳. نویسنده محترم می فرمایند:
»قانونگذار و مجری قانون،حق و 
چه بسا تکلیف خود می دانند که 
با متخطیان قانون برخورد نمایند. 
فرقی نمی کند که شما معتقد به 
قانون باشید و یا منتقِد سرسخت و 
همچنین، تفاوتی در میان نیست 
که آن قانون، رعایت حجاب باشد یا 
فالن قانون. در هندوستان، قانون، 

قانون است.«

اشکال۵:
حق و تکلیف متفاوت اند. حق قابل 
سلب و درگذشتن است، اما تکلیف، 

خیر.

اشکال۶:
مجری قانون مکلف به اج��رای 

اجتماعی آن است، نه قانونگذار.

اشکال۷:
قیاس قوانین شرعی و اعتبارات 
بشری، مع الفارق است، چرا که بیان 
شد؛ قانونی مسموع و مطاع است 
که مشروع باشد، البته نه از جنس 

.Legitimacy

۴.نویسنده محترم می فرمایند:
»م����ق����ص����ود م�����ن از ای���ن 
سخن پراکنی هاصرفا آن است که 

به ل��وازم قانون برشمردن مقوله 
حجاب، توجهی دوباره معطوف کنم 
و گام بعدی پساقانونمندی حجاب 

اجباری را توصیف نمایم.«

اشکال۸:
سرتاسر نوشتار، تکرار مدعایی 
 Noise بدون دلیل است، نه توصیف

.Fallacy

۵.مؤلف محترم، قانون اجبار 
کمربند ایمنی را با حجاب قیاس 

می کنند.

اشکال۹:
قیاس این دو قانون مع الفارق است 
چرا که بسیاری از قوانین، مانند 
کمربند نتایج محسوسی ندارند. 
نتایج برخی این جهانی و برخی 

آن جهانی اند.

اشکال1۰:
آیا هر آنچه ثمره محسوس دارد، 
قانون می شود؟ و یا هر قانونی باید 
ثمره محسوس داشته باشد؟ این 
اشکال، اشکال قبل نیست، بلکه 
تحلیل غلط آن، مبنای اشکال قبل 
است. مثال ثمره محسوس ماده 15 
اعالمیه جهانی حقوق بشر در باب 

ملیت، چیست؟

۶.مؤلف محترم می فرمایند:
»م���ی ت���وان ادع���ا ک���رد تاکنون 
فرهنگ سازی در راستای حجاب، 
اغلب با منطق موافقینش صورت 
پذیرفته، نه با دستوری عرفی و همه 

کس فهم.«

اشکال11:
می توان ادعا کرد، اما اثبات هم 
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می توان کرد؟ بعید است.

اشکال1۲:
نمی توان ژورنالیستی و عامیانه به 
مباحث فقهی و فلسفه حقوقی ورود 
کرد و از کارشناسان، انتظار پاسخ 
ژورنالیستی داشت، بلکه هر علمی 

ترمینولوژی خاص خود را دارد.

اشکال1۳:
منطق موافقین حجاب، بدون دلیل، 
در مقابل منطق همه کس پسند و 

عرف، قرار گرفته است.

7. نویسنده محترم می فرمایند:
»قبله آمال مبلغین حجاب تاکنون 
این ب��وده است که به مخاطبین 
خود بباورانند، بی حجابی منجر به 
بی عفتی است و صفای روحشان را 

به خطر می اندازد.«

اشکال1۴:
پ��ی��ش ف��رض م��ؤل��ف ک��م��اک��ان 
نتیجه گرایی در قانون است که 
رد آن گذشت و کثیری از موافقان 
حجاب اجباری وظیفه گرایانه 
می نگرند، ن��ه نتیجه گرایانه. 
شریعت، الزم االجرا و حجاب از 
مصادیق گ��زاره ه��ای آن است، 
پس حجاب ضروری است. قطعا 
لحاظ مصالح و مفاسد واقعیه 
از ناحیه شارع مقدس، منتج به 
بهترین نتیجه است، اما الزاما بشر 
دسترسی به نتایج واقعیه ندارد تا 
آنها را مبنای وضع قانون قرار دهد.

۸. نویسنده محترم می فرمایند:
»جوان و نوجوان کنونی بیش از هر 
وقت دیگری به توصیه های متعالی 

دینی

نگاهی تردیدناک دارد و به راحتی 
ح��اض��ر نیست م��د و برندهای 
ج��ه��ان ش��م��ول دن��ی��ای م���درن و 
پست مدرن را وانهد تا در عوضش 
امور درشتناک و بعضا ناملموسی 
چون غیرت و حیاء و عفت را برای 

خود بخرد.«

اشکال1۵:
مغالطه تعمیم ناروا در مورد وضعیت 

جوانان.

اشکال1۶:
مغالطه گزاره هایی با سورهای 
کلی نما و بدون داده ه��ای آماری 

صحیح.

اشکال1۷:
مغالطه ط��رد شق س��وم: چ��را که 
ایشان، حیاء و عفت را در مقابل مد 
قرار داده اند، در صورتی که این دو 

مانعه الجمع نیستند.

اشکال1۸:
مغالطه بار ارزش��ی کلمات؛ امور 

درشتناک و ... .

اشکال1۹:
حیاء و عفت در مقابل ِبرندند، در 
حالیکه حیاء صفت و مد و ِبرند، 

موصوف اند.

۹.نویسنده محترم می فرمایند:
»چ��ط��ور م��ی ت��وان ادب��ی��ات��ی را 
ترویج نمود که با عقل اب��زاری و 
معیشت اندیش انسان مدرن نیز 

سازگاری داشته باشد.«

اشکال۲۰:
پیش فرض معنای مدرن شدن جامعه 

به چه معناست؟ و اساسا مدرنیته چه 
 Normativeدخلی به گ��زاره ه��ای
دارد؟ چه دخلی به ارزش ه��ای 

اخالقی و حقوقی دارد؟

اشکال۲1:
گزاره کلیه بی دلیل: عقل انسان های 

مدرن همه ابزاری است.

اشکال۲۲:
سنخ همین مباحث شما چگونه 

برآمده از عقل ابزاری است؟

1۰.نویسنده محترم می فرمایند:
»نوعی نتیجه انگاری در مقوله 
حجاب که اگر کارگر بیافتد، در کنار 
محّجبه های معتقد، می توان از یمن 
حضور محجبه های منفعت اندیش 

در جامعه نیز بهره برد.«

اشکال۲۳:
تقابل بی دلیل بین محجبه های 
معتقد و محجبه های منفعت اندیش 
موجب در غلطیدن در مغالطه طرد 
شق سوم شده است.کأنه محجبه 
نمی تواند هم معتقد باشد و هم 

منفعت اندیش.

اشکال۲۴:
گویا نویسنده محترم تفاوتی بین 

مفاهیم فلسفی زیر قائل نیستند:
Pragmatism:عمل گرایی

Conclusionalism:نتیجه گرایی

Utilitarianism:منفعت گرایی

اشکال۲۵:
نوشتار انتظار خواننده را در تنویر 

موضوع تأمین نمی کند.
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»ت��ن��دروی« ب��ه ع��ن��وان ی��ک آفت 
اجتماعی در مواجهه با دگراندیشان 
ظهور و بروز می یابد. تندروها- بر 
ف��رض فهم صحیح از آرم��ان ه��ا و 
ارزش هایی که مدعی آن هستند- به 
واسطه تعلقی که به دین، مذهب و 
یا گفتمان خود دارند، هویت خود 
را با شاخصه های حداکثری تعریف 
می کنند. لذا، به واسطه کوچک ترین 
زاوی��ه و اختالف نظر و ع��دول یک 
جریان از آن شاخصه ها، آن را خارج 
از گفتمان مطلوب خود تلقی کرده 
و م��دام دچ��ار »دی��گ��ری س��ازی« و 
مرز بندی هویتی با آنان می شوند. 
با گسترش ابزارهای ارتباط جمعی، 
این آفت فرهنگی ظرفیت می یابد تا 
نقش خود را در نزاع های بین المللی 
و نیز جنگ های خونین بیش از 
پیش تثبیت کند. همین امر موجب 
می شود جریان ها و دولت های 

متخاصم جهت »دشمن هراسی« 
روی جریان های تندروی حریف 
سرمایه گذاری کنند. این معامله 
دو دستاورد مهم دارد: اول آنکه 
یکپارچگی اجتماعی جریان مقابل 
متفرق و آسیب پذیر می شود و دوم، 
افکارعمومی را نسبت به گفتمان 
رقیب ترسانده و مبارزه با آن را موجه 

و بلکه ضروری می نمایاند.
به عنوان نمونه، موفقیت جمهوری 
اس��الم��ی در ح��رک��ت ب��ه سمت 
تمدن  سازی اسالمی، بار دیگر اسالم 
سیاسی را به عنوان ظرفیتی عظیم 
در برابر ابرقدرت های منفعت طلب 
دنیا م��ورد توجه ق��رار داد. لذا، 
س��رم��ای��ه گ��ذاری ب��ر جریان های 
افراطی با هدف »اسالم هراسی« 
در دستور کار قدرت های استکباری 
قرار گرفت. جریان های سلفی در 
اهل سنت و معادل آن جریان های 

رادیکال شیعی که به برائتی ها 
شهرت یافته اند، هر کدام به نوعی 
پازل اسالم هراسی غرب را تکمیل 
کرده و آتش جنگ را میان جهان 
اس��الم شعله ور ساختند. تا آنجا 
که علمای شیعه و سنی در برابر 
رفتار نامعقول این جریان ها فتوا 
صادر کرده و مرزبندی خود با این 
جریان ها را اعالم کردند. فتوای 
مشهور آیت الله خامنه ای مبنی بر 
حرمت توهین به مقدسات اهل 
سنت در سال 1389 و نیز ابداع 
عنوان »شیعه لندن نشین« جهت 
تقابل فرهنگی با این جریان در سال 
1395 بیانگر مخاطرات این انحراف 

اجتماعی است.
توجه به این تجربه بیانگر آن است 
که تندروی در سلب مشروعیت از 
گفتمان ها در افکار عمومی نقش 
بسزایی دارد. از این رو تأمل درباره 

انقالب هراسی 
در حوزه را 
جدی بگیریم

یادداشتوارده|سیدیاسرتقوی
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نقش مواضع رادیکال در حوزه که به 
اسم دفاع از »حوزه انقالبی« مراجع، 
اساتید و صاحب نظران و مخالف خود 
را با ادبیات نامناسب متهم به ضدیت 
با دین، نظام و انقالب و نیز همراهی 
با معاندان می کنند، ضروری به نظر 
می رسد. این برخوردهای شبه تکفیری 
که سعی دارد دگراندیشان را از دایره 
انقالب حذف کند بیش از آنکه به 
تقویت گفتمان انقالب اسالمی در 
ح��وزه کمک ک��رده باشد، منجر به 
»انقالب هراسی در حوزه« خواهد شد.
پر واض��ح اس��ت مشروعیت یابی 
انقالب اسالمی نه از سنخ قدرت های 
سیاسی رایج در دنیا، بلکه برآمده از 
قدرت اجتهاد و فقاهت در حوزه های 
علمیه است. انقالب اسالمی نیازمند 
آن است که در بستر علمی حوزه های 
علمیه هم مشروعیت خود را بازیابی 
و تقویت کند و هم به پرسش های 
اساسی پیرامون اداره نظامات 
سیاسی و اجتماعی تحت زعامت 
ولی فقیه به پاسخ های کارآمد برسد. 
در چنین شرایطی نمی توان انتظار 
داشت علما، اساتید و صاحب نظران 

درباره تمام مسائل مرتبط با انقالب 
و اداره نظام به یک نحو فکر کنند و 

برداشتی یکسان داشته باشند.
مواجهه نامحترمانه با اختالف نظرها 
بیش از آنکه بیانگر تعصب نسبت به 
انقالب و نظام باشد، نمایاننده منطق 
حاکم بر گفتمان انقالب در حوزه 
است. بی شک اساتید حوزه نسبت 
یکسانی با انقالب و نظام ندارند اما 
می توانند در رونق فقهی حوزه ها 
مؤثر باشند و در برخی مقاطع نیز 
در حد ظرفیت خودشان همراهی 
کنند؛ لکن با نگاه به منطق مخرب 
برخی رسانه ها ترجیح می دهند 
فاصله خود را با آنچه »حوزه انقالبی« 
و »دغدغه نظام« نمایانده می شود 
حفظ و بلکه بیشتر کنند. از سوی 
دیگر این نامالیمت ها به جریان های 
معاند این امکان را می دهد تا با 
تشدید شکاف های نظری و رفتاری 
بتوانند ظرفیت اجتماعی روحانیت 
که همان ظرفیت اجتماعی انقالب 
اسالمی است را متفرق و آسیب پذیر 

نمایند.
با ای��ن تفصیل قابل توجه است 

همانطور که جریان های رادیکال 
شیعه می توانند تهدیدی علیه وحدت 
و یکپارچگی جامعه اسالمی و عامل 
شیعه و اسالم هراسی باشند، ادبیات 
رادیکال در حوزه نیز این ظرفیت 
و توان را دارد با »انقالب هراسی« 
و افزایش تنش در بدنه حوزه های 
علمیه، فرصت هایی که می توان در 
راستای طرح پرسش های علمی و 
فقهی استفاده کرد را به تهدیدی 
علیه رابطه حوزه و نظام تبدیل کند. 
از این منظر شاید اهمیت تذکر آیت 
الله خامنه ای در دیدار رمضانیه اخیر 
خود با طالب بیش از پیش روشن 
شود که فرمودند: »در حوزه ممکن 
است در مسائل گوناگون اختالف 
 نظر وجود داشته باشد؛ در مسائل 
علمی که اختالف  نظر هست، در 
جهت گیری های فکری که اختالف 
 نظر هست، در زمینه های سیاسی 
هم اختالف  نظر ممکن است باشد؛ 
این اشکال ندارد؛ اختالفات را باید 
مدیرّیت کرد. مواظب باشید اختالف 
 نظرها به درگیری و تشّنج و ناخن 
زدن به چهره ی یکدیگر نینجامد.«!
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مقدمه: بافت فرهنگی، اجتماعی 
شهرهای مذهبی ایران به خاطر 
اماکن مذهبی و ح��رم ام��ام��ان و 
ام���ام زادگ���ان، ه��م��واره در طول 
تاریخ، اقتضائات و شرایط خاصی 
را ایجاب می کرده و بر همین اساس 
نیز در طول اعصار مختلف شاهد 
آن هستیم که نوعی هماهنگی 
و تناسب میان کالبد شهر و نظام 
معنایی و رفتاری ساکنان و زائران 
وجود داشته است. اما طی سال های 
اخیر این هماهنگی و تناسب، تحت 
تاثیر مداخالت شهری اطراف این 
اماکن، به ویژه اجرای طرح توسعه 
و نوسازی حرم ها قرار گرفته است. 
توسعه کالبدی و ساخت و سازهای 
فراوان، به صورت اجتناب ناپذیری 
تاثیرات خود را در عرصه فرهنگی و 
زیست اجتماعی شهر گذاشته است.
اطراف حرم حضرت معصومه)س( 
بعد از اجرای طرح های توسعه دچار 

تحوالت فراوان شده و تقریبا تمام 
حرم در محاصره پاساژها )دقت 
نمایید که به دلیل تفاوت خاستگاه 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و 
کارکردی، پاساژ غیر از بازار است( و 
پارکینگ ها قرار گرفته است. امروزه 
هیچ زائری نمی تواند به حرم راه یابد 
و از اتمسفر معنوی حاکم بر حرم 
بهره مند گردد، اال اینکه در رفت و 
برگشت خود به حرم از انبوه پاساژها 
و مجموعه های فروشگاهی اطراف 
حرم عبور نماید. چنین طرح های 
توسعه ای با این حجم از ساخت 
و سازها به ویژه پاساژها، فرهنگ 
خاص خود را به همراه خواهند آورد، 

همچنان که امروزه آورده است.
ب��ازاره��ای سنتی اط��راف اماکن 
مذهبی حداقل از سه جهت با پدیده 

مدرن پاساژ تفاوت دارند:
محصوالت: در بازارهای سنتی، 
عموما مایحتاج های روزان���ه یا 

سوغاتی  ارائه می شد و از این جهت 
تعارضی با فعل زیارت نداشت. اما 
پاساژهای امروزی مملو از وسائل 
تزئینی، تجمالتی، طال و  جواهرات 
و لباس های مجلسی و… است که 
هر زائری را غرق زرق و برق خود 

می کند.
فروشندگان: ب��ازاره��ای سنتی، 
عموما توسط اف��راد به اصطالح 
حاجی بازاری  متشرع اداره می شد؛ 
ام��ا فروشندگان و گردانندگان 
پاساژها عموما دختران و پسران 
جوان هستند که از لحاظ پوشش و 
رفتار تعارضی آشکار با فضای حاکم 

با بازارهای سنتی دارند.
روح حاکم: روح حاکم بر بازارهای 
سنتی، قناعت و کسب روزی حالل 
اس��ت، اما روح حاکم در فرهنگ 
پاساژی فروش بیشتر و کسب سود 
حداکثری؛ به همین دلیل نیز 
فعالیت بازارهای سنتی به صورت 

زوال معنویت در طرح توسعه حرم حضرت معصومه)س(
نگاهیجامعهشناختیبهپاساژسازیاطرافحرمحضرتمعصومه)س(|محمدوکیلی
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طبیعی براساس اوق��ات شرعی 
تنظیم می گشت و در ساعاتی که 
اختصاص به اعمال عبادی داشت، 
به صورت نیمه تعطیل درمی آمد، 
اما پاساژ به دلیل حاکمیت روح 
سرمایه داری، نمی تواند خود را بر 
محور اوقات شرعی تنظیم کند مگر 

به صورت تصنعی و اجبار قوانین!
در فضای بازارهای سنتی چنین 
هماهنگی و انسجامی بین اعمال 
معنوی و تجارت بازار، مانع ایجاد 
تناقض در نقش های بازار و  اماکن 
زی��ارت��ی می گشت، ام��ا فرهنگ 
پاساژی و مراکز خریدی از فرهنگ 
متفاوتی سرچشمه می گیرد و تبعات 
اجتماعی متفاوتی را رقم می زند 
که نشانه های ایجاد چنین گسلی 
را امروزه در شهر قم شاهد هستیم.
اگر امروزه گشتی در اطراف حرم 
زده باشید نشانه های بسیاری از این 
گسل فرهنگی ایجاد شده را شاهد 
خواهید بود؛ از پوشش فروشندگان، 
محصوالت عرضه شده که شامل 
اقالم تزئینی و فاقد کاربرد چینی 
گرفته تا طال و  جواهرات و لباس های 
مجلسی، تا پرسه زنی های بی هدف 
زائرانی که به قصد زیارت آمده اند 
و اکنون گرفتار زرق و برق بازار 
شده اند. اگر مسیرتان به پارکینگ 
طبقاتی حرم افتاده باشد شاهد 
خواهید بود مسافران و زائران چگونه 
به گروگان گرفته شده و  مجبور 
می شوند برای رسیدن به حرم از این 
همه زرق و برق سان ببینند و باالجبار 

دست به جیب شوند.
در چنین توسعه  بی محابایی که بدون 
توجه به روح مکان صورت گرفته، 
هویت یکپارچه از هم گسسته و 
معنویت از دست رفته است. فضای 
جدید، هویتی جدید می طلبد که در 

آن مولفه های دینی، فراگیری خود 
را از دست داده و مجبور به پذیرش 
هم زیستی با مولفه های غیردینی 
خواهند شد. این تغییر ماهیتی را 

در چند عرصه می توان شاهد بود:
امروزه تملک فضاهای اطراف حرم 
در اختیار کسانی است که به پشتوانه 
اقتصادی عظیم و سرمایه داری، 
توانسته اند ملکی تجاری در اطراف 
حرم خریداری نمایند و جالب آنکه 
هیچ یک از این سرمایه داران، خود 
ساکن جوار حرم نمی شوند و این 
مکان ها را به عنوان منبع درآمدی 
برای خود می پندارند. در حالی که در 
فضای سنتی، حرم توسط الیه های 
متعددی از مومنان در برگرفته می شد 
که هر کدام تالش می کردند برای 
برخورداری از فضای معنوی و ثواب 
بیشتر، در اطراف حرم ساکن شوند. 
چنین رقابتی عموما براساس تمکن 
مالی و پشتوانه اقتصادی نبود، بلکه 
رنگ و بویی از جنس معنویت داشت.

در فضای سنتی، نمادها و نشانه  های 
فراوانی از دین داری الیه های اطراف 
حرم را می شد یافت، دینداری که بر 
مدار و محور مرجعیت و عالمان دینی 
می گشت، اما امروزه، اطراف حرم از 
مردمان دیندار مرجعیت محور خالی 
شده است و در نتیجه شاهد دینداری 
فرد محور و فاقد مرجع هستیم. اگر 
در چنین محیطی مراجع تقلید، و 
علمای دینی حتی در محیط پیرامون 
حرم، احساس غربت کنند و به کوچه 
پس کوچه های بافت قدیم قم پناه 
ببرند، نباید متعجب ب��ود! بیوت 
بسیاری از مراجع که مأمن مومنان 
و زائ��ران بود تخریب شده است، 
حتی منزل بنیانگذار حوزه علمیه 
قم در آستانه صدمین سال تاسیس 

آن تخریب شده است!

عوامل تغییر بافت فرهنگی و هویتی 
شهر قم را باید در چنین تحوالتی 
جست. تحوالتی که معنویت و  تقدس  
اولین قربانی آن است. زائرانی که از 
راه دور و  نزدیک به قصد جالی روحی 
و کسب ثواب، از زندگی روزمره َکنده 
و به چنین مکانی پناه آورده اند، نه 
تنها به آسایش روحی دست نخواهد 
یافت، بلکه به عنوان لقمه ای آماده 
توسط فرهنگ سرمایه داری مدرن 
بلعیده خواهد شد و به جای صفای 
باطن، محصوالت مادی و  معنوی 
چنین کالبدی را به ارمغان خواهند 
برد. خطر چنین مسئله ای آنگاه 
بیشتر به چشم خواهد آمد که توجه 
کنیم حجم باالیی از زائران را مردم 
شهرستان های کوچک و دوردستی 
تشکیل می هند که به سبب حضور 
پررنگ سنت در زندگی شان، از خطر 
فضاهای مدرن تا حدودی در امان 

مانده بودند.
از همین روی، به نظر می رسد هشدار 
اخیر بعضی از مسئوالن همچون مدیر 
حوزه علمیه خواهران، تولیت آستان 
حضرت معصومه)س( و نماینده قم 
در مجلس شورای اسالمی، مبنی بر 
اینکه »دشمن از طریق هنجارشکنی 
در زمینه حجاب و عفاف می خواهد 
مبانی و ارزش های دینی را زیر سؤال 
ببرد« تقلیل و فروکاستن چنین 
مسئله ای به توطئه دشمن، و غفلت 
از عوامل و زمینه های واقعی وقوع 
چنین پدیده ای است؛ وقتی که ما 
خودمان با چنین غفلت ها و عدم 
توجه به تبعات اقدامات، معنویت را 
به مسلخ برده ایم، هر چقدر هم که 
فریاد برآریم و از طرح و نقشه دشمن 
برای تغییر سبک زندگی و پوشش 
جوانان و دختران بگوییم، نتیجه ای 

عایدمان نخواهد شد.
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گویی ویژگی های ممتاز پدر، اینک 
در فرزندش نیز نمایان شده بود. سید 
محمود حسینی شاهرودی را احیاگر 
سنت پیاده روی اربعین دانسته  اند. 
فرزند او سید محمد نیز این سنت 
را به کّرات به انجام رساند. گفته 
می  شود که او بیش از صد بار پیاده به 
کربال رفت. آماری که بسیار شگفت 
می  آید. سید محمد در محضر پدر از 
اسرار این پیاده روی مطلع شده بوده 
و ترک آن را روا نمی  دانسته است. 
پدرش گفته بود که من تا بیست و 

یک سالگی سید محمد را از خود 
دور ننمودم.

سید محمد شاهرودی در نجف به 
دنیا آمده بود. پدرش سید محمود 
پس از درگذشت سید ابوالحسن 
اصفهانی به زعامت شیعه نائل آمد. 
م��ادِر سید محمد نیز دختر شیخ 
محمدرضا فاضل نیشابوری از 
روحانیون پاک نهاد نجف محسوب 
می  شد. سید محمد ع���الوه بر 
پدر، از محضر میرزا هاشم آملی و 
عبدالحسین رشتی استفاده کرده 

بود. در شانزده سالگی موفق شد 
که سطوح را سپری کرده و به درس 
خارج وارد شود. این مهم با وجود سن 
کم، البته مایه اعجاب بوده است. 
حضور مستمر سید محمد پای درس 
پدر کافی بود تا تقریرات درس اصول 
و فقه ایشان را به رشته  تحریر درآورد 
و از جانب پدر اجازه اجتهاد دریافت 
کند. گفته می  شد که مرحوم سید 
محمود شاهرودی به سختی اجازه 
اجتهاد صادر می  کرده است. از این 
رو در نجف وی را »ذوالشهادتین« 

آیت اهلل العظمی سید محمد شاهرودی،
 پاسدار اعتقادات شیعه

آیت الله سید محمد شاهرودی فرزند آیت الله العظمی سید محمود حسینی شاهرودی روز شانزدهم تیر 1398 
رحلت کردند. در ادامه به این مناسبت مطالبی را پیرامون ابعاد شخصیتی این مرجع عالیقدر می خوانید:
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نامیده بودند؛ چرا که اجازه  او به 
مانند شهادت و اجازه  دو فقیه عاِلم 
محسوب می  شده است. عالوه بر 
پدر، سید جمال الدین گلپایگانی 
هم برای سید محمد اجازه اجتهاد 

صادر کرد.
بیشترین ُانس و ُالفت اما میان پدر 
و پسر بود. هر زمان که پدر کسالت 
احوالی داشت، سید محمد بود که 
جای او به امامت نماز می  ایستاد. 
گفته می  شود در برخی مواقع نیز سید 
محمود شاهرودی به پسر خود اقتدا 
می  کرده است. مرحوم سید محمود 
همچنین احتیاطات مسائل شرعی را 
به فرزند خود ارجاع داده بود، و این به 
معنای اوج اعتماد پدر به پسر محسوب 
می  شد. همین نحوه اعتماد بود که پس 
از درگذشت سید محمود شاهرودی، 
بسیاری از مقلدان وی از فرزندش سید 

محمد شاهرودی تقلید کردند.
سید محمد ک��ه زاده  نجف بود 
و تحصیل و ت��دری��س را در این 
شهر ب��ه ان��ج��ام رس��ان��ده ب��ود، با 
سخت گیری های حاکمیت بعثی 
مجبور به ت��رک ع��راق ش��د. او در 
سال 1359 به ایران آمد و در قم 
ساکن شده و به تدریس فقه و اصول 

مشغول شد.

برخی آثار و افکار
سید محمد آثاری نیز به رشته تحریر 
درآورد. عالوه بر رساله عملیه، توضیح 
مناسک حج، درس های ویژه بانوان، 
کتاب الطهاره، کتاب الصوم نیز از جمله 
آثار اوست که همگی سویه  ای فقهی 
دارد. اگرچه از سید محمد شاهرودی 
در مجادالت کالمی و اعتقادی چندان 
ردپایی دیده نمی  شود، اما پاسخ او 
به برخی استفتائات، نمایانگر بنای 

فکرِی او است.

به عنوان نمونه  ای از اندیشه  او، 
م��ی ت��وان موضعش در خصوص 
دم��وک��راس��ی را بیان ک��رد. وی 
دموکراسی را مقبول نمی  دانست. 
گفته بود که دموکراسی به معنای 
غربی آن که حکومت مردم بر مردم 
است، مورد قبول اسالم نیست. 
»دموکراسی به این معنا که همه 
امور به رأی مردم بستگی داشته 
باشد، حتی در تشریع و همچنین 
به م��ردم آزادی در رفتار، حتی 
ارتکاب محرمات به صورت آشکار و 
بدون هیچ قید و بندی را می  دهد، 
بلکه حکومت از این آزادی فردی 
حمایت می  کند، چنین مفهومی 
از دموکراسی مورد قبول اسالم 
نیست«]1[. وی با پیش کشیدن 
برخی از معایب دموکراسی و آن 
را رو در روی شریعت اسالمی قرار 
دادن، به نفی کامل دموکراسی 
حکم کرده بود. او همچنین معتقد 
بود که درخواست های مجلسی که 
غیراسالمی باشد، جایز نیست و 
نمی  باید به حکم آن گردن نهاد. 
چرا که حق قانونگذاری تنها از آن 
خداست و در مجالس غیراسالمی 
ای��ن اص��ل م��راع��ات نمی  شود و 
شایسته  اعتنا نیست. سید محمد 
ش��اه��رودی ب��ا استناد ب��ه اینکه 
والیت و سرپرستی غیرمسلمانان 
بر مسلمانان جایز نیست، پذیرش 
قوانین غیرمسلمانان را جایز 

نمی  دانست.
در س��خ��ن��ان و ن��ظ��ری��ات سید 
محمد نهایت م��دارا با دیگران و 
غیرهمکیشان دیده می  شود. در 
پاره  ای از احکام، او عنوان می  کند 
که واج��ب است با غیردینداران 
با عطوفت و از دِر رحمت برخورد 
شود. اما در پاسخ به استفتائی نیز 

اینچنین می  گویند که: برای کفار 
می  توان طلب هدایت کرد؛ اما پس 
از مرگشان جایز نیست که طلب 

آمرزش صورت گیرد ]2[.
نیاز به گفتن نیست که سید محمد 
بر شعائر دینی تأکید بسیار داشته 
است. مجالسی که همواره در بیت 
ایشان در ای��ام عزا و ش��ادی اهل 
البیت)ع( برقرار بوده نیز گواه این 
موضوع است. وی بر خالف برخی 
اختالف نظرها در خصوص شعائر 
حسینی و ضربه زدن و جاری شدن 
خود در هنگام عزاداری، این امور 
را جایز می  شمرده اس��ت. او در 
خصوص ماجرای بحث برانگیز غلو 
در شیعه نیز معتقد بود که غلو تنها 
به این معناست که انتساب برخی 
افعال را به پیامبران و امامان بدون 
محوریت خدا در نظر آوریم. در غیر 
این صورت، خداوند به پیامبر و ائمه 
قدرتی داده که در برخی امور تصرف 
کنند و این به معنای غلو نخواهد بود.
با ذکر برخی از آراء آیت الله سید 
محمد شاهرودی، می  توان او را 
پاسدار اعتقادات بنیادین شیعه 
دانست. اعتقاداتی که اگرچه با 
برخی از چالش ها در دنیای امروز 
همراه است، اما وی می  کوشید تا 
از آن پای پس نکشد و تمام قامت 
از آن به دفاع بپردازد. این فقیه 
شیعه، شانزدهم تیر ماه 1398 در 
94 سالگی دیده از جهان فروبست.

روحش شاد

پانوشت ها
]1[ نقل از پایگاه اطالع رسانی آیت 

الله سید محمد شاهرودی.
]2[ م��س��أل��ه 1852- پ��ای��گ��اه 
اطالع رسانی آیت الله سید محمد 

شاهرودی.
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آی��ت ال��ل��ه شیخ حسین حقانی 
زنجانی؛ متولی مدرسه حقانی قم 
و فرزند مؤسس این مدرسه روز 
سه شنبه 25 تیرماه در سن 85 
سالگی درگذشت. مرحوم شیخ 
حسین حقانی، خود نیز از فعاالن 
حوزوی نیم قرن اخیر بود و مقاالت 
متعددی از وی در نشریات حوزوی 
منتشر شده که می تواند نمایانگر 
دغدغه طالب و روحانیون دوره 
معاصر باشد. او که در سال های 
پس از انقالب به عضویت در هیأت 
علمی دانشکده الهیات دانشگاه 
الزهرا نیز درآمده بود، دوره ابتدایی 
تحصیالت کالسیک را در زنجان 
آغاز کرد و پس از آنکه پدرش بر اثر 
فشارهای حاکمان حزب دموکرات 

آذربایجان علیه اقشار مذهبی مجبور 
به مهاجرت همیشگی از زنجان شد، 
حسین حقانی نیز دوره دبیرستان 

را در تهران گذراند.
مرحوم حقانی در زندگینامه خود 
نوشته که پدر تاجرش مایل بود این 
فرزندش همچون پدران و اجدادش 
که ساکن روس��ت��ای مجتهدپرور 
خوئین زنجان بوده اند، در سلک 
روحانیت درآید و عالم دینی شود. 
حسین حقانی از 17 سالگی و از 
سال 1330 وارد حوزه علمیه قم 
شد. او در دوران طوالنی تحصیالت 
حوزوی، در جلسات درس فقهایی 
چون آیات عظام بروجردی، خمینی، 
شریعتمداری، داماد و میرزا هاشم 
آملی شرکت ک��رد که بیشترین 

استفاده او، حضور 23 ساله در درس 
خارج فقه مرحوم آیت الله سید کاظم 

شریعتمداری بوده است.
هشت سال از طلبگی شیخ حسین 
حقانی می گذشت که پدرش حاج 
علی حقانی )1362-1276( تصمیم 
گرفت مدرسه ای برای طالب قم بنا 
کند. ابتکار این تاجر نیکوکار زنجانی 
م��ورد استقبال آیت الله العظمی 
بروجردی واقع شد و او در آخرین 
سال حیات به همراه مرحوم آیت الله 
سید احمد شبیری زنجانی به بازدید 
این مدرسه نیمه کاره آمد و از آقای 
حقانی اعالم حمایت کرد. حاج علی 
حقانی همچنین زمینی را در اختیار 
آیت الله مشکینی قرار داد تا مدرسه 

الهادی را در آنجا بسازد.

حقانی؛
 نامی به 
وسعت تاریخ 
معاصر

یادداشت|علیاشرففتحی

بهبهانهدرگذشت
تولیتمدرسهحقانی
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ای��ن م��درس��ه پ��س از وف��ات آق��ای 
بروجردی با نام »منتظریه« افتتاح 
شد و شیخ حسین حقانی نخستین 
مدیر آن بود]1[. مدتی نیز محمد 
مجتهد شبستری؛ نواندیش دینی 
معاصر مدیریت مدرسه را بر عهده 
داشت و سرانجام به پیشنهاد شیخ 
حسین حقانی، مدرسه در اختیار 
آقایان بهشتی و قدوسی قرار گرفت 
تا با نظم مورد نظر آنان پیش برود 
و طالب با دانش های روز نیز آشنا 

شوند.
مرحوم آیت الله حقانی در کنار 
نقش آفرینی در مدرسه پدر که از 
همان زمان به نام خانوادگی آنها 
شهرت یافت، در نشریات حوزوی 
آن روزگار نیز قلم می زد و با فعاالن 
فرهنگی قم ارتباط داشت. یکی از 
نخستین تجربه های نویسندگی 
وی در جریان همکاری با تیم 
مؤلفان کتاب »زن و انتخابات« در 
زمستان سال 1339 شکل گرفت و 
او به همراه آقایان مکارم شیرازی، 
محمد مجتهد شبستری، علی 
حجتی کرمانی، عباسعلی عمید 
زنجانی و زین العابدین قربانی در 
دفاع از فتاوای فقهایی که فعالیت 
سیاسی و اجتماعی زن��ان را بر 
خالف شرع می دانستند، قلم زد. 
در آن زمان شیخ حسین حقانی 
طلبه ای 26ساله بود. همچنین 
یکی از نخستین نوشته های 
مطبوعاتی او گزارشی است که در 
30 سالگی از کتاب »چگونه پدر 
خوبی باشید؟« نوشت؛ کتابی که 
اولیور اسپرجن انگلیش نوشته و 
ربیع مشفق همدانی به فارسی 
ترجمه کرده بود. آقای حقانی 
در این گزارش برای بیان مفاسد 
اجتماعی فرهنگ غرب به کتاب 

»زن و انتخابات« ارج��اع داده 
است ]2[.

نوشته های مطبوعاتی آقای حقانی 
از دهه چهل تا اواخر دهه هشتاد 
شمسی به طور منظم ادامه داشت 
و در این نیم قرن، مقاالت مختلفی 
درباره نگاه اسالم به تاریخ، فقه، 
حقوق، فلسفه، اقتصاد و روانشناسی 
نوشت که بیشتر آنها در مجله 
»درس ه��ای��ی از مکتب اس��الم« 
منتشر شده است. او طبق عادت 
مألوف حوزویان فعال در عرصه 
کتاب و مطبوعات، نیم نگاهی به 
فلسفه غرب هم داش��ت و در نقد 
آرای فالسفه ای همچون کانت از 
منظر اسالمی مقاالتی نوشته است. 
او البته دغدغه های هر دوره را در 
مقاالت خود در نظر می گرفت؛ اگر 
اغلب مقاالت او در دهه چهل و پنجاه 
در دفاع از نهاد خانواده نوشته شده 
است، در دهه های پس از انقالب با 
توجه به نیازهای جدید، از اقتصاد 
و روانشناسی اسالمی می نوشت و 
حتی نقد غلو شیعی را از نظر دور 

نمی داشت ]3[.
آقای حقانی که سال 1339 جزو 
نویسندگان کتاب »زن و انتخابات« 
ب��ود و در آن، فعالیت سیاسی و 
اجتماعی زنان را زمینه ساز فساد 
اخالقی می دانست، در تیرماه 
سال 1358 طی مقاله ای با عنوان 
»مسائل زنان در جمهوری اسالمی« 
با اش��اره به سخنان تحقیرآمیز 
محمدرضا شاه علیه زنان، از فعالیت 
سیاسی و اجتماعی زنان در جریان 
پیروزی انقالب اسالمی تمجید 
کرد و نوشت: »اما ]درباره[ شرکت 
فعاالنه زنان در امور اجتماعی و اداره 
کشور باید گفت که در قوانین اسالم، 
برای نمونه قانونی دیده نمی شود که 

زنان را محبوس و زندانی در خانه 
بداند و از خروج زن از خانه و شرکت 
در امور اجتماع صریحا منع کند و 
لزوم پوشش برای زنان )حجاب( 
در مقابل مردان و عدم اختالط با 
آنان هرگز چنین مفهومی ندارد 
… اسالم نه تنها شرکت زنان را به 
طور معقول در مراسم دسته جمعی 
ممنوع نکرده، بلکه در پاره ای از 
موارد نیز واجب نموده است، مانند 

حج …« ]4[.
تغییر فتوای فقها درب��اره فعالیت 
سیاسی و اجتماعی زنان، در این 
مقاله مرحوم آیت الله حقانی نیز 
به چشم می خورد. او که در جوانی 
علیه حق رأی زنان نوشته بود، در 
این مقاله می گوید: »اما از حیث 
دخالت در اداره امور کشور، زن نیز 
حق رأی دادن و حق رأی گرفتن 
دارد. چنان که امام خمینی رهبر 
انقالب اسالمی ایران این مسأله را 
به صراحت بیان فرمود و در رفراندوم 
اخیر نیز مورد عمل واقع شد و سایر 
مراجع نیز آن را تأیید نمودند و با این 
رفراندوم، زنان به عنوان نیمی از 
جمعیت ایران فعاالنه حضور  و سهم 
خویش را در انقالب و نحوه اداره 
کشور با جدیت و عالقه فوق العاده ای 
نشان دادند، و نیز زنان می توانند در 
احزاب اسالمی که بهترین ضامن 
و پشتوانه جمهوری اسالمی است 

فعاالنه شرکت کنند« ]5[.
مرحوم حقانی در ادامه این مقاله 
کوشیده به برخی شبهات درباره 
تبعیض آمیز بودن احکام اسالم به 
زیان زنان پاسخ دهد و از عادالنه 

بودن این احکام دفاع کند.
با این حال نام حقانی و مدرسه 
حقانی در چند ده��ه اخ��ی��ر با 
جنجالی ترین رخدادهای سیاسی 
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و قضایی گره خورده است. پس از 
آنکه مدیران این مدرسه )بهشتی و 
قدوسی( به عنوان نخستین سران 
دستگاه قضایی جمهوری اسالمی 
منصوب شدند، برخی از طالب این 
مدرسه همچون روح الله حسینیان، 
سید ابراهیم رئیسی، علی رازینی، 
مصطفی پورمحمدی، محسنی 
اژه ای، حسینعلی نّیری و محمدی 
ری شهری نیز شغل قضاوت را بر 
ادام��ه تحصیالت ح��وزوی ترجیح 
دادند و به تبعیت از مدیران خود وارد 
سیستم قضایی شدند؛ به گونه ای 
که نام مدرسه حقانی نیز به عنوان 
مرکز تربیت این قضات جنجالی و 
مهم در تاریخ معاصر ایران ماندگار 

شده است.
همچنین ماجرای اختالفات شدید 
دکتر بهشتی و آقای مصباح یزدی 
بر سر افکار دکتر علی شریعتی نیز 
در سال 1356 در مدرسه حقانی 
رخ داد. این دو که استادان مهم این 
مدرسه بودند، مورد حمایت دو طیف 
از طالب موافق و مخالف شریعتی 
قرار داشتند و سرانجام وزنه دکتر 
بهشتی که مدیریت مدرسه را نیز بر 
عهده داشت، سنگینی کرد و آقای 

مصباح مجبور شد به همراه طالب 
مخالف شریعتی از مدرسه حقانی 

خارج شود.
مدرسه حقانی در اوایل دهه شصت و 
پس از ترور آقایان بهشتی و قدوسی 
و درگذشت ح��اج علی حقانی، 
اختالف و انشعاب مهم دیگری 
را نیز تجربه کرد و برخی اعضای 
هیأت امنا و استادان آن همچون 
آقایان شیخ احمد جنتی، مرحوم 
مشکینی و شیخ یوسف صانعی 
به خاطر اختالفات مدیریتی با 
شیخ حسین حقانی از این مدرسه 
کناره گرفته و مدرسه جدیدی به 
نام »شهیدین بهشتی و قدوسی« 
تأسیس کردند که در این سه دهه با 
نام مدرسه شهیدین از مدارس مهم 

حوزه قم بوده است.
مرحوم حقانی زنجانی در این سال ها 
عالوه بر سرپرستی مدرسه حقانی و 
تدریس و اقامه نماز جماعت در آن، 
به تدریس در دانشگاه های تهران 
و الزهرا می پرداخت و به نوشتن 
مقاالت و تألیف کتب ادامه می داد. 
هرچند مدرسه حقانی در این دو دهه 
فضای متفاوتی داشت که چندان 
با سلیقه و منش متولی آن همسو 

نبود و او نیز البته ترجیح می داد 
چندان در اداره مدرسه دخالت 
نکند. درگذشت او پایان نیم قرن 
تکاپوی یک روحانی فعال است که 
می کوشید همپای تحوالت زمان 
پیش برود و به تربیت طالب آشنا 
به دانش های روز همت بگمارد. 
راه مرحوم حقانی پس از انقالب با 
شدت و کثرت بیشتری در مدارس 
و مؤسسات حوزوی پیگیری شد، 
به گونه ای که او به حاشیه رفت و کمتر 
طلبه ای او را می شناسد و نامی از او 

شنیده است.

پانوشت ها
]1[ گفتگو با مجله شاهد یاران، 

شماره 38، دی 1387، ص 46.
]2[ درس هایی از مکتب اسالم، سال 
ششم، شماره سوم، دی 1343، 

ص 38.
]3[ حکم غالت از دیدگاه اسالم، 
مجله درس هایی از مکتب اسالم، 
شماره 396، اسفند 1372، ص 37.
]4[ مجله درس ه��ای��ی از مکتب 
اسالم، شماره 220، تیر 1358، 

ص 54.
]5[همان، ص 56.
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بی راه نیست اگر محمدباقر صدر را 
با تفکر نظام سازی اش معرفی کنیم. 
مطرح کردن فقه به صورت یک نظام 
منسجم، یکی از دغدغه های او بود. 
شهید صدر در کتاب »اقتصادنا« 
همین روّیه را دنبال کرده بود و 
به یک ساختار و نظام اقتصادی 
می اندیشید. او گفته بود که این 
قدم اول است که من بر می دارم و 
امیدوارم محققان بعدی قدم های 
دیگری بردارند. شهید صدر در 
خصوص نهاد مرجعیت نیز همین 
رویکرد را داش��ت. گفته بود که 
نهاد مرجعیت نمی باید براساس 
محوریت یک شخص دنبال شود. به 
این معنا که محور، اقدامات مرجع و 
فتوای او نباشد که به مجرد فوت آن 
شخص، همه اقدامات از هم بپاشد. 
وی معتقد بود که کارها باید نهادینه 

ش��ود و از شخص محوری خارج 
گردد. همین روحیات و تعلیمات 
شهید صدر، در شاگردانش نیز 

مؤثر افتاد.
دو تن از شاگردان صدر، مقدمات 
مؤسسه ای در خصوص دائره المعارف 
فقه اسالمی ب��راس��اس فقه اهل 
ب��ی��ت)ع( را پیشنهاد می دهند. 
سید علیرضا حائری پیشنهاد این 
مؤسسه را به سید محمود هاشمی 
شاهرودی می دهد. وی نیز این 
ط��رح را با آیت الله خامنه ای در 
میان می گذارد. آیت الله خامنه ای 
در  س��ال 1369 طی حکمی به 
آیت الله شاهرودی عنوان می  کند: 
مجموعه ای که حاکی از همه ابواب 
و انظار و مؤلفات این عرصه وسیع 
)فقهی( باشد در دست نیست. لذا، 
اینجانب که مدت هاست در آروزی 

تهیه ی دائره المعارف فقه اسالمی 
بر مذهب اهل بیت)ع( می باشم 
جنابعالی را برای انجام این اقدام 

بزرگ شایسته می دانم.
هاشمی شاهرودی که دی��ده از 
جهان فروبست، مسئولیت این 
مؤسسه به دیگر شاگرد شهید 
ص��در اف��ت��اد. حائری ف��ردی بود 
که به گفته  ی خودش، نخستین 
ب��ار پیشنهاد ای��ن مؤسسه را به 
هاشمی شاهرودی داده بود. این 
بار مسئولیت اصلی این مؤسسه 
نیز به حکم رهبری برعهده  ی او 
افتاد. سید علیرضا حائری متولد 
کربال بود. به نجف رفته و در محضر 
حضرات خویی و ام��ام خمینی 
حاضر شد. اما بیشترین تأثیر را از 
سید محمد باقر صدر برد. وی قبل 
از حضور در نجف، برخی از آثار 

آیت اهلل حائری، 
به دنبال 
نظام سازی 
حوزوی



نسخه مکتوب / شماره 2 )مسلسل 23( / تابستان 1721398

شهید صدر را خوانده و شیفته  ی 
آن شد. همین عالقه، او را به درس 
محمدباقر صدر کشاند. او اما یکی 
از کوچک ترین اف��راد حاضر در 
محفل صدر بود. »یک روز به قصد 
درس آق��ای صدر حرکت کردم، 
به کالس درس ایشان وارد شدم، 
وقتی وارد کالس شدم دیدم همه 
افراد حاضر، از نظر سنی بسیار از 
من بزرگ تر هستند. آن زمان آنها 
را نمی  شناختم، اف��رادی مانند 
سید باقر حکیم، محمود هاشمی، 
شیخ برهان و غیره. من آن زمان 
17 سال سن داشتم، پس از دیدن 
این بزرگان هیبت آنان مرا مغلوب 
کرد، بسیار خجالت کشیدم و به 
حجره خودم که در مدرسه آقای 
بروجردی بود، برگشتم و بسیار 
خودم را مالمت کردم که چرا به 
کالس درسی که این بزرگان بودند، 
وارد شدم«. اما این شرمساری سبب 
نمی  شود که وی از درس شهید صدر 
پای پس بکشد. »پس از گذشت 
زمانی تصمیم گرفتم که عصر حتما 
به کالس درس اصول ایشان بروم، 
عصر به کالس رفتم هنوز استاد 
نیامده بود، سالم کردم و همه جواب 
سالم من را دادند و احترام کردند، 
بعد از مدت کوتاهی استاد آمد، 
همگی به احترام ایشان ایستادیم، 
استاد مکثی روی من کرد و لبخندی 
زد و سپس درس را شروع کرد، پس 
از آن در کالس های صبح و عصر 
استاد شرکت کردم«]1[. حائری 
مدتی را در محضر شهید صدر به 
تلمذ پرداخت، اما در سال 1351 
به دلیل فشارهای حاکمیت بعثی، 
به ایران آمد. حضور او در محفل 
صدر، تأثیرات اندیشه  ای بسیاری 

بر او گذاشت.

برخی نظرات
حائری تفکر نظام  سازی در اسالم 
را می  پسندید و بارها به آن تأکید 
داش��ت. معتقد بود که اس��الم در 
خصوص بسیاری از علوم سخنی 
نگفته است، اما نظام  سازِی آن علم 
را ترسیم کرده است. به عنوان نمونه 
عنوان کرده بود که اسالم دارای علم 
اقتصاد نیست، همچنان  که فیزیک و 
شیمی و طب هم ندارد، ولی مکتب 
اقتصادی دارد؛ یعنی آنچه سزاوار 
است انجام بگیرد. به تعبیر دیگر، 
علم، آنچه واقع است را می  گوید، اما 
اسالم می  گوید که چه چیزی سزاوار 
است که باشد. وی مقاله مبسوطی 
در خصوص نگاه محمدباقر صدر در 
خصوص مفهوم قانون  گذاری نوشته 
و در آنجا به این شیوه  ی نظام  سازی 

پرداخته بود.
حائری به حوزه  های علمیه نیز نقد 
داشت. می  گفت که حوزه نظریه 
جدیدی در اصول تولید نکرده 
است. بر این باور بود که با وجود 
کتابخانه  های تخصصی فراوان و 
کادرهای خوبی برای تحقیق که 
در حوزه وجود دارد، اما در مجموع 
از لحاظ علمی و تولید علم حوزه 
علمیه ایران نه تنها رشد نکرده، 
بلکه ُافت هم داشته است. وی 
به عنوان مثال اشاره می  کرد که 
در علم اصول عمده نظریاتی که 
االن در قم مطرح می  شود نظریات 
گذشتگانی همچون میرزای 
نائینی، آقاضیاء عراقی، آخوند 
خراسانی، شیخ انصاری، آقای 
خویی است و تولید جدیدی صورت 
نگرفته است. وی معتقد بود که 
حوزه  های علمیه ایران در تولید 
کیفی علم عالوه بر اینکه نسبت 
به حوزه علمیه نجف افت داشته، 

نسبت به دانشگاه  های داخلی 
نیز در سطح پایین  تری قرار گرفته 
است. حائری گفته بود که حضور 
طلبه  ها و روحانیون در پست  های 
مختلف بسیار فریبنده است و 
بسیاری را از مرام طلبگی خارج 
کرده است. به تعبیر او، برخی 
افراد از ابتدا طالب علم نبوده  اند 
و به دنبال دنیا طلبی و پست و مقام 
بوده  اند و به حوزه های علمیه وارد 

شدند.
وی همچنین نسبت به عوام  زدگی و 
وابستگی معیشت روحانیت به مردم 
ابراز نگرانی کرده و گفته بود که این 
مسأله نیز یکی از عوامل ُافت حوزه 
است و مجال تولید علم را نمی  دهد. 
در این خصوص گفته بود: وقتی 
درآمد منبر بسیار خوب باشد، طلبه 
زمان و فکر خود را صرف تولید علم در 
حوزه نمی  کند و برای درآمد بیشتر در 
صف منبر قرار می  گیرد. این مسائل 
از جمله عوامل فریب دهنده طلبه 
است، طلبه خود باید عزم راسخی 
داشته باشد و در مقابل این عوامل 
بایستد، اما در حال حاضر چنین 

طلبه  هایی نادر هستند.
این شاگرد شهید صدر که چنین 
دغدغه حوزه و نظام  سازی آن را 
داشت، بر اثر سکته مغزی چند روزی 
در بیمارستان بستری بود و سرانجام 
در بامداد 27 تیر ماه دیده از جهان 

فرو بست.
روحش شاد.

پانوشت ها
]1[ به نقل از مصاحبه آیت الله 

حائری با شفقنا.
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29 تیر سالروز درگذشت آیت الله 
عبدالکریم حائری مشهور به آیت الله 
مؤّسس است. حوزه ی مهجور قم با 
تالش های ایشان نقطه ی عطفی 
برای فقاهت شیعی گشت و محوری 
برای آشنایی با معارف شیعی قرار 

گرفت.
ایشان در عنفوان جوانی با مهاجرت 
علمی خویش به کربال، سامرا و نجف 
-مراکز علمی قابل توجه آن ایام- 
توانست عالوه بر دانش اندوزی و به 
دست آوردن ملکه اجتهاد، جایگاه 
علمی خود را برای همگنان خود 
به اثبات رسانده و از این راه پس 
از هجرت به قم، حوزه ی آن دیار را 

رسمیت ببخشد.
در این میان چهره ی علمی حائری 
و آرای علمی او در پرتوی فعالیت 
اجتماعی اش قرار گرفته و نتوانست 
جایگاهی درخور توجه در فضای 

علمی حوزویان باز نماید. حال آنکه 
اگر گفتنی های علمِی او بیش از 
فقیهان واصولیاِن مشهور نباشد، 
بی تردید اندیشه های فقهی و 
اصولی اش کمتر از دیگران نخواهد 

بود.
در این میان می توان به مواردی 

اشاره داشت:

1. غیبت اهل تسنن
پس از مقدس اردبیلی در تراث 
فقهی شیعه در مساله ی غیبت، 
بحث از فرعی فقهی رونق گرفت 
مبنی بر اینکه آیا غیبت اهل سنت 
و بدگویی از آنان جائز است یا جایز 
نیست. اردبیلی با استناد به آیه ای 
که مسلمانان را از غیبت برادران 
خود نهی نموده؛ آنان را از خوردن 
گوشت برادرانشان برحذر می نماید، 
غیبت اهل تسنن را حرام می داند. 

ولی مشهور عالماِن پس از او با انتقاد 
از فتوای اردبیلی، غیبت سنّیان را 
جائز بلکه مستحب اعالم می کنند.

شیخ عبدالکریم حائری با جانبداری 
از فتوای اردبیلی غیبت اهل سنت و 
بدگویی از آنان را حرام می داند و معتقد 
اس��ت: هیچ گونه دلیل و مستندی 
وجود ندارد تا عمومات و اطالقاتی 
که مکّلفین را از غیبت مسلمانان 
نهی می نماید، قید زده و تنها غیبت 

از شیعیان را حرام نماید ]1[.

۲. تخصص در اجتهاد
در اندیشه ی فقهی شیعی مرسوم 
و رایج است که فقیِه مورد رجوع 
م��ردم بایستی در تمام باب های 
فقهی اجتهاد نموده و نظرات خود 
را در اختیار مکّلفین قرار نماید و 
به همین جهت، مکّلفین به یک 
فقیه رجوع می نمایند. ولی آیت الله 

نگاهی به 
برخی آراء 
آیت اهلِل 
مؤسس

یادداشت|
محمدصادقحسینزاده

بهمناسبت۲۹تیر،
سالروزدرگذشت
آیتاللهشیخعبدالکریمحائری
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مؤّسس اعتقاد داشت لزومی ندارد 
که مردم در همه مسائل به یک فقیه 
رجوع نمایند. بهتر این است که در 
فقه قسمت های تخصصی قرار داده 
شود و فقیه پس از آن که یک دوره 
فقه عمومی را پشت سر گذاشت، در 
یک قسمت معین متخصص شود. 
مکّلفین نیز در آن قسمت به او رجوع 
نمایند. در دیدگاه ایشان، چنانچه 
چنین تقسیمی در فقه صورت بگیرد 
با انضباط فقهی و پاسخگویی فقهی 

بهتری روبرو خواهیم بود ]2[.

۳. اعتباِر فهم مکّلف
روشن است که مکّلفان برای عمل 
کردن مطابق فقه شیعی بایستی به 
فقیهان رجوع نمایند. در این میان 
این سؤال پرسیدنی است که آیا 
مکّلف در رجوعش به فقیه نیز باید به 
فقیه رجوع نماید؟ به بیانی روشن تر 
آیا مکّلف برای آنکه بداند رجوعش 
به فقیه مطابق فقه شیعه هست یا 
نیست نیز باید به فقیه رجوع نماید یا 
در این مساله رجوع به فقیه بی معنا و 
به تعبیری دچار دور منطقی است؟

بیشتر فقهای متأخر معتقدند در این 
مسأله رجوع به فقیه درست نیست و 
بایستی مکّلف خود، درستی رجوع 
خویش به فقیه را دریابد ولی دست 
مکّلفان از تشخیص ویژگی هایی که 
فقیه مورد رجوع باید داشته باشد، 
کوتاه بوده و بایستی در آن موارد 
تمامًا به فقیه رجوع نماید. مثال در 
اینکه فقیه بایستی مرد و زنده باشد یا 
شیعه باشد و یا آنکه اعلم باشد در این 
موارد مکّلف نمی تواند به فهم خود 
رجوع نماید بلکه ضروری است از 
دیدگاه یکی از فقیهان تبعّیت نماید.
حاج شیخ عبدالکریم حائری در این 
مسأله معتقد است که اگر مکّلف 
به ارتکاز و فهم خویش رجوع نمود 
و ویژگی هایی شایسته ی فقیه 
مورد رجوع خود را با ارتکاز خویش 
دری��اف��ت؛ در ای��ن ص��ورت او برای 
تشخیص ویژگی های فقیه مورد رجوع 
خویش نمی تواند به یکی از فقیهان 

رجوع نماید ]3[.

۴. اهتمام به قرآن
آیت الله حائری برای منبع بودن قرآن 

اهتمام ویژه ای قائل بوده و بنا به نقل 
آیت الله سید احمد زنجانی چنین 
می گفت: پیغمبر دو چیز سنگین در 
میان ما گذاشت: کتاب الله و عترت 
طاهره ولی ما با سّنی ها دست به 
دست داده، هردوی آنها را از بین 
بردیم. ما کتاب الله را از بین بردیم، 

آنها نیز عترت طاهره را ]4[.
هر چند آیت الله مؤسس سال های 
پایانی عمر شریف خود را در راه 
اعتالی حوزه  علمیه قم و تنظیم و 
تثبیت آن گذراند، اما مطالعه آثار 
فقهی و اصولی او می تواند نقش علمی 
این استاد برجسته حوزه در آن برهه 
تاریخی را بیشتر نمایان سازد. روحش 

قرین رحمت واسعه ی الهی باد.

پانوشت ها
]1[ المکاسب المحرمه، آیت الله 

اراکی، ص 209.
]2[ الکالم یجّرالکالم، ص 118، 
مجموعه آثار شهید مطهری،ج20، 

ص 182.
]3[ درر الفوائد،ص 703.

]4[ الکالم یجّر الکالم، ص423.
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این روزها از اختالفات خانوادگی 
و بعضا طالق در میان خانواده های 
طلبه زیاد می شنویم. نارضایتی 
در زندگی می تواند عوامل فردی و 
اجتماعی گوناگونی داشته باشد. 
البته م��ی ت��وان اف��زای��ش ط��الق و 
تنش های خ��ان��وادگ��ی را ام��ری 
اجتماعی و فراگیر تلقی کرد تا یک 
مسأله صنفی. اما جامعه روحانیت 
وضعیت متفاوتی دارد. چه آنکه خود 
را متولی علوم وحیانی و مروج سبک 
زندگی دینی می داند و از سوی 
دیگر در پدیده ازدواج، »طلبگی« 
به معنای صنفی اش حائز اهمیت و 
اثرگذار است. بعضی  دختران جوان 
که ممکن است از خانواده روحانیت 
نیز باشند، خواستگار طلبه را به هیچ 
وجه نمی پذیرند. از سوی دیگر برخی 

نیز تمایل دارند با یک طلبه زندگی 
کنند. در هر صورت »روحانیت« 
در امر ازدواج متأثر از ابعاد صنفی 

خود است.
در آسیب شناسی زندگی طلبه های 
جوان با مسائلی روبرو می شویم که در 
میان صنف روحانیت فراگیر است و 
اصل آسیب را متوجه سیاست  گذاری 
و نظام تربیتی حوزه می کند. به 
عنوان نمونه »عدم توانمندی الزم 
در تعامل اجتماعی« را می توان 
یکی از آفت های عمومی تربیت 
حوزوی قلمداد کرد که در ازدواج و 
مدیریت زندگی ظهور و بروز می یابد 
و به تنش ها و تلخی ها دامن می زند. 
مشاوران حوزوی مسائل خانواده 
بر این مطلب صحه می گذارند که 
برخی طالب جوان از همان گام های 

نخستین انتخاب همسر تا عبور 
از مقدمات ازدواج و بعد مدیریت 
زندگی، از یک ناتوانی مزمن در 
نحوه تعامل و ارتباط اجتماعی رنج 
می برند. اما چرا نظام تربیتی حوزه، 
طلبه را در تعامالت اجتماعی تقویت 
نمی کند؟ این مسأله را می توان 
در الیه های پنهان سلوک علمی و 

اخالقی طلبه ها جستجو کرد.
در بستر علمی، طلبه ب��ا حجم 
انبوهی از تراث فقهی مواجه است 
که کارکردی جز آشنایی با ابواب 
فقه و فرایند اجمالی استنباط 
ندارد. فقدان رویکرد »حل مسأله« 
در فعالیت های علمی، طلبه را از 
فهم پدیده های اجتماعی امروزین 
خود بی نیاز می کند و ایده آل های 
دینی او را مبتنی بر حیات اجتماعی 

چرا تربیت حوزوی، طلبه را برای ازدواج مهیا نمی کند؟
بهبهانههفتهملیازدواج

یادداشت|سیدیاسرتقوی
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پیشینیان شکل می دهد. از این رو 
»سنت« در بستر فقه حجیت می یابد 
و با زیست جدید اجتماعی و ابهامات 
آن متعارض جلوه می کند. البته 
گاهی گزاره های فقهی پویا و ناظر به 
تحوالت اجتماعی است، اما از آنجا 
که طلبه نسبتی با اقتضائات اجرایی 
آن گزاره ها ندارد، در پیاده سازی آن 

در زندگی دچار چالش می شود.
از س��وی دیگر، طلبه به واسطه 
مؤانست با اصول و دغدغه »استناد« 
در مواجهه با متن، کمتر به زمینه های 
فرهنگی و اجتماعی فهم کالم و 
رفتار دقت می کند. این آفت در 
زندگی زناشویی طلبه و ارتباطات 
اجتماعی، زمینه ساز سوءتفاهم ها 
است. تأثیرات معرفتی اصول در 
زندگی اجتماعی، اجازه همدلی و 
فهم تفسیری کالم و رفتار اطرافیان 
را نمی دهد. به خصوص در امر 
ازدواج که طلبه با یک خانواده 
جدید و احیانا در بستر فرهنگی و 
اجتماعی متفاوتی روبرو می شود، 
فهم انتظارات، حساسیت ها و کنش 
و واکنش های دیگران نیازمند عبور از 
الیه های سطحی متن )کالم و رفتار( 

و فهم و تفسیر زیرمتن و انگیزه های 
مطرح در کنار آن است که طلبه در 

این زمینه ناکام می ماند.
از منظری دیگر، حاکمیت »اخالق 
اخباری« در نظام تهذیب حوزه، 
نقش »ع��ق��ل« و »ع���رف« را در 
مناسبات اجتماعی ضعیف می کند. 
طلبه در فرایند اجتماعی شدن و 
فهم هنجارهای عرفی همیشه با 
این پرسش مواجه است که فرهنگ 
عمومی چه نسبتی با زیست اخالقی 
برآمده از اخبار و روایات دارد و او 
تا کجا می تواند با آن همراهی و 
تعامل داشته باشد؟ قواعد حاکم بر 
زندگی زناشویی و مهارت های الزم 
در برقراری ارتباط صحیح با همسر 
چه نسبتی با متن دین دارد؟ آیا 
برای بهبود زندگی خود می تواند 
به توصیه ی مشاوران خانواده عمل 
کند؟ اگر میان متن دین و توصیه ها 
احساس تعارض کرد چه باید بکند؟ 
به طور کلی ابهامات موجود در 
جایگاه عقل و عرف و نیز دغدغه 
تطبیق دقیق جزئیات زندگی با متن 
دین )آیات و روایات( فرصت تحلیل 
فرهنگ عمومی و لوازم معقول آن 

را به او نمی دهد و به لحاظ سبک 
زندگی او را در فضای اجتماعی 
منزوی و انگشت نما می کند و از آنجا 
که این تمایز و انزوا، »تعبد به دین« 
تلقی می شود، تا آنجا پیش می رود 
که عدم تعامل با فرهنگ عمومی را 
پایداری در سیر و سلوک حوزوی 
خود دانسته و به آن افتخار می کند.
در مجموع می توان گفت، سلوک 
علمی و اخالقی حوزه، ذهن طلبه  
را متن گرا )اخباری( و انتزاعی بار 
می آورد و او را برای امر مهم ازدواج 
مهیا نمی سازد. از این رو به جهت 
جایگاه مبهم عقل و عرف )جامعه( 
در نظام معرفتی حوزه، طلبه دچار 
دوگانه خودساخته زیست دینی- 
زیست عرفی می شود و هر آنچه که 
با متن دین تطبیق نیابد را به معنای 
فاصله گرفتن از سلوک حوزوی و 
عرفی شدن تعبیر و تفسیر می کند و 
از آنجایی که هویت خود را در صیانت 
از معارف دینی می داند در ازدواج و 
زیست اجتماعی خود دچار تعارض 
و بحران هویت می شود. خطری که 
بازخوانی نظام علمی و اخالقی 

حوزه را ضروری جلوه می دهد.



177 نسخه مکتوب / شماره 2 )مسلسل 23( / تابستان 1398

دکارت فرانسوی، مفهومی یونانی 
را زن��ده کرد که چند قرن پس از 
او را تحت شعاع قرار داد: مفهوم 
)critic( که برگردان فارسی اش را 
)نقد( نامیده اند. از خصایص مهم 
این واژه آن است که در ریشه ی 
یونانی اش با واژه )cricic( یعنی 

»بحران« قرابت دارد.
چرا این را نوشتم؟ چون بدانیم 
پ��دی��ده ی نقد ک��ارآم��د، همان 
خورشید فروزانی است که در گیتی 
پرنقش و نگار اندیشه و علم معاصر 
پرتوافشانی ها ک��رده اس��ت. باید 
دید که ما در کجای این جهان پر 
نقد و چالش ایستاده ایم؟ زیر و بم 
اطراف مان را خوب ببینیم، تا احیانًا 
اگر در آستانه ی مرزی از حدود قرار 
داریم که قدم بعدی مان، در وادی 
»بحران« است، اندکی بیشتر تقاّل 
کنیم و احیانًا سراغی جدی تر از 

مقوله ی »نقد« بگیریم.

نقد و انتقاد یا همان تضارب آراء، 
البته در بین ط��الب علوم دینی 
چندان تحفه ی نایابی نبوده و نیست 
که مثاًل نیاز باشد از دیار فرنگ وامش 
بگیرم! چراکه شاگردان مکتب 
جعفربن محمد)ع(، از ایام دور و 
دراز، سه جلی گفتگوی علمی آزاد 
را  بنام خود گرفته اند، تا بدان حد 
که نزد مردم نیز به این وصف شهره 
بوده اند و ضرب المثل گونه هایی نیز 

برایشان تدارک شده است.
لکن، در این میان نکته ای به بقیت 
می ماند و آن آموختن نقدی است، 
که ناظر به ریشه هاست. ما در 
سنت ح��وزوی خودمان، اغلب بر 
سر فروعات است که بحث و نزاع 
می کنیم و در ورطه ی نقادی، کمتر 
سراغی از زیربناهای مشهور قوم 
می گیریم. بنیان هایی که از فرط 
استوارنمایی بسان ستون هایی 
رخنه ناپذیر می مانند و گویا به 

تخیل اهِل علِم همواره نقاد هم 
نمی رسد، که شاید با مرور زمان، 
تراکم موریانه های ناچیزی، قادر به 

متالشی کردن این ارکان باشند!
مثاًل از م��دت ه��ا پیش تاکنون، 
دغدغه ی معیشت طالب، به مسئله ی 
بسیاری از ما ب��دل ش��ده و درپی 
موج گرانی های اخیر، حتی تا مرز 
بحران زایی برای عده ای از طالب 
نیز پیش رفته است. »روشن است که 
امروزه، دیگر نمی توان به شرح و بسط 
احوال سلف صالح حوزه ها اکتفا نمود 
و توقع داشت که طالب جوان نیز به 
عالمت اقناع، سر به تایید بجنبانند و 
سربه زیر، با فقرشان سر کنند!«. این 
اعتقاد خیلی  از طلبه های امروز است 
که تفاوت سبک زندگی شان با علمای 
ماضی را به وضوح لمس می کنند و 
نیک می فهمند که آن الگوی سابق 
در امر معیشت طالب دیگر پاسخگو 

نیست.

ساحل حوزه ها امن است، ولی نه تا ابدالدهر!
درضرورتنسبتسنجیمیانسنتحوزویوزیستمدرنطالب

یادداشت|صادقبابایی
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اما این تفاوت ها در همه جا بدین 
روشنی ها هم نیست. فی المثل 
طلبه ی ام��روز که زب��ان می داند، 
فلسفه ی غرب می خواند، لپ تاپ 
و گوشی هوشمند متصل به وب در 
دست می گیرد و هزار و یک امکانات 
دیگر که برق آنها حتی در پستوی 
تاریک اوهام و تخیالت فضالی سلف 
ما نیز نمی جهیده است را، در اختیار 
دارد، خب مسّلم است که همچون 
دیگران، برای ما طالب علوم دینی 
نیز،  تبعاتی سترگ به همراه خواهد 
داشت. درست است که موبایل و 
کامپیوتر و غیره، جملگی ابزارند و 
هر ابزاری نیز در ذات خود، بسان تیغ 
دودم است. اما کیست که نداند این 
ابزارها ابدًا خنثی نیستند و در این 
همزیستی نوین قرن معاصر، ما در 
کوه پایه نشسته ایم و دیگرانی بر نوک 
کوه! شیب فرهنگ مدرن، همواره 
به سمت جامعه ی ما سرازیر است و 
کمتر کسی مانده که تا به امروز، َپَرش 
به پر مظاهر هزاررنگ این کرکس 

مهیب نگرفته باشد.
درش��ت��ن��اک ت��ری��ن الزم����ه ی ای��ن 
ارت��ب��اط��ات و مقارنت های قرن 

حاضر، جابجایی مرزهای هویتی 
و ارزشی  است. شاید امروز ممکن 
باشد که سرهای خود را در گریبان 
فرو بریم تا نبینیم میل وافر بخشی 
از طالب را به سینما، فست فود، 
کافه، کنسرت، شهربازی، بدنسازی 
و بیلیارد و مواردی دیگر از این دست 
که بالجمله، فقط روبناهایی از زیست 
مدرن است. اما سوال اینجاست که تا 
کی می توان چشم برهم نهاد و پشت 
چرخاند تا ندیده انگاریم، تغییرات 
زیربنایی ایجاد شده در فکر و فرهنگ 
طلبه ها را!؟ این ساحل همیشه امن 
حوزه ها که همواره مأمن تالطم 
جامعه نیز بوده است، تا به کی امن 

خواهد ماند؟
طلبه ی امروز، چه درگیر عرصه های 
معرفتی اندیشه های مدرن شود، 
چه مبتال به ابعاد غیرمعرفتی و 
سبک زندگی آن، در هر دو صورت 
با چالش های قریب به بحران مواجه 
خواهد شد، مخصوصًا اگر از سر 
َجبرک موجود در سیستم سطوح 
عالی، عمامه ای بر سر خود نیز 
بگذارد و بین مردم به شیخ علی 
و سیدحسن نامی شناخته شود. 

فراموش نکنیم که ام��روزه دیگر، 
خیلی ها فقط دانش آموختگان 
حوزه ها هستند و نه روحانیون مدافع 
از حریم قدسی دین. ]در آینده، 
پیرامون این ام��ر، بیشتر خواهم 

نوشت، بحوله و قّوته[
یک سر این جاده بن بست است. 
امکان ندارد و به صالح هم نیست 
که راه آشنایی طالب را به سوی 
دستاوردهای جهان مدرن مسدود 
ک��ن��ن��د، پ��س م��ی م��ان��د آن یکی 
مسیر پیش رو که چیزی نیست 
بجز خودآگاهی و خودانتقادی 
از ریشه های پیشتر مسّلم مان؛ 
آنچه سال های سال به عنوان زّی 
معیشتی_اخالقی_رفتاری طالب 
مطرح ب��وده است و حاال دیگر از 
چرخ دوران و بی میلی ما، رنگی 
به رخساره ندارند. اصل شان ثابت 
است، فروع شان را ولی باید نو کرد تا 
گره های امروز را از پای مان بگشاید. 
در یک کالم، رسالت روشنفکران 
حوزوی ما، اندیشیدن به این پرسش 
انتقادی است که: روش های جمع 
میان سلوک اصیل طلبگی با مظاهر 

مختلف مدرنیته چیست!؟
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یکی از اندیشمندان اصولی و 
فقیهان سده ی گذشته، آیت الله 
محمدحسین غروی نائینی مشهور به 
میرزای نائینی است. میرزای نائینی 
در محافل علمی حوزوی با مدرسه ی 
اصولی اش شناخته می شود. تا آنجا 
که بسیاری از محققان اصولی، 
حوزه ی نجف پس از میرزای نائینی 
را  نمونه ی رشدیافته ی دیدگاه ها و 

آرای ایشان می دانند.
آیت الله نائینی همچنان که یکی از 
چهره های علمی زمان خود شناخته 
می شود، یکی از اثرگذاراِن عرصه ی 
سیاست نیز محسوب می شود. 
ایشان یکی از مشروطه خواهانی بود 
که نقش مؤثری در پیروزی انقالب 

مشروطه ی ایران ایفا کرد.
میرزای نائینی در راستای تأیید و 
تقویت مشروطه خواهی به بررسی 
مناسبت مشروطه خواهی با مبانی 
اسالمی روی آورد که نتیجه ی 
پژوهشش را در کتابی به نام »َتنبیُه 

�ِة  ة فی ُلزوِم َمشروِطَیّ ة و َتْنزیُه الِمَلّ َمّ ااْلُ
ْلِم َعَلی  الُدوَلِة اْلُمنَتَخَبِة ِلَتْقلیِل الُظّ
��ِة و َتْرِقیَـِة اْلُمْجَتَمع«  َاف��راِد ااُلَمّ
منتشر کرد. این کتاب اولین تالِش 
مجّدانه ای است که یکی از حوزویان 
شیعی در عرصه ی نظریه پردازی 
سیاسی در دوران جدید انجام داده و 
به جامعه ی شیعیان ارائه کرده است.
با انتشار این کتاب که سال 1288 
شمسی ابتدا در بغداد چاپ شد، 
مشروطه خواهی پشتوانه ی علمی 
دینِی استواری یافت، ولی پس 
از فراز و فرود مشروطه خواهی و 
سربرآوردن استبداد و سردرگمی 
حوزویان مشروطه خواه، روایت ها 
و تحلیل های متفاوتی درب��اره ی 
این کتاب و دیدگاه مؤلف آن بیان 
شد. برخی مدعی اند که میرزای 
نائینی در نگاشتن تنبیه االمة خود 
را گناهکار دانست و از خدا طلب 
مغفرت نمود و درصدِد جبران برآمد. 
برخی نیز چنین ادعائی را تکذیب 

کرده و معتقدند هرچند میرزای 
نائینی مشروطه ای که در میدان 
رشد یافت را مشروطه ی مورد نظر 
خود نمی دانست ولی از جهت مبانی 
نظری از دیدگاه پیشیِن خویش 
درب��اره ی مشروطه طلبی و توافق 
آن با مبانی اسالمی دست نکشید.

قدیمی ترین گ��زارش مبتنی بر 
پشیمان شدن نائینی از مطالب تنبیه 
االمة که در دسترس است نقل حرز 
الدین در کتاب معارف الرجال بوده 
مبنی بر اینکه میرزای نائینی پس 
از آنکه به عنوان مرجع مشهور شد، 
دستور داد تا اطرافیانش نسخه های 
این کتاب را جمع کرده و از بین 
ببرند. حرز الدین از برخی ثقات خود 
نقل می کند که نائینی هر نسخه ای 
را با پرداخت یک سکه طال و بنابر 
شنیده ای دیگر با پرداخت هشت 
سکه ی عثمانی خریداری می کرد. 
حرز الدین نقل دیگری نیز در این 
زمینه دارد. بنابر روایت حرز الدین 

یادداشت|
محمدصادقحسینزاده

آیا نائینی 
از تألیف 
»تنبیه االمة« 
پشیمان شد؟

ــروزدرگــذشــت بــهبهانهســال
میرزاینائینی
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وقتی میرزای نائینی با پرسش یکی 
از مقلدانش درباره کتاب تنبیه المة 
روبرو شد از نگاشتن چنین کتابی 
اظهار تأسف کرد و استغفار نمود]1[. 
بنابر نقل مؤلف کتاب زمزم عرفان، 
مرحوم آیت الله بهجت به نقل از امام 
خمینی- که امام نیز از کسی دیگر 
شنیده بود- نقل می کند: هنگامی 
که میرزای نائینی به دیدن میرزا 
جواد آقا ملکی تبریزی رفته بود، در 
این دیدار، آقای ملکی، کتاب تنبیه 
المة میرزای نائینی را که روی تاقچه 
بوده را برمی دارد و بر زمین می زند 
که این کتاب چیست که نوشته اید؟! 
میرزای نائینی نیز به گریه می افتد. 
بنابر اعتقاد آقای بهجت در کتاب 
مذکور مطالب سستی وجود دارد 
که سزاوار نیست به میرزای نائینی 
نسبت داده شود]2[. عبدالهادی 
حائری نیز به نقل از یکی از فرزندان 
آیت الله نائینی نقل می کند که 
ایشان از نگاشتن تنبیه المة پشیمان 

شده بود و نسخ آن کتاب را جمع 
نمود.

مهدی غروی نائینی فرزند آیت الله 
نائینی در مصاحبه ی خود با مجله 
حوزه روایت فوق را انکار کرده و 
معتقد است چنانچه آیت الله برای 
خرید هر نسخه از  این کتاب مبلغی 
را پرداخت می کرد بایستی دست 
کم، او که مسئول ثبت امور مالی 
ایشان بود با خبر می شد. عالوه بر 
آنکه بنابر دیدگاه پسر مرحوم نائینی، 
ایشان بودجه ای نداشت تا برای 
خرید یک نسخه سکه طال بدهد 
تا آنجا که گاه نائینی برای تأمین 
شهریه ای که می پرداخت، ماهی 
600 یا 800 دینار مدیون می شد. 
آیت الله طالقانی نیز معتقد است 
برچیدن کتاب مذکور از بازار، پول و 
وسایل زیادی الزم داشت که نائینی 
چنین امکاناتی را در اختیار نداشت. 
عالوه بر آنکه چگونه نائینی یکباره از 
دیدگاه خویش بر می گردد، حال آنکه 
او تنبیه المة ی 
خویش را بنابر 
خوابی که دیده 
بوده -چنانچه 
ب��ه ای���ن نکته 
در دو ج��ای 
ک��ت��اب اش���اره 
ن��م��وده- م��ورد 
ت��وج��ه و تایید 
امام زمان)عج( 

می دانست.
به نظر می رسد 
روای��ت ه��ای��ی 
که از پشیمانی 
نائینی سخن 
گفته ب��ا سنت 
فکری او در علم 
اص��ول سازگار 

نیست. نائینی با نگاشتن تنبیه 
المة و تایید بزرگانی همچون آخوند 
خراسانی بر این کتاب به یقین خود 
عمل نموده و چنانچه در آن برهه از 
زمان به نگاشتن کتاب نمی پرداخت 
خود را گناهکار می پنداشت و به 
تعبیر اصولیان او در نگاشتن این 
کتاب خود را معذور می دانست. 
چگونه است نائینی پس از آنکه در 
کاری به یقین خویش عمل می کند 
خود را گناهکار می بیند؟ مگر نه آنکه او 
همچون دیگر عالمان اصول معتقد است 
یقین هر مکلفی برای او معذر و منجز 
است؟ عالوه بر آنکه چنانچه نائینی با 
نگاشته ی تنبیه االمة و تنزیه المله سر 
سازش نداشت، لزومی نبود تا نسخه های 
آن کتاب را جمع کند، بلکه بر او واجب 
بود ردیه ای متقن و مستدل بر کتاب 
خویش بنگارد تا چنانچه فردی با 
تنزیه الملة دچار شبهه شده بود با 
رجوع به این کتاب جدید از تبدل رأی 
نائینی آگاه گشته و پاسخ شبهه خود 
را دریابد، نه آنکه در فضایی ساکت 
تنها به جمع آوری نسخه ی کتاب 

خویش بپردازد.
از این رو شایسته نیست دوستداران 
آشنایی با مبانی سیاسی اسالم، به 
دلیل چند نقل تاریخی که صحت 
آن محل شبهه است از کتابی که 
به گفته ی شهید مطهری تفسیری 
دقیق از توحید عملی، اجتماعی و 
سیاسی اسالم توأم با استدالل ها و 
استشهادهایی از قرآن و نهج البالغه 

بوده ]3[، خود را محروم نمایند.

پانوشت ها
]1[ م���ع���ارف ال���رج���ال ج1، 

ص286،287.
]2[ زمزم عرفان ص341.

]3[ مجموعه آثار ج24، ص51.




	روی جلد
	مجله تابستان 1398
	پشت جلد

