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نقدی بر کتاب »روش شناسی مطالعات اسالمی در غرب«

جلسه ی نقد و بررسی کتاب روش شناسی مطالعات اسالمی در غرب، 
اسالم  تاریخ  پژوهشکده ی  در  )مؤلف(  ساشادینا  دکتر  حضور  بدون 
کتاب  این  بود.  این جلسه  تنها سخنران  عدالت نژاد  برگزار شد؛ سعید 
علمیه ی  حوزه ی  در  که  است  ساشادینا  آقای  درس گفتارهای  حاصل 
قم برای پژوهشگران علوم دینی و طالب ایراد شده بود؛ موضوع این 
درس گفتارها نگاهی است به سیر مطالعاتی که درباره ی اسالم در غرب 
و بین گروهی از پژوهشگران که به آن ها شرق شناس می گوییم انجام 
می گیرد. دکتر عدالت نژاد استاد مطالعات اسالمی و پژوهشگر حوزه ی 
قرآن پژوهی و روش شناسی13872 در مطالعات اسالمی هستند، عنوان 
و  قرآن«  در  »آفرینش  ایشان،  منتشرشده ی  کتاب های  مهم ترین 
کتاب »چگونگی نوشتن پایان نامه در مطالعات دینی« است. در ادامه 

خالصه ای از صحبت های ایشان  در این جلسه را مرور می کنیم.

نکات  نظر من  از  اما  دارد،  این کتاب وجود  در  مثبتی  نکات   
منفی آن بسیار بیش تر است. یکی از ایرادهایی که ما در مطالعات 
اسالمی و اسالم شناسی در ایران داریم این است که منابع خوبی 
در اختیار داریم؛ اما با روش آشنا نیستیم؛ ما فقر روشی داریم. اعتقاد 
من این است که اگر کسی در کتاب یا مقاله اش به روش شناسی 
بپردازد و اثرش دارای حتی 1۰ خطا باشد، آن وقت یک نسل طول 
خواهد کشید تا این خطاها اصالح شوند. ما اکنون در بسیاری از 
من  از  کسی  اگر  هستیم.  مشکل  این  دچار  مطالعاتی  زمینه های 
بیش تری  دقت  ای کاش  که  می گویم  بپرسد،  کتاب  این  مورد  در 
را  آن  فارسی  نسخه ی  ساشادینا  دکتر  خود  و  می گرفت  صورت 
می دیدند. پیاده سازی کتاب همراه با غلط های بسیاری انجام گرفته 
و پاورقی های بسیار مغلوط و گاهی مضحک به کتاب اضافه شده 
مقدمه ی کتاب ذکر  در  آن ها  از  زیادی که  اسامی  با وجود  است. 
برابر التین ها و  اشتباهاتی زیادی -مثاًل در  می شود، وجود چنین 

معادل ها- باعث تعجب است.
شرق شناسی  است.  رویکرد  نقد  کتاب،  این  بر  من  اول  قد 
نوزدهم  قرن  ابتدای  از  تاریخ  این  و  است  تاریخ  یک  دارای 
رویکرد  آن  از  قبل  است.  شده  شروع  آکادمیک  به صورت 

شرق شناسان به قرآن و اسالم عمدتًا همراه با خصومت بوده است؛ 
متحدی  و  به خصوص  گروه  مستشرقان  که  نیست  معنا  این  به  اما 
ترجمه ی  نقدو  و  دسیسه چینی  حال  در  کشور  از  خارج  که  هستند 
با زبان آموزی در  از 1۵3۹  متن های ما هستند. دوره ی شرق شناسی 
دانشکده های زبان شناسی و با تأسیس کرسی های زبان عربی شروع 
شد. بعدها فیلولوژی )تغییر معانی یک واژه یا اصطالح به مرور زمان( 
در زبان عربی مورد توجه زبان شناسان قرار گرفت. در این کتاب – من 
این اشتباه را متوجه نه جناب ساشادینا بلکه پیاده کنندگان می دانم- 
زبان شناسی و فیلولوژی )فقه اللغة( هر دو به یک معنا گرفته شده اند. 
در فیلولوژی که زبان شناسی تاریخی است، مسأله ی فرهنگ مطرح 
می شود )فرهنگ مجموعه ای است از اعتقادات، آداب ورسوم، عادت ها، 
می سازد  مجبور  را  محققین  فیلولوژی  کم کم  اسطوره ها(.  و  میت ها 
مسیر  و  بپردازند  مسلمانان  رسوم  و  باورها  و  اسطوره ها  بررسی  به 
و  می کند  تغییر  فرهنگ شناسی  سمت  به  فیلولوژی  از  شرق شناسی، 
دین به عنوان یکی از مؤلفه های فرهنگ مورد توجه قرار می گیرد. در 
دانشکده ی ادیان، گرایشی با عنوان »نقد متون مقدس« شکل گرفت 
_ برخی مستشرقین در بررسی فرهنگ و آداب و سنن مسلمانان در 
این  به  گرایش کم کم  این   _ بودند  استعماری  خدمت حکومت های 
علی رغم  مختلف  کشورهای  مسلمان های  که  کرد  پیدا  سمت سوق 
کتاب مقدس واحد، با هم یکی نیستند و فرهنگ های آن ها متفاوت 

است و برای هر منطقه الزم است که متخصصانی تربیت شوند.
منطقه ای  مطالعات  به  تبدیل  شرق شناسی  ایده ی  بدین ترتیب، 
زندگی  مناطق  این  در  که  مستشرقینی  شد.   )area studies(
به وجود  این روند  نیز در  ادبیات  نوعی  پرداختند،  به مطالعه  کردند و 
آوردند به نام سفرنامه ها. متأسفانه کسانی مانند ادوارد سعید که ادبیات 
او در ایران نیز وارد شده است، با تکیه بر ادبیات سفرنامه ها که در 
بر  با تکیه  نه  _ و  پرداخته شده  به توصیف تحقیرآمیز شرقی ها  آن 
پژوهش های علمی عمیق غربی _ می گوید که غربی ها ما شرقی ها 

ایشان )ساشادینا( در این کتاب 
میان مستشرقین تفاوتی قائل 
نمی شوند و همه را به شیوه ی 
ادوارد سعید می بینند که من با 

این رویکرد مخالفم
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را کوچک می شمرند و می گویند که ما قدرت تحلیل خود را نداریم. 
نمونه ای از این شرح حال ها سفرنامه ی حاجی بابا اصفهانی است. در 
دوره ی مطالعات منطقه ای، قشری از ژورنالیست ها نیز پیدا شدند 
که به سراغ آثار پژوهشی و علمی شرق شناسان نرفتند و به خوانش 
سفرنامه ها پرداختند و بر این اساس آن تصویری که از مسلمانان 
در رسانه ها ارائه می شود بر این ژانر ادبی منطبق است. این کتاب 
ادوارد سعید  رویکرد  این  با  است؛ من  ادوارد سعید  ادبیات  بالطبع 
کار  به  اسامی ای  جابه جا  ایشان  هستم؛  مخالف  ساشادینا  آقای  و 
می برند که کاماًل خلط انگیزه و انگیخته است؛ مثاًل این که فالنی 
صهیونیست یا یهودی است و این مطلب را گفته است. در جاهایی 
حتی تصریح کردند نوع ایمان فرد _ چه نویسنده و گوینده _ در 
نوع استدالل او تأثیر دارد. من با این مبنا موافق نیستم. با توجه به 
این مبنا ایشان افتخارشان این است که در عین حفظ رویکردهای 
آکادمیک غربی، ایمانشان را نیز حفظ نمودند و در کتاب نیز تصریح 
کردند هر جا که دیدند یافته های آکادمیک ممکن است برخالف 

ایمانشان باشد، ایمانشان را ترجیح دادند بر آن.
مدافعانه  یا   Apologetic یا  کالمی  رویکردی  با  ما  نابراین 
مواجه هستیم. با خواندن این کتاب مردد بودم که آیا تصویری که 
از آقای ساشادینا در ذهن من نقش بسته درست است یا نه؟ اما با 
رسیدن به آخر کتاب، با کمال تعجب دیدم ایشان تمام صفاتی که 
در ذهنم به ایشان نسبت می دادم، صادقانه برای خود بیان نمودند 
و تحلیل های من تبدیل به فکت شدند. ایشان در جاهایی خود را 
واقعًا منحصربه فرد می دانند. ایشان در این کتاب میان مستشرقین 
تفاوتی قائل نمی شوند و همه را به شیوه ی ادوارد سعیدی می بینند. 
نکاتی که ایشان در باب متدولوژی در فضای آکادمیک می گویند 
نگارشی کتاب عدم ربط جمالت  از اشکاالت  نکات خوبی است. 
به هم است. ایشان در کتاب، رویکرد خویش در اسالم شناسی را 
نشدن  مدرنیته  فدای  و  ایمان  گرفتن  جدی  دقیق،  متون شناسِی 
حضور  ایشان  اگر  است؛  ایشان  ادعای  این  البته  می کند.  عنوان 
نشان  تا  زده ام  عالمت  را  کتابشان  از  صفحه   ۴۰ حدود  داشتند، 
دهم این مطلب غلط است و ایشان دقیق نیستند. ایشان در کتاب 
اطالعات خوب و مفیدی از کار برخی مستشرقین می آورند که البته 
همه اش با پیش داوری همراه است؛ همچنین از برخی کتاب ها و 

اشخاصی نام می برند که به نظر می رسد اطالعی از آن ها ندارند.
کتاب  این  از  اما  گرفت؛  یاد  خوبی  نکات  می شود  کتاب  این  از 
انتظار روش شناسی نداشته باشید؛ این را قاطعانه و با عذرخواهی 
از نویسندگان و آن پژوهشگاهی که میلیون ها و میلیاردها تومان 
بودجه در این کشور دارد و این کتاب را تولید می کند، می گویم. 
ما باید متأسف باشیم که چرا این اتفاق در فرهنگ کشور می افتد 
که این همه فقر روشی داریم و یک پژوهشگاهی این کتاب و 11 
سخنرانی را بااین همه غلط، با بی دقتی به چاپ می رساند. امیدوارم 

شاهد کتاب های بهتری در عرصه ی روش باشیم. 

هندی االصل  و  شیعه مذهب  استاد  ساشادینا  عبدالعزیز  پروفسور 
از حوزه های  )آمریکا( است.  مطالعات اسالمی در دانشگاه ویرجینیا  
پژوهشی مورد عالقه ی وی می توان به حقوق بشر در اسالم اشاره 
ادبیات  ایران به تحصیل در رشته ی  کرد. وی چند سالی را نیز در 
فارسی )دریافت کارشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد( و تحصیالت 
حوزوی )قم و مشهد( پرداخته و حوزه ی علمیه ی نجف را نیز درک 
مطالعات  رشته ی  در  را  خود  دکترای  مدرک  ساشادینا  است.  کرده 
است.نوشتار  کرده  دریافت  )کانادا(  تورنتو  دانشگاه  از  و  اسالمی 
از  یکی  بر  عدالت نژاد  سعید  دکتر  نقد  به  است  ایشان  پاسخ  حاضر 
تألیفات ساشادینا به نام »روش شناسی مطالعات اسالمی در غرب«.

عبدالعزیز ساشادینا در پاسخ به نقد سعید عدالت نژاد

در  اول  دست  منابع  خالی  جای 
مطالعات پژوهش گران ایرانی

یا  گفتارها  مجموعه  از  کتابی  این که  نشر،  امروِز  دنیای  در   
سخنرانی های کسی استخراج شود و زیرنظر همان مؤلف یا سخنران 
البته طبیعی است که تا  چاپ شود، امری است کاماًل شناخته شده. 
تبدیل شدن چنین مجموعه ای به یک گفتمان در باب متدولوژی، 
فاصله  وجود دارد و باید برآن افزوده ها افزود و ویرایش های محتوایِی 
عدالت نژاد  آقای  می رسد  به نظر  نمود.  اعمال  آن  در  را  مکرری 
همین رو  از  و  ندارند  اندیشمندان  میان  علمی  اختالفات  به  التفاتی 
»روش شناسی«  کتاب  فارسی  متن  به  ایشان  بی مورد  و  زاید  نقِد 
شمار  در  را  ایشان  دارد!(  وجود  خطا  صفحه   ۴۰ درآن  )این که 
است.  داده  قرار  من  سخنرانی های  عوام  و  ژورنالیستی  خوانندگان 
این  این دلیل است که  به   )lecture( این که می گویم سخنرانی 
نبوده  قم  در  خودم  همکاران  با  من  گفت وگوهای  جز  چیزی  اثر 
در  من  »روش شناسی«  درس  براساس  که  گفت وگوهایی  است؛ 
دنیا شکل گرفت. دانشگاه های  آمریکا و دیگر  دانشگاه ویرجنیا در 
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به نظرم آقای عدالت نژاد به فرصت بیش تری در خارج از ایران نیاز 
اندیشمندان  میان  در  امروز  که  آن چه  از  درستی  به درک  تا  دارند 
دین«  شناخت  در  معرفت شناسی  »بحران  موضوع  در  دین شناسی 
ندارد که اطالعات  بکنند. جای گفتن  پیدا  در جریان است، دست 
شرق شناسان  رویکرد  و  غربی  متدولوژی  مورد  در  محترم  ناقد 
و  سطحی  خاورمیانه،  به  مربوط  مطالعات  و  اسالم  مطالعه  در 
سعید  ادوارد  فقط  شرق شناسان،  میان  از  ایشان  ظاهراً  است.  خام 
ترجمه شده اش.  نسخه های  روی  از  احیانًا  آن هم  خوانده اند؛  را 
کنم؛  نقد  این جا  را  شرق شناسان  متدولوژی  نمی خواهم  من  البته 
مطرح  اساتید  نزد  آن هم  مکتبم؛  این  دانش آموخته ی  خود  زیرا 
ادوارد  منتقد  خودم  من  هرچند  تورنتو.  دانشگاه  در  شرق شناسی 
می دانم  خوش شانس  خیلی  را  خود  همه  این  با  هستم،  سعید 
متون  خواندن  در  را   )philological( فقه اللغه  رویکرد  که 
کرده ام. تلمذ  شرق شناس  اساتید  بهترین  پیش  کالسیک  عربی 

اندک خود درباره ی  با اطالعات  آقای عدالت نژاد  طبیعی است که 
غرب و تأثیر مدرنیزاسیون )در جامعه شناسی معرفت( بر حقایق مطرح 
در دین،  گفتارهای مربوط به متدولوژی را ]در این کتاب[ به مثابه 
مقدار،  همین  با  تلقی  کند.  بی مبنا  نظریه ی  و  معرفت شناسی  یک 
پدیده های دینی حدس  را در مطالعه  ایشان  رویکرد خود  می توان 
آکادمیک  مطالعات  در  »روش«   مقوله  به  ایشان  معیوب  نگاه  زد. 
در  ایشان  مدعیات  بر  است  گواهی  خود  معاصر،  دنیای  در  دین 
مورد اصالت و سندیت )authenticity( که در اصرار نابه جای 
ایشان مبنی بر این که »من همه چیز را می دانم!« تبلور یافته است.

ناگفته نماند که نقد من به سخن آقای عدالت نژاد، نقدی است به 
ایشان  ایشان در سایت ها آمده است و من به نقد کامل  از  آن چه 
دسترسی ندارم )شایسته بود که برگزارکنندگان این نقد، نسخه ی 
و  می گذاشتند(  اختیارم  در  این  از  پیش  را  ایشان  سخنرانی  کامل 
البته عالقه و وقتی هم برای خواندن چنین نقدهایی پیدا نمی کنم.  
سخنرانی های  به  نسبت  را  ایشان  توهین آمیز  گفته های  که  وقتی 
خودم دیدم، می توانستم در مورد این جنس از نگاه قضاوت دیگری 
اخالقِی  شیوه  از  فراتر  واکنشی  و  پاسخ  چنین  این  ولی  بکنم؛ 
دهم. جواب  با غرض ورزی  را  ایشان  لطف  بخواهم  که  است  من 

اما در مورد ادوارد سعید باید به ناقد محترم یادآوری کنم که بلی، 
هستند کسانی که با ادوارد سعید موافق نیستند و همه نظرات وی 
آن  محدود  منابع  و  خاورمیانه  مطالعات  شدن  سیاسی  باب  در  را 

)که همین هم موجب موضع گیری ادوارد سعید در برابر شیوه های 
معمول در آکادمی های غربی شده( نمی پذیرند؛ ولی نباید از بستر 
تاریخی این استاد فلسطینی _ آن هم در رشته ی »روزنامه نگاری« 
در دانشگاه کلمبیا در نیویورک _ غافل بود و فراموش کرد که رسالت 
علمی ای که ادوارد سعید برای خود در نظر داشت، چه بود. کار ادوراد 
سعید، گامی متهورانه و جسارت آمیز بود تا چهره حقیقی ادعاهای 
شرق شناسانه در مورد امور آکادمیک مربوط به شرق را نشان دهد. 
همچنین ارزش تحّدیات سعید را زمانی می توان دریافت که آن را 
در کنار _ و با مالحظه ی _ کار علمی به وجود آمده از سوی برنارد 
لوییس )از اساتید مطرح در مطالعات اسالم و یکی از شخصیت های 
مطرح در روش شناسی شرق شناسی( ببینیم. چگونه یک محقق در 
مطالعات اسالمی )آقای عدالت نژاد( چنین غیرمنصفانه، غیرمنطقی و 
تقریبابی پروا در مورد آثار ادوارد سعید قضاوت می کند؟ آیا این نشانه ی 
بی توجهی به زمینه های تاریخِی مطالعات اسالم در غرب نیست؟

که  بود  روش هایی  پیشینه  تبیین  گفتارها  درس  این  از  من  هدف 
است  داشته  جریان  غرب  در  گذشته  نیم  و  قرن  یک  طول  در 
دانشگاه های  در  آموزشی  سرفصل های  براساس  را  آن  من  که 
این سلسله سخنرانی ها را بر طبق  ارائه کردم. من  سکوالر غربی 
مختلف  آکادمی های  در  سال  سالیان  که  سرفصل هایی  همان 
است  آن  زمان  البته  اکنون  نمودم.  بحث  ارائه  کرده ام،  تدریس 
 politics of( برای فهم سیاسِت دانش  ایرانی ام  که همکاران 
در  ادعاهایی  چنین  آن  در  که  روش هایی  و   )knowledge
خواندن  با  و  کنند  تالش  سخت  می شود،  مطرح  واقعیت ها  مورد 
بردارند. واقعیات  از  پرده  اسالم  مدرن  و  کالسیک  منابع  دقیق 

متأسفانه باید صریحًا بگویم که آسیب پژوهش های روشنفکرانه در 
ایران آسیب های اخالقی و ناشی از خودشیفتگی های کاذب است 
از روشنفکران  و درمان آن شکستن غروری است که قلب برخی 
به اسالم و مدرنیته، قسی ساخته است.  را در مطالعات مربوط  ما 
جریان روشنفکر ما در ایران کی قرار است عادت  بدش را در خواندن 
منابع دست دوم و دست سوم کنار گذارد و این بار منابع اصلی به 
منابع  به  بی توجهی  بخواند؟  را  انگلیسی  و  فرانسوی  آلمانی،  زبان 
اصلی و عدم اهتمام به مباحث روش شناختی در علوم انسانی باعث 
میراث  خلق  از  و  بماند  ابتر  ایران  در  روشنفکری  جریان  می شود 
ماندگار خود  عاجز بماند. امید است که این تذکر نافع بوده و در 
اصالح رویه های غیراخالقی در عرصه های علمی مؤثر باشد.  
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حجت االسالم محمدزمانی شاعر اهل بیت)ع( در گفت وگو با مباحثات:

نیاز جدی به حوزه علمیه برای جلوگیری از انحراف در عزاداری ها

را  گفت وگویمان  بفرمایید  اجازه  اگر   
با این پرسش آغاز کنیم که چرا مدتیست 
مداحی  و  مداح  عزاداری،  مجالس  در 
اصل قرار گرفته و وعظ و خطابه به حاشیه 
رفته است؟ در قدیم گویی مداحی فرع بر 

سخنرانی بود.
این  با  بنده  خب  الرحیم؛  الرحمن  بسم اهلل 
حرف زیاد موافق نیستم؛ چون ما از گذشته ی 
آماری  جامعه ی  یک  عزاداری  مجالس 
بر  بتوانیم  که  نداریم  دقیقی  و  مشخص 
مردم  فالن دوره  در  مثاًل  بگوییم  آن  اساس 
فالن  در  و  بودند  مداحان  مستمع  بیش تر 
دوره مستمع خطبا. مثاًل با مطالعه ی دوره ی 
ناصری، می بینیم که در این دوره اقبال مردم 
بیش تر از مداحی و سخنرانی، به تعزیه بوده 
است؛ به ویژه که سینما و تلویزیون هم هنوز 
نبود و تعزیه به نوعی یک تئاتر دینی به شمار 
می آمد. تعزیه خوانی هم صرفًا مربوط به ایام 
هم  اعیاد  در  حتی  و  نبوده  صفر  و  محرم 
ماجرای  قربان  عید  در  مثاًل  داشتیم؛  تعزیه 
به  تعزیه  قالب  در  اسماعیل  شدن  قربانی 
به گونه ای  تعزیه  جایگاه  درمی آمد.  نمایش 
را  سفرا  برخی  حتی  شاه  ناصرالدین  که  بود 
همین  به  و  می کرد  دعوت  آن  دیدن  برای 

از  برخی  سفرنامه های  در  که  است  دلیل 
به بحث  اروپایی،  یا شخصیت های  آن سفرا 
تعزیه ها هم اشاره شده است. از قضا بیش تر 
اطالعات ما در این مورد هم مربوط به همین 
سفرنامه هاست و برخی از آن ها با دقت حتی 
مثاًل  بنابراین  کرده اند.  اشاره  جزئیات هم  به 
و  مداحی  از  هم  تعزیه،  رونق  دوره  این  در 
از سخنرانی بیش تر بوده است. حتی در  هم 
دوره هایی، شاهد شکل گیری مجالس عزای 
عوام و علما هستیم؛ در مجالس علما رکن، 
مداحی  عوام  مجالس  در  و  بوده  سخنرانی 
نوشته های  در  است.  داشته  رونق  بیش تر 
هم  قمی  عباس  شیخ  مانند  بزرگان  برخی 
است؛  شده  مداحی  اصل شدن  به  اعتراضاتی 
یعنی در آن دوره هم مثاًل مداحی بیش ازحد 
رونق گرفته بود. در دوره ی ما هم به نظر بنده 
مداحی  رونق  صددرصد  بگوییم  نمی توانیم 

بیش تر از سخنرانی است.
ضمن این که به نظر بنده اگر مجالس سخنرانی 
ما یک پنجم جلسات مداحی ما جمعیت داشته 
باشد به نظر من کافی است و ما موفق بوده ایم؛ 
مقوله ی  اصواًل  و  مداحی  مجالس  چون 
جذابیت  ذاتًا  سخنرانی،  به  نسبت  مداحی 
بیش تری دارد؛ ما در مداحی با صوت خوش، 

است  طبیعی  و  داریم  و شعر سروکار  آهنگ 
بیش تر  مقوله ای  چنین  به  عمومی  اقبال  که 
باشد؛ جلسات مداحی و سینه زنی شکل ها و 
فرم های متنوعی دارد )مثاًل نشسته  یا ایستاده 
سینه زدن، شور زدن و... (. ما در سخنرانی با 
چنین عناصری سروکار نداریم. حتی خود من 
و شما که طلبه هستیم بعضی وقت ها که پای 
منبر نشسته ایم، پس از نیم ساعت نگاه مان به 
ساعت است که کی تمام می شود؛ اما مداحی 
یک  شاید  که  آمده  پیش  و  نیست  این طور 
نشسته ایم  مداحی  جلسه ی   یک  در  ساعت 
دیگر  به تعبیر  نشده ایم.  زمان  گذر  متوجه  و 

مداحی جذابیت هنری دارد.

شما  که  هنری  جذابیت های  این  آیا   
اصل  به  تبدیل  زمان  به مرور  می فرمایید 
نشده اند؟ یعنی هنر مداحی به جای این که 
ابزاری برای انتقال حس و حال عاشورایی 

در  مهم  آسیب های  از  یکی  می رسد  به نظر 
 - سیدالشهدا)ع(  به ویژه   - اهل بیت)ع(  عزاداری 
بی توجهی  و  شکلی  موارد  بر  حد  از  بیش   تأکید 
به  اگر  است؛  مضامین  و  محتوا  به  کم توجهی  یا 
به  یا  بنگریم  تاریخی  نگاه  با  عزاداری  مقوله ی 
تعبیر دیگر با روش تاریخی به تحلیل آن بپردازیم 
و از پیش فرض های احساسی در تبیین آن احراز 
نماییم، بهتر می توانیم به آسیب شناسی گذشته و 
با حجت االسالم  گفت وگو  در  بپردازیم.  آن  حال 
اهل بیت)ع(  شاعر  محمدزمانی  جواد  والمسلمین 
به طور  را  اخیر  سال های  در  مداحی  تحول  سیر 
این که  به  توجه  با  البته  کردیم.  بررسی  اجمالی 

پرسش ها بیش تر در نسبت مداحی و سخنرانی مطرح گردید،  مباحثی هم در حوزه ی سخنرانی )وعظ( و آسیب های آن بیان شد.

نسل های گذشته، بیش تر 
معارف دینی را در همین جلسات 

می آموختند؛ یعنی مجالس 
عزاداری مدارس آموزش معارف 

دینی بوده است.

احمد نجمی / مرتضی معراجی
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توجه مستمعین در جلسات  مثاًل  باشد، خودش هدف شده است؛ 
مداحی بیش تر به صدا و آهنگ است تا مضامین اشعار.

خب این بحث دیگری است؛ این که ما محتوای مداحی هایمان آن طور 
نداریم؛ یعنی  باید نیست. ما اآلن در فرم و شکل هیچ مشکلی  که 
شاهد  و  ندارند  کمبودی  شکلی  و  فنی  مسائل  به لحاظ  ما  مداحان 
و  عمیق  مضامین  فقدان  اساسی،  آسیب  اما  هستیم؛  هم  نوآوری 
حدی  به  بتوانید  شما  این که  یعنی  غیرمستقیم  است؛  غیرمستقیم 
برسید که یک مضمون اخالقی را مثاًل در یک جلسه مداحی به طور 
منکری  از  غیرمستقیم  به طور  یا  کنید؛  القا  مخاطب  به  غیرمستقیم 
را  بلند  قصیده ای  مداح  قدیم  در  مثاًل  کنید.  امر  معروفی  به  یا  نهی 
می خوانده که ابیات ابتدایی آن پند و اندرز )نسبت به قیامت و...( و 
بیان توحید و مسائل اخالقی بوده است؛ در حالی که شعرهای پند و 
اندرزی را اآلن در مراسم ختم می خوانند. سپس در ادامه ی شعر به 
بیان فضایل اهل بیت)ع( می پرداختند و در انتها چند بیتی را به ذکر 
مصیبت و مداحی اختصاص می دادند. در حالی که اآلن از همان بیت 
اول مرثیه سراییست تا پایان مراسم؛ به همین دلیل احساس می شود 
جوانی که از چنین جلساتی بیرون می آید چیزی دستش را نگرفته؛ 
اهل  معارف  از  اما  بوده؛  جوشان  عاطفه اش  ریخته؛  فراوان  اشک 
را  دینی  معارف  بیش تر  گذشته،  نسل های  نیاموخته!  چیزی  بیت)ع( 
در همین جلسات می آموختند؛ یعنی مجالس عزاداری مدارس آموزش 

معارف دینی بوده است.

عزاداری  مجلس  شکل گیری  شاهد  دوره هایی  در  فرمودید   
عوام و خواص بوده ایم؛ به نظر می رسد اآلن هم با بروز سبک های 
جدید مداحی )یا همان پیشرفت در مسائل شکلی مداحی( بازهم 
به نوعی شاهد شکل گیری این دوگانگی هستیم؛ یعنی برخی صرفًا 
را  مسأله  این  شما  می روند؛  مداحی  جلسات  در  شرکت  برای 
چگونه ارزیابی می کنید و اصواًل  چه کار کنیم تا سخنرانی و وعظ 

هم رونق داشته باشد؟
در این زمینه باید به بحث تغییرات ذائقه های مردم توجه داشته باشیم؛ 
نفر در سنین مختلف هم ممکن است متفاوت  حتی ذائقه های یک 
باشد. مثاًل در یک سنی ممکن است من و شما سینه زنی را بیش تر 
در  باشیم  مایل  بیش تر  کهولت  در سنین  در  و  باشیم  داشته  دوست 
مجالس سخنرانی یا روضه خوانی شرکت کنیم. یعنی یک علت این 
مکان های  و  زمان ها  در  ذائقه ها  اختالف  بحث  در  می تواند  مسأله 

مختلف باشد.
نکته ی دیگر کم  رنگ شدن سخنرانی های عالمانه است؛ هم  به لحاظ 
در  حتی  و  علمیه  حوزه های  در  قدیم  از  کمی.  به لحاظ  هم  کیفی 
میان مردم نسبت به روحانیون رایج بوده که می گفتند فالن روحانی 
»عالم« است یا »واعظ«؛ اگر می گفتند واعظ است یعنی حرف های 
می گفتند  اگر  اما  می زند؛  ذوقی  بیش تر حرف های  و  نمی زند  دقیقی 
عالم است یعنی اهل دقت و نظرات علمی است. یک عالم یا مجتهد 
بر فراز منبر هم که می رود هرچیزی را نمی گوید؛ در حالی که همان 

نکات را ممکن است واعظ از روی ذوقیات بیان کند. در حوزه علمیه 
بیش تر  و  نمی دادند  اهمیت  تبلیغ  و  خطابه  بحث  به  زیاد  هم  نجف 
بروید  می گفتند  آن ها  به  ندارند  استعداد  می دیدند  که  را  طلبه هایی 
بود که ممحض در فقه و  با استعداد طلبه ای  منبری شوید. طلبه ی 
اصول باشد؛ اما دیدگاه افرادی مانند حضرت امام)ره( این بود که منبر 
جایگاه مجتهدین است. به همین دلیل می بینیم که آیت اهلل جوادی 
آملی یک مجتهد، یک فیلسوف و یک مرجع تقلید در ماه محرم و 
سفر در محل والدت خودش منبر هم می رود. اگر ما کاری کنیم که 
منبر  و  سخنرانی  رونق  باعث  علما،  و  مجتهدین  جایگاه  بشود  منبر 
خواهد شد؛ چون مردم دنبال بهترین متخصص می گردند؛ یعنی دنبال 
دین  معارف  حوزه ی  در  حرف هایش  به  بتوانند  که  می گردند  کسی 
و  کرد  خواهد  تغییر  هم  مردم  ذائقه ی  شد،  چنین  اگر  کنند.  اعتماد 

عمیق تر به معارف دین خواهند نگریست.
امروز  فرمودند  ایشان  بودم؛  رهبری  معظم  مقام  خدمت  روزی  من 
وضعیت  هیئت ها وضعیت راضی کننده ای نیست و من وقتی نوارهای 
بعضی مداحی های اول انقالب را گوش می دهم می بینم گاهی یک 

بند از آن نوحه ها به اندازه یک منبر اآلن مطلب داشت! این که زبان 
نازلی  مطلب  مطلب،  این که  اما  است؛  بحث  یک  باشد  همه فهم  ما 
در  را  عمیق  حرف  یک  می توانید  شما  است؛  دیگری  بحث  نباشد 
قالبی همه کس فهم بیان کنید. مثاًل ترتیب متعارف در منبرهای قدیم 
این طور بود که منبر با قرائت و تبیین آیه ا ی از قرآن شروع می شد؛ 
هم  را  حدیث  آن  سند  غالبًا  که  می شد  خوانده  حدیثی  آیه  آن  ذیل 
می دیدند )چیزی که اآلن زیاد رایج نیست و کم تر پیدا می شود که 
یک  سپس  کند(؛  بررسی  دقیق  به طور  را  مطلب  سند  منبری  یک 
داستانی از اهل بیت)ع( یا از سیره ی علمای سلف )آن هم باز با ذکر 
منبع و یقین نسبت به صحت آن( نقل می کردند و در انتها هم یک 
ذکر مصیبتی داشتند. در منبرهای امروزی آیه ی قرآن که حذف شده 
با روایت شروع می شود؛ آن روایت هم گاه سندش  است و بیش تر 
دیده نمی شود و به همین دلیل متأسفانه مشاهده می کنیم که برخی 
اوقات آن روایت با آیه ی قرآن در تعارض است. در ادامه  هم بیش تر 

حرف های نازل )مثل تعریف خواب( بیان می شود.
نکته ی مهم دیگر هم نحوه ی نادرست بیان برخی معارف و گزاره های 
دینی است؛ مثاًل شما بحث شفاعت و امید را درنظر بگیرید. وقتی ما 
بحث شفاعت را برای مردم مطرح می کنیم درست است که باید امید 
را تقویت کند؛ اما از آن طرف باید روح بندگی را نیز در افراد تقویت 

از قدیم در میان حوزه های علمیه )قم و 
نجف( رایج بود که فکر می کردند استعداد 

ندارند به آن ها می گفتند بروید منبری شوید. 
طلبه ی با استعداد طلبه ای بود که ممحض 
در فقه و اصول باشد؛ اما دیدگاه افرادی 
مانند حضرت امام)ره( این بود که منبر 

جایگاه مجتهدین است.
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کند؛ در حالی که تفسیرهای رایج در جلسات عزاداری ما از مقوله ی 
می گویند  که  می شنویم  مثاًل  می شود؛  ایمان  سستی  باعث  شفاعت 
فالن  کس که اهل همه جور خالفی بود، مورد شفاعت اهل بیت)ع( 
قرار گرفت؛ به فرض هم که این طور باشد ما نباید آن را باالی منبر 
را  مستمع  که  باشد  طوری  نباید  شفاعت  مسأله ی  بیان  کنیم.  بیان 
نسبت به انجام تکالیف شرعی سست کند. امام صادق)ع( می فرماید 
مرحوم  نمی رسد.  می شمارد  سبک  را  نماز  که  کسی  به  ما  شفاعت 
از  ما  این زمینه می زند و می گوید  شهید مطهری حرف قشنگی در 
امام حسین)ع( یک شرکت بیمه برای مردم درست کرده ایم. طوری 
بحث شفاعت را مطرح کرده ایم که برای مردم این طوری جا افتاده 
امام  آوردن دل  به دست  اما  است  و عبودیت خدا سخت  عبادت  که 
حسین)ع( خیلی آسان است؛ ما اگر در جلسات روضه اشک بریزیم، 
امام حسین)ع( به واسطه ی جایگاهش نزد خداوند بقیه ی مسائل را حل 
می کند! در حالی که این فکری مشرکانه است؛ مشرکان هم به بت ها 

دقیقًا به همین دلیل احترام می گذاشتند یا برایشان قربانی می دادند.

 اآلن در حوزه ی علمیه شاهد طرح هایی مثل سفیران هدایت 
فرمودید  شما  که  مطالبی  به  توجه  با  هستیم؛  مبلغ  تربیت  برای 
به نظر می رسد چنین طرح هایی به تداوم دوگانگی عالم _ واعظ 

کمک می کند.
بزرگان ما از جمله حضرت امام و مقام معظم رهبری  بر درس خواندن 
طلبه های جوان تأکید داشته و دارند و معتقدند طلبه ی جوان نباید در 
متمرکز  بحث  و  درس  در  بیش تر  باید  و  شود  وارد  اجرایی  کارهای 
مسیرجداگانه  دو  را  بودن  منبری  و  بودن  عالم  مسیر   ما  اگر  باشد. 
ترسیم کردیم، طبیعی است که طلبه با خودش می گوید:  این فقه و 
اصول برای منبر چه خاصیتی دارد؟ برخی منبری های جوان می گویند 
وقتی به منبر و تبلیغ رفتیم تازه متوجه شدیم که بسیاری از چیزهایی 
بیش تر  باید  مثالً   و  نمی آمد  منبر  کار  به  زیاد  خواندیم  حوزه  در  که 
کتاب های تاریخی می خواندیم! دلیل آن این است که ما ثمره ی فقه 
حالی که  در  می کنیم.  اصول جست وجو  و  فقه  در  صرفًا  را  اصول  و 
این دقت های فکری در فقه و اصول است که باعث ورزیدگی ذهن 
عقلی  دقت  و  ذهنی  ورزیدگی  این  و  می شود  عقالنی  دقت های  و 
اگر دقت  دارد. شما  تأثیر  منبر  فراز  بر  روایات  و  تحلیل مسائل  در  
با یک  منبری مجتهد  متوجه می شوید که حدیث خواندن یک  کنید 
منبری غیرمجتهد چقدر متفاوت است؛ چون او در سند و وا ژه ها دقت 
دارد و تفسیرش هم از روایت عوامانه نیست. یک واعظ هرچقدر هم 
در فن خطابه قوی باشد، اگر بن مایه ی علمی نداشته باشد، ضررش 
بسیار بیش تر از منفعتش خواهد بود. بیش تر مراجع کنونی ما در ایام 
جوانی منبری بودند؛ مانند آیت اهلل مکارم و آیت اهلل وحید. منبر های 
دیگران  منبرهای  با  را  ّ ها  آن   تفاوت  تا  کنید  گوش  را  عزیزان  این 
متوجه شوید. طرح هایی مثل سفیران هدایت ریشه در این بحث دارد 
که عده ای معتقدند سیستم کنونی حوزه طوری است که صرفًا برای 
مجتهدشدن آموزش می دهد و ما باید یک سیستم دیگر را هم ایجاد 

شدن  مبلغ  برای  حوزه  به  ورود  ابتدای  از  طلبه ها  برخی  که  کنیم 
دارد  این طرح ها ضرر  و  نگاه  این  ببینند.  آموزش  و سخنران شدن 
دارند؛  انتقاد  نگاه ها  این  و  طرح ها  این  به  نسبت  هم  آقا  و حضرت 
به ویژه  نکنیم؛  تربیت  منبر  برای  را  افراد کم سواد  باشیم  باید مراقب 
نسبت به مناطق حاشیه ای و محروم. اآلن بیش ترین ارتباط مردم با 
معارف دین از طریق همین منبر هاست و به همین دلیل باید مراقب 

آسیب های چنین برنامه هایی باشیم.
 تغییر ذائقه ی مردم در مداحی ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
فولکلور  یا  سنتی  سبک های  بیش تر  مردم  دورتر  سال های  در 
به  )به ویژه جوانان(  بیش تر  اما اآلن  را می پسندیدند؛  )محلی( 

گاهی  جدید  سبک های  این  و  می روند  جدید  سبک های  سمت 
مداحی های  مثاًل  بروز  شاهد  ما  و  می کنند  پیدا  افراطی  حالت 

پاپ هستیم.
ببینید ما نمی توانیم جلوی نوآوری و ابتکار را بگیریم. همان سبک های 
قدیمی هم باالخره در یک زمانی نوآورانه بوده اند؛ اما باید دقت کنیم 
که نوآوری ها بعضی وقت ها از نوع ابداع است و بعضی وقت ها از نوع 
بدعت. ما باید جلوی این بدعت ها را بگیریم؛ مثل قمه زنی که از یک 
باب کردند فکر می کردند  را  آن  باب شد. شاید کسانی که  دوره ای 

ابداع کرده اند؛ در حالی که بدعت بود.
این  بدعت ها می شود  این  بروز و ظهور  باعث  دلیل مهمی که  یک 
و  مدیریت  آموزش،  برای  کاملی  و  جامع  سیستم  یک  ما  که  است 
نظارت نسبت به مقوله ی مداحی نداشتیم؛ مثاًل قدیم مجمع الذاکرین 
را برعهده داشت؛ هرکس می خواست در  در تهران چنین وظیفه ای 
وادی مداحی وارد شود باید مراحلی را در این مجمع و ذیل نظارت 
تهران  از مداحان قدیمی  از یکی  پیشکسوتان طی می کرد.  از  یکی 
منتهی اآلمال  جلد  دو  می توانست  کسی  اگر  می گفت  که  شنیدم 
شیخ عباس قمی را امتحان بدهد آن گاه به او اجازه می دادند از این 

طوری بحث شفاعت را مطرح کرده ایم که 
برای مردم این طوری جا افتاده که عبادت و 
عبودیت خدا سخت است اما به دست آوردن 

دل امام حسین)ع( خیلی آسان است
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روضه ی  صرفًا  نه  منتهی اآلمال؛  تمام  آن هم  بپوشد؛  بلند  کت های 
قتله گاه را! یا امتحان شعر می گرفتند؛ آن هم نه صرفًا درباره ی امام 
حسین)ع(؛ مثاًل می گفتند درباره ی امام عسکری)ع( شعر بخوان؛ یا 
درباره ی حضرت حمزه شعر بخوان. خب در نبود چنین سیستم جامع 
آموزشی ما شاهد افت سطح معلومات مداحان و خالی شدن مداحی 
از مضامین عمیق هستیم؛ یعنی مداحی صرفًا در شکل نوآوری دارد. 
عملکرد ضعیف برخی نهادها مثل سازمان تبلیغات هم در این زمینه 

بسیار تأثیر داشته است.

سطحی شدن  شاهد  به نوعی  هم  مداحی  اشعار  زمینه ی  در   
هستیم؛ مثاًل در قدیم شعر اصل بوده و مداح آهنگی را برای آن 
مداحان  و  است  اصل  امروزه آهنگ  اما  انتخاب می کرده؛   شعر 
آهنگ را به شاعر می دهند تا برای آن شعر بسازد؛ طبیعی است 

که چنین شعری عمق الزم را نداشته باشد.
رواج  باعث  سطحی  اشعار  رواج  است؛  همین طور  متأسفانه  بله 
سطحی نگری در میان مردم شده است و حتی برخی باورهای غلط 
مثاًل  فراوانی  داستان های  شده اند.  فراگیر  اشعار  این  قالب  در  هم  
درباره ی قیام عاشورا هست که اصاًل سند و مدرک درستی ندارند، اما 
در مضامین بسیاری از اشعار آن ها را می بینیم؛ مثل عروسی حضرت 
قاسم)ع( در کربال؛  از این موارد بسیارند؛ زبان حال ها یا استحساناتی 
که در قالب اشعار به اعتقادات مردم راه پیدا کرده و حتی به مرور 

زمان خود همین اشعار سند شده اند.
البته این آسیب هایی را که برای بحث مداحی ذکر می کنیم این طور 

هستند  اآلن  خیر  این گونه اند؛  ما  مداحان  تمام  بگوییم  که  نیست 
مداحانی )هرچند تعدادشان اندک است( که شرایط مطلوب را دارند و 
از آسیب های مطرح شده بری هستند )مثاًل یکی از مداحان در تهران 
بیست سال شاگرد درس خارج یکی از علمای تهران بود(؛ اما بحث 
این جاست که این تبدیل به یک جریان و رویکرد غالب نشده است.

 پیشنهاد شما برای جلوگیری از چنین آسیب هایی در زمینه ی 
مداحی چیست؟

به نظر بنده یک بخشی از این کار برعهده ی حوزه است؛ حوزه باید یک 
سری منابع را در اختیار مداحان بگذارد؛ از قبیل مقاتل معتبر. حوزه واقعًا چه 
کار کرده است برای تدوین منابع معتبر و جلوگیری از آسیب سطحی زدگی 
را  کارها  این  بگوییم  و  کنیم  تمام  را  حجت  اول  بیاییم  ما  مداحی؟  در 
انجام دادیم، بعد توقع داشته باشیم. البته باید دقت کنیم بعضی کتاب های 
باید  به همین دلیل حوزه  باز هم  و  دارند  نقل های ضعیفی  مقاتل ما هم 

به صورت جدی ورود پیدا کند. حتی نه فقط حوزه؛ ما به ویژه در حوزه ی 
مسائل فرهنگی اگر خواهان پیشرفت هستیم، نباید نظارت و اجرای امور را 
برعهده ی فقط یک نهاد بگذاریم؛ مثاًل در مقوله ی شعر نهادهای مختلف 
)از قبیل سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، وزارت ارشاد و...( ورود پیدا کردند و 
ما شاهد رشد در این شاخه  بودیم. اما در مداحی، همه فقط سازمان تبلیغات 
را مسئول می دانند و بقیه ی نهادها هیچ قدمی در این زمینه برنداشتند. در 
مجموع عملکرد نهادهای انقالبی و سازمان های مربوط درباره ی نظارت بر 

بحث مداحی ضعیف بوده است.

 به عنوان سؤال پایانی با توجه به این که حضرتعالی خودتان 
نیز از شعرا و مداحان اهل بیت)ع( هستید، اگر خاطره یا نکته ی 

جالبی ناظر بر مباحث مطرح شده دارید بیان بفرمایید.
بعضی از عزیزان مداح ایرادی که به اشعار بنده می گیرند این است که اشعار 
شما مستمع پسند نیست! مستمع بیش تر دوست دارد از بین الحرمین برایش 
نیستند که  این  بگوییم! اصواًل مداح های ما ساده پسند شده اند؛ یعنی اهل 
یک شعر با مضامین قوی را برای مستمع جا بیاندازند و بیش تر دوست دارند 
قیمتی  به هر  از مستمع  اولیه مجلس  دقایق  از همان  که  بخوانند  شعری 
که شده اشک بگیرند. به تعبیر امروزی تر ذائقه ی مردم را در این مقوالت 
فست فودی کرده ایم و از مضرات آن غافلیم. برخی دوستان مداح درباره ی 
این  فهم  و  است  حوزه  فضای  از  متأثر  تو  اشعار  که  می گویند  بنده  اشعار 

مضامین در آن فضا آسان است؛ اما زیاد به درد مجالس عمومی نمی خورد.
مضامینی که بنده در اشعارم استفاده می کنم مانند ظلم ستیزی، بیان سجایای 
اخالقی )مانند صبر و عفاف(، بیان توحید_ اآلن مظلوم تر از امام حسین)ع( 
خود خداست _ زیاد مورد توجه مداحان و مستمعان امروزی نیست. یا مثاًل 
در  که  است  مواردی  این ها  مهدویت.  با  عاشورا  اتصال  و  مهدویت  بحث 
اشعار کمرنگ شده اند. بیش تر بر مواردی تأکید می شود که فایده ای برای 
دین و دیانت مردم ندارند؛ مثاًل فرض بفرمایید بر روی معجزات و کرامات 
برای  است که  این  کار  این  آسیب  تأکید می شود؛ مهم ترین  بیت)ع(  اهل 
تعبیر دیگر ما  به  نیستند؛  الگوبرداری  قابل  توده مردم، اهل بیت)ع( دیگر 
معصومین)ع( را وجودهایی خاص ترسیم می کنیم که اصواًل جنس شان با ما 
متفاوت بوده و به همین دلیل طبیعی است که تصور شود چنین وجود هایی 
قابل الگوبرداری نیستند. در حالی که اگر بر آموزه های رفتاری آن بزرگواران 
حضرت  زندگی  سبک  از  مثاًل  بود؛  خواهد  تأثیرگذارتر  بسیار  شود  تأکید 
پیامبر)ص( بود و همسرامیرالمؤمنین)ع(؛  زهرا)س( چقدر می گوییم؟ دختر 
اما کار در منزل، تربیت فرزند و شوهرداری را به بهترین نحو انجام می داد؛ 
یا بالعکس در مورد خود حضرت امیر)ع( نیز به همین صورت. اما اگر شما 
فقط از خلقت نوری ائمه)ع( صحبت کردید و از معجزات آن ها طبیعی است 

که تأثیری در نحوه ی زیست مردم نداشته باشد.
را  مطهری  شهید  حسینی  حماسه ی  کتاب  برآیند  پایانی  سخن  به عنوان 
بهترین کتاب در زمینه ی آسیب شناسی عاشورا و  بنده هنوز  به زعم  _که 
معضل  دو  می فرماید  ایشان  می کنم؛  عرض  خدمتتان   _ است  عزاداری 
اساسی در مجالس عزاداری ما هست: یکی اصالت یافتن بحث اشک )یعنی 
اشک ریختن هدف می شود( و دیگری مطلوب بودن کثرت جمعیت؛ یعنی 
مهم ترین ارزش برای کسی که مجلس عزاداری را برپا می کند جمع شدن 

جمیعیت است.

از نگاه شهید مطهری دو معضل اساسی در 
مجالس عزاداری ما هست: یکی اصالت یافتن 
بحث اشک )یعنی اشک ریختن هدف می شود( 

و دیگری مطلوب بودن کثرت جمعیت؛
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به مناسبت سالگرد رحلت شیخ طوسی

مؤسس اولین دانشگاه شیعه
والدت

علی  بن  حسن  بن  محمد  ابوجعفر   
طوسی در رمضان سال 38۵ هجری متولد 
در  اطالعی  وی  دقیق  تولد  محل  از  شد. 
کتاب های  در  خودش  اما  نیست؛  دسترس 
نجاشی  همچنین  و  الفهرست  مانند  خود 
نامیده اند.  طوسی  را  او  الرجال  کتاب  در 
در اولین سال های جوانی علوم مقدماتی و 
زمان طوس،  آن  در  گرفت.  فرا  را  معمول 

نیشابور، ری، سبزوار و قم محورهای اصلی 
کسب علم و دانش بوده اند و به راحتی می شد 
سنی  و  شیعه  اندیشمندان  و  فقها  حضور  از 

آن جا استفاده کرد.
)بالغ  بزرگ شیعه  پیشوای  آثار شیخ صدوق 
همچنین  و  رساله(  و  کتاب  جلد  سیصد  بر 
تألیفات  و  آل بویه  شیعی  حکومت  شهرت 
بن  صاحب  بزرگ  دانشمند  خاطرات  و 
عباد _که چهارصد شاعر او را در شعر خود 
شیخ  تا  شد  باعث  همه  و  همه   _ ستوده اند 
قرار  پیشرفت رشد فکری و عقلی  در مسیر 
گیرد و حتی او را به سمت تکامل سوق دهد. 
گفت،  دنیا  ترک  صدوق  شیخ  که  هنگامی 
محمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ 
مفید که مقام بس وارسته ای داشت و بهترین 
زمام  بود،  صدوق  شیخ  جانشینی  برای  فرد 
امور را مدبرانه و حکیمانه به دست گرفت و به 
مقام پیشوایی شیعیان رسید. ازآن جا که شیخ 
مفید در بغداد می زیست و بغداد در آن زمان 
دانش  و  علم  فرمان روایی  و  خالفت  مرکز 
سال ۴۰8 هجری  در  نیز  بود، شیخ طوسی 
در بیست وسه  سالگی هنگامی که عطش خود 
علم  بی کران  اقیانوس  به  رسیدن  برای  را 
تا روح  بغداد مهاجرت کرد  به  بی پاسخ دید، 

تشنه خود را سیراب کند.

دوران حیات شیخ
به  توجه  با  می توان  را  شیخ  حیات  دوران 
مرحله  سه  به  زندگی اش  نشیب های  و  فراز 

تفکیک کرد؛ طوس، بغداد و نجف.

طوس
شیخ دوران طفولیت خود را در طوس گذراند 

محضر  از  را  مقدمات  برخی  همچنین  و 
عالمان آن دیار فراگرفت. وی در بیست وسه 
سالگی طوس را برای همیشه ترک گفت و 
تا  بغداد شد  روانه  امید  از شوق و  پر  با دلی 

دروازه های علم و معرفت را بگشاید.

بغداد
و  علمی  مباحث  کانون  بغداد  زمان  آن  در 
و  شیعه  دانشمندان  بین  عقاید  آزاد  تبادل 
مرکز  بغداد  که  ازآن جا  است.  بوده  سنی 
خالفت آل عباس بود، احاطه زیادی بر جهان 
در  بزرگی  و  نامی  دانشمندان  داشت.  اسالم 
سرآمدترین  و  بزرگ ترین  بوده اند.  آن جا 
نعمان  بن  محمد  بن  محمد  دانشمندان  این 
شیعه  علمای  از  هیچ یک  به راستی  که  بوده 
او  از  گرفتن  پیشی  به  قادر  علم  در  سنی  و 
نبودند و نمی توانستند با او به برابری برسند. 
او بر همه ی علوم زمان خود فائق آمده بود 
هنگامی  بودند.  او  علم  به  معترف  همگی  و 
محضر  در  شد،  بغداد  وارد  طوسی  شیخ  که 
و  کرد  علم  فراگیری  به  شروع  مفید  شیخ 
جلب  خود  به  را  استاد  توجه  اندک زمانی  در 
نمود و بر دیگر شاگردان استاد برتری یافت. 

استعداد و تالش های پی درپی او 
در رسیدن به غایت نهایی از طریق علم و 
دانش موجب شد تا لیاقت او توسط دیگران 
نیز درک شود و عهده دار دو پست مهم و 
دینی  و  علمی  ریاست  یکی  شود؛  حساس 
مرکز  بغداد،  در  هم  آن   _ شیعه  جامعه 
مخالفان و در میان دانشمندان بزرگ شیعه 
علم  کرسی  تصاحب  دیگری  و   _ سنی  و 
کالم از جانب خلیفه وقت که مقامی بس 
باال بود و به راحتی نمی شد به آن دست  یافت. 
شیخ طوسی به همگان نشان داد که لیاقت 
به دست  به حق  را  آن  و  داشته  را  مقام  این 
بود  باال  چنان  مقام  این  ارزش  است.  آورده 
که حتی تا سال ها بعد از شیخ طوسی جایگاه 
از  بعد  نتوانست  نه تنها کسی  و  او حفظ شد 
وی در آثار گران قدرش شبهه ای ایجاد کند، 
بلکه خود او نیز آثارش را صحیح ترین منبع 
می دانست و به عنوان بهترین مرجع از آن ها 
از  بعد  سال ها  تا  همچنین  می کرد.  استفاده 
و  علمی  شخصیت  نتوانست  کسی  شیخ 

فتاوای ایشان را تحت تأثیر قرار دهد.
اجتهاد  درجه  به  دوران جوانی خود  در  شیخ 
از  که   _ را  تهذیب االحکام  کتاب  و  رسید 
کتب معروف و مورد توجه شیعه است _ در 
این دوره و با پیشنهاد استاد فرزانه خود شیخ 
مفید تألیف کرد؛ این کتاب خود دلیل و سند 

محکمی بر اجتهاد او در سنین جوانی است.
)شیخ  استادش  مرگ  از  پس  طوسی  شیخ 
مفید( در سال ۴13ق به محضر سید مرتضی 
از  نیز  او  خود  که   _ علم الهدی  به  معروف 
شاگردان بزرگ شیخ مفید بود _ راه یافت. 
با این که کسی در اجتهاد شیخ طوسی شک 
را  عمرش  از  سال  سه  و  بیست  اما  نداشت 
نمود؛  فیض  کسب  سیدمرتضی  محضر  در 
بیش ترین استفاده ی وی از درس سیدمرتضی 
در زمینه ی ادبیات بود. در همین زمان شیخ 
طوسی به پیشنهاد دیگر فقها و بزرگان شروع 

به تألیف بسیاری از آثار خود کرد.
تدوین کننده ی  را  شیخ  محققان  از  بسیاری 
اساسنامه تشیع در فرهنگ و تمدن اسالمی 

شیخ طوسی از جمله کسانی است که در زندگی پر 
برکت خود رنج و مشقت های بسیاری را متحمل 
سیاسی  و  اجتماعی  سخت  شرایط  تحت  و  شد 
توانست به بزرگ ترین مقام و جایگاه زمان خود 
متکلمان  فقها،  مفسران،  بزرگ ترین  از  او  برسد. 
به شیخ  الطائفه  بعدها  که  است  و محدثان شیعه 
ملقب شد. در این نوشتار نگاهی خواهیم داشت 
- هرچند اجمالی و کوتاه - به زندگی باعزت این 

شخصیت بزرگ.

سمیه سادات سجادی
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می دانند. عالمه حلی)ره( دراین باره می نویسد: »شیخ طوسی پیشوای 
دانشمندان شیعه و رئیس طایفه امامیه صاحب نظر در علوم اخبار، رجال، 
به  منسوب  فضیلت ها  همه ی  است.  بوده  ادب  و  کالم  اصول،  فقه، 
اوست و در تمامی فنون اسالم کتاب نوشته است. اوست که عقاید 
است«.  کرده  اصالح  و  دسته بندی  آن  فروع  و  اصول  در  را  شیعه 

)عالمه حلی، خالصة االقوال، ص 1۴8.(
شیخ طوسی در این زمان از محضر اساتید بزرگ دیگری چون ابن 
غضائری، ابن شاذان متکلم، ابن حسکه قمی، حسین بن ابی محمد 
ابراهیم  ابن  احمد  شکری،  منصور  ابو  معدل،  بشران  ابن  تلعکبری، 
قزوینی، ابن فهان سامری، ابوحسین صفار، علی بن احمد بن محمد 

بن جید معروف به ابن ابی جید و ابن حاشر استفاده کرد.
پس از سید مرتضی، شیخ طوسی زمام پیشوایی را در دست گرفت 
و بزرگ ترین دانشمند عصر خود شناخته شد. شیوه بدیع او در علم 
به  تشویق  اسالمی  از سراسر مملکت  را  بسیاری  دانشجویان  کالم، 
فراگیری می کرد و آن ها را از دورترین نقاط این مملکت به سمت خود 
فرامی خواند. حتی دیگر دانشمندان و فقیهان نیز مسایل و مشکالت 
را  مطالب  سقم  و  ایشان صحت  تا  می بردند  شیخ  نزد  را  پیش آمده 
تشخیص دهند یا راه حلی را از ایشان جویا شوند. شاگردان شیخ نیز 
روزبه روز افزون تر می شدند؛ تا جایی که سیصدتن از علما و مجتهدان 
شیعه افتخار شاگردی و درک محضر ایشان را داشتند. شاگردان دیگر 

ایشان که از مذاهب چهارگانه سنی بودند، از شمار خارج اند.

نجف
از ورود شیخ طوسی به بغداد مدت چهل سال می گذشت که حمله 
و  خود  موقعیت  حفظ  برای  شیخ  و  افتاد  اتفاق  سلجوقی  طغرل 
قدم  و  بغداد شد  ترک  به  ناچار  زحمات چندین ساله اش  نابودنشدن 
که  بود  افتاده  اتفاق  هم  پیش تر  گذاشت.  نجف  مقدس  به سرزمین 
سنی های متعصب و آشوب گر باعث بلواهای عمومی بشوند؛ ولی این 
بار حمله وحشیانه طغرل به بغداد و مبارزه آشکار او با شیعیان، عرصه 
را بر همه شیعیان سخت کرد. سربازان طغرل با هجوم به خانه شیخ 
و از بین بردن کتابخانه ایشان که مملو از آثار گران بهای ایشان بود، 
وحشیانه آن جا را به آتش کشیدند. شیخ دوازده سال آخر عمر خود 
را در کنار مرقد امیرالمؤمنین)ع( گذراند و در آن جا زکات علم خود را 

به طور کامل پرداخت کرد.

اولین دانشگاه شیعه
شیخ که کتابخانه و دست  نوشته های خود را در آتش سوزی از دست 
با  را کرد و  استفاده  مانده عمر خود حداکثر  باقی  از مدت  بود،  داده 
جدیت بیش تری به تدریس و تحقیق در علوم اسالمی پرداخت. از این 
رو با هدف تشکیل یک دانشگاه، دانش پژوهان بسیاری را به سمت 
خود جذب کرد. با توجه به این که تا آن زمان هیچ پایگاه علمی ای 
در جهان اسالم به این صورت وجود نداشت، این دانشگاه با استقبال 
وجود یک  روبه رو شد.  اسالمی  ممالک  دانشجویان سراسر  گسترده 
پایگاه علمی در نجف و وجود استاد بزرگی چون شیخ طوسی چنان 
از گذشت 1۰ قرن استحکام و  بعد  افزود که هنوز  بر اهمیت آن جا 
پایداری آن قابل مشاهده است. این پایگاه اولین دانشگاه علمی شیعه 

است که تاکنون در نوع خود نظیری نداشته است.

میراث گران بها
شیعیان چهارمرجع اصلی حدیث و احکام دارند که از این چهار منبع 
اثر شیخ طوسی است؛  برای همگان دو کتاب،  قبول  اصلی و مورد 
آن چهار کتاب عبارتند از: التهذیب )شیخ طوسی(، االستبصار )شیخ 

طوسی(، اصول کافی)کلینی( و من ال یحضره الفقیه)شیخ صدوق(.
هم چنین چهار منبع اصلی تراجم برای شیعه عبارتند از: رجال )شیخ 
طوسی(، الفهرست )شیخ طوسی(، اختیار معرفه الرجال )کشی به وسیله 

شیخ طوسی( و الرجال )نجاشی(.
همان طور که مشخص است از هشت منبع اصلی شیعیان پنج مورد، 

اثر شیخ است و این نشان دهنده ی اهمیت آثار شیخ است.

غروب زندگانی
ماه  دوم  و  بیست  در شب  علی طوسی،  بن  بن حسن  ابوجعفر محمد 
محرم سال ۴۶۰ هجری قمری دعوت حق را لبیک گفت و به دیار ابدی 
پیوست. او را در خانه مسکونی اش در نجف اشرف دفن کردند که بعدها 
بنابر وصیت خودش آن منزل به مسجدی تبدیل شد که هم اکنون در 

سمت شمال بقعه علوی و معروف به مسجد طوسی است. 
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عالم تشیع و استراتژی پیش رو

شیعه ستیزی و راه کار های دفاعی مطلوب
و  نویسنده  و  قم  علمیه ی  حوزه ی  دانشآموخته ی  نیارکی  صوفی  تقی 
پژوهشی  و  آموزشی  موسسه  معاصر  اندیشه  و  تاریخ  گروه  عضو  محقق، 
و  قم  علمیة  حوزه  مدرسین  جامعه ی  سابق  سیاسی  مدیر  خمینی)ره(،  امام 
متخصص در حوزه های تاریخ مشروطیت و جریان های فکری معاصر و تمدن 
به »منطق مقیم و مسافر: حکومت  از مقاالت وی می توان  اسالمی است. 
قدرت و مقدور در رساله مکالمات مقیم و مسافر حاج آقا نوراهلل اصفهانی«، 
اندیشه فریدون آدمیت/نگاهی منتقدانه به زندگی، تاریخ  نگاری  »زندگی و 
و اندیشه سیاسی فریدون آدمیت«، »بازتاب گفتمان سنت و تجدد در دهه 

سوم عصر مشروطه؛ برداشتی از کتاب »مدینة اإلسالم روح التمدن«، »اصول اندیشه ی سیاسی آقا نجفی و نقش وی در جنبش مشروطیت«، »فراسوی 
سایه روشن؛ امام خمینی و ترسیم فضای جدید در تاریخ نگاری معاصر«، »در ستیز با استبداد؛ سیری در بنیادهای نظری کتاب تنبیه االمة و تنزیه الملة« 
اشاره کرد. کتاب »بیداری اسالمی؛ هویت تمدنی و چالش های پیش رو« وی نیز در همایش نظریه ی بیداری اسالمی به عنوان اثر برگزیده معرفی شد«.

قطب بندی جدید اسالم و غرب با ظهور انقالب اسالمی 
قطب بندی  ترسیم  13۵7ش  سال  در  اسالمي  انقالب  پیروزي   
دوگانه ی جدیدي تحت عنوان »اسالم و غرب« بود و تا قبل ازآن،  
قطب بندی دوگانه ی شرق و غرب بر دنیاي بي جان انساني حکومت 
مي کرد. با ظهور حضرت امام خمیني)ره( این دوگانه جاي خود را به 
جبهة اسالم و کفر، مستضعفین و مستکبرین داد. شاید براي بسیاري 
فقیه  و  مجتهد  که  بود  باور  غیرقابل  سیاست،  دنیاي  تئوري های  از 
اساس  این  بر  بزند.  رقم  را  قرن  عظیم  حرکت  نجف،  حجره نشین 
مواجهه ی  باید  را  با غرب  انقالب  مواجهه ی  استراتژیک،  تحلیل  در 

تمدني برشمرد.
انقالب اسالمي با ظهور خود، افق جدیدی را پیش روي بشریت گشود؛ 
به ساحت  را  زیرا تمدن غرب ساحت وجودي بشر و زندگي بشري 
مادي و ناسوتي)دنیوی( آن تقلیل داده بود و  این انقالب اسالمي بود 
که با وقوع خود، افق هاي زندگي بشري را از سطح مادي فراتر برد و 
زندگي دیني،  الهي و معنوي جدیدي را به جهان عرضه کرد.  در آن 
زمان سکوالریسم جوهره ی اصلي تمدن مادي غرب محسوب مي شد 
آن  بدنه ی  بر  با وقوع خود شکاف عمیقی  تنها  انقالب اسالمی  که 
وارد کرد.  ]1[  بر این اساس انقالب اسالمي بشریت را وارد مرحله ی 

جدیدي از حیات خود  کرده است.

مهم ترین راهبردهای بین المللي انقالب اسالمي
با مروري بر اندیشه هاي حضرت امام و مقام معظم رهبري،  مهم ترین 
را  جدید  تمدن  با  تقابل  در  اسالمي  انقالب  بین المللي  راهبردهاي 

می توان در عناصر ذیل خالصه کرد:
1. حاکمیت اهلل و دین اسالم

تبع آن دین اسالم  به  و  راهبرد  مي توان خدامحوري  در اصلي ترین 
را برشمرد؛  همان که هویت اصلي و ذاتي تمدن غرب را به چالش 
کشاند. متولیان نظام جمهوري اسالمي اگر حرف از استقالل، آزادي،  

عدالت، اقتصاد، سیاست،  معنویت و... مي زنند، همه در چهارچوب و 
ذیل حاکمیت الهي تفسیر مي شود.

عدم  شما  »مشکل  مي نویسد:  گورباچف  به  نامه   در  امام  حضرت 
ابتذال  به  را هم  به خداست؛  همان مشکلي که غرب  واقعي  اعتقاد 
کشیده و یا خواهد کشید«. ایشان در ادامه به صراحت بیان مي کنند: 
»شما جواب گوي هیچ نیازي از نیازهاي واقعي انسان نیستید؛  چون 
از  را  بشریت  نمي توان  مادیت  با  و  مادي  است  مکتبي  مارکسیسم 
بحران عدم اعتقاد به معنویت که اساسي ترین درد جامعه ی بشري در 

غرب و شرق است، به درآورد«.
2. مبارزه با استکبار جهاني

دوگانه ی دیگري که حضرت امام سعي داشت به لحاظ استراتژیک 
آن را تولید و مدیریت کند، دوگانه ی مستضعفین و مستکبرین بود که 
ریشه در ادبیات قرآني داشت و غرب و شرق در این دوگانه به عنوان 
تمدني،  مواجهه ی  در  رو  این  از  بار مطرح شد.  اولین  براي  استکبار 
ترسیم دشمن جدید با مشخصات جدید مأموریتي بود که حضرت امام 
آن را به خوبي انجام داد و در مبارزات عدالت خواهان جهان سرمنشاء 

تحولي بنیادین قرار گرفت.
3. وحدت دنیاي اسالم

شاید بتوان گفت ساخت امت اسالمي به عنوان  زمینه اي براي تحقق 
بود  راهبردي  موارد  اصلي ترین  و  مهم ترین  از  اسالمي  تمدن  عیني 
که حضرت امام)ره( با پیش بیني وضعیت دنیاي اسالم آن را مطرح 
کرد. به بیان دیگر،  استراتژیک ترین راهبرد در قرن اخیر براي مبارزه با 
دنیاي استکبار،  وحدت دنیاي اسالم بوده است. تولید گفتمان اسالمي 
با گذر از سیطره ی تمدن غرب و ساخت دنیاي اسالمي در مقیاس 
امت اسالمي  از اهداف و نتایج انقالب اسالمي به شمار مي آید.  زماني 
محور  حول  اسالم  دنیاي  وحدت  که  مي گیرد  اسالمي شکل  تمدن 
شکل گیري  نوید  اسالمي  انقالب  ظهور  باشد.  گرفته  شکل  »اهلل« 
نیز در تحلیلی فرمودند: »هدف  انقالب  را مي دهد که رهبر  اسالمي 

تقی صوفی نیارکی
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ملت ایران و انقالب اسالمي ایجاد یک تمدن نوین اسالمي است«.

سطوح مبارزه ی جبهه ی استکبار با نظام اسالمی
بنابراین آن چه مسلم است  با تحقق این راهبردهاي اساسي )حاکمیت 
الهي،  مبارزه با استکبار و وحدت دنیاي اسالم که به مثابه ی زمینه سازان 
دنیاي  مواجه ی  که   مي رسد  به نظر  منطقي  هستند(  اسالمي  تمدن 
اقدامات  شاهد  رو  این  از  شود.  جدي تر  اسالمي  انقالب  با  استکبار 
نظام اسالمي  با  مقابله  براي  استکبار  از سوي جبهة  جدي و علمی 

هستیم که در این جا به اختصار در چند سطح به آن اشاره مي کنیم.
سطح اول: مبارزه ی مستقیم

با  مستقیم  مبارزه ی  راهبرد  انقالب اسالمي،  پیروزي  از  بعد 
براي  گوناگون  ابعاد  در  مختلفي  طراحي هاي  با  انقالب اسالمي 
استکبار  جبهه ی  کار  دستور  در  انقالب  اسالمي  از صدور  جلوگیري 

قرار گرفت. از جمله ی این طراحی ها می توان موارد زیر را برشمرد:
ـ ترور رهبران و کادر اصلي فکري و اجرایي انقالب؛

ـ تحمیل هشت سال جنگ با رژیم بعث و حمایت هاي بین المللي از آن؛
ـ تهاجم همه جانبه ی فرهنگي؛

ـ طراحي استحاله ی از درون و فتنه های 78 و 88 ؛
ـ بي اعتماد کردن مردم با القاي ناکارآمدي نظام؛

سطح دوم: مبارزه ی غیرمستقیم
مبارزه ی غیرمستقیم یعنی طراحی شیعه هراسی و اسالم هراسی و نیز 
به راه انداختن جنگ هاي نیابتي و مذهبي شیعه در متن استراتژي هایی 
آنان  مي گردد.  اعمال  اسالم  جهان  در  دشمنان  جانب  از  امروزه  که 
و  تضادآفریني  هویتي،   کاذب،  دگرسازي هاي  دشمن سازی های  با 
اختالف افکني هاي دیني، مذهبي،  فرقه اي،  قومي،  جغرافیایي که تجلي 
تبلیغات  رسانه اي  پردامنه ی  و برجستگي ویژه اي دارد و تالش های 
تمایزات  که  درصددند  هم افزا  و  هماهنگ  الگوهاي  با  ساختاري  و 
یکدیگر  دشمنان  را  دو  آن  و  برجسته  را  سني  و  شیعه  بین  مذهبي 
به  را  اسالم  دشمنان  برابر  در  ایجاد شده  جبهه هاي  و  کنند  معرفي 
نبردهاي کاذب بین شیعه و سني،  عرب و عجم و... مبدل  سازند. این 
امر حاکي از این واقعیت است که دست هاي هدایت گر سیاستگذاران 
را  آن  بر  مترتب  آثار  و  اسالم  و قدرت هاي جهاني،  تحوالت جهان 
جدي گرفته اند. الگوهاي متنوع آن ها براي ایجاد جنگ هاي نیابتي، 
تخریب و نابودي زیرساخت هاي جهان اسالم، سلب امنیت و آسایش 
رواني مسلمانان، اختالل در روند توسعه اي و پیشرفت علمي و... نیز 

از این سیاست حکایت دارد.  
نگاه کرد که غرب  این سطح  به  نیز مي توان  زاویه  این  از  واقع  در 

مبارزه ی  در  ناکامي  از  بعد  با وجود طراحي هاي مختلف،  استکبار  و 
با انقالب اسالمي و بعد از شکست هاي پي در پي  مستقیم و رودررو 
نتیجه رسید که بدون دخالت مستقیم  این  افغانستان و عراق به  در 
متحدان  تنگ تر کردن حلقه ی  با  لذا  نماید؛  مدیریت  را  خود، جنگ 
با  اسالم  جهان  اما  داشت.  ایران  بر  همه جانبه  فشار  در  ایران سعي 
بوده  مواجه  تحوالتي  با  اخیر  سال  چند  طي  سیاست  این  مدیریت 
مفهوم سازي  اسالمي«  »بیداري  قالب  در  را  آن  مي توان  که  است 
هویت  و  اسالم خواهي  موج  با  که  وجود  این  با  تحوالت  این  کرد. 
دیني آغاز شد، اما دست هاي آشکار و پنهان سبب ساز فتنه هایي شدند 
در  را  مسلمانان  بین  تضاد  و  تکفیر،  اسالم هراسي  تضاد،  آتش  که 
قالب استراتژي فراگیر به جهان اسالم تحمیل کرد. جریان تروریستي 
داعش و گروه هاي تکفیري اهل سنت از بطن و متن این استراتژي و 
رویکرد برآمده و با اشغال بخشي از عراق و سوریه دست به جنایات و 
فجایعي زده است که الگوي اسالم هراسي غرب و شیعه هراسي دنیاي 
اسالم را تقویت و باعث آتش نفرت، کینه،  تکفیر و ویراني در جوامع 

اسالمي گردیده است.
درون  در  )اختالف افکنی  درون  از  استحاله  سوم:  سطح 

دنیاي تشیع(
و  اسالم هراسي  سطح  دو  در  دید  آن که  از  پس  استکبار  دنیای 
کرد  سعي  پیچیده تری  طراحي  با  است،  نیافته  توفیقی  شیعه هراسي 
در  تشیع  َعلَم کردن  با  و  کند  وارد  تشیع   دنیای  به  را  تضادها  این 
برانت  مایکل  دکتر  نماید.  مدیریت  را  تقابلي  فضاي  تشیع،  مقابل 
شیعه شناسي  بخش  مهم  عضو  و  سیا  سابق  رئیس  ارشد  )معاون 
 A Plan to Divide and« کتاب   در  سیا(  سازمان 
دین(  کردن  منزوی  برای  )طرحی   »Desolate Theology
از این راز پرده برداري مي کند و گزارشات مبسوطي مي دهد که طرح 
استحاله از درون و مشغول کردن شیعه به خود، بعد از اسالم هراسي 
و شیعه هراسي از برنامه هاي اصلي اتاق فکرهای سیا بوده است. بنابر 
تشیع  با  مبارزه  سازمان دهي  براي  دالر  میلیون  نهصد  وی،  ادعای 
اختصاص داده شده است. برانت از پروژه اي پرده برداري مي کند که 

سه مرحله ی زیر باید در آن به اجرا درآید:
به  محققینی  اعزام  تشیع  با  در خصوص  اطالعات  الف( جمع آوري 

عالم تشیع؛
این معني که  ) به  اهل سنت  تبلیغات علیه  با  اهداف کوتاه مدت  ب( 
باید اقلیت شیعه را با اکثریت سني درگیر کرد تا توجه آن ها از آمریکا 

منحرف شود(؛
اهداف  اساس  بر  عمل  با  تشیع  کار  پایان  درازمدت،  اهداف  ج( 

درازمدت.
آن ها در مبدأ اول به دنبال ایجاد شکاف میان شیعه و سني و اهدافي 
که باید توسط خود شیعیان اجرا شود، هستند. وي مي گوید: ما بعد 
از شناسایي افرادي که بتوانند اهداف ما را دنبال کنند، اهدافي نظیر 

موارد زیر را ترسیم نموده ایم:
ـ سرمایه گذاري بر روي مداحاني که معرفت عقاید شیعه را ندارند؛

تبلیغ و حمایت از مداحاني که نسبتي با 
انقالب اسالمي نداشتند و جویاي شهرت 
بودند، توانست رفته رفته جاي خود را در 

میان هیئت هاي جوان و نوپا باز کند و  ارائه 
سبک هاي جنجالي در مداحي نیز موج جدیدي 

از هجمه ها به تشیع را در پي داشت.
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ـ اضافه کردن و حفظ نمودن رسوماتي در عزاداري که با عقاید شیعه 

منافات دارد؛
ـ معرفي عزاداري ها به گونه اي که عموم جامعه احساس کنند  تشیع،  
انسان هاي  براي  محرم  در  که  است  توهم پرست  و  جاهل  گروهي 

عادي مزاحمت به وجود مي آورد.
توسط  بتوانند  که  شیعه  از  افرادي  به  مالي  کمک  و  شناسایي  ـ 
دهند،  قرار  هدف  را  شیعه  علمي  مراکز  عقاید  خود،  نوشتارهاي 

بنیان هاي تشیع را منهدم کنند و آن را اختراع مراجع شیعه بنامند.
خود  صحنه  این  بازیگران  که  است  مشخص  کاماًل  اهداف  این  با 
شیعیان هستند تا از درون مباني اصلي و اساسي تشیع را به چالش 
بکشانند؛ لذا آن ها برای رسیدن به این منظور در پایگاه های اجتماعي 

زیر برنامه ریزي کرده اند:
مرجعیت  کردن  علم  با  آن ها  مرجعیت:  سطح  در  برنامه ریزي 
از  اولین قدم را به خوبي برداشتند؛ مرجعیتي که همیشه  لندن نشین، 
حوزه ی علمیه ی  نجف یا قم سکان تشیع را هدایت مي نمود، این بار 

سر از انگلستان درآورد.
از مداحاني که  برنامه ریزي در سطح مداحان: تبلیغ و حمایت 
توانست  بودند،  و جویاي شهرت  نداشتند  اسالمي  انقالب  با  نسبتي 
رفته رفته جاي خود را در میان هیئت هاي جوان و نوپا باز کند و  ارائه 
سبک هاي جنجالي در مداحي نیز موج جدیدي از هجمه ها به تشیع 

را در پي داشت.
3. برنامه ریزي در سطح خطبا و سخنرانان: با از دست رفتن 
با  توانست  لندني  تشییع  جوانان،  میان  در  سنتي  منبرهاي  جایگاه 
را معرفي کند که نبض  سبکي جدید و عمومًا جوان پسند، خطبایي 
با گرایش توهین به مقدسات اهل سنت را در دست بگیرند و  تبلیغ 
در مدت زمان بسیار کم، کلیپ هاي سخنرانان افراطي در فضاهاي 
مجازي و موبایلي پخش شد که از تشیع چهره اي کاماًل افراطي به 

ذهن متبادر مي کرد.
افراطي  مداحان  مذهبي:  هیأت هاي  سطح  در  4.برنامه ریزي 
هم  به  مکان  یک  در  باید  جوان  خطبای  و  سطحي نگر  و  کم سواد 
ویژه ای  جایگاه  هیأت  هیأت؛  لذا  جز  نبود  جایي  آن جا  و  مي رسیدند 
را به دست آورده بود:  محل تبلیغ پتانسیل هاي متراکم شده با قرائت 
خاصي از تشیع علیه اهل سنت به صورت خاص و حکومت اسالمي و 

والیت فقیه به صورت عام.
پس از نوعی تقسیم کار جدی میان این چهار پایگاه نوبت به اقدامات 

عملي می رسد که عبارت اند از:

از  بر بخشي  تکیه  با  مردم  عامه ی  میان  و شکاف  اختالف  ایجاد  ـ 
اعتقادات )استفاده ی ابزاري از روایات(؛

ـ تضعیف باورهاي عامة مردم با تضعیف مرجعیت موافق وحدت؛
ـ مخالفت با انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي؛

با مقام معظم رهبري و علما و  امام خمیني)ره(، مقابله  به  اهانت  ـ 
مراجع موافق وحدت؛

ـ لعن و توهین به مقدسات اهل سنت؛
ـ برگزاري مراسمات تفرقه آمیز مذهبي؛

ـ برگزاري وهم آمیز مراسمات و تغییر نگاه جهاني نسبت به تشیع.

افراطي گراي  جریان  با  تقابل  جهت  در  عملي  راهکارهاي 
تشیع لندني

به نظر مي رسد صدور اطالعیه، بیانیه و قطعنامه در محکومیت جریان 
تکفیري و افراطي گر تشیع لندني کفایت نمي کند؛ بلکه باید در دو بُعد 

نظری و عملی فعالیت هایي انجام داد.

بعد نظري
قرائت  با  ناب محمدي  اسالم  مهم ترین محور،  تبلیغ  نظري  بعد  در 
اندیشه هاي حضرت امام خمیني)ره( براي تبلیغ دین اسالم است؛ در 

این محور باید به موارد زیر توجه کرد:
ـ عدم تفکیک دین از سیاست در همه ی ابعاد آن؛ به عبارت بهتر تأکید 
بر حکومت اسالمي،  اسالم انقالبي و غیرمحافظه کار.  در این اندیشه 
چون سکوالریسم،   بود؛  التقاطینخواهد  و  افکار سکوالر  براي  جایی 

التقاط و تحجرهرسه به گونه اي از اسالم ناب فاصله دارند؛
ـ ساخت امت اسالمي و تکیه بر عنصر وحدت در میان مسلمین.  در 
این نگاه امت اسالمي در خارج از مرزها نیز نسبت و وجه تقابل خود 
را در دنیاي استکبار مي داند؛ همان تعبیري که حضرت امام داشتند: 

مستکبرین و مستضعفین؛
ـ نفي ملي گرایي داخلي و خارجي؛

ـ تمدن اسالمي.

بعد عملي
ـ تبیین کارآمدي نظام جمهوري اسالمي و والیت فقیه در مقایسه با 

کشورهاي منطقه با وجود فشارها و تحریم هاي بین المللی؛
پتانسیل هاي  از  استفاده  قالب هاي مختلف،  در  ناب  اسالم  معرفي  ـ 

موجود صداوسیما،  ماهواره و فضاي مجازي؛
ـ خنثي سازي و مقابله با جریان تشیع لندني و گرفتن زمینه هاي ظهور 
و بروز این تفکر )این مقابله مي تواند در زمینه هاي مختلف سیاسي، 

 فرهنگي، اجتماعي و امنیتي باشد(؛
عرصه ی  در  اسالمي(  )انقالب  رهبري  و  امام  گفتمان  بر  تأکید  ـ 

بین الملل و روابط خارجي؛
ـ ورود جدي حوزه هاي علمیه بر تبیین فقه حکومتي در سطوح عالي 

و دروس خارج فقه. 

دست هاي آشکار و پنهان سبب ساز فتنه هایي 
شدند که آتش تضاد، تکفیر،  اسالم هراسي و 

تضاد بین مسلمانان را در قالب استراتژي فراگیر 
به جهان اسالم تحمیل کرد. جریان تروریستي 
داعش و گروه هاي تکفیري اهل سنت از بطن و 

متن این استراتژي و رویکرد برآمد
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پرونده ویژه فصلنامه االصالح الحسینی

نهضت حسینی و مقابله با افراطی گری
سید مرتضی ابطحی

در  حسین  امام  »سیاست   
مواجهه با تروریسم دولتی«)شیخ 
این  در  نگارنده  تمیمی(:  قیصر 
تروریسم  معنای  ابتدا  مقاله 
)ارهاب( و تروریسم دولتی را مورد 
مداّقه قرار داده و دالیل رشد این 
نوع تروریسم و آثار آن را بررسی 
به  اشاره  با  همچنین  می نماید. 
و  موسی)ع(  حضرت  داستان 
نمونه  یک  به عنوان  فرعون، 
فرعون  دولت  تروریسم  از  کامل 
و  قتل  به  که   – خود  ملت  علیه 
طغیان فرعون علیه مردم خودش 
نهضت  به  را  بحث   – انجامید 
عاشورا و امام حسین)ع( و حرکت 
تروریسم دولتی  ایشان در مقابل 
البته تفصیل  اموی می کشاند که 
این بحث را به بخش بعدی مقاله 

خود موکول می نماید.
نهضت  ارزش های  »جایگاه 
حسینی در مواجهه با تروریسم«: 
عالمه  با  مصاحبه ای  عنوان  این 
سید حسین حکیم است درباره ی 
اصول حرکت حسینی در مواجهه 
بیان  از  پس  وی  تروریسم.  با 
جریان  بین  ارتباط  ویژگی های 
به مهم ترین  عاشورا و تروریسم، 
در  حسینی  حرکت  رویکردهای 
و  می پردازد  تروریسم  با  مبارزه 
چنین  را  آن  پنج گانه ی  اصول 
رسانی،  اطالع  فکر،  برمی شمارد: 
آمادگی نظامی، دفاع از اسالم تا 
آخرین نفس و ارزش های اخالقی 
این  دیگر  محور  مبارزه.  در 
مصاحبه بر امکان استفاده از این 
محورها در برخورد با ارهابیون در 
سید  نظر  از  است.  حاضر  زمان 
حسین حکیم، این اصول تنها راه 

از بین بردن ارهابیون است.

مذهب«  جدال  در  »افراطی گری 
)عالمه شیخ معین دقیق عاملی(: 
از مسائلی است که  افراطی گری 
جامعه بشری هنوز هم با آن مواجه 
است و گاهی در مباحث دینی نیز 
بحث  نگارنده  می کند.  پیدا  نمود 
بررسی  با  زمینه  این  در  را  خود 
)تطّرف(«  »افراطی گری  معنای 
نکته  این  به  و  می نماید  آغاز 
»افراطی گری  که  می کند  اشاره 
حّد  از  خروج  به معنای  دینی«، 
ایشان  امور دینی است.  میانه در 
که  می کند  اشاره  نکته  این  به 

عدم  و  شرعی  وظایف  به  عمل 
خداوند  که  الهی  حدود  از  عبور 
تنها  است،  نموده  وضع  را  آن ها 
افراطی  گری  از  جلوگیری  راه 
حدود  از  کوتاه آمدن  یا  غلو  و 
ضمن  نگارنده  است.  شرعی 
را  مذهبی  جدل  و  بحث  این که 
انسان  سقوط  ورطه های  از  یکی 
می داند،  افراطی گری  ورطه  در 
صحیح  روش  از  نمونه هایی  به 
جدل مذهبی اشاره می کند؛ مانند 
و  مفید  شیخ  بین  که  مناظراتی 
یا  داد  روی  معاصرینش  برخی 

مناطراتی که بین سید شرف الدین 
رخ  البشری  سلیم  امام  و  عاملی 
المراجعات ثبت  داد که در کتاب 

گردیده است.
و  اموی  افراطی گری  »دوگانه 
اسکندر  )شیخ  حسینی«  اعتدال 
مسأله  به  مقاله  این  جعفری(: 
از  که  دینی«  »افراطی گری 
شکل گیری  زمینه های  مهم ترین 
است  ارهاب  و  تکفیر  تعّصب، 
اصلی  محور  سه  در  و  می پردازد 
بحث خود را ارائه می نماید: اول: 
به  آن  در  نویسنده  افراطی گری: 
اصطالح  این  مفهومی  بررسی 
اجتماعی  زمینه های  و  پرداخته 
پذیرش  عدم  تعّصب،  مانند  آن 
تکفیر  قشری گرایی،  دیگری، 
بررسی  را  دیگران  به  اتهام  و 
این بخش،  می کند. همچنین در 
تندروی  از  دیگری  صورت های 
عبادات،  در  زیاده روی  مانند 
اخالق و عقیده را نیز مورد مداّقه 
قرار داده و به دالیل تندروی در 
عقیده نیز می پردازد. دوم: نگارنده 
یعنی  تندروی،  نقیض  بررسی  به 
اثبات  و  می پردازد  میانه روی 
اعتدال  دین  اسالم  که  می کند 
نکته  این  به  همچنین  است. 
در  اعتدال  میزان  که  می پردازد 
و  قرآن  از  تبعیت  اسالم،  دین 
است  یکدیگر  کنار  در  عترت)ع( 
از  یکی  ترک  یا  دو  هر  ترک  و 
آن دو موجب گرایش و زیاده روی 
در طرف دیگر خواهد شد. سوم: 
به  صرفًا  بخش  این  در  نگارنده 
بررسی مفهوم اعتدال و میانه روی 
در نهضت حسینی)ع( می  پردازد؛ 
چرا که این نهضت، سّد محکمی 
از  بود.  اموی  تندروی  برابر  در 

جدی شدن خطر داعش در عراق، باعث شده است تا بار دیگر این مسأله در 
ذهن متفکران دینی پررنگ شود که تفکر داعشی از چه سرچشمه هایی آب 
می خورد؟ زمینه های تاریخی آن کدام اند؟ راه برخورد با آن چگونه است؟ 
اساسًا در تاریخ اسالم از چه زمانی تفکر اعتدال گرا و افراطی در مقابل هم 
قرار گرفته اند؟ و به طور خاص، بررسی و توجه به نهضت حسینی، به عنوان 
یکی از اولین نمونه های بارز قرارگیری اعتدال در مقابل افراطی گری چگونه 

می تواند به حل مسأله تروریسم داعشی در منطقه کمک نماید؟
شاید همین زمینه فکری باعث شده است که فصلنامه »االصالح الحسینی« 
در دهمین شماره خود در پرونده ویژه ای به مسأله »نهضت حسینی در مقابله 
درباره ی  تخصصی  نشریه ای  که  فصلنامه   این  بپردازد.  افراطی گری«  با 
نهضت حسینی  مطالعات تخصصی  مرکز  از سوی  است،  نهضت حسینی 
اشراف هیأت علمی حضرات  در نجف اشرف و شهر مقدس قم و تحت 
آیات شیخ محمد سند، سید عادل علوی، سید منیر خباز، شیخ محمد جواد 
فاضل لنکرانی، سید ریاض حکیم، دکتر شیخ محمدباقر مقدسی و عالمه 
شیخ عبدالمهدی کربالیی منتشر می شود. با توجه به اهمیت این موضوع، 

نگاهی خواهیم داشت به برخی از این مقاالت و خالصه ی آن ها.
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همین رو نگارنده با توضیح زمینه های تندروی حکومت اموی به این 
نکته توجه می کند که عاشورا چگونه توانست جامه ی تزویر را از تن 

حکومت جائر اموی به در کند.
طالب  سید  )شهید  اموی«  اردوگاه  در  فکری  تروریسم  »نشانه های 
پرداخته  فکری  تروریسم  مسأله  به  مقاله،  این  در  نگارنده  موسوی(: 
قلمداد  تروریسم  نوع  خطرناک ترین  که  تروریسم  از  نوعی  است؛ 
این نوع تروریسم  اردوگاه اموی کامل ترین مصداق برای  می شود و 
را  روش هایی  می کند  تالش  نگارنده،  رو  همین  از  می گردد.  قلمداد 
ترویج  برای  آن  از  اموی  اردوگاه  بکشد که  به تصویر  برای خواننده 
تروریسم فکری استفاده نمود. روش هایی مثل: مکانیزم اعتمادسازی 
از  و  نادان پنداری  سیاست  آنان،  با  همراه شدن  و  ظالمان  مقابل  در 
نگارنده  برنامه ریزی جنگ.  در  افراطی گری  مردم،  آگاهی  بردن  بین 
همچنین نمونه هایی برای این موارد از متن تاریخ ذکر می نماید. در 

این مقاله، مهم ترین نتایج مترتب بر این حرکت نیز بررسی می شود.
هدیه  و  آن ها  دادن  نمایش  و  سرها  قطع  جرم  و  عاشورا  »فاجعه 
از  به یکی  به طور خاص  مقاله  این  اماره(:  منتظر  کردن شان« )شیخ 
مظاهر ارهاب و تروریسم در عاشورا یعنی مسأله قطع کردن سرهای 
از  تاریخی این مسأله را  با نگاهی  شهدای کربال می پردازد. نگارنده 
پیش از اسالم تا دوره حکومت اموی و واقعه عاشورا دنبال می کند 
و به این نتیجه می رسد که تا پیش از حکومت اموی مسأله قطع سر 
کشته شدگان جنگی، یک مسأله رایج نبوده و تنها گهگاه و به صورت 
فردی رخ می داده است. اما با آمدن امویان این سّنت بد پایه گذاری 
شد و در حادثه عاشورا به عنوان مظهر کامل این کار، خود را نشان 
کار  این  زمینه  های  تحلیل  به  تاریخی،  نگاه  کنار  در  مقاله  این  داد. 
غیرانسانی نیز پرداخته و برخی اسباب آن را بررسی می کند. مسائلی 
ایجاد  برای  تالش  جاهلیت،  دوره  از  باقی مانده  کینه های  همچون: 
جّو ترس و رعب در جامعه، نشان دادن پیروزی و خفه کردن صدای 
مخالفان. نگارنده در بخش پایانی خود مسأله اصلی مقاله، یعنی قطع 
سر را پیش از مرگ و پس از آن از نظر شرعی بررسی می کند. از نگاه 
نگارنده، اسالم اگرچه در برخی موارِد بسیار محدود و مشخص، جدا 
کردن سر را قبل از مرگ اجازه می دهد، اما پس از مرگ کاماًل آن را 
حرام می داند و حتی فاعل آن را ملزم به پرداخت دیه می کند. مؤلف 
در ادامه برخی ادله ارهابیون برای انجام این کار شنیع را بررسی و نقد 
امام علی)ع( در  از جمله ی این استدالل ها، کاری است که  می کند. 
برخی از جنگ هایش انجام داد یعنی قطع سرهای دشمنان. نگارنده 
در نقد این استدالل، اواًل صحت تاریخی آن را محل تأمل می داند و 
معتقد است بر فرض آن که این روایت صحیح باشد و ما آن را قبول 
و  داشته  خاصی  زمینه  ثانیًا  است؛  نادر  و  قلیل  موارد  در  اواًل  کنیم، 
محدود به همان مورد بوده است و سّنت و روشی الزم االتباع را نشان 
نمی دهد؛ ثالثًا این رویکرد در مقابل کفار، مشرکین، منافقین و یهود 
اتخاذ شده است بدون این که سرها را ُمثله کنند یا از جایی به جای 
دیگر انتقال دهند یا به کسی اهدا کنند! )در حالی که در واقعه عاشورا 

سرهای بهترین انسان ها قطع شد و تمام این کارهای شنیع نیز اتفاق 
افتاد(.

»بررسی روایت قطع سر بکر بن غانم به دست علی اکبر)ع(« )شیخ 
منابع  روایت در  این  بررسی  با  مقاله  این  نگارنده در  تمیمی(:  ارکان 
تاریخی و مقاتل به این نتیجه می رسد که این روایت تاریخی در هیچ 
سند معتبری ذکر نشده است. حتی کتاب هایی که در نقل روایت های 
این  را ذکر نکرده اند و  این روایت  نیز  تاریخی روشی متسامح دارند 
روایت تنها در کتابی ذکر شده است که اخبار صحیح و ضعیف واقعه 
عاشورا را به هم گره زده و با هم نقل نموده است. نگارنده سپس به 
این  به  و  پرداخته  معتبر  منابع  در  اکبر)ع(  علی  روش جنگ  بررسی 
نتیجه رسیده است که هیچ کدام از این منابع این خبر را ذکر ننموده اند. 
وی پس از این بحث تحقیقی، برخی استبعاداتی که برای این مسأله 
وجود دارد را ذکر می کند؛ از جمله: 1. قطع سر، نوعی مثله کردن است 
که از آن نهی شده است؛ 2. این کار مخالف اخالق جنگ در اسالم 
است؛ 3. امام حسین)ع( چگونه چنین فعلی را می پذیرد در حالی که او 
برای اصالح آمده است؟! ۴. اساسًا بکر بن غانم در هیچ کدام از منابع 
تاریخی وجود ندارد مگر در این خبر! در حالی که اگر بپذیریم این خبر 
صحیح است باید قبول کنیم که او شخصیت مهم و شجاعی محسوب 
می شده که قطع کردن سرش معنای مهمی داشته است؛ پس چگونه 
است که نام او در هیچ جای دیگر ذکر نشده؟! ۵. با آن وضعیت جنگی 
سخت که علی اکبر درگیر آن بود، چگونه امکان داشت فرصت قطع 
با  این روایت  از روح اسالم؛ 7.  این کار  پیدا کند؟! ۶. دوری  را  سر 
روایت وجود لیال، مادر علی اکبر در کربال مرتبط است؛ در حالی که 

اساس وجود لیال در کربال ثابت نشده است.
»جایگاه تالش برای ترور امام حسین)ع( در تروریسم اموی« )شیخ 
و  لغوی  معنای  بررسی  ضمن  مقاله  این  ساعدی(:  عباس  صباح 
اصطالحی ترور و اسباب آن، به تالش های دستگاه حاکم اموی برای 
ترور امام حسین)ع( در بعد تاریخی می پردازد و دو مورد را ذکر می کند: 
1. سفارش یزید به والی مدینه مبنی بر ترور امام)ع(؛ 2. تالش هایی که 
در مکه برای ترور اباعبداهلل)ع( صورت گرفت و در نهایت مراقبت های 
امام در مسیر راه تا کربال. مؤلف، برخی سخنان امام حسین)ع( را _ 
مبنی بر این که حکومت قصد دارد وی را ترور کند _ نیز ذکر می کند 
و پس از آن به اهداف حکومت از  ترور شخصیت ها همچون اهداف 
سیاسی، انتقام و... اشاره می نماید. این مقاله در بخش بعدی خود مسأله 
ترور را به عنوان یک مسأله فقهی مد نظر قرار داده و متذکر می شود که 
دو رویکرد فقهی به این مسأله وجود دارد: یکی ترور را چارچوب بندی 
می کند و دیگری به کلی آن را نهی می کند؛ به دلیل روایاتی که از این 
کار نهی کرده اند و این که این کار، نوعی خیانت محسوب می شود و از 
آن نهی شده است. نویسنده در پایان تأکید می کند که حتی بر اساس 
نظر کسانی که ترور را در برخی چارچوب ها جایز می دانند نیز، ترور 
امام حسین)ع( قطعًا حرام بوده است و تالش های این مخالفان برای 

این کار، قطعًا حرام تلقی می گردد. 
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به مناسبت سالگرد شهادت اولین شهید محراب؛

آیت اهلل قاضی طباطبایی، شهادت در راه آرمانی انقالبی

 آیت اهلل سید محمد علی قاضی طباطبایی را با نام شهید محراب 
می شناسند. وی در عرصه علمی جایگاه ممتازی داشت.

در عرصه علم
او نزد اساتیدی چون آیت اهلل حکیم، کاشف الغطاء و امام خمینی دارای 
جایگاه ویژه ای بود. از همان ایام تحصیل در حوزه علمیه به تحقیق، 
تألیف و تصحیح در زمینه های مختلف علوم اسالمی چون فقه، اصول، 
تفسیر، تاریخ و کالم پرداخته بود. در ایام حیات عالوه بر شهرت علمی 
چاپ  داشت.  شهرت  هم  مصر  األزهر  دانشگاه  در  کشور،  داخل  در 
مقاله های متعدد به زبان عربی از سید محمد علی قاضی طباطبایی در 
مجالت معتبر جهان اسالم چون العرفان، المواهب و رساله االسالم 

نشان دهنده جایگاه بلند ایشان است.
او کتابخانه ارزشمندی از اجدادش به ارث برده بود که اغلب نسخه های 
اغلب محققان  با  بودند. مرحوم قاضی طباطبایی  به فرد  آن منحصر 
معاصر چون آقا بزرگ تهرانی، جالل الدین محدث اُرموی، امام موسی 
صدر، آیت اهلل دستغیب و عالمه امینی دوستی داشت و باب نامه نگاری 

همواره بین آن ها باز بود.
سید محمدعلی که 1۰ سال در حوزه علمیه قم از محضر اساتید بزرگ 
استفاده کرده بود به تشویق و اصرار استادش، آیت اهلل العظمی سید 
محمد کوه کمری برای ادامه تحصیل عازم شهر نجف شد. سه سال 
به ترک جوار  پیش آمدی خانوادگی مجبور  با  بود که  نگذشته  بیشتر 

آستانه شاه نجف شد.
او موفق شد اجازات متعددی در اجتهاد، روایت و وکالت در امور شرعیه 
تهرانی، سید محمد حجت  بزرگ  آقا  آیات عظام شیخ  کند.  دریافت 
سید  الغطاء،  کاشف  حسین  محمد  صدر،  صدرالدین  سید  کوه کمری، 
نجفی،  مرعشی  الدین  شهاب  خویی،  ابوالقاسم  سید  حکیم،  محسن 
اجازه  او  به  طباطبایی  حسین  محمد  سید  و  شاهرودی  محمود  سید 

اجتهاد دادند.
آثاری نیز از وی بر جای مانده است که قسمتی از آن ها چاپ شده و 

برخی هنوز به چاپ نرسیده است. اهم آثار چاپ شده وی عبارت اند از:
  تعلیقات بر کتاب »الفردوس األعلی«، تألیف آیت اهلل کاشف الغطاء
  جمع آوری و چاپ کتاب »جنة المأوی«، اثر آیت اهلل کاشف الغطاء

  تصحیح و چاپ »األنوار النعمانیه« در چهار جلد به زبان عربی، اثر 
سید نعمت اهلل جزایری

  تصحیح و چاپ تفسیر جوامع الجامع اثر شیخ طبرسی
  تصحیح و چاپ »أنیس الموحدین« اثر حاج مال هادی نراقی

  تصحیح و چاپ کتاب »تاریخ األئمه« اثر شیخ ابن أبی الثلج بغدادی
  تحقیق درباره اربعین حضرت سید الشهداء )ع(

  تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر
اثر  الکالمیة  المباحث  الصحیحة فی  اللوامع    تصحیح و چاپ کتاب 

جمال الدین مقداد
در عرصه سیاست

آیت اهلل قاضی اگرچه در زمینه علمی، فرد ممتازی بود ولی به این 
بسنده نکرد و به عرصه سیاست نیز وارد شد. او در کتاب »سفرنامه 
بافت« داستانی را شرح می دهد. او می گوید: »... نظر به اینکه مدتی 
اوالد نداشتم یعنی بعد از ازدواج تقریبًا 12 سال خداوند احدیت اوالد 
ناراحت بود؛ چون  کرامت نمی فرمود و آقای والد ماجد )پدرم( بسیار 
اهلل  آیت  روزی حضرت  بود.  شده  مبتال  موضوع  این  به  نیز  خودش 
خمینی به من فرمودند که شما به من نذر کنید تا إن شاء اهلل خداوند به 
شما اوالد کرامت فرماید، من هم یک دست لباس نذر کردم. )سفرنامه 

بافت، صص 2۵۶-2۰۵8(
در همین ایام سید محمد علی بار دیگر به همراه پدر به مشهد مقدس 
سفر کرد. در این سفر هم پس از زیارت حرم امام رضا )ع( به دیدار 
عارف کامل نخودکی اصفهانی رفتند. وی پس از جریان مسجد گوهرشاد 
که نیروهای نظامی شاه به قتل عام مردم پرداختند به والیت خود، نخودک 
در شش کیلومتری مشهد مهاجرت کرده بود. در این دیدار مرحوم نخودکی 
به سید محمد علی، دعایی می دهد. سید در ادامه می نویسد: پس از مدت 
قلیلی آثار حمل به نور چشمی سید محمد حسن دیده شد، ولی نذری که به 
حضرت آیت اهلل خمینی کرده ام هنوز تقدیم نشده است. اگر خداوند توفیق 
دهد و به حضورشان شرفیاب شوم خواهم رساند. با این نذر و برآورده شدن 
آن، ارادت سید محمد علی به استاد خود چندین برابر شد؛ ارادتی که تا پایان 

عمر آن کاسته نشد.
همگام با آغاز نهضت، شاگردان برجسته امام، مبارزه با حکومت در سراسر 
کشور را هدایت و رهبری می کردند. در یزد محمد صدوقی، در شیراز آیت اهلل 
محالتی و دستغیب و در تبریز سید محمد علی قاضی طباطبایی. در این باره 
ساواک گزارش داده بود: »محمد علی قاضی از افراد بسیار ناراحت و مخالف 
با لوایح اصالحی بود و سوابق زیادی در این امور داشته. البته مقامات مربوطه 
با  نیز مستحضرند تا کنون سه مرتبه به اتهام تندروی در منابر و مخالفت 
لوایح مصوب و تحریک مردم به بستن بازار و غیره، دستگیر و به مرکز اعزام 

گردیده است«. )آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، ج 3، ش پ 231(
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شهید قاضی پس از واقعه مدرسه فیضیه قم، سخنرانی های سیاسی خود را 
علیه حکومت در دو مسجد شهر تبریز آغاز کرد. او در ماه محرم 132۴ در 
اقدامی انقالبی دسته های عزاداری را از رفتن به باشگاه افسران و دعا کردن 

به جان شاه منع کرد.
آمده  عمل  به  که  بررسی هایی  در  که  بود  گفته  دیگر  گزارشی  در  ساواک 
معلوم شده آقای طباطبایی که می بایست تحت نظر ساواک باشد بدون اجازه 
ساواک از تهران خارج شده. پس از عزیمت آقای خمینی به قم، بین این دو 
نفر در قم مالقاتی انجام گرفته که عکس مالقات نامبرده نیز به ضمیمه 
تقدیم می گردد. )یاران امام به روایت اسناد ساواک، جلوه محراب، ص 11۹(

قاضی طباطبایی در تبریز دارای قدرت زیادی بود، به گونه ای که ساواک نیز 
بارها این را در گزارش های خود آورده است: »اگر این شایعه درست باشد 
نمازگزاران  خرج  تومان  هزار  دویست  از  بیش  روز  هر  در  قاضی  آقای  که 
می کند که در ماه َمبلغ سرسام آوری خواهد شد، با کسی که این قدر تمکن 
مالی دارد مخالفت کردن بی فایده است. حال اگر این شایعه درست نباشد و 
مردم به خاطر خود او به نمازش حاضر می شوند دیگر بدتر، چون این قدرت 
هیچ وقت شکسته نمی شود.« )مصاحبه با سید رضا غفاری، به نقل از کتاب 

خمینی اذربایجان، ص 37(
پیوند و عالقه مرحوم قاضی با امام خمینی ناگسستنی شده بود. وی پس از 
درگذشت مصطفی خمینی گفته بود: اگر یکی یا همه فرزندانم درمی گذشتند 
این چنین ناراحت نبودم که از رحلت آیت اهلل مصطفی خمینی ناراحت شدم. 
)به نقل از دکتر محمد باقر صدری مهربانی، مندرج در خمینی آذربایجان، 

ص ۴8(
در مواجهه با مسئله آیت اهلل شریعتمداری نیز آیت اهلل قاضی طباطبایی دل 
به جانب امام خمینی داشت. زمانی که طرفداران آیت اهلل شریعتمداری قصد 
داشتند جّو تبریز را به نفع ایشان بکشانند و از نام امام خمینی بکاهند، ایشان 
به مخالفت برخاست. یکی از فرزندان شهید قاضی طباطبایی در مورد یکی 
از جلسات که وعاظ مرید آیت اهلل شریعتمداری در منزل شهید قاضی برگزار 
کردند می گوید: »در جلسه ای که روحانیون طرفدار آیت اهلل شریعتمداری 
در منزل مرحوم آقا برپا نمودند که آقای بنایی هم بود، مرحوم آقا فرمودند 
موضوع چیست؟ و برای چه این جلسه را درخواست نموده اید؟ آقای بنایی 
گفت: منظور از این جلسه این است که آقایان تصمیم گرفته اند در منابر فقط 
اسم آقای شریعتمداری گفته شود، نه آقای خمینی؛ چون تبریز و آذربایجان 
راجع به ایشان است و باید در اینجا نام وی فقط گفته شود. بعد از این اظهار 
آقای بنایی، مرحوم آقا عصبانی شد و گفت هی فشار می آورید و درخواست 
جلسه می کنید به خاطر این است که نام شریعتمداری در منابر گفته شده، 
نام آقای خمینی را  تا آخرین لحظه عمرم و قطره خونم، من  بدانید  یقین 
خواهم گفت. به کسی مربوط نیست، چون این انقالب مال اوست. اوست که 
1۵ سال از وطن آواره شده و تمام اموالش و اوالدش از بین رفته و زندان ها 
و زحمات کشیده است. ولی آقای شریعتمداری چه کار کرده است در این 
مدت؟ من خواهم گفت و از هیچ کس هم ترس ندارم. شما بروید نام آقای 

شریعتمداری را بگویید.« )به نقل از خمینی آذربایجان، ص ۶1(
آیت اهلل قاضی، هم در عرصه علمی ممتاز بود و هم تا آخرین لحظه از 
آرمان سیاسی اش حمایت کرد. وی در بازگشت از نماز مغرب و عشا در 
شامگاه دهم آبان ۵8 بر سر همین آرمان ها به شهادت رسید و اولین 

شهید محراب انقالب لقب گرفت. 

مصاحبه اختصاصی با سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی فقه

محدودیت مجالت علمی پژوهشی برای 
ایده پردازی

به مناسبت برپایی بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، 
مصاحبه ای با حجت االسالم والمسلمین محمدحسن نجفی راد، سردبیر 
فصلنامه علمی پژوهشی فقه و فصلنامه حوزه - وابسته به پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسالمی - در محل غرفه این پژوهشگاه انجام دادیم 
که با توجه به قدمت و پیشینه ایشان در راه اندازی مجالت حوزوی، این 

مصاحبه خواندنی است.

ما  برای  حوزه  فصلنامه  جایگاه  و  پیشینه  از  لطفا   
بفرمایید.

پایه  اسالمی،  تبلیغات  دفتر  نشریه  اولین  به عنوان  حوزه  نشریه 
بقیه  دیگر  به عبارت  دفتر شد؛  فصلنامه های  بقیه  برای  اساسی  و 
فصلنامه ها نیز به لحاظ علمی، به نحوی بازگشت به فصلنامه حوزه 
نیمه های  و  دهه شصت  که  حوزه  فصلنامه  گفت  می توان  دارند. 
دهه هفتاد، کلی تر و عام تر بود، بخش های مختلفی داشت که اآلن 
فصلنامه های تخصصی پژوهشگاه به صورت مستقل به آن بحث 
می پردازند. به همین جهت است که اآلن این بحث های حوزه های 
خود  به  بیش تر  و  است  شده  کم رنگ تر  حوزه  نشریه  در  مختلف 
بحث های  تمام  ابتدا،  در  حوزه  فصلنامه  می پردازد.  حوزه  مسائل 
تاریخ، فلسفه، علوم سیاسی، کالم و... را پوشش می داد که اآلن 
این بحث ها هر کدام در فصلنامه تخصصی خود، بحث می شود. به 
همین جهت، می توان گفت خاستگاه تمامی فصلنامه ها، به نوعی 

فصلنامه حوزه است.

 پس می توان گفت فصلنامه فقه که جنابعالی سردبیر 
آن هستید، جداشده از فصلنامه حوزه است. اگر امکان 
و  انفکاک  و  فقه  فصلنامه  پیشینه  از  مختصری  دارد 

نشأت گرفتگی آن از فصلنامه حوزه بفرمایید.
در دهه هفتاد، مقام معظم رهبری فرمایشی بدین مضمون داشتند 

سید حسین میرخلیلی
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باشد  داشته  در حوزه وجود  فقهی مستقلی  فصلنامه  است  که خوب 
که فضالی حوزه به مسائل نوپیدا بپردازند. قبل از آن، گاه و بی گاه 
پرداخته می شد. فرمایش  به مباحث ضروری فقه  در فصلنامه حوزه 
احمدی،  ایزدپناه،  اسالم  )حجج   فصلنامه  زمان  آن  مدیریت  ایشان، 
صالحی، بنده و ...( حوزه را بر این داشت که مجله ای را مختص فقه 
راه اندازی نمایند. بدین ترتیب فصلنامه ای را به فقه اختصاص دادند 
عناوینی  با  دادیم؛  اختصاص  بحث  این  به  نیز  را  شماره ای  پیش  و 
همچون بحث های بلوغ دختران، مرجعیت زنان و... که بعد از چاپ 
خدمت مقام معظم رهبری دادیم و خوشبختانه مورد عنایت و تقدیر 
ویژه ی ایشان قرار گرفت. وقتی به اتفاق هیئت تحریریه خدمت ایشان 

رسیدیم، ایشان تمام مقاالت را خوانده بودند و اظهارنظر می نمودند.
البته مخالفت هایی در حوزه وجود داشت که نباید به این بحث های 
رهبری  ولی حمایت های  پرداخته شود؛  به صورت فصلنامه ای  فقهی 
ما را بر آن داشت  که فعالیت خود را در این زمینه ادامه دهیم. این 
نزدیک  و  دارد  ادامه  تاکنون  که  بود  فقه  فصلنامه  آغاز  باب  مطلب 
به هفتاد و هشت شماره منتشر شده است؛ بسیاری از این شماره ها 
به صورت ویژه نامه و در موضوعات خاص روز و به صورت موضوعی 
مباحث را دنبال می کنند. مثاًل فقه و هنر، فقه و روابط بین الملل، فقه 
و همزیستی با کفار .... . همین طور به صورت ویژه نامه برای اشخاص 
مباحثی را مطرح نمودیم؛ مثاًل یک شماره ویژه نامه شیخ انصاری)ره(، 

محقق اردبیلی)ره( و ... .
خوشبختانه با آمدن فصلنامه فقه _ که اولین فصلنامه فقه نیز بود _ 
زمینه برای انتشار نشریات دیگر در حوزه با همین گرایش فراهم آمد؛ 
مثاًل نشریه فقه اهل بیت)ع( که پس از این نشریه راه اندازی شد و از 
تیم فصلنامه فقه برای همکاری دعوت کردند و مدیر مسئول فصلنامه 

فقه _ جناب آقای ایزدپناه _ سردبیر فقه اهل بیت)ع( هستند.
همچنین این نشریه اولین نشریه ی علمی پژوهشی در حوزه ی فقه است 

و خود این علمی  پژوهشی شدن هم فرآیندی طوالنی داشته است.

 آیا خصیصه نوآوری با رتبه علمی پژوهشی بودن منافات 
و  مقاالت  پذیرش  برای  امر  این  آیا  دیگر  بیان  به  ندارد؟ 

همچنین انتشار آن محدودیتی ایجاد نمی کند؟
طبیعتًا، فصلنامه اکنون پس از علمی پژوهشی شدن، محدودتر شده 
و  علمی  استاندارد  چون  گذاشته ایم؛  کنار  را  مقاالت  برخی  و  است 
پژوهشی دارد. به هرصورت در نهادی مثل دفتر تبلیغات اسالمی که 
 می خواهد نوآوری داشته باشد، از طرفی اقتضائاتی وجود دارد _ که 
ایجاب می  کند به سمت علمی پژوهشی شدن حرکت کنیم، بنابراین 
از طرفی این رفتن، ضرورت است _ ولی از طرف دیگر، باید بپذیریم 
گفت وگوهای  برخی  می آورد.  به وجود  ناحیه  این  از  محدودیت هایی 
بسیاری  نمی گنجند؛  پژوهشی  علمی  فصلنامه های  قالب   در  علمی 
علمی  مستند  است  ممکن  و  هستند  تلنگر  و  ایده  نو،  حرف های  از 
در حد استاندارد علمی پژوهشی نداشته باشند. وقتی می خواهیم این 
ندارد و  ارائه کنیم، می گویند مستند علمی  را  بحث ها و گفت وگوها 
بنابراین شاید در مورد بحث هایی  این چارچوب رعایت نشده است؛ 
که می خواهیم افق نویی باز کنند، همخوانی نداشته باشد. به همین 
پژوهشی شدن،  علمی  فرآیند  این  با شروع  فقه،  فصلنامه  در  جهت 
با مشکل به روزرسانی در چاپ مواجه شدیم و مجلدات فصلنامه  ما 
با تأخیر چاپ شده است. تا پیش از این، فصلنامه بدون تأخیر چاپ 
می شد. البته این مسأله مختص ما هم نیست و تمامی فصلنامه هایی 

که تبدیل به علمی پژوهشی می شوند، این مشکل را دارند.
بحثی  در  مثاًل  که  است  این  پژوهشی شدن  علمی  دیگر  مانع  یک 
فقهی که اقتضای تحقیقی مهم و طوالنی 
علمی  مقاالت  استانداردهای  رعایت  دارد، 
می کند  اعمال  محدودیت هایی  پژوهشی، 
مثاًل  نشود؛  رسانده  محتوا  می شود  باعث  و 
در  و  نباشد  سلسله ای  می گویند  طرفی  از 
حالی  در  شود؛  تمام  2۵ صفحه ای  مقاله ی 
که ممکن است این تحقیق نیاز به صفحات 
اقتضای  بنابراین  باشد.  داشته  بیش تری 
فصلنامه ای  می کند  ایجاب  گاهی  سازمانی 
علمی پژوهشی شود و ضرورت دارد؛ اما از 
سوی دیگر این محدودیت ها را نیز دارد. به 
همین دلیل استدالل کردیم، فصلنامه حوزه 
این  چون  نرود؛  پژوهشی  علمی  سمت  به 
فصلنامه به مسائل اجتماعی حوزه می پردازد 
پژوهشی  علمی  استاندارد  قالب های  با  و 

سازگاری ندارد.
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سید ضیاء مرتضوی؛ مالحظاتی در مسئله حفظ نظام

حفظ نظام خاص سیاسی، در طول حفظ نظام عام اجتماعی

نظام در فقه، یعنی نظام عام اجتماعی
به  و  نظام،  حفظ  وجوب  قاعده  اصل   
عبارت دیگر، یا با لحاظ دیگر، حرمت اختالل 
نظام، در فقه ما امری مسلم و مستند به ادله 
متعدد است و درباره اصل وجوب این قاعده، 
بحثی نمی کنیم. باید توجه کرد که تعبیر حفظ 
واژه  و  می شود  استفاده  معنایی  چه  به  نظام 

نظام در چه مواردی به کار می رود.
به  نظام  می رود،  کار  به  بیشتر  فقه  در  آنچه 
در  ولی  است،  اجتماعی  عام  نظام  معنای 
عرف ما، همانطور که در برخی منابع معاصر 

به کار می رود، به معنای نظام سیاسی است 
است.  اجتماعی  عام  نظام  از  خاص تر  که 
برخاسته  ما،  فقه  در  نظام  حفظ  رایج  کاربرد 
از ادله ای که به آن استناد می کنند، به معنای 
در  مختلفی  تعابیر  است.  اجتماعی  عام  نظام 
به  عام  نظام  درباره  فقه  مختلف  بخش های 
کار رفته؛ در بحث اخذ اجرت بر واجبات. در 
تعبیرات »حفظ  مکاسب محرمه شیخ اعظم. 
النظام«، »اختالل النظام«، »نظام المؤمنین«، 
»نظام المعاش« و »نظام امور الدین والدنیا« 
خاص تر،  بحث های  برخی  در  و  است  آمده 
»نظام  المعامالت«،  »نظام  مثل  تعبیرهایی 
بر  تعابیر  این  النکاح«.  »نظام  و  السوق« 

اساس کاربردهای فقهی است.
این تعبیرها، ناظر به  اتفاق  یا قریب به  همه 
محمدحسن  میرزا  است.  اجتماعی  عام  نظام 
حاشیه  در  )12۴8-131۹هـ.ش(،  آشتیانی 
واجبات  بر  اجرت  اخذ  بحث  در  مکاسب 
کفایی، این مسئله را مطرح کرده اند. یکی از 
ادله جواز اخذ اجرت در واجبات کفایی، ابتناء 
و  واجبات است  این  انجام  بر  اجتماعی  نظام 
از آن رو که این واجبات را کسی مجانی به 
اجرتنیست.  اخذ  جز  چاره ای  نمی آورد،  جای 
را  استدالل  این  اعظم  شیخ  اما  حال  این  با 

قبول ندارد.
اخذ  حرمت  عدم  در  نظام  حفظ  کاربرد 

اجرت در واجب کفایی
بر  که  همانگونه  فرموده  آشتیانی  مرحوم 
پزشک واجب است که بیماران را مداوا کند 
و این نیاز اجتماعی را تامین کند، و منافاتی 
که  هم  کسی  بگیرد؛  اجرت  که  ندارد  هم 
واجب  هم  او  بر  می کند،  مراجعه  پزشک  به 
است که اجرت و دستمزد بدهد تا چرخ این 
واجب کفایی و نیاز اجتماعی بچرخد. بنابراین 
منافاتی ندارد که مداوا بر پزشک واجب باشد 

و اجرت هم بر بیمار.
استدالل میرزا محمدحسن آشتیانی، »لحفظ 
است  واجب  پزشک  بر  است؛ چطور  النظام« 
که به حکم حفظ النظام، بیمار را مداوا کند، 

بر بیمار هم واجب است که به همین حکم، 
»و  می گوید:  آشتیانی  میرزای  بدهد.  اجرت 
و  الحرف  ذوی  علی  یجب  کما  انه  الحاصل 
الصنائع بذل عملهم و عدم االمتناع منه لحفظ 
و  المال  بذل  له  المعمول  علی  یجب  النظام 
اال الختل النظام من حیث عدم أقدام الناس 
باألعمال تبرعا فأدله وجوب حفظ النظام تدل 
حفظه  علی  یقدر  من  کل  علی  وجوبه  علی 
فکما ان الطبیب یقدر علی حفظ النظام کک 
المال  ببذل  حفظه  علی  یقدر  أیضا  المریض 
فیکون الواجب مشترکا بینهما فلو قلنا حینئذ 
الفرض  خالف  للزم  تبرعا  العمل  بوجوب 
فحینئذ  بالعامل  الوجوب  اختصاص  القتضائه 
یمکن ان یقال انه لو امتنع المریض مثال من 
بذل المال فی إحراز منه اإلمکان یحکم علی 
الطبیب بالطبابه و علی المریض بالبذل]1[.« 
با این حال، استاد ایشان، مرحوم شیخ اعظم، 
حرمت  در  اما  ندارند،  قبول  را  استدالل  این 

اختالل نظام خدشه ای وارد نمی دانند.
ترتب  اذا  نیست،  جایز  غیرذمی  کافر  »قتل 

علیه اخالل بالنظام« 
مرحوم آیت اله خویی در پاسخ به این سوال 
را  مال مسلمانی  یهودی  دیدیم یک  اگر  که 
می دزدد، در شرایطی که اهل ذمه هستند و با 
این دزدی از وضع اهل ذمه خارج می شوند، 
یهودی  این  مسلمان  یک  که  است  جایز  آیا 
را بکشد؟ جواب ایشان این است که »الکافر 
غیر الکتابي والکتابي غیر الذمي، و ان لم یکن 
قتله  الیجوز  أنه  اال  االسالم،  في  احترام  له 
فیما اذا ترتب علیه االخالل بالنظام، أو مفسدة 

أخری، واهلل العالم.«
معلوم است که مقصود از تعبیر نظام در اینجا، 
این  در  یهودی  کشتن  نیست.  سیاسی  نظام 
مسئله، ولو حرمت ندارد، اما منجر به اخالل 

در نظام اجتماعی می شود.
به  پاسخ  در  تبریزی  آقای  مرحوم،  استاد 
یا  کرد  جعل  می توان  را  گواهینامه  آیا  اینکه 
نه؟ دلیل شان بر عدم جواز این است که اوال 
انسان نباید دروغ بگوید؛ چه دروغ فعلی و چه 

فرهنگی  فقهی  موسسه  نشست  هشتمین   
با   13۹۴ آبان   2۰ چهارشنبه  کرامت،  مفتاح 
سید  والمسلمین  حجت االسالم  سخنرانی 
ضیاء مرتضوی و با حضور جمعی از طالب، 
فضال و دانشجویان در شهر مقدس قم برگزار 
شد. سید ضیاء مرتضوی در این سخنان که با 
عنوان مالحظاتی درباره حفظ نظام ارائه شد، 
به تبیین دو تعبیر »حفظ نظام عام اجتماعی« 
نظرات  و  پرداخت،  سیاسی«  نظام  »حفظ  و 
را  زمینه  این  در  معاصر  فقهای  از  برخی 
برشمرد. بررسی راهکارهای رفع تزاحم حفظ 
سیاسی،  نظام  حفظ  و  اجتماعی  عام  نظام 

محوری ترین بخش این مالحظات بود.
راستای  در  مباحثات،  تحلیلی  فکری  مجله 
عالمان  و  فضال  مختلف  نظرات  انتشار 
مخاطبان  ساختن  آشنا  و  علمیه  حوزه های 
فقهی،  مختلف  نظریات  و  رویکردها  با  خود 
تایید  از  صرفنظر  همچنین  و  و...،  اصولی 
کامل  متن  شده،  ارائه  مطالب  تایید  عدم  یا 
سخنان حجت االسالم والمسلمین سید ضیاء 

مرتضوی را منتشر می کند.

حسن اجرایی
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دروغ قولی. ممکن است دروغ را به زبان نیاورد، اما نشان دادن مدرک 
جعلی، دروغ عملی است. دلیل دیگر: »والیجوز اخالل النظام العام«. 
قید عام را به این دلیل آورده اند که کسی گمان نکند منظور از آن، 

نظام خاص سیاسی است.
استاد مرحوم در پاسخ به این سوال که این نظام های وضعی که در 
کشورهای اسالمی وضع می شود؛ مثل نظام راهنمایی و رانندگی، نظام 
آیا حفظ چنین نظام هایی در کشورهای اسالمی  امنیت،  سالمت، و 
که عرفی است و مثال ادله خاصی به ما نگفته اند که از راست بروید 
یا چپ، از باب اینکه منجر به ضرر می شود واجب است، یا ولو منجر 
به زیان نشود واجب است؟ »الیجوز االخالل بالنظام المشروع للبالد 
کنظام المرور اال مع العلم و الیقین بعدم ترتب خلل علی مخالفته و 
الضرر علی نفسه او غیره.« می فرمایند اخالل در نظام راهنمایی و 
رانندگی هم جایز نیست، مگر اینکه یقین داشته باشیم زیان و ضرری 

متوجه جامعه و افراد نمی کند.
خرده نظام های  از  بخشی  در  روشن  ادله  از  یکی  کلی تر،  نگاهی  با 
اجتماعی مثل نظام سیاسی یا قضایی، همین نظام عام است. یکی 
از مصادیق یا راهکارهای حفظ نظام قضایی در نگاه برخی از فقها 
که به این موضوع پرداخته اند، اتکا به همان نظام عام اجتماعی است. 
را  فقیه  ادله والیت  تمامیت  آیت اهلل خویی که مسئله  مثال مرحوم 
کامل نمی دانند، بر همین مبنا، ادله بحث والیت القضاء را هم کافی 
معتقد  اجتماعی،  عام  نظام  قاعده حفظ  پایه همین  بر  اما  نمی دانند، 
اینکه  به  اعتقاد  به صرف  برعهده گرفت و  را  نظام قضاء  باید  است 
فقیهی از جانب ائمه برای قضاء منصوب نشده، نمی توان جامعه را رها 
کرد. حداقل هایی برخاسته از قاعده وجوب حفظ نظام اجتماعی وجود 

دارد که باید در هر حالی تامین شود.
وجوب نظام قضایی؛ نه از باب ادله خاص، بلکه از باب حفظ نظام

اما  نیست،  تعزیرات  و  حدود  اجرای  با  لزوما  اجتماعی،  نظام  حفظ 
این  برمی گردد،  اجتماعی  عام  نظام  به حفظ  آن  اجرای  مواردی که 
ادله  باب  از  می فرماید  خویی  اهلل  آیت  بماند.  زمین  روی  نباید  امور 
خاص برای انتصاب قاضی نمی توانیم بگوییم فقها باید قضاوت را بر 

عهده بگیرند، بلکه از راه قدر متیقن باید به این نقطه رسید.
ایشان می فرمایند: وملخص الکالم في المقام إن إعطاء اإلمام منصب 
لیتمسک  معتبر  لفظي  دلیل  بأي  یثبت  لم  لغیرهم  أو  للعلماء  القضاة 
بوجوبه  نقطع  أنّنا  بما  نعم,  علیهم.  حجة  وهؤالء  یفتیهم  بإطالقه 
ولواله الختلت  علیه,  والمعنوي  المادي  النظام  حفظ  لتوقف  الکفائي 
وشبهها  األموال  في  والترافع  التنازع  لکثرة  االجتماع  نظم  الختلت 
من الزواج والطالق والقدر المتیقن ممن ثبت له الوجوب المزبور هو 

المجتهد الجامع للشرائط.
بر این اساس اگر علما و فقها، نظام قضا را برعهده نگیرند، نظام ها 
و ساختارهای اجتماعی و امنیت و نظام سالمت و حقوق مالی مردم 
به هم می ریزد و ضمانت حفظ ندارد. بنابراین بر اساس نظر ایشان، 
قدر متیقن این است که فقیه باید قضاء را بپذیرد. اما از نظر ایشان، 

حاکم  و  قاضی  حوزه صالحیت  در  حدود  اجرای  اینکه  برای  دلیلی 
والیت  قلمرو  به  ربطی  حکومت،  تصرفات  از  بخشی  نداریم.  باشد، 
ندارد؛ مثال دفاع و هر آنچه مربوط به دفاع است، از باب اینکه هرج 
و مرج نشود در قدرت حاکم است، اما هیچ فقیهی نگفته حاکم باید 

دستور دفاع بدهد.
حکومت اسالمی، ابزاری برای نظام عام اجتماعی

حضرت امام خمینی )ره(، نه در بحث نظام قضایی، بلکه برای اثبات 
حضرت  کرده اند.  مطرح  را  استدالل  همین  حکومت،  اصل  وجوب 
امام با آنکه ادله والیت فقیه را کافی می دانند، اما اصل حکومت را 
ابزاری برای تامین نظام عام اجتماعی می دانند و تصریح می کنند: إّن 
السیاسات  أو  بالمالیات،  المربوطة  االحکام  سوای  ـ  اإللهیة  االحکام 
تلک  بقاء  نفس  و  القیامة  یوم  الی  تبقی  بل  تنسخ،  لم  ـ  الحقوق  أو 
األحکام یقضی بضرورة الحکومة و والیة، تضمن حفظ سیادة القانون 
اإللهی، و تتکّفل بإجرائه، و الیمکن إجراء احکام اهلل اال بها؛ لئال یلزم 
اختالل  و  األکیدة  الواجبات  النظام من  المرج. مع أن حفظ  و  الهرج 
امور المسلمین من األمور المبغوضة و ال یقام بذاء و ال یسّد هذا ااّل 

بوال و حکومة.
نظام  برای حفظ  دلیل  آمده،  امام  بیان  در  که  نظام  تعبیر حفظ  این 

سیاسی نیست، بلکه منظور همان حفظ نظام اجتماعی است.
می فرمایند  کنیم،  نگاه  حکومت  به  حسبیه  امور  باب  از  اگر  حتی 
از  تبلیغ علیه اسالم،  حفظ نظام واضح است و واضح است که منع 
روشن ترین مصادیق حسبیات است و جز از طریق تشکیل حکومت 
اسالمی امکان ندارد. حتی اگر طبق نظر آیت اهلل خویی، از ادله ای 
که والیت را اثبات می کند چشمپوشی کنیم، ایشان می فرماید »فقهاء 
العدول هو قدر المتیقن«. اما اگر فقها عاجزند و فقیه امکانی ندارد که 
بقیه است. مکاسب شیخ هم می گوید  بر عهده  اقدام کند،  مستقیما 
که مسلمانان و حتی فساق هم می توانند، اما فقها باید اذن بدهند. با 
این حال حتی اگر فقیه نتواند اذن بدهد، اختالل نظام عام اجتماعی 
توجیهی ندارد. در بیان هدف حکومت هم، در کنار بسط عدالت، حفظ 

نظم یا بسط عدالت الهی را یادآوری کرده اند.
حفظ نظام سیاسی خاص، در طول حفظ نظام عام اجتماعی

امام خمینی در جواب به نامه هاشمی رفسنجانی درباره وضع قوانین 
ضروری بر اساس احکام ثانویه در مجلس، می گوید: »آنچه در حفظ 
موجب  آن  ترک  یا  فعل  که  دارد  دخالت  اسالمی  جمهوری  نظام 
اختالل نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن 

مستلزم فساد است.«
اجتماعی  نظام  حفظ  عرض  در  مستقلی  معنای  سیاسی  نظام  حفظ 
نیست، بلکه در طول آن است و طریقی برای حفظ نظام عام اجتماعی 
است و ادله ای هم که فقهای ما به عنوان قاعده از آن بحث کرده اند، 
تمام یا دست کم عموم آن ادله، ناظر به حفظ نظام معیشت و حفظ 

همان نظام عام اجتماعی است.
در روایات متعددی هم که لزوم حکومت را بیان می کنند، اشاراتی به 
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همین قاعده حفظ نظام عام شده است. امام علی علیه السالم در خطبه 
1۴۶ نهج البالغه می فرمایند: مکان القیم باالمر مکان النظام من الخرز 
یجمعه و یضمه فإذا انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم یجتمع 
رشته ای  جایگاه  اجتماع،  در  و سرپرست  رهبر  جایگاه  أبدا؛  بحذافیره 
است که دانه ها را به هم پیوند داده و جمع می کند، و آنگاه که آن 
رشته بگسلد، دانه ها پراکنده گشته و هرگز تمام آنها جمع نخواهند شد

روایاتی که لزوم حکومت را بیان می کند. از امام رضا علیه السالم در 
علل الشرایع نقل شده است که »هیچ جامعه ای بدون داشتن حاکم و 

زمامدار صالح، قوام نمی گیرد.«
امام علی در برخورد با مخالفین می فرمود: إن هؤالء قد تمالؤوا علی 
سخطة إمارتی و سأصبر ما لم أخف علی جماعتکم فإنهم إن تمموا 
از  )خوارج(  اینان  المسلمین؛ سینه  نظام  إنقطع  الرأی  فیالة هذا  علی 
از هم  بیم  که  آن هنگام  تا  و  است  انباشته  با حکومت من  دشمنی 
پاشیدن جماعت )امت( نباشد، صبر می کنم.  اگر اینان به این اندیشه 

سست ادامه دهند، نظام مسلمانان از هم خواهد گسست.
آن حضرت فرمود تحمل من تا آنجاست؛ اگر برخورد هم می کنم، به 
هدف حفظ نظام عام اجتماعی است و خود حکومتم موضوعیت ندارد.

از  نشانه هایی  است هم  احکام  برخی  فلسفه  به  ناظر  که  روایاتی  در 
ید  قاعده  می شود.  دیده  اجتماعی  عام  نظام  حفظ  وجوب  و  اصالت 
احادیث آمده که »لو لم یجز هذا  از همین موارد است که در  یکی 
لم یقم للمسلمین سوق؛ اگر این قاعده نباشد، کسب و کار و بازاری 
موجب  بتواند  که  نیست  مقداری  احراز،  قابل  موارد  نمی ماند«. چون 
قوام بازار مسلمین باشد. اگر قرار باشد فقط در مواردی که علم داریم 
که  نداریم  چاره ای  و  می شود  متوقف  مسلمین  بازار  بدهیم،  شهادت 

کوتاه بیاییم و قاعده ید را بپذیریم.
مالحظاتی در مسئله حفظ نظام

آتچه که از مجموع دالیل عقلی و نقلی و نظرات فقها استفاده می شود، 
این است که حفظ نظام یک واجب مسلم است. اما مدلول این ادله 

چند سوال دارد. در این باب 3 سوال مطرح می کنم:
معنا و محدوده نظام چیست؟

چارچوب حفظ نظام عام یا به صورت خاص تر نظام سیاسی چیست؟ 
آیا می توان با هدف حفظ نظام، به ویژه نظام سیاسی، هر چه مصلحت 
به نظر رسید، انجام داد؟ این قاعده که حفظ نظام از اوجب واجبات 

است، حتی در حفظ نظام سیاسی، هر چند مشروع، اطالق دارد؟
در تزاحم مطلق یا تزاحم نسبی میان حفظ نظام عام اجتماعی و نظام 
سیاسی خاص، اگر تزاحم پیش آمد ولو به صورت نسبی، چه باید کرد؟

از نظر ریشه لغوی، به نخی که دانه ها را در سلک واحدی قرار می دهد، 
به  نظام گفته می شود. به خود آن دانه ها هم گفته می شود؛ چنانکه 

شاخه هایی که از یک سلک و از یک شاخه بیرون می آید.
اختالل نظام در اصطالح، یعنی گسست و ازهم پاشیدگی رشته و قوام 
کل جامعه یا آسیب دیدن بخش قابل توجهی از نظام اجتماعی. اگر 
نظام  اختالل  هم  این  ببیند،  آسیب  هم  جامعه  از  بخشی  کلی  نظام 

است.
تضاد فلسفه وجودی استقالل حفظ نظام سیاسی

از مجموع تعابیری که در ادله بیان شده، درمی یابیم که وظیفه ذاتی 
ولی امر، »زمام الدین و نظام المسلمین« است که در فرمایشات امام 
هم داریم و وظیفه دیگر، بقای نظام جامعه است. اولی، مورد بحث ما 
نیست، اما درباره حفظ نظام، آنچه اصالتا واجب است و در فقه، مورد 
استناد قرار گرفته، وجوب حفظ نظام عام اجتماعی مانند نظام خانواده 
و نظام اقتصادی است. این است که از اوجب واجبات است. و اگر حفظ 
دلیل  به همان  باشد،  اجتماعی  نظام  راستای حفظ  در  نظام سیاسی، 
باید حفظ شود و در آن تردید نیست. اما اگر حفظ نظام خاص سیاسی 
ادله خاص تشکیل  باید  اینجا  نباشد،  نظام عام  راستای حفظ آن  در 

حکومت اسالمی را 
دید که آیا صرفنظر 
عام  نظام  حفظ  از 
دلیل  هم  اجتماعی 

خاص داریم یا نه.
نظر  به  حال  این  با 

می رسد نه تنها دلیلی بر استقالل حفظ وجوب مطلق نظام سیاسی در 
برابر حفظ نظام عام اجتماعی نداریم، بلکه با فلسفه وجودی آن هم 

در تضاد است.
سیره امیرالمومنین، این است که از حق مشروع خود گذشتند؛ چنانکه 
در مشورتی که به خلفا دادند، ولو این حکومت را مشروع اعالم نکردند، 
بروید،  به میدان جنگ  اگر  ارجاع دادند و گفتند  قاعده  به همین  اما 
می گویند هذا اصل العرب و تشجیع می شوند و اساس جامعه اسالمی 
الخطاب و  لُعَمر بن  له  به خطر می افتد: »من کالم  اساس اسالم  و 
قد استشاره فی خصوص قتال الفرس بنفسه... و مکان القّیم باالمر 
مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه فاذا انقطع النظام تفرق الَخَرز و 
ذهب، ثم لم یجتمع بِحذافیره ابداً.و العرُب الیوم، و ان کانوا قلیال، فهم 
کثیرون باالسالم، عزیزون باالجتماع، فکن قطبًا و استدر الّرحا بالعرب 
َو اَْصلِِهْم دونک نار الحرب ... ان االعاجم ان ینظروا الیک غداً یقولوا: 
لَِکلبِِهْم  اشد  فیکون ذلک  اِْسَتَرْحُتْم  اقتطعتموه  فاذا  العرب،  اصل  هذا 
علیک و َطَمِعِهْم فیک«. از برخی ادله، به خوبی استفاده می شود که 
مثل  ندارد،  اجتماعی  عام  نظام  به  ربطی  که  احکام  از  برخی  اجرای 
حدود، منوط به شرایط و اوصاف و مجریان خاص است. نظام سیاسی 
مشروع که همه شرایط و مراتب مشروعیت را دارد، می تواند حدود را 
اجرا کند، اما گر شرایط را نداشت، چنین ورودی هم نباید داشته باشد.

اما  اصل می دانند،  )ره(  امام  را  قاضی  و  در قضاوت  اجتهاد  ضرورت 
مکرر گفته اند که اگر از این اصل عدول کردیم، به خاطر این است 
که به دلیل به دلیل حفظ نظام اجتماعی نمی توانیم از اصل قضاوت 
اجتهاد  اصل  از  کشیدن  دست  جز  چاره ای  بنابراین  و  بکشیم  دست 
قاضی نداریم. اما سوال اینجاست که در چنین شرایطی، اجرای حدود 
مثل  حداقل هایی  درباره  دارد؟  معنایی  چه  غیرمجتهد  قاضی  توسط 

تنها وقتی می توان نظام نامشروع 
را برانداخت که بتوان نظام 

مشروعی که نظام عام اجتماعی را 
اداره کند، جایگزین کرد.
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فصل خصومت هیچ بحثی نداریم و کدخدا که ممکن است نمازخوان 
باشد هم می تواند فصل خصومت کند و جلو خونریزی را بگیرد، اما 
مواردی که نیاز به اجتهاد دارد را نمی توان به قاضی غیرمجتهد سپرد.

پاسخ  دارد؟  اطالق  خاص،  سیاسی  نظام  حفظ  قاعده  به  رجوع  آیا 
اجمالی را اشاره کردیم و شخصا قضاوت قطعی نمی کنم. با این حال 
اما  گرفته.  انس  دوم  مشرب  با  ما  مذاق  که  داریم  فقهی  مشرب  دو 

مشرب اول هم نباید نادیده گرفته شود.
آیا توسعه در قلمرو و کیفیت تعزیر جایز است؟

همین  به  آن  کیفیت  و  تعزیر  قلمرو  از  بحث  در  گلپایگانی  اهلل  آیت 
برخی  به  را  مالی  جرائم  برخی  هم  امام  حضرت  می پردازند.  بحث 
اساتیدمان ارجاع داده اند و ایشان گفته اند به غیر از آنچه شرع اجازه 
داده، می توانیم تعزیر را توسعه بدهیم و ناسزا بگوییم و در برف او را 
توسعه  می توانیم  که  است  این  اول  سوال  کنیم.  تبعید  و  داریم  نگه 

بدهیم؟ و سوال دوم در چگونگی اجرای آن است.
سوال بعدی این است که آیا هر معصیتی تعزیر دارد؟ برخی گفته اند 
بله. برخی بین صغیره و کبیره تفصیل قائل شده اند. آقای گلپایگانی 

گفته اند نه، فقط هر جا دلیل داریم می توانیم تعزیر کنیم.
در اثبات توسعه تعزیر به دو دلیل استدالل کرده اند:

آیت اهلل گلپایگانی: توسعه جایز نیست
توسعه  را  تعزیر  قلمرو  باید  نظام،  برای حفظ  استدالل شده که  الف: 
بدهیم. آیت اهلل گلپایگانی در جواب می گوید: طبیعی است که مقتضا 
و الزمه این قاعده، این است که حاکم کل مخالفان نظام را تعزیر کند. 
به حفظ نظام مادی و  اهتمام  اصل حکم درست است، چون اسالم 
معنوی دارد، اما تعیین شیوه حفظ را به خود ما نسپرده اند. راهش را هم 
شرع مشخص کرده و گفته از همان راهی که من گفته ام. حاکم هم 
باید مانع ترک واجبات شود، مانع ارتکاب محرمات شود، اما بطریق 
المجعول. »و هو االمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ان لم یکن من 
موارد الحد والتعزیر«. بنابراین حاکم نمی تواند از پیش خودش شیوه 
حفظ نظام جعل کند. جواب طلبگی ممکن است این باشد که تعزیر، 
»علی ما یراه الحاکم« است. ممکن است گفته شود که عقل، مستقل 
است در قبح اخالل در نظام عام و لزوم بقای آن. اگر دفع اختالل 
در نظام عقال واجب است، در صورتی که دفع اختالل با آنچه شارع 
را دفع  از طریق دیگری اختالل  نباید  مقدر کرده حاصل نشود، چرا 
کرد؟ ممکن است اگر ببینیم شالق فایده ای ندارد، حبس را جایگزین 
اهلل  )آیت  ایشان  کنیم.  حفظ  را  نظام  باید  می گوید  عقل  کنیم.  آن 
برای حاکم  را  این والیت  اینکه کسی  مگر  نه؛  گلپایگانی( می گوید 
قائل باشد که بتواند به اسم شرع، جعل قانون کند. با این حال آیت اهلل 
گلپایگانی، توسعه قلمرو تعزیر را نوعی تشریع می دانند و معتقدند این 

والیت را پیامبر و ائمه هم ندارند.
شرع  در  آنچه  از  می توان  تعزیرات  کیفیت  در  آیا  اینکه  دیگر  نکته 
بی پاالن  حیوان  بر  کردن  سوار  و  در شرع، شالق  کرد؟  تعدی  آمده 
کافی  اجتماعی  نظام  حفظ  برای  موارد  این  اگر  اما  داریم،  تشهیر  و 
نبود، می توانیم کارهایی که جلو معصیت را می گیریم توسعه بدهیم؟ 

بزنیم؟ می توانیم کارهایی بکنیم  می توانیم تهمت سیاسی و اخالقی 
که در روایات نیامده؟ می توانیم فحش رکیک بدهیم؟ اگر بدانیم 3۴ 
ضربه شالق تاثیر الزم را ندارد، اما اگر چند فحش ناموسی بدهیم، 
برایش قابل تحمل نیست و اصالح می شود، باید چه کنیم؟ پاسخ آیت 
اهلل گلپایگانی این است که »فإن الظاهر عدم ذلک«. ایشان مثال زده 
گوش  نمی بینیم،  سارق  دست  قطع  در  تاثیری  اگر  می توانیم  آیا  که 
فایده ای  زانی  مجازات شرعی  در  اگر  می توانیم  یا  کنیم؟  قطع  را  او 
نمی بینیم، جریمه سنگین از او بگیریم؟ پاسخ آیت اهلل گلپایگانی این 
است که ممکن نیست و آنچه می توان انجام داد »االخذ بالمقرر العام 

و هو االمر بالمعروف و نهی عن المنکر«.
لحفظ النظام جایز است

تعزیر  که  است  بوده  معتقد  علیه،  اهلل  رحمة  ما  اساتید  از  بعض  ب: 
عالوه بر اینکه در همه گناهان کبیره الزم است، حتی تمایل نشان 
داده اند که در گناهان صغیره هم جاری می شود و در کیفیت آن هم 
قائل به توسعه شده اند. ایشان در باب حکم حبس و بازجویی متهمان 
و آیا اینکه می توانیم بر آنها سخت بگیریم و از مانع خوابیدن متهم 
شدیم، هر کاری را به قصد کشف و بازجویی، متوقف به دفع اختالل 
نیست،  جایز  اقدامات  اینگونه  بگوییم  اگر  معتقدند  و  می کنند  نظام 
موجب اختالل نظام می شود. اگر کسی اطالعاتی دارد و اطالعات را 
کتمان می کند و حاکم و قاضی هم می داند که اطالعات دارد و حفظ 
نظام متوقف بر این است که این اطالعات از او گرفته شود، می توان 
که  اضافه می کند  دیگری هم  قید  گرچه  تعزیر شد.  توسعه  به  قائل 
می توان آن را زیر سوال برد؛ قید این است که آن کسی که اطالعات 
را می داند، باید بداند که وظیفه شرعی اش این است که اطالعات را 
یا  عمومی  مصالح  یا  نظام  حفظ  اگر  معتقدند  ایشان  بنابراین  بدهد. 
تثبیت یک واجب مهم مبتنی بر ارتکاب حرام است، جایز است؛ البته با 
کارشناسی، نه آنکه هر کسی این کار را بکند. ایشان با استفاده از باب 

تزاحم، این مسئله را پاسخ داده اند.
تزاحم حفظ نظام اجتماعی و حفظ نظام سیاسی

در تزاحم بین حفظ نظام اجتماعی و حفظ نظام سیاسی چه باید کرد؟ 
وجوب حفظ نظام عام اجتماعی، اطالق دارد و به عنوان یک ضرورت، 
اگر  حتی  و  است  عام  اجتماعی،  نظام  حفظ  است.  واجبات  اوجب  از 
حکومت صالحی هم در جامعه وجود نداشته باشد، باید محفوظ باشد و 
اگر مختل شود، یا احتمال اختالل وجود داشته باشد، زیان های جانی 
نامشروع،  و مالی و عمومی به دنبال خواهد داشت؛ ولو در حکومت 
چرا که همین حکومت نامشروع، نظام عام اجتماعی را حفظ می کند.

وجوب بقای نظام سیاسی مشروع، اطالق ندارد. اجرای احکام اسالمی 
توسط نظام سیاسی، مثل اجرای احکام به واسطه فرد است که اگر 
قدرت دارد، انجام می دهد و در مواردی که تحصیل قدرت واجب است 
سیاسی  نظام  اصل  بقای  درباره  اما  کند،  تحصیل  را  قدرت  باید  هم 
سوال  این  کرد؟  چه  باید  دارد،  شرعی  احکام  با  تنافی  اگر  مشروع، 
در صورتی است حفظ نظام سیاسی مشروع، تالزم با حفظ نظام عام 

اجتماعی ندارد و فقط مربوط به نظام خاص سیاسی است.
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حقوق  به ویژه  است،  احکام  اجرای  سیاسی،  نظام  وجود  فلسفه  اصل 
مردم. آیا می شود برای بقای همین نظام، فلسفه آن را نادیده گرفت؟ 
من می گویم اطالق ندارد. نظام سیاسی برای این است که نظام عام 
اجتماعی را حفظ و تامین کند. یک سری احکام هم هست که ربطی 
به احکام عام اجتماعی ندارد؛ مثل حد و قاعده نفی سبیل. برای حفظ 
نظام سیاسی، می توان این احکام را نادیده گرفت؟ اگر تالزم داشته 
باشد با نظام عام اجتماعی، درست است، اما در غیر این صورت نه؛ 
برای مثال نمی توانیم حفظ نظام سیاسی را بهانه تعدی به حقوق مردم 

کنیم. سیره امیرالمومنین هم همین است.
چنانکه مرحوم شیخ مفید در امالی نقل کرده اند و در نهج البالغه هم 
به  که  کردند  پیشنهاد  ایشان  به  )ع(  علی  امام  اصحاب  وقتی  آمده، 
مخالفان شان رشوه بدهند، فرمودند: » اتامرونی ان اطلب النصر بالجور 
نجم فی  ام  ما  و  ما سمر سمیر.  به  اطور  واهلل ال  علیه،  ولیت  فیمن 
السماء نجما؛ آیا به من دستور می دهید که برای پیروزی خود، از جور 
جویم؟  استمداد  می کنم  آنها حکومت  بر  که  کسانی  در حق  ستم  و 
به خدا سوگند تا عمر من باقی است و تا شب و روز برقرار است و 
ستارگان آسمان در پی هم طلوع و غروب می کنند، هرگز چنین کاری 

هم  امام  حضرت  کرد!«  نخواهم 
چنین تعبیرهایی دارند. در فرمایشاتی 
سپاهیان  و  سپاه  فرمانده  به  خطاب 
مسئولیت  نظام  »حفظ  می گویند: 
کوچک شماست و مسئولیت بزرگ، 

حفظ چهره اسالم است.«
یا قدرت اداره  قدرت بر براندازی، 

نظام جایگزین؟
نامشروع،  حکومت  براندازی  در 
وجوب حفظ آن اطالق ندارد. چرا که 

وجوب حفظ نظام جامعه، همواره منوط به وجود نظام سیاسی مشروع 
از  است،  غیراسالمی  و  می شود  اداره  که  جوامعی  همه  این  نیست. 
موضوع مشروعیت و شرعی بودن خارج است. آیا همواره به صورت 
واجب مطلق است که می توان غیرمشروع ها را براندازیم؟ فقط مسئله 

قدرت بر براندازی نیست، مسئله جایگزین هم هست.
تنها وقتی می توان نظام نامشروع را برانداخت که بتوان نظام مشروعی 
که نظام عام اجتماعی را اداره کند، جایگزین کرد. یک جهت اینکه 
فقهایی که قائل به نامشروع بودن حکومت ها بوده اند کاری نکرده اند، 
می توانیم  کاری  چه  برانداختیم،  را  حکومت  این  اگر  که  است  این 
بکنیم؟ بحث سر این است که اگر این را تضعیف کردیم، چه چیزی 
می توانیم جای این بگذاریم؟ حکومت فقط این نیست که جلو شرب 

خمر را بگیرد، بلکه نظام عام اجتماعی را باید حفظ کند.
اولویت نظام عام اجتماعی یا خرده نظام های آن بر نظام خاص سیاسی

بر  باید قدرت  این است که  اجتماعی،  نظام  ادله حفظ  الزمه اطالق 
تشکیل حکومت یا حکومتی که توانا باشد را داشته باشیم. اگر فقیه 

هست، اما توان آن را ندارد، یا اینکه فقیه جهل مرکب دارد و عدم 
حکومت،  تشکیل  حال  هر  به  می پندارد،  توانایی  را  خودش  توانایی 
واجب است؛ الاقل از باب امور حسبیه و حتی به تصرف فساق مومنین. 
سید بن طاووس در پاسخ به هالکوخان مغول که از او پرسید »ایهما 
ام حاکم مسلم ظالم؟«، گفت: »االفضل  کافر عادل؟  افضل؟ حاکم 
هو الکافر العادل الن اساس الحکم في االسالم هو العدل«. سید بن 
طاووس این پاسخ را از باب تقیه نگفت. او سید فقها و مقدم السفرا 
بود. جواب داد الکافر العادل مقدم است؛ چرا که او همان کسی است 
که می تواند نظام اجتماعی را برپا کند. بنابراین تشکیل نظام سیاسی 
بر همه مکلفان اعم از عادل و غیرعادل واجب است. آیا هر حکومتی 
نمی توانیم  نه.  است؟  غیرمشروع  غیرجامع الشرایط  غیرفقیه  حاکم  با 
را  تصرفات  همه  بگوییم  می توانیم  که  است  این  حداکثر  بگوییم. 

نمی تواند بکند.
ممکن است برای حاکم اختیارات مطلق هم قائل باشیم، اما مالزمه ای 
بقای  برای  نیست.  با حفظ خود و حفظ حکومت  اختیار مطلق  میان 
خودش چنین اختیارات مطلقی ندارد. گرچه وجود حکومت برای حفظ 
نظام  با وجود یک  این هدف همیشه  اما  است،  اجتماعی الزم  نظام 
پیش  مشروع  معنا  تمام  به  سیاسی 
نمی آید. به چه دلیل می توانیم حقوق 
برای  بگیریم  نادیده  را  مردم  شرعی 

حفظ نظام سیاسی خاص؟
در تزاحم میان آسیب دیدن نظام عام 
سیاسی  نظام  اختیارات  با  اجتماعی 
بین  است  دایر  امر  اگر  مشروع، 
از  یکی  یا  اجتماعی  عام  نظام  اینکه 
کند،  پیدا  تزاحم  آن  خرده نظام های 
ترجیح  اجتماعی  عام  نظام  طبیعتا 
دارد؛ مانند نظام خانواده و سالمت، وحدت ملی، اقتصاد ملی، امنیت، 
این نظام هایی که شاخه های نظام عام اجتماعی هستند و حفظ اینها 
تزاحم پیدا کرده با اجرای برخی احکام که فقط در حوزه اختیار فقیه 
است و می داند که اگر در اینجا وارد شود، بخشی از آن نظام های عام 
در  اجتماعی  عام  نظام های  این صورت  در  می بیند.  آسیب  اجتماعی 

اولویت است.
الزم  دشمن  سرزمین  در  حد  اجرای  امیرالمومنین،  سیره  اساس  بر 
که  جامعه ای  در  بربخورد.  غیرتش  به  است  ممکن  که  چرا  نیست؛ 
اجرای یک سیاست ولو به حق، منجر به فرار مغزها و مهاجرت افراد و 
فرار سرمایه ها می شود و به نظام اجتماعی آسیب می زند، باید قاطعیت 
علی وار داشته باشیم؟ امام علی )ع( هم چنین سیره ای نداشت. بیش از 
3۰ مورد در اول روضه کافی شمرده شده که امام علی )ع( فرموده اند 
اگر می توانستم، این موارد را به وضع درست شان برمی گرداندم و اگر 
بنابراین واضح  را اصالح می کنم.  اینها  پیدا کنم، همه  باثباتی  وضع 

است که امام علی )ع( هم چنین رفتاری نداشته است. 
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گفت وگوی استاد رسول جعفریان با حجت االسالم والمسلمین شهرستانی

تاریخ شفاهی مؤسسه آل البیت)ع(
که  بود  صبح  هفت  ساعت   
خدمت  را  آمدم. صبحانه  هتل  به 
آقای شهرستانی بودیم و قرار بود 
با دوستان گفت وگویی با ایشان در 
باره تاریخچه مؤسسه آل البیت)ع( 
آقای  را  بحث  باشیم.  داشته 
این که  و  کرد  شروع  راد  مهدوی 

چطور شد مؤسسه به راه افتاد.
مشغول  ما  کار  اول  گفت  ایشان 
شیخ  »الخالف«  کتاب  تحقیق 
آقایان سید  و  بنده  بودیم.  طوسی 
علی خراسانی و شیخ مهدی نجف. 
کوشانپور  آقای  برای  را  کار  این 
می کردیم که حامی نشر این گونه 
درخواست  به  کار  اصل  بود.  آثار 
آقای منتظری و به وساطت مرحوم 
آقای  بود.  آقا مجتبی عراقی  حاج 
یک  کتاب  چاپ  در  کوشان پور 
نظری داشت که به نظر ما درست 
نبود؛ در شکل چاپ بیش تر قدیمی 
بود  این  ما  خواست  می کرد.  فکر 
و  بشود  کار  تازه تری  فرم  در  که 
چاپ بهتری باشد. برخوردی پیش 
آمد که جای بیانش این جا نیست. 
این که مثاًل صفحه سفید در وسط 
کتاب و اوایل فصل ها نباید داشته 
مردد  ما  نباشد.  صفحه  سر  باشد؛ 
شدیم چه کنیم. من مطرح کردم 
ندارم؛  مالی  امکان  گرچه  که 
کار  و  قرض کردن  توانایی  اما 
بود  این  من  باور  دارم.  اقتصادی 
که تا کار نکنیم کسی به ما کمک 
و  بشود  شروع  کار  اگر  نمی کند. 
می کنند.  کمک  ببینند،  دیگران 
از کوشانپور جدا  بود که  این جا  از 
مؤسسه  که  بود  این جا  شدیم. 

آل البیت)ع( را درست کردیم.
آقای  و  مدرسین  جامعه  زمان  آن 
مهدی  امام  )مدرسه  ابطحی 
و  تحقیق  کارهای  علیه السالم( 
که  بود  معلوم  می کردند.  تصحیح 

کار  باید  می کشید.  طول  تصحیح 
نیاز  و  آمدیم  می کردیم.  دیگری 
قدیمی  کارهای  برخی  به  حوزه 
از  بسیاری  دیدیم  سنجیدیم.  را 
شکل  همان  با  فقهی  کتاب های 
بود  سنگی  غالبًا  که  قبلی  چاپ 
اول  که  بود  این  نیست.  بازار  در 
و  للطباعة  اهل البیت  »مؤسسه  
النشر« که مقدمه ای برای مؤسسه 
باشد  التراث  لتحقیق  آل البیت)ع( 
از  پس  بنابرین  کردیم.  درست  را 
امید  به   – فراوان  قرض  گرفتن 

بدهیم  آنان  به  را  سودش  این که 
– شروع به چاپ افستی کتاب های 
هفته ای  تقریبًا  کردیم.  فقهی 
می کردیم؛  چاپ  کتاب  یک 
مفتاح الکرامه، مناهل و بسیاری از 

کتاب های دیگر.
اسم  و  شد  پر  بازار  به یک باره 
مؤسسه هم شایع شد. انقالبی های 
می کردند؛  تأیید  متدین 
امریکایی  را  ما  تند  انقالبی های 
انقالب های  ضد  می دانستند؛ 
متدین طور دیگری حرف می زدند 

حامی  منتظری  آقای  می گفتند  و 
می گفتند  هم  برخی  این هاست؛ 
نفر  )یک  این هاست  حامی  قذافی 
به دوستی از دوستان من گفته بود 
مؤسسه  و  قم  در  آمده  قذافی  که 
آل البیت)ع( را درست کرده است!( 
اما آن چه بیش تر گفته می شد این 
بود که آن زمان من در مدینة العلم 
از  که  بودم  متهم  طبیعتًا  و  بودم 
هستم.  خویی  آیت اهلل  اطرافیان 
ما  از  هاشمی  مهدی  یک بار 
به عنوان عوامل توطئه ضدانقالب 
سخنرانی  یک  و  بود  برده  نام 
کرده  اصفهان  اطراف  در  مفصل 
آوردند.  من  برای  را  نوارش  بود. 
گفته بود در لندن یک مؤسسه ای 
به نام اهل البیت ایجاد شده و هدف 
نجف  به  مرجعیت  کشیدن  آنان 
است. همزمان در قم یک مؤسسه 
و  می شود  تأسیس  نام  همان  با 
کار  همان  تحقیق  پوشش  تحت 
با  را  مؤسسه  دو  این  می کند.  را 
آن جا  بود؛  گرفته  اشتباه  یکدیگر 
سید محمد بحرالعلوم و سیدمهدی 
ما  به  ربطی  اصاًل  و  بودند  حکیم 
هیچ  گفتم  رفقا  به  من  نداشت. 
ضعیف  ما  ندهید.  نشان  واکنشی 
هستیم و کاری نمی توانیم بکنیم.

خوب  چهره های  با  رایزنی هایی 
زنجانی،  موسی  آقا  داشتیم؛  قم 
آقا عزیز طباطبایی، آقای سبحانی 
و... آقا عزیز به من می گفت: اگر 
به  بود حتمًا  زنده  بروجردی  آقای 
آیت  یک بار  می کرد.  کمک  شما 
اهلل صافی به مؤسسه آمد و کارها 
گلپایگانی  آقای  خدمت  دید.  را 
و  داد  کارها  از  شرحی  و  رفت 
ایشان تشویق شده بود که بیاید و 
مؤسسه را ببیند. کسی آن جا گفته 
حفظ  را  خویی  آقای  خداوند  بود 
کند که هزینه های این مؤسسه را 

مباحثات: حجت االسالم والمسلمین حاج سید جوادشهرستانی، روحانی 
فراوانی  عمرانی  و  فرهنگی  علمی،  مؤسسات  که  است  نیک آوازه ای 
در شهرهای مختلف ایران، عراق، لبنان و... در نتیجه ی فعالیت های 
مؤسسه  از:  عبارتند  آن ها  مهم ترین  از  برخی  شده اند؛  تأسیس  وی 
آل البیت )ع( الحیاء التراث )قم(، مرکز فعالیت های فلکی نجومی )قم(، 
)قم(،  جواداالئمه)ع(  چشم پزشکی  تخصصی  فوق  و  تخصصی  مرکز 
هدهد  ماهواره ای  شبکه ی  )بیروت(،  اهل البیت)ع(  تحقیقاتی  مرکز 

ویژه ی کودکان به دوزبان فارسی و عربی و...
از آن جا که حجت االسالم شهرستانی نماینده ی تام االختیار آیت اهلل 
العظمی سیستانی است، شاید برخی این ذهنیت را پیدا کنند که تمام 
فعالیت های ایشان به پشتوانه ی حمایت مالی این مرجع بزرگ شیعه 
یا استفاده از وجوه شرعیه است؛ اما گفت وگوی استاد رسول جعفریان 
را نشان می دهد.  با حجت االسالم شهرستانی، خالف چنین ذهنیتی 
شکل گیری  چگونگی  موضوع  با  و  138۹ش  سال  در  گفت وگو  این 
مؤسسه ی  آل البیت)ع( انجام گرفته است و متن آن به قلم خود استاد 
رسول جعفریان در قالب یادداشت های عمره، در کتاب »یاد یار و دیار« 

منتشر شده است؛ خواندن آن خالی از لطف نیست.

رسول جعفریان
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آقای  شدن  سرد  باعث  همین  ظاهراً  می دهد! 
گلپایگانی در کمک شد و نیامدند. در حالی که 
نگرفتم.  خویی  آقای  از  شاهی  یک  حتی  من 
گاهی قرض های من خیلی زیاد می شد. یکبار 
پانزده میلیون قرض داشتم. آن قدر به من فشار 
آمد که پیش مرحوم آقای فقیه ایمانی رفتم که 
واگذار کنم که  را  اصاًل مؤسسه  و  بگیرم  پول 
به  خیلی  که  کسانی  از  یکی  نشد.  هلل  الحمد 
من خدمت کرد آقای ابن الرضا بود. وساطت او 
باعث شد یک بار دو میلیون تومان از صندوق 
جاوید بگیرم که البته کاغِذ با نرخ دولتی دادند 

و خود این یک کمک مضاعف به ما بود.
آن زمان رفت و آمد به مؤسسه زیاد شده بود. 
از  دانشگاه  استادان  و  قم  علمای  از  بسیاری 
که  مؤسسه  کارهای  می آمدند.  ما  نزد  تهران 
ارتباط بیش تر  درآمد، به تدریج سبب برقراری 

شد؛ مثاًل برای برگزاری کنگره 
همه  قم  در  بنده  رضا)ع(،  امام 
می دادم.  انجام  را  کارهایش 
نقش  ما  هم  مفید  کنگره  در 
کشورهای  و  داشتیم  فعالی 
شخصیت های  و  رفتم  مختلف 
کردم.  دعوت  را  کشورها  آن 
یکی از افرادی که دعوت کردم 
که  بود  جمال الدین  مصطفی 
گفت  را  خود  معروف  شعر  آن 
)جذورک فی بغداد... و ظلک فی 
امینی  آیت اهلل  آقای   )... طهران 
رئیس جلسه بود؛ وسط صحبت 
برای  ایشان گفت: ده دقیقه  به 
یک  وقتی  گذاشتیم.  وقت  شما 
که  خواست  ایشان  از  شد،  ربع 

اهانت  را  این  الدین  کند. مصطفی جمال  بس 
به خود تلقی کرد. پایین آمد و به سرعت بیرون 
ایران  از  امروز  باید همین  آمد و گفت که من 
گفتم.  را  مطلب  و  آمد  امینی  آقای  بعد  بروم. 
گفت چه کنم؟ گفتم: عذرخواهی کنید. ایشان 
باالخره  کرد.  عذرخواهی  و  آمد  و  کرد  قبول 
شود  برقرار  شعری  شب  شد  قرار  کرد.  قبول 
که در دارالشفاء برقرار شد و ایشان شعرش را 
خواند. به هر حال نقش مؤسسه در این قبیل 

فعالیت ها بیش تر شد.
را  تراثنا  مجله  انتشار  کتاب،  تصحیح  جز  به 
منتشر  قرار شد جزوه ای  قم شروع کردیم.  در 
کنیم تا کتاب هایی که چاپ شده یا خوب است 

تصحیح شود یا  درباره اش توضیح بدهیم. این 
آقاعزیز دادیم.  به  را  بود. پیشنهاد  تراثنا  شروع 
بود  ما  راهنمای  مهم ترین  ایشان  کرد.  قبول 
ایشان  با  هم  زندگی اش  لحظات  آخرین  تا  و 
از  یکی  را  خودش  ایشان  داشتیم.  همکاری 
با  هم  ما  می دانست.  مؤسسه  فعال  نیروهای 
خودش  می گرفتیم.  کار  ایشان  از  سماجت 
به  است.  سخت  من  از  گرفتن  کار  می گفت: 
من فشار بیاورید تا کار بکنم. باالخره با کمک 
مسئوالنی  مجله  درآمد.  تراثنا  مجله  ایشان 
اما  می کردم؛  قبول  را  آن ها  حرف  که  داشت 
آن  همه  دقت  با  می شد  تمام  آن ها  کار  وقتی 
را می دیدم که تا حاال هم همین طور است. آقا 
یکی  که  آورد  مؤسسه  به  هم  را  کسانی  عزیز 
که  بود  جاللی  محمدرضا  سید  آقای  آن ها  از 
می شد.  چاپ  تراثنا  در  منظم  به طور  مقاالتش 

مقاله  مرتب  همین طور؛  هم  میالنی  آقای 
و  مؤسسه  در  طباطبایی  آقای  واقع  در  داشت. 
داشت.  را  فعالیت  بیش ترین  تراثنا  درخصوص 
تأیید  انقالبیون مورد  از  از دید برخی  آقا عزیز 
نبود. آقا عزیز شما )یعنی بنده جعفریان( را هم 
امام رضا  در کنگره  معرفی کرد. یک بار  ما  به 
آقای رسولی محالتی به من اعتراض کرد که 
چرا فالنیـ  یعنی آقاعزیزـ  در تراثنا می نویسد؟ 
دارید  عزیز  آقا  مانند  آیا شما کسی  گفتم:  من 
که در این سطح علمی باشد و ما از او استفاده 
لحاظ  از  را  عزیز  آقا  من  گفت:  ایشان  کنیم؟ 
نیست.  انقالبی  ایشان  اما  دارم؛  قبول  علمی 
به خاطر  اما  بودند؛  دوست  هم  با  قباًل  این ها 

ایشان  از  محالتی  رسولی  آقای  گویا  انقالب، 
قهر کرده بود.

معرفی  در  مهمی  نقش  تراثنا  مجله  به هرحال 
کلی  به طور  و  تراثنا  ارتباط  داشت.  مؤسسه 
افشار  ایرج  بود.  آقاعزیز  با  تهران  با  مؤسسه 
که  خرمشاهی  آمدند.  مؤسسه  به  دانش پژوه  و 
معمواًل جایی نمی رفت، آن جا آمد. دفتر مؤسسه 
زمان  آن  بود.  افراد  آمد  و  رفت  محل  همیشه 
شخصیت های علمی بیش تر از االن هم پیش 
بود که مؤسسه کار  این  من می آمدند. دلیلش 
با  همه  و  بود  تازه ای  پدیده  و  می کرد  جدی 
در  مهمی  نقش  تراثنا  می آمدند.  آن جا  عالقه 
این میان داشت. البته پرداختن به وسائل الشیعه 
و چاپ آن هم مهم بود؛ گرچه چاپ آن باعث 
شد این جور تفسیر شود که ما چاپ آقای ربانی 
ما  معلوم شد  بعدها  گذاشتیم.  کنار  را  شیرازی 
اول  ما  داشته ایم.  حق 
کوچه  در  خانه ای  یک 
که شش  داشتیم  ناصر 
انبار  بود.  ما  دست  ماه 
اتاق  یک  و  بود  کتاب 
گذاشتیم.  تحقیق  برای 
فاضل  و  سمامی  آقای 
هلند  )االن  جواهری 
علی  سید  و  است( 
بودند.  آن جا  عدنانی 
به  که  بود  این  از  بعد 
آمدیم.  ممتاز  کوچه 
فکر کنم تا حوالی سال 
بودیم.  آن جا   137۰
فکر کنم سال 1۴13ق 
سال   آن  صفر  در  بود. 
در  را  فاتحه اش  که  کرد  فوت  خویی  آیت اهلل 
خانه کوچه ممتاز گرفتیم. جمادی الثانیه جشن 
در مؤسسه جدید  را  زهرا)س(  والدت حضرت 
گرفتیم. این جا خانه ای بود که آقای سید محمد 
فقیه ایمانی برای خودش ساخته بود. وقتی من 
میلیون  ده  حتی  بخرم  را  جایی  می خواستم 
داشت.  قیمت  میلیون  سی  خانه  این  نداشتم. 
شش میلیون آن هم خمس بود که حاضر بود 
بانک  امیر اصالنی مدیر عامل  آقای  کم کند. 
نامه به ایشان نوشتم  ملی در تهران بود. یک 
)واسطه  کردم  وام  میلیون  بیست  درخواست  و 
که  بود  خراسانی  آقای  مرحوم  هم  کار  انجام 
قم  در  بعثت  اسالمی در مؤسسه  با شیخ علی 
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امیر  که  آورد  خبر  و  برد  را  نامه  می کرد(.  کار 
اصالنی خودش دنبال شماست که خدمتی به 
اسالمی  علی  شیخ  با  یک بار  گویا  بکند.  شما 
را  خانه  و  کرد  موافقت  باالخره  بود.  آمده  قم 
حاج  خریدیم.  بود  فعلی  مؤسسه  همین  که 
کمال علوان هم خیلی به من کمک کرد. من 
بلندپروازی می کردم. ایشان مؤسسه بیروت را 

با پول خودش خرید و در اختیار ما گذاشت.
مسائل  دیگر  جای  هر  مثل  هم  مؤسسه  در 
مدیریتی وجود داشت. روش من در برخورد با 
افراد  از  یکی  بود.  قاطعیت  با  اما  نرم  دیگران 
اصلی ما شیخ مهدی نجف بود که حاال )یعنی 
در سال 138۹ش که این مصاحبه انجام شده 
است( مسئول مؤسسه نجومی است. من رفقای 
خودم را در هر حال نگاه می دارم؛ مگر خودشان 
نخواهند. آقای خراسانی هم از ابتدا با من بود و 
به ایشان احترام می گذارم و به همه هم گفته ام 
که ایشان از اول با من بوده و باید مراعات حال 
ایشان را بکنند. االن عماًل مدیر مؤسسه شیخ 
کاظم جواهری است؛ اما به لحاظ احترام، آقای 
انجام  را  غیره  و  اسناد  امضای  کار  خراسانی 

می دهد.
بودم. شاید  به کار گروهی  ابتدا معتقد  از  بنده 
این خصلت را از بچگی داشتم و فکر می کردم 
دارد.  را  اشتباه  گروهی کردن کم ترین غلط و 
و  آمد  مؤسسه  به  زنجانی  موسی  آقا  روز  یک 
که  می کنید  تحقیق  را  مستدرک  شما  گفت: 
مهم تری  کار  دارید  شما  اما  است؛  خوبی  کار 
مختلفه  فنون  در  نیرو  تربیت  آن  و  می کنید 
است. این سبب شد تا کار گروهی ما منسجم تر 
از  را  تصحیح  کار  ما  شویم.  جدی تر  و  شود 
تجربه ی کاری گرفتیم؛ در عربی به آن »من 
وحی العمل« می گویند. البته من مجله االرشاد 
را در مشهد داشتم که هفت شماره منتشر شد. 
وقتی پدر ما به ایران آمد صحبت شد چه کار 
بکنیم. قرار شد مجله اجوبة المسائل الدینیه که 
توسط پدرم بیست سال در کربال منتشر می شد 
را ادامه بدهیم. گفته شد خب چه کسی بپرسد 
و چه کسی جواب دهد؟ همان جا چهارپنج نفر 
را انتخاب کردیم؛ مثل آقایان واعظ زاده، فاضل 
میالنی و مصطفوی. آقاعزیز گفت: از واعظ زاده 

بگذر و به هرحال مجله االرشاد شروع شد.
همان زمان که ما با آقای 
پیدا  مشکل  کوشانپور 
قرار شد مستقل  و  کردیم 
باشیم، دیگر حالت شورایی 
بین ما نبود. مسئولیت کار 
این  کردم.  قبول  من  را 
مالی  اداری  جنبه  مسأله 
داشت. به عالوه این پیش 
بینی هم بود که ما کاری 
مشکل  و  نبریم  پیش  از 
دوستان  لذا  کنیم؛  پیدا 
قدیمی من بیش تر همکار 
شدند. آن موقع من بیست 
قم  در  و  بودم  ساله  نه  و 

هم سابقه ای نداشتم.
عکس العمل هایی  درباره 
که در قبال ما شد ممکن 
مطرح  حرف ها  خیلی  بود 
تقریبًا  ما  موقع  آن  شود. 
کتاب  یک  هفته ای 
تا  سه  می کردیم.  افست 
زینگی  و  فیلم  تشکیالت 
انجام  را  ما  کارهای 
این  کار  این  می دادند. 

پشتیبانی  جایی  از  ما  که  کرد  ایجاد  را  تصور 
مطرح  هم  من  دلبازی  و  دست  می شویم. 
کسی  دادن.  میهمانی  و  انداختن  سفره  بود. 
و  دست  این  ایمانی  فقیه  آقای  اگر  بود  گفته 
که  این  مثل  نمی داد.  پول  می دید  را  دلبازی 
این  با  می دهد؛  پول  او  که  بود  گرفته  مسلم 
که چنین نبود. من خودم می خواستم ثابت کنم 
باورم این بود که  که کار کردن ممکن است. 
اگر کار کنیم کمک ها می رسد؛ اما از بس شعار 
نکرده  اطمینان  مردم  نکرده ایم،  کار  و  دادیم 
پول به ما نمی دهند. من می خواستم کار بکنم. 
کارهای ما مرتب توسعه پیدا کرد و پروژه های 
تا  نشدم  پول  منتظر  اول  روز  داشتیم.  تازه ای 
را  به میدان رفتم و کار  به عکس؛  بکنم؛  کار 
شروع کردم و کم کم مردم اعتماد کرده به ما 
کمک کردند. االن هم مؤسساتی که هست از 
بسیاریش  کارها  این  روزهاست.  برکات همان 
نیست.  سیستانی  آیت اهلل  و  امام  سهم  پول  از 
این ها کمک هاست. البته به خاطر اعتماد به من 

به دلیل نمایندگی آیت اهلل سیستانی است.
بین المللی  انعکاس  زمینه  در  افزود:  ایشان 
این که  آن  و  بود  مهم  نکته  یک  ما  کارهای 
دوستان عراقی ما همه از عراق درآمده بودند. 
یک بار من با شاکر فحام مشورت می کردم؛ با 
من جوری صحبت می کرد که تصور کرد من 
می رفتم.  سوریه  دوسه بار  سالی  هستم.  سوریه 
مقصودم این است که این ها خیلی کمک کرد. 
همین که عراقی ها خیلی جاها بودند و دلشان 
مؤسسة  باشند.  داشته  ارتباط  ما  با  می خواست 
مقبولی  مؤسسه  یک  آن ها  برای  آل البیت)ع( 
بود. دوستان زیادی در جاهای مختلف داشتیم. 
بعدا کنگره ها هم خیلی کمک کرد تا ارتباطات 
خود را تقویت کنیم. برقراری این ارتباطات یکی 

از دالیل موفقیت مؤسسه اهل البیت)ع( بود.
دو سه شعبه برای مؤسسه در نظر من بود. یکی 
مشهد که از اول در فکرش بودم. بعد درباره ی 
پخش کتاب هایمان در نقاط دیگر فکر کردیم 
در  را  اهل البیت)ع(  مؤسسه  تا  شد  سبب  که 
لبنان درست کنیم. آن موقع ما کتاب هایمان را 
در لبنان چاپ می کردیم. البته همه نشانه های 
بیروت  طریق  از  ما  برمی داشتیم.  را  ایران 
کتاب هایمان را به دنیای اسالم پخش کردیم. 
البته یک دوره خیلی ها به فکر داشتن دفتر در 
بیروت افتادند؛ مثل بنیاد پژوهش ها و دیگران. 

بعدها دفتری هم در سوریه زدیم. 
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با سیاست و سهم روحانیت در این امر، دغدغه ای بود که  نسبت اخالق 
تألیف  به واسطه  گذاشتیم. وی  درمیان  با حجت االسالم سیدمحسن صالح 
هشت جلد کتاب گزارش جامع جامعه مدرسین و مسئولیت های مختلف در 
این نهاد، اطالعات قابل توجهی درباره عملکرد جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم در فضای سیاسی و اخالقی جامعه دارد.حجت االسالم صالح هم اینک 
قائم مقام دبیرخانه علمی و محتوایی جامعه مدرسین است. مباحثات تالش 
رهبری،  خبرگان  و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  آستانه  در  می کند 

بیش تر به موضوع رعایت اخالق در فضای سیاسی جامعه بپردازد.

 از منظر جامعه مدرسین چه نسبتی بین اخالق و سیاست  
برقرار است؟ آیا یکی تابع دیگری است یا این که رابطه ی 

تعاملی دارند؟
 آن چیزی که بدیهی و روشن است این است که نظام اسالمی با اهدافي 
تشکیل می شود و سیاست تابع آن اهداف است؛ یکی از آن اهداف نهادینه 

اهداف بحث سوق مردم  آن  از  است؛ یکی دیگر  در جامعه  کردن اخالق 
به سوی مبانی اسالمی است که همان بحث اعتقادات است؛ دیگری بحث 
اجرا کردن احکام در نظام اسالمی و حکومت اسالمی است. بنابراین اخالق 
و منش اسالمی یکی از پایه ها و اهداف حکومت اسالمی می تواند باشد و به 
همین دلیل، سیاست تابع اخالق خواهد بود. اساسًا ما دنبال سیاست هستیم 
اسالمی  حکومت  کنیم.  جاری  جامعه  در  را  اخالق  بتوانیم  این که  برای 
پیامبر  کند.  ترویج  در جامعه  را  اسالمی  اخالق  این که  برای  تشکیل شده 
چیزی  آن  این  بنابر  شدند؛  مبعوث  اخالق  اجرای  برای  اسالم)ص(  مکرم 
که بدیهی و روشن است این است که ما سیاست را باید تابع اخالق _ و 
نه اخالق را تابع سیاست _ بدانیم. اگر اخالق را تابع سیاست دانستیم، آن 
جمله معروفی که می گوید هدف وسیله را توجیه مییکند، مقبول نیست و 
دین مبین اسالم ما را از این کار ممنوع کرده است؛ بنابراین اخالق، پایه و 
اساس و براساس سیره و منش اخالقی افراد ما باید بتوانیم سیاست را ترویج 

بکنیم و حکومت اسالمی را نهادینه بکنیم.
نهادهای  از  یکی  مدرسین  جامعه  این که  به  توجه  با   
شناخته شده روحانیت است، مردم در زمینه اخالقی کردن 
انتظاراتی دارند؛ جامعه مدرسین چه اقداماتی را  سیاست 

برای ترویج سیاست اخالقی در جامعه انجام داده است؟
ببینید جامعه مدرسین در چندین برهه به این موضوع ورود پیدا کرده است 
که یکی از آن مقاطع بحث تدوین منشور اصول گرایی بود. در آن منشور به 
برخی از این نکات اخالقی هم اشاره شده بود؛ مثل پرهیز از افراط، تفریط، 

تخریب و توهین )با توجه به این که در آستانه بحث انتخابات هم بود(.
ما متأسفانه در بحث مسائل انتخاباتی که یکی از شاخص های سیاسی ما 
و یک نماد برای حکومت اسالمی است، به عنوان یک رکن مردم ساالری 
دیني شاهد هستیم که بداخالقی های گسترده ای در بین اقشار مختلف از 
در  انتخاباتي که  بعضًا مسئولین صورت می گیرد. در همین  و  جمله مردم 
چند سال اخیر برگزار شد، شب نامه هایي علیه افراد مختلف توزیع مي شد که 
تمامًا اتهام و تهمت و تخریب و به تعبیري ازبین برنده آبروي مؤمن بود. یک 
روایتي دیدم که خیلي جالب بود؛ گویی این روایت براي امروز ما صادر شده 
است. هم از امام صادق)ع( نقل شده و هم از امام کاظم)ع(؛ شخصي مي آید 
خدمت امام و عرض مي کند در مورد یکي از برادران دینِي من مطلبي را 
نقل کردند؛ ولي آن شخص آن مطلب را انکار مي کند. حضرت مي فرماید: 
»اي محمد؛ چشم و گوش خودت را نسبت به برادر مؤمنت تکذیب کن«؛ 
آن چیزي که چشمت  آن،  از  باالتر  و  آن چیزي که گوشت شنیده  یعني 
دیده را نسبت به برادر مؤمنت تکذیب کن و بگو چنین چیزی نیست. خیلي 
نکته عجیبي است؛ مي گوید نه تنها آن چه مي شنوي، تکذیب کن، بلکه آن 
چیزي را که دیده اي هم نسبت به برادر مؤمنت کتمان کن و بر آن سرپوش 
بگذار. کي این کار را بکن؟ زماني که خود آن شخص مي گوید من این کار 
را نکردم. حضرت مي فرماید این به منزلة توبه این شخص است؛ اگر هم 
کرده باشد، وقتي می گوید این کار را نکردم، این را به منزله توبه در نظر 

بگیر و بگو گویا اصاًل این شخص این کار را انجام نداده است.
در آن مقطع، شبنامه ای درباره ی یکي از کاندیداها توزیع شده بود؛ خود آن 
کاندیدا در مصاحبه های مختلف آن را تکذیب کرده بود؛ اما دیدیم بعد از 
تکذیب هاي مکرر این شخص، دوباره بدون هیچ سند و مدرکي ادعاهایي 
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اساسًا  کردند.  آغاز  را  این شخص هجمه  به  نسبت  و  مي کردند  مطرح  را 
انتخابات و رفتن افراد به مجلس برای چیست؟ براي این که بتوان اخالق 
را در جامعه نهادینه و در بین تمام اقشار مردم جاري کرد. اگر قرار باشد 
قرار  آسیب  مورد  این مسیر  در  است،  اسالمي  اخالقي که هدف حکومت 

بگیرد، نقض غرض خواهد بود.
در روایت داریم که فعل مؤمن را شما باید حمل به صحت کنید و از زاویه 
مثبت به آن نگاه کنید. در روایت دیگری هست که »ضع امر اخیک علي 
احسنه«؛ یعنی فعل مؤمن و برادر دیني ات را به بهترین نحو تأویل کن. خیلی 
با  از نمایندگان مجلس  از این دیدارهایي که عده اي  جالب است. در یکي 
مقام معظم رهبري داشتند، نمایندگان نسبت به رفتار یکي از اعضاي هیئت 
رئیسه در انتخاباتي که در مجلس انجام مي شد گالیه کردند. آقا با استدالل 
به همین روایت فرمودند: شما آیا با همین شخص نشستید صحبت بکنید 
مستقیمًا  آن شخص  با  وقتي  گفتند:  نه.  گفتند:  چیست؟  استداللش  ببینید 
صحبت نکردید، فعل او را باید حمل بر صحت کنید. 7۰  گمان و ظن را 
باید نسبت به فعل او در نظر بگیرید و اقدام او را بر بدترین ظن حمل نکنید؛ 
بلکه اقدام او را حمل به صحت کنید. اساسًا نظام اسالمي ما براي این شکل 
گرفته که ما بتوانیم در روابط بین خودمان، بین اقشار مختلف و بین مردم و 
مسئولین، این نکات اخالقي ظریف را جاري کنیم. به محض این که چیزي 
شنیدیم براساس آن اقدام نکنیم و در اصل، شنیده ها را مبناي قضاوت قرار 
را  او  استدالالت  و  بشویم  با خود آن شخص مستقیمًا مرتبط  اواًل  ندهیم. 
به  آن شخص  به  نسبت  هرچیزي  نبود  دسترس  در  که  اگر  ثانیًا  بشنویم؛ 
گوش ما مي رسد را باید تکذیب کنیم؛ این جزء مباني دیني و روایي ماست.

علما  علیه  تندروي هایي  اوقات  گاهي  معمواًل  حوزه  در   
جوادي  آیت اهلل  ماجرای  مصداقش  یک  مي افتد.  اتفاق 
که جامعه  می بینیم  موارد  این گونه  در  است.    88 در سال 
یعني  می کند؛  سکوت  مصلحت گرایانه اي  به طور  مدرسین 
جمع  تقلید  مرجع  یک  بیت  جلوي  عده ای  وقتي  مثاًل 
می شوند_ مثاًل جلوي بیت آیت اهلل صانعي _ فارغ  از این که 
فرض  اصاًل  و  نه  یا  است  درست  افتاد  که  اتفاقي  این  اصل 
می گیریم درست بوده است؛ اما در حواشي چنین کارهایی، 
در  است؛  قطعی  حرام  که  می گیرد  صورت  اعمال  بعضی 
یعني  نمی گیرد؛  موضع  مدرسین  جامعه  هم  مواردی  چنین 
سکوت مي کند؛ اگر ممکن است در این باره توضیح بفرمایید.

نه؛ شاید بهتر است بگوییم بروز و ظهور بیروني نداشته است؛ یعني مثاًل 
بیانه اي صادر کند یا اما اقدام عملي بوده. در همین قضیه آقاي صانعي که 
شما اشاره فرمودید جامعه مدرسین ورود پیدا کرد. اتفاقًا این را می خواستم 
به عنوان مثالی از تقوای سیاسی خدمتتان عرض کنم؛ یادم است که خود 
مي دهند  انجام  اقدامي  دارند  برخي  که  شدند  مطلع  وقتي  یزدي  آیت اهلل 
برخورد کردند  کنند،  تعطیل  را  ایشان  اقدامي هستند که درس  یا درصدد 
بخواهد  اگر  مي کنیم؛  برخورد  ما  بشود  تعطیل  ایشان  درس  اگر  گفتند:  و 
دفتر ایشان تعطیل بشود برخورد صورت مي گیرد؛ یعني علیه تندروي هایي 
این  کردند.  اقدام  بگیرد  داشت صورت  احتمال  موضوع  این  به  نسبت  که 
نشان مي دهد که جامعه مدرسین نسبت به یک شخصیتي یک نظري پیدا 
مي کند؛ این به این معنا نیست که ما حاال چون در یک زمینه خاصي به یک 
نظر خاصي رسیدیم، بیاییم شخصي را به تعبیري از حّیز انتفاع ساقط بکنیم 

و حقوق اولیه انساني و حوزوي او را از او دریغ بکنیم. اقداماتي از این دست 
باز هم بوده؛ بارها برخي گروه هاي تندرو می خواستند نسبت به اقداماتي که 
داشتند از برخي از اعضاي جامعه مدرسین تأییدیه بگیرند؛ اما مالقات داده 
نشد. من یادم است برخي از این تجمعات برگزار شد؛ آمدند در مقابل جامعه 
مدرسین هم تجمعاتشان را برگزار کردند؛ اما تأکید شد هیچ کدام از اعضاي 
جامعه مدرسین در آن تجمع حضور پیدا نکنند که جنبه تأییدي پیدا بکند. 
از این اقدامات بوده؛ ولي حاال شاید اطالع رساني و بروز و ظهور بیروني اش 
کامل نبوده و شاید طلبه ها سکوت جامعه مدرسین را نوعي  تأیید قلمداد 

کرده اند؛ ولي این گونه نبوده.
اساسًا افرادي که کوچک ترین آشنایي با حوزه و علما دارند، مي دانند هرگونه 
را  اسالمي  عالم  هیچ  است. شما  حوزه محکوم  در  تندروي  و  تند  حرکت 
نمي بینید که مشي تندي داشته باشد. نوع علماي ما مشي معتدل و براساس 
تأکید  مطلب  این  بر  اسالم  مبین  دین  این که  کما  دارند؛  اسالمي  مباني 
بکنید؛  ادب  اسائه  مرجع  یک  به  نسبت  نمي توانید  هیچ وقت  شما  مي کند. 
بلکه نسبت به هیچ شخصي نمي توانید. حضرت امام)ره( بارها و بارها نسبت 
به این موضوع تأکید داشتند و گوشزد می کردند که نسبت به  مراجع اسائه 
ادبي صورت نگیرد. وقتی مقام معظم رهبری از حرکت هایی که نسبت به 
آیت ا... اشتهاردي صورت گرفته بود مطلع شدند، اظهار نگراني کرده بودند 
این گونه  نباید  و  است  آزاداندیشي  و  دیني  نظریه پردازي  مأمن  حوزه  که 
باشند  داشته  واهمه  نظر  اظهار  به  نسبت  افراد  و  بشود  ترویج  برخوردها 
علمي  هاي  اظهارنظر  و  علمي  آزادي هاي  به  نسبت  که  بشود  این گونه  و 
یک گونه تحفظي بخواهد صورت بگیرد و افراد نسبت به این اظهارنظرها 
بترسند. اصاًل پایه حوزه براساس آزاداندیشي نهادینه شده است؛ چه در حوزه 
نجف و چه در حوزه قم. این اظهارنظرهاي مختلف باعث شده که حوزه به 
یک بلوغي برسد؛ از درس هاي ابتدایي حوزه تا سطوح عالي حوزه اظهارنظر 
و بحث طلبگي به عنوان یک ضرب المثل در بین مردم ما مطرح است که 
طرف دعوای خود را به بحث طلبگی تشبیه می کند؛ یعني دو نفر اظهارنظر 
مي کنند؛ نظر همدیگر را رد مي کنند؛ شاید در حد دعوا هم برسد؛ اما بعد از 
مباحثه باز آن رفاقت و صمیمیت بین خودشان حاکم است. اظهارنظرهاي 
مخالف نباید در حوزه به عنوان یک گناه شمرده بشود؛ وقتی این وضعیت 
در بین طلبه ها هست، طبیعتًا در بین مراجع هم هست. حاال یک مرجعي 
نظري غیر از نظر من دارد؛ آیا این اختالف نظر، مجوز این را به من مي دهد 
که من بروم جلوی خانه ی آن مرجع و شعار سر بدهم: مرجع بی بصیرت، 
بصیرت بصیرت؟ طبیعتًا این محکوم است. باالخره در حوزه برخي نظرات 
خاصی دارند که این اقدام را انجام مي دهند و بزرگان حوزه و رهبري بارها 
نسبت به این حرکت ها اعالم مخالفت کرده اند. این را نباید به پاي حوزه 
اقداماتی  چنین  از  طلبه هاست،  و  فضال  اساتید،  شامل  که  حوزه  بگذاریم؛ 

بریست.

 از منظر دیني اگر بخواهیم نگاه بکنیم، مردم وقتي احساس 
و جامعه ی  مثاًل حوزه  و  افتاده  اتفاق  بداخالقي  یک  مي کنند 
ذهنشان  به  تصور  این  کردند،  سکوت  آن  به  نسبت  مدرسین 
مسائلی  چنین  به  نسبت  مدرسین  جامعه  و  حوزه  که  می آید 
انتقاد را باعث تضعیف نظام می دانند،  یا چون  حساس نیست 
هیچ کاري در این زمینه انجام نمی دهند. آیا فکر نمی کنید به 
مرور زمان با چنین رویکردی اعتماد عمومی از دست می رود؟
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ورود پیدا کردن در مسائل جزئي هم نباید نهادینه بشود؛ یعني توقع داشته 
باشیم جامعه مدرسین در مسائل جزئي ورود پیدا کند و بیانیه بدهد. حاال در 
یک تجمعي آمدند و به یک عالمي توهین کردند؛ در چنین حالتی ممکن 
است اعالمیه دادن جامعه ی مدرسین خودش باعث ترویج این قضیه شود.

اتفاقات  درباره ی  مدرسین  جامعه  که  است  چگونه  پس   
کوچکی مثل برگزاری یک کنسرت ورود پیدا می کند؟

این برمي گردد به ماهیت این نهاد که باالخره یک مجموعه شورایي است؛ 
به  می گیرد  تصمیم  نهایتًا  و  مي کند  رأي گیري  مي کند؛  نظرخواهي  شورا 
موضوعی ورود کند یا نه. پس چون نظر شورایي است، دیگر نمي شود خرده 
گرفت که چرا در این موضوع ورود پیدا کردي و در آن موضوع ورود پیدا 
نکردي. باالخره نظرخواهي مي کنند شاید با اختالف یک یا دو رأي چیزي 
تصویب بشود یا نشود. پس یک بخش آن  این گونه توجیه می شود. نکته ی 
دیگر هم این است مکانیزم بروز و ظهور جامعه مدرسین، فقط بیانیه  است 
و شاید این یک نقیصه باشد؛ یعني ما هرگونه اظهار نظر جامعه مدرسین را 
منوط به یک بیانیه می دانیم؛ شاید این یک مقدار آسیب زا باشد. طبیعتًا باید 
این طراحي بشود؛ مثل بحث سخنگو که  روش هاي دیگري هم در کنار 
جزو اساسنامه جامعه هست؛ در یک مقطعي هم عملیاتي و اجرایي شد؛ اما 
به دلیل برخی مشکالت دوباره تعطیل شد. اگر این بحث سخنگو راه بیفتد، 
شاید بخشي از این توقعات مردم و طلبه ها را بشود پاسخ داد؛ یعني برخي از 
مطالب هست که شاید به مصلحت نباشد در قالب یک بیانیه به آن پرداخته 
شود و می توان با یک اظهارنظر سخنگو یا یکي از اعضاي جامعه مدرسین 
به آن پرداخت. البته االن در نبود سخنگو، برخی اعضا اظهارنظر مي کنند؛ 
و این را به جرأت می توانم بگوییم که اگر  شما سراغ اعضا بروید، شاید 
هیچ کدام با هیچ حرکت تند همراه با توهین موافق نیستند؛ حتي نسبت به 
مخالفین نظام. چه برسد به بحث احزاب و گروه هاي سیاسي داخل نظام. 
هیچ کسي قائل به حرکت هاي سلبي، تند، چکشي و همراه با توهین نیست.

طلبه هاي  جانب  از  حوزه،  درون  تندروي های  معمواًل   
ارتباط  چرا  فضالست؛  از  معدودی  عده ی  یا  است  جوان تر 
جامعه مدرسین با طلبه ها به گونه ای نیست که بتواند حداقل 
داشته  دیگری(  عنوان  هر  یا  نظارت  )یا  کنترل  مقداری 
باشد؟ به ویژه  که شوراي عالي مدیریت حوزه علمیه، کاماًل 

با جامعه مدرسین هماهنگ است.
بحث ارتباط با طلبه ها یکي از خالءهاي موجود در حوزه است؛ یعنی ما براي 
طلبه هاي جوان حوزه در زمینه هاي سیاسي و اجتماعي برنامه ریزي نکردیم. 
مقام معظم رهبری نیز چندین بار نسبت به این مسأله تاکید کردند؛ حضرت 
امام هم تأکید داشتند که باالخره طلبه اي که وارد حوزه مي شود، به لحاظ 
آموزش هایي  به یک   _ فرهنگي  دیگر  تعبیر  به  و   _ اجتماعي  و  سیاسي 
نیاز دارد؛ ولي متأسفانه این خالء همچنان وجود دارد و باعث بی بصیرتی 
می شود. طلبه جوان در اوج احساسات وارد حوزه مي شود؛ این شور و نشاط 
استفاده  باعث سوء  نکند،  پیدا  اگر هدایت نشود و پشتوانه عقالني  جوانی 
جریانات  از  برخي  استفاده  سوء  مورد  بعضا  که  مي شود.  سیاسی  جریانات 
سیاسي هم قرار بگیرد. شوراي عالي حوزه باید نسبت به بحث آموزش هاي 
سیاسي، اجتماعي و فرهنگي برنامه ریزي کند تا طلبه بعد از یک دوره ۵-۴ 

ساله اي که دروس فقه و اصول را فرا مي گیرد، نسبت به مسائل سیاسي و 
اجتماعي به یک بلوغي برسد.

 برخی بر این باورند که جامعه ی  مدرسین نهاد مستقلی 
هستید،  مرتبط  آن  با  سالهاست  که  حضرتعالي  نیست؛ 

بفرمایید واقعًا جامعه ی مدرسین چقدر استقالل دارد؟
من چیزي که بخواهد استقالل جامعه ی مدرسین را تحت الشعاع قرار بدهد 
ندیدم. اصاًل شما سیر جامعه مدرسین را در این ۵۰ سال که شکل گرفته 
در نظر بگیرید؛ چه پیش از انقالب و چه بعد از انقالب؛ یک حریتي بر آن 
حاکم بوده. اآلن شما ببینید جامعه مدرسین با هیچ دولتي عقد اخوت نبسته؛ 
یعني شما وقتي بیانیه ها را مي بینید این گونه نبوده که نسبت به یک دولتي 
)از دولت های بعد از انقالب( نگاه حزبي و تعلقي داشته باشد. هرجا آسیب 
به  نیازمند  که  مي دیده  مثبتي  نکات  هرجا  و  مي کرده  پیدا  ورود  مي دیده 
تشویق بوده، تشویق مي کرده؛ تذکرات پنهاني بوده؛ نامه نگاري ها بوده و...

نسبت به همه ی دولت ها چنین رویکردی داشته.
پس نمی توانیم جامعه مدرسین را در یک قالب خاصي محدود بکنیم؛ چه در 
خود حوزه و چه خارج از حوزه. طبیعتًا کانال هاي ارتباطي جامعه مدرسین و 
اطالع رساني هاي جامعه مدرسین هم محدود به یک تشکل و سازمان نیست 
و با نهادهاي مختلف در ارتباط است و ارتباط مي گیرد. اصواًل یکي از مزایاي 
جامعه مدرسین این است که از سلیقه هاي مختلف عضو شوراي عالي جامعه 
مدرسین هستند که البته اسم نمی برم. حضور افراد متنوع و متعدد در شوراي 
عالي جامعه مدرسین باعث شده که جامعه مدرسین نتواند تحت الشعاع یک 
جامعه،  اعضای  نظر های  برآیند  دلیل   همین  به  و  بگیرد  قرار  سلیقه خاص 
برایندی کامل بوده است؛ چون نظریات مختلفي در آن نقش داشته اند. این 
امر باعث شده که اگر هم _ برفرض محال _ بخواهد به یک نهاد خاصي 
سوق پیدا بکند، از درون خود جامعه یک بازدارندگي وجود دارد؛ به دلیل  وجود 
اعضای جامعه  یعنی  اجتهادی؛  با یک شاکله ی  آن هم  سلیقه هاي مختلف؛ 
نظر  باشند. طبیعتًا کسي که صاحب  باید مجتهد  نیستند؛  طلبه های معمولی 
است، به ندرت مي تواند تحت تأثیر القائات و نظرات بیرون از جامعه قرار بگیرد.

بله؛ نظرات مشورتي را از نهادهای مختلف مي گیرند؛ حتی به گونه اي بوده 
که نظرات را از دو نهاد متضاد مي گرفتند که به یک جمع بندي برسند. بعضًا 
از افراد دعوت مي شد براي این که بیایند و نظر بدهند. مثاًل انتخابات ریاست 
جمهوری دوره ی  آقای بنی صدر را به یاد بیاورید؛ آن زمان حرف هاي متعددي 
نسبت به آقاي بني صدر زده مي شد؛ جناح هاي مختلف نظرات تندی را _ نفیًا 
و اثباتًا _ نسبت به بني صدر ابراز می کردند. جامعه مدرسین به این بسنده 
ببیند چون در مورد آقاي بني صدر حرف بدي زده مي شود،  نکرد که فقط 
پس ما آقاي بني صدر را خط بزنیم از میان نامزدهاي مورد حمایت جامعه 
مدرسین. این هم باز یکي از نمونه هاي تقواي سیاسي در جامعه مدرسین 
است. جامعه مدرسین از آقاي بني صدر دعوت کرد تا به قم بیاید و نظراتش 
را شفاف مطرح کند. در یک جلسه پرسش و پاسخ با حضور اعضاي جامعه 
مدرسین و آقاي بني صدر، تمام مطالب و دغدغه ها مطرح شد و بعد از آن 
نمي تواند  را  بني صدر  آقاي  نکته رسید که  این  به  جلسه، جامعه مدرسین 
به عنوان نامزد معرفي کند. اتفاقًا چند وقت پیش در مرکز اسناد دیدم که زیر 
عکس نوشته: جلسه آقاي بني صدر با عده اي از علماي قم. آقاي مکارم بود؛ 

آقاي فاضل بود؛ آقاسیدمهدي روحاني بود و... 1۰-1۵ نفر بودند.
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 یکي از راه هاي اخالقي کردن جامعه این طور بوده که 
مردم با روحانیون ارتباط مي گرفتند و همین رفت و آمدها 
با  مدرسین  جامعه  بشود.  ترویج  اخالق  که  مي شد  باعث 
احزاب سیاسي چه مقدار رفت و آمد دارد که بتواند از این 

طریق اخالق را ترویج بکند؟
اعضای جامعه مدرسین با احزاب مختلف در ارتباط هستند؛ می روند و صحبت 
می کنند؛ اما جامعه مدرسین تشکلی است با یک اساسنامه؛ اگر کسی بخواهد 
با جامعه مالقاتی داشته باشد، باید پروسه اش را طی کند... مالقات اعضا با 
جامعه مدرسین یک پروسه است؛ مالقات احزاب با اعضای جامعه مدرسین 
مقوله ی دیگری است. ارتباط جامعه مدرسین با مردم مقوله ی دیگری است؛ 
این ها را نباید با همدیگر خلط کرد. اعضاي حقیقي جامعه مدرسین اتفاقًا از 
جمله افرادي هستند که با مردم و توده مردم در ارتباطند؛ به صورت فردي و 
به عنوان یک عالم اسالمي. مثاًل من خود بارها شاهد بودم که افرادي پس 
از مالقات با آقاي یزدي _ به عنوان شخص آقای یزدی _ و شنیدن نظرات 
ایشان، تعجب کردند؛ چون تصویری که توسط جریان های معاند یا مخالف 
یا بعضی رقبا از ایشان در ذهنشان شکل گرفته بود، کاماًل متفاوت بود با 
آن چه در برخورد شخصی با ایشان می دیدند؛ به تعبیر دیگر، مقام ثبوتش با 
اخالقي  به شدت  و  حر  یزدی، شخصیتی  آقای  می کند.  فرق  اثباتش  مقام 
است. یکي از فعاالن سیاسي در یک جریاني به من گفت شما چرا سران 
فتنه را لعن نمي کنید؟ گفتم مجوزي براي لعن نیست. این موضوع را خدمت 
آقاي یزدي مطرح کردم. ایشان ناراحت شد و گفت مگر ما مي توانیم یک 
مؤمن را لعن بکنیم؟ اختالف نظر سیاسي داریم یک بحث است؛ اما لعن نه.

ما تابع یکسري مباني هستیم. اختالف نظر سیاسي شخصی باعث نمی شود 
که هدف وسیله را توجیه کند و از هر روشي استفاده کنم تا رقیبم را حذف 
کنم. لذا افرادي که با آیت اهلل یزدي در ارتباط هستند، به سجایاي اخالقي 
و آزادمنشي ایشان اذعان می کنند. یکي از نکات بارز ایشان این است که 
وقتي جمع به یک نظري مي رسد نسبت به نظر جمع احترام مي گذارد؛ ولو 
این که نظرش مخالف باشد؛ و جایي هم مطرح نمي کند؛ احترام مي گذارد 
به نظر جمع. بارها شده من نظر کارشناسي نسبت به یک موضوعي را به 
یا  بوده.  قباًل نظرش چیز دیگري  این که  با  پذیرفته؛  ایشان  و  دادم  ایشان 
همین بحث کتاب جامعه مدرسین؛ من خیلي دست باز گرفتم در این کتاب 
و مطالبي را در آن ذکر کرده ام که شاید یک دهم آن را برخی احزاب مدعي 
متبوع خودشان  یا حزب  سازمان  مورد  در  و شفافیت  آزاداندیشي  و  آزادي 
منتشر نکنند؛ نامه هایي که جامعه مدرسین به امام داده؛ نامه هایي که امام 
به جامعه مدرسین داده و مطالبي که گذشته است. یعنی سعی کردم یک 
گزارش منصفانه وبي طرفانه بنویسم؛ نه این که بخواهم جامعه  مدرسین را 
خوب جلوه دهم یا درباره ی آن غلو کنم. بدي ها را آوردم؛ خوبي ها را هم 
آوردم. مخاطب این را مطالعه مي کند و به جمع بندي مي رسد. وقتي هم که 
کتاب منتشر شد، هر دو جناح آمدند این را تأیید کردند. همان زمان یادم 
است جریان موسوم به اصالحات آمد مقاالتي نوشت و کتاب را تأیید کرد؛ 
جریانات این طرفي هم آمدند و تأیید کردند که من مطالب را بدون سانسور 
مطرح کردم. جالب بود که وقتي این کتاب را خدمت آیت اهلل یزدي فرستادم 
براي مطالعه _ که اگر نکته اي به ذهنشان مي رسد حذف کنند _ تقریبًا به 
غیر از یک خط را حذف نکردند؛ آن یک خط هم نسبت به شخصي بود 
که در قید حیات بود و گفتند شاید راضی نباشد. یعني از یک کتاب ۹۰۰ 

جناح  مدرسین  جامعه  این که  کردند؛  حذف  را  خط  یک  ایشان  صفحه اي، 
متبوع من است و من بدي هایش را حذف بکنم و... اصاًل این طور نیست.

بنابراین مقام اثباتي که در بیرون از آیت آهلل یزدي به تصویر کشیده می شود 
متفاوت  مطلب  واقعیت  با  درجه  صدو هشتاد  افراطي،  عناصر  برخي  توسط 
از  پیش  حوزه  در  ایشان  اخالق  درس  و...  مهذب  اخالقي،  انسان  است؛ 

انقالب معروف و ساده زیستی و آزاداندیشی ایشان زبان زد بود.

 به عنوان آخرین سؤال، با توجه به این که جامعه مدرسین 
حالت  که  است  مراقب  مقدار  چه  است،  روحاني  تشکلی 
به  نسبت  را  پدرانه  جایگاه  آن  و  نگیرد  خودش  به  جناحي 

مردم داشته باشد؟
این اشکالي است که همیشه مطرح مي شود؛ جامعه مدرسین حزب نیست؛ 
این که شما وقتي یک  دلیل  به  ندارد؛  تعلقات حزبي  اصاًل  این که  دلیل  به 
آن  که  نیست  این گونه  مي کنید،  معرفي  دوره اي  یک  براي  را  کاندیدایي 
کاندیدا را مطلقًا تأیید کنید. در هر انتخاباتي اگر جامعه مدرسین شخصي را 
تأیید کرده، اگر آن شخص به خطا رفته، جامعه مدرسین در مقابلش ایستاده. 
نگاه  انتخابات،  یک  به  نسبت  نگاه جامعه مدرسین  نشان مي دهد که  این 
حزبي و گروهي نیست؛ چون تحزب، اصولي دارد؛ مثاًل شما اواًل سهم خواهي 
مي کنید؛ یعنی وقتي حزب یا جناح شما رأي آورد، براي مناصب حکومتي 
سهم خواهي مي کنید. شما در هیچ انتخاباتي این سهم خواهي را در جامعه 
البته  نیست.  حزبي  نگاه  مدرسین  جامعه  نگاه  بنابراین  نمي بینید.  مدرسین 
طبیعی است که در برخي انتخابات ّها اعضاي جامعه مدرسین با برخي احزاب 
همسو باشند و به تشخیص خودشان ورود پیدا کنند یا در برخي از مقاطع 
نسبت به اشخاص ورود پیدا کنند یا در برهه ای ورود پیدا نکنند. این دیگر 
بستگي به مکانیزم رأي گیري خودشان دارد. جامعه مدرسین براي دفع شائبه 
تحزب _ به نظر بنده _ باید مقداري وجهه ی حوزوي و علمي اش را تقویت 
کند که البته تقویت شده هست و باید بروز و ظهورش را بیش تر کند. یکي 
از پرسابقه ترین نشر های کتب اسالمي و حوزوي، دراختیار جامعه مدرسین 
است. زماني این انتشارات حرف اول و آخر را در حوزه مي زد؛ یعني مبناي 
کتاب هاي حوزوي، کتاب هاي دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسین بود. 
یکي از راه هاي ظهور و بروز علمي و حوزوي جامعه مدرسین، همین بحث 
انتشارات جامعه مدرسین است که باید تقویت شود تا آن هیمنه اولیه خودش 
علمي،  مناصب  در  مدرسین  جامعه  یعني حضور  بیاورد؛  به دست  مجدداً  را 
حوزوي و فقهي باید تقویت شود و بروز و ظهور یابد؛ در مجامع داخلي و 
خارجي حرف بزند و اظهارنظر بکند؛ در مسائل فقهي و حکومتي. تعبیر مقام 
معظم رهبري این بود که جامعه مدرسین باید اتاق فکر فقهي و اعتقادي 
نظام اسالمي شود. سکان دار نظریه پردازي درباره ی مسائل حکومتي و فقه 

حکومتی باید جامعه مدرسین باشد.
بیش تری  ظهور  و  بروز  سیاسي  مسائل  در  مدرسین  جامعه  این که  دلیل  به 
دارد و ماهیت کار سیاسي هم این است که ویترین دارد و جلوه ی بیش تری 
دارد، این امر باعث شده که بحث هاي فقهي، علمي و حوزوي مورد توجه و 
عنایت قرار نگیرد. من فکر مي کنم باید اقدامي صورت بگیرد براي ترویج آن 
وجهه ی فقهي، حوزوي و علمي جامعه مدرسین که طبیعتًا در کنار آن بازوي 
سیاسي و اجتماعي، بتواند ایفاي نقش کند. باید به تعبیر امروزه دوز ارتباط 
جامعه مدرسین با مجامع علمي و فقهي تقویت و ظهور و بروزش بیش تر شود.
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شیخ شفیق جرادی

گفت وگو پیش از شکست تکفیری ها امکان ندارد

مشروح سخنان حجت االسالم والمسلمین شیخ شفیق جرادی
مي کنم  تشکر  عرب  و  ایران  گفت وگوي  طرح  ایده پردازان  از   
ابتدا  ایران و اعراب. در  بازگشایي راهی جدید به روي روابط  به خاطر 
می خواهم عرض کنم که حقیقتًا من از برخورد روشنفکران با مسائل 
فرهنگي نگراني هایي دارم. باید بدانیم که ما اکنون در جنگي تمام عیار 
هستیم؛ جنگي میان نیروهاي تکفیري صهیونیستي استکباري و شیعه؛ 
به ویژه شیعیان خط مقاومت و پیرو والیت فقیه. نگرانم وقتي که از 
گفت وگو صحبت کنیم، آن ها )روشنفکران( این طوري برداشت کنند 
که این مسأله _ یعني گفت وگو _ را در مقابل جنگ مطرح مي کنیم.

این که ما خواهان جنگ  اول  وارد گفت وگو مي شویم:  به دو دلیل  ما 
نشان  باید  لذا  هستیم؛  طرف  دو  بین  وحدت  طرفدار  بلکه  نیستیم؛ 
باید  این که هرکاري  این جنگ، جنگ فرهنگي است. دوم  دهیم که 
نتیجه  داشته باشد و باید این گفت وگوها را به نتیجه مطلوب برسانیم؛ 
همچنین انگیزه این گفت وگوها باید ایجاد تفاهم بین اطراف متخاصم 
باشد. ولي یک چیز مهمي که باید بدانیم این است که شرط اساسي 
این گفت وگوها، شکست تکفیري ها در جنگ نظامي است؛ تا آن ها را 

شکست ندهیم گفت وگو امکان پذیر نخواهد بود.
نکته ی دیگر این است که ما وقتي وارد گفت وگو مي شویم باید هم 

خود را بشناسیم، هم طرف مقابل را؛ موقعیت خود را و موقعیت طرف 
مقابل را. موضوع و هدف گفت وگو هم باید مشخص شود. همچنین 
پرداخت  براي  باشیم  آماده  باید  بنابراین  دارد؛  هر گفت وگویي هزینه 

هزینه گفت وگو.
شیعه  یعني  ایران  هستند.  اعراب  و  ایران  گفت وگو  طرف  دو  امروزه 
تشکیل شده  فقیه  اساس والیت  بر  که  اسالمي  دولت  نمایندگي  به 
است. این دولت به معنای واقعی کلمه تنها کشور خط مقاومت است 
که در منطقه وجود دارد. مثاًل لبنان، سوریه یا عراق دیگر کشور واقعي 

نیستند؛ این ها عاری از کیان هاي سیاسي در منطقه هستند.
اقتصادي،  امکانات بسیاري است: علمي،  ایران داراي  از سوي دیگر 
یکپارچه  و  ملي عظیم  منابع  و  ثروت  و  امکانات  این   . و...  فرهنگي 
به عنوان یک معضل براي طرف دوم یعني کشورهاي عربي و اسالمي 
شده است. شما مي دانید که سلطه سیاسي در جهان اسالم همیشه در 
دست اعراب سني بوده است؛ اما امروزه ما شاهد یک قدرت شیعي در 
منطقه هستیم و هضم و تحمل این موضوع براي اعراب سني خیلي 
دشوار است. این اولین باري است که شیعه زمامدار قدرت سیاسي با 
این گستردگی مي شود. در واقع این بحران به صورت بحران وجودي 

براي اهل سنت درآمده است.
پیشنهاد بنده این است که در آغاز باید این گفت وگوها به موضوعات 

تاریخي و کنونی منطقه بپردازد.
یا شریک  به دنبال مخاطب  باید  ما  این است که  موضوع مهم دیگر 
بگردیم تا با یکدیگر  هم گرایی داشته باشیم. به نظرم در شرایط کنوني، 
پیدا کردن این افراد یا مؤسساتی که آماده گفت وگو باشند خیلي دشوار 
است. ما در معهد الدراسات الحکمیه این تجربه را داشیم و علت این 

است که ما شیعه و طرفدار ایران هستیم.
مسأله دیگر این است که جهان عرب یکنواخت و یکدست نیست و 
به چهار قسمت  را  دارد. می توانم جهان عرب  زیادي  فرهنگي  تنوع 

تقسیم  کنم:
به  گرایش  آن ها  از  بعضي  و  ندارند  دین  با  کاري  این ها  سکوالرها: 
ریشه هاي مذهبي و طایفه گري شان پیدا کردند و بعضي دیگر نقش 
مزدور آمریکا را در منطقه بازي مي کنند؛ لذا مزدور فرهنگي محسوب 

می شوند.
اقلیت هاي مذهبي: من اکیداً شما را به متمرکز شدن بر اقلیت ها دعوت 
مي کنم. این ها از نظر تکفیري ها مشرک هستند و به همین دلیل جنگي 
تمام عیار با علوي ها، ایزدي ها، کردها و مسیحي ها برپا کردند. این ها، 
برخورد اخالقي حزب اهلل را تجربه کردند؛ لذا به شیعه و حزب اهلل اعتماد 
زیادي دارند. من پیشنهاد مي کنم یک همایش منطقه اي یا بین المللي 

براي رهبران طوایف مسیحي و علماي ایراني در ایران برگزار شود.
دارند؛  فرهنگي  و  سیاسي  تنوع  و  نیستند  طیف  یک  این ها  شیعیان: 
بعضي  پیرو والیت فقیه اند و بعضي  گرایش هاي سیاسي دیگری دارند. 

پیش نشست همایش بین المللی گفت وگوی ایران و عرب با همت اداره 
همکاری های علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی روز 
شنبه 23 آبان در سالن مرکز همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسالمی 
برگزار شد. در این نشست، ابتدا دکتر حسن عبدی پور نماینده پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسالمی در شورای سیاست گذاری طرح گفت وگوهای 
اهداف  و  ضرورت  بیان  ضمن  نشست،  دبیر  و  عرب  جهان  و  ایران 
به زودی  افزود:  عرب  جهان  و  ایران  گفت وگوی های  دائمی  دبیرخانه 
نشست های منطقه ای در کشورهای لبنان، قطر و تونس برگزارخواهد 
آینده، هفته  اردیبهشت ماه سال  اواخر  برنامه ریزی شده که در  شد و 

گفت وگوهای ایران و عرب در ایران آغاز به کار کند.
شفیق  شیخ  والمسلمین  حجت االسالم  برنامه  این  اصلی  سخنران 
جرادی رئیس مرکز پژوهشی »معهد المعارف الحکمیة للدراسات الدینیة 

والفلسفیة« در لبنان بود که این نوشتار مروری است بر سخنان وی.

سید جواد میرخلیلی
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پیشنهاد  من  است.  برخوردار  بیش تري  وحدت  از  شیعه  امروزه  اما 
استفاده   _ اربعین  زیارت  مثاًل   _ شیعه  عظیم  اجتماعات  از  مي کنم 
از  با شیعیان عراق جهت دفاع  بهینه شود و در جهت تقویت روابط 
عتبات عالیات و نشان دادن نقش حیاتي آن در مسایل روزمره، بیش تر 

بهره برداری شود.
بحمداهلل   داشتند که  نگراني هایي  فقیه  از والیت  دیني  مراجع  برخی 
پشتیبان  فقیه  والیت  چون  است؛  شده  رفع  نگراني ها  این  امروزه 

مرجعیت است.
گاهي، بعضي از گروه هاي شیعه به دنبال چیزي شبیه تکفیر هستند؛ 
در لبنان به این گروه ها اصطالحًا می گویند شیعه سفارت خانه ها؛ یعني 
شیعیاني که از سوي سفارتخانه هاي خارجي به آن ها دیکته مي شود. 
پیشنهاد مي کنم باب گفت وگو با این ها باز شود؛ باید با همه گروه هاي 

شیعه گفت وگو کرد.
باید  را تکفیري ها تشکیل مي دهند.  از آن ها  اهل سنت: که گروهي 
بگویم پدیده تکفیرگرایي در محافل سني یک پدیده رایج شده است. 
شاید بگویید این ها اهل گفت وگو نیستند؛ اما این طور نیست؛ با بعضي 
باید  از این ها _ به ویژه سلفي ها _ امکان گفت وگو وجود دارد؛ ولي 
محرمانه باشد؛ گفت وگو با این ها نباید علنی باشد؛ چون از محیط سني 
خودشان نبریده اند. وقتي در مقابل دو گزینه قرار مي گیریم: گفت وگو 
یا عدم گفت وگو، به نظرم باید گزینه سوم را انتخاب کنیم: گفت وگوي 

پنهاني و محرمانه.
گروه دیگر از اهل سنت گروه هاي اسالم سیاسي نظیر اخوان المسلمین 
هستند. این ها آدم هاي انعطاف پذیری هستند؛ ولي با این ها هم باید 
به طور محرمانه گفت وگو کرد. حقیقتًا امروزه گفت وگو با این ها خیلي 
دشوار شده است؛ به خاطر این که حامی مالی این ها کشورهاي نفتي 

خلیج اند؛ لذا در نهایت طرف اهل سنت اند.
گروه دیگر االزهر است. من مي دانم که ایراني ها به االزهر امید زیادی 
دارند؛ ولي من شما را نصیحت مي کنم که زیاد امیدوار نباشید، چیزي 
نصیب شما نخواهد شد. االزهر دیگر االزهر سابق نیست. به نظرم تأثیر 

گروه هاي جامعه مدني در حال حاضر بیش تر از االزهر شده است.
»الشیعة  عنوان  تحت  همایشي  آینده  روزهاي  در  این که  دیگر  نکته 
و العرب« برگزار خواهد شد که برگزار کنند ه ی آن یک فرد مسیحي 
است  اسرائیل  مجلس  سابق   نماینده  و  اسرائیلي  تابعیت  داراي 
می کند  تالش  و  دارد  پژوهشي  مرکز  قطر  در  او  شاره.  عزمي  به نام 
شخصیت ها را بخرد. از نظر او شیعه حقیقت وجودي ندارد؛ بلکه یک 

پدیده نظري است.
در انتها سخنانم تأکید می کنم که ایراني ها همیشه طرح ها و پیشنهادات 
خوبي مطرح مي کنند؛ ولي در عمل همه این طرح ها با سوءمدیریت 
و عدم هماهنگي مواجه مي شوند؛ لذا باید طرح ها با عمل، هماهنگي 

الزم را داشته باشند. 

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

آفت دانشگاهی شدن فضای حوزه

دوازدهمین جلسه شورای مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه قم در مدرسه 
و  شیرازی  مکارم  العظمی  آیت اهلل  حضور  با  کاظم)ع(  امام  فقه  تخصصی 
ماه  آبان   21 تاریخ  در  قم  علمیه  حوزه  فقهی  تخصصی  مراکز  مسئولین 

تشکیل شد.

 در این جلسه حجت االسالم رهنما دبیر شورای مراکز تخصصی 
مکارم  آیت اهلل  به ویژه   _ حضار  به  گویی  خوش آمد  از  پس  فقهی، 
شیرازی _ با اشاره به این که ایده این جلسات از مدرسه فقهی امام 
محمد باقر)ع( تحت اشراف حضرت آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی 
شکل گرفت گفت: اصل ایده تشکیل مراکز فقهی، اواخر دهه هفتاد 
مرحوم  و  لنکرانی   فاضل  آیت اهلل العظمی  مرحوم  همت  به  و  ارائه 
آیت اهلل طاهری خرم آبادی )ره( در مدرسه فقهی بقیة اهلل اجرا شد و در 
دوره سطح نیز در مدرسه امام باقر)ع( در آغاز دهه هشتاد اجرا گردید.

وی با اشاره به این که در قم بیش از 2۰ مرکز تخصصی فقه و اصول 
تعمیق  تخصصی،  مراکز  این  برگزاری  اصلی  قصد  افزود:  دارد  وجود 
برای هم گرایی  باید  مراکز  این  توسعه  با  است.  اصول  و  فقه  آموزش 
و اشتراک تجربیات و تصمیمات در برنامه های آموزشی و پژوهشی و 

اخالقی جلساتی برگزار شود.
با  و  پرداخت  ایراد سخن  به  شیرازی  مکارم  آیت اهلل  جلسه،  ادامه  در 
کار  که  کرد  خاطرنشان  عالم  و  علم  فضیلت  در  حدیث  چند  قرائت 
کلیدی و نعمت تعلیم و تعلم، در دستان شما مسئولین است. وی افزود:  
مردم دنبال بهشت می روند؛ ولی کار عالم به جایی می رسد که بهشت 
دنبال او می رود. منظور از علم در لسان احادیث، تمام علوم مفید است؛ 
ولی مراتبی دارد که از همه مهم تر علم دین است و در میان علوم دینی 

فقه و اصول از مسائل مهم تر است.
علت  گفت:  علوم  شدن  تخصصی  علت  به  اشاره  با  تقلید  مرجع  این 
توسعه  است. علم در حال  افزایش علوم  اصلی تخصصی شدن علم، 
است و یک نفر نمی تواند دنبال همه ی علوم برود. در حوزه نیز علوم 
دینی تخصصی مختلفی وجود دارد که از میان آن ها فقه، اصول، تفسیر 
از  اعم  مردم  زندگی  تمام  به  اصول  و  فقه  از همه مهم ترند.  عقاید  و 
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مسایل حقوقی، سیاسی، اقتصادی، عبادی و...مرتبط است.
آیت اهلل مکارم در ادامه، رعایت چند تذکر را ضروری دانست و گفت: 
کسانی که در رشته های تخصصی پذیرش می شوند، باید با معلومات 
عمومی از جمله ادبیات و مسائل اعتقادی و قرآن آشنایی داشته باشند؛  
در غیر این صورت ضعیف خواهند شد. همچنین باید مبادله تجربیات 
و  دارد  خودش  کار  در  تجربه ای  انسانی  هر  به هرحال  باشند؛  داشته 

می تواند به دیگران منتقل کند.
کنار  در  را  آن ها  مبانی  و  مستحدثه  مسایل  آموزش  همچنین  وی 
زیاد  مستحدثه  مسائل  اآلن  افزود:  و  دانست  فقه ضروری  تخصص 
همچنین  باشد.  آشنا  آن ها  مبانی  و  آن ها  با  باید  طلبه  و  است  شده 
مسائل اخالقی را پا به پای مسائل فقهی باید پیش برد؛ زیرا در هیچ 

زمانی مثل اآلن اسباب فساد زیاد نبوده است.
به  که  آفتی  یک  گفت:  علم آموزی  نیت  به  اشاره  با  مکارم   آیت اهلل 
برای پول می خوانند.  را  بعضًا علم  این است که  افتاده  جان حوزه ها 
خدا  به خاطر  و  علم  به خاطر  را  علم  علمیه،  حوزه  سابق  فرهنگ  در 
باید  می شود.  دانشگاهی  دارد  کم کم  اآلن  فرهنگ  اما  می خواندند؛ 
انگیزه های معنوی را با ذکر حاالت علما و بزرگان و زحمات پیشین 

افزایش دهیم.
استاد برجسته ی حوزه ی علمیه با تأکید بر اهمیت نظم بیان داشت: 
مهم ترین دلیل اثبات خدا برهان نظم است و ما هم جزوی از این عالم 

هستی هستیم و نباید وصله ناهمرنگ باشیم.
از  تشکر  واحدی ضمن  المسلمین  و  االسالم  جلسه حجت  ادامه  در 
حضار به خاطر پذیرفتن دعوت، با اشاره به تجربه هایی که در مدرسه 
حقانی و مدرسه امامین عسکریین)ع( کسب کردند، توضیحی در مورد 
مشاوره ارائه کرد و گفت: مشاوره های این مدرسه در سه بخش تربیتی، 
امام  فقه  تخصصی  مدرسه  مدیر  می شوند.   ارائه  تحصیلی  علمی، 
برای رشد  تربیتی خاطرنشان کرد: طلبه  کاظم)ع( در توضیح بخش 
در زندگی شخصی، علمی و معنوی به حمایت ها و مهارت هایی نیاز 
دارد؛ در این بخش زانوبه زانوی طلبه می نشینیم و به درد دل های طلبه 
گوش می دهیم و راهنمایی می کنیم. این مسأله در مدارس حقانی و 

عسکریین)ع( نیز تجربه شده است.
توضیح  در  و  خواندند  راهنما  کالس  همان  را  علمی  مشاوره  ایشان 
مشاوره تحصیلی یادآور شدند: بعضی طلبه ها انگیزه و جدیت و تالش 
تثبیت شده ای ندارند و در روند تحصیلی شان افت و خیز زیاد است. به 
همین خاطر جلسات دوستانه و مداومی با طلبه ها داریم که وضعیت 

علمی تک تک طلبه ها رصد می شود.
آموزش  معاون  رهنما  والمسلمین  حجت االسالم  جلسه،  ادامه  در 
مشاوره  بیش تر  توضیح  به  کاظم)ع(  امام  فقه  تخصصی  مدرسه 
میزان  از  اطالع  شیوه  قبل  سال های  در  گفت:  و  پرداخت  تحصیلی 
مباحثه و مطالعه به صورت کاغذی بود و اکنون به صورت رایانه ای ثبت 
از متن و آمادگی برای مباحثه  و ضبط می شود. حتی شیوه برداشت 
توسط استاد ارزیابی می شود. البته ارزیابی توسط یکسری میانگین ها 

و معیار ها انجام می شود.
سپس حجت االسالم والمسلمین شبیری زنجانی به ایراد سخن پرداخت 
و گفت: یکی از آفات اطالعات آماری و ارقام، تحلیل غیرمنطقی این 
اطالعات و آمار است. این آمار توسط مدیر و مسئول درست تحلیل 
مقام  در  است  ممکن  کند،  تحلیل  بخواهد  طلبه  اگر  ولی  می شود؛ 

مقایسه قرار گیرد و تحلیل نادرستی از خود و دیگران داشته باشد.

برخی مطالب مطرح شده توسط حاضران
یکی از آفات این است که طلبه فکر می کند باید لحظه به لحظه جواب 
می شود.  ایجاد  برایش  سختی  شرایط  و  است  نظر  زیر  و  دهد  پس 
گذاشتن معیار واحد برای همه ی طلبه ها درست نیست؛ چون طلبه ای 
ممکن است با نیم ساعت مطالعه مطلبی را درک کند و طلبه ی دیگری 

همان مطلب را با یک ساعت مطالعه فهم کند.
2. طالب قدیم نیازی به حضور و غیاب نداشتند و وظیفه خود می دانستند 
رصد  به  نیازی  بخوانند؛  درس  و  کنند  مطالعه  گیرند،  فرا  را  علوم  که 
نداشتند. ما اگر بتوانیم روحیه معنوی طلبه را ارتقا دهیم، دیگر نیازی به 
آمار و ارقام نیست. عالوه بر این که تحمل مشکالت برای طلبه بهتر 

است و زحمت آمار و ارقام هم از روی دوش مدیر برداشته می شود.
3. تربیت طلبه ملزومی است که تحصیل، تربیت، مشاوره، 
می خواهد؛  و..  مدرک  نمره،  دقیق،  کمی  بررسی  انگیزه، 
نباید زیاد و کم  باید قرار گیرد.  هرکدام سرجای خودش 
شود. در بررسی موفقیت مراکز، هم باید برنامه ها را دید 
می گفتند  همیشه  تاریخ  در  خروجی ها.  و  نتیجه ها  هم  و 
باید دقت  اما  این جا رسید؛  به  فالنی موفق شد و فالنی 
کرد همیشه موفقیت  ها می ماند و ریزش ها و ناموفقیت ها 
بخاطر دالیل متعدد ذکر نمی شود. اکنون هم همین است 
و موفقیت ها ذکر نمی شود. باید با نگاه جامع تری به تربیت 
و بحث مشاوره نگاه کرد و ریزش ها را هم درنظر گرفت.

دارالهدی  مدرسه  در  بعدی  جلسه  که  است  ذکر  شایان 
برگزار خواهد شد. 
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عالمه  سیاسی  فلسفه  علمی  میزگرد  از  گزارشی  نوشتار،  این  اشاره:   
طباطبائی است که به همت گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه 
سیاسی و با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه، به مناسبت بزرگداشت 
حوزه  اساتید  و  در حضور طالب  )ره(  طباطبائی  عالمه  قرآن،  کبیر  مفّسر 
والمسلمین  االسالم  نشست، حجت  این  شد. سخنرانان  برگزار  دانشگاه  و 
دکتر احمدرضا یزدانی مقدم، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه 
والمسلمین  االسالم  و حجت  اسالمی  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  سیاسی 
اسالم  سیاسی  اندیشه  پژوهشگاه  علمی  هیئت  امیدی، عضو  مهدی  دکتر 

وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری بودند.
با  بود،  ذیل  سؤاالت  قبیل  از  سؤاالتی  به  پاسخ  واقع،  در  که  میزگرد  این 
مباحث دو سخنران اصلی این میزگرد، زوایای عمیقی را از زندگی سیاسی- 

اجتماعی عالمه طباطبائی مورد بحث و تحلیل قرار داد.
گفتار  اصال  او  آیا  است؟  سیاسی  فلیسوفی  طباطبائی  عالمه  اساسا  آیا   .1

سیاسی دارد؟
2. آیا گفتار سیاسی عالمه طباطبائی، اندیشه سیاسی است یا فلسفه سیاسی؟

3. اگر گفتار سیاسی عالمه طباطبائی فلسفه سیاسی باشد، در آن صورت 
گفتار سیاسی او برخاسته از فلسفه متعالیه است؟

۴. آیا گفتار سیاسی عالمه طباطبائی از تفسیر وحی به قرائت متعالیه / صدرا 
نشئت می گیرد؟ یا از نظریه اعتباریات عملی؟

باشد،  اعتباریات عملی  نظریه  طباطبائی  گفتار سیاسی عالمه  منشأ  اگر   .۵
در آن صورت این نظریه از فلسفه نشئت می گیرد یا از علم اصول )مبحث 

جعل(؟
۶. آیا نظریه اعتباریات عملی عالمه طباطبائی از نوع تحلیل زبانی است _ 

فلسفه تحلیلی _ یا از نوع فلسفی؟
7. کاربردهای گفتار سیاسی عالمه طباطبائی برای جامعه معاصر چیست؟

حوزه  در  نظریه ای  صرفا  طباطبائی  عالمه  اعتباریات  نظریه  آیا   .8
معرفت شناسی است _ به طوری که لوازم آن منجر به مواردی مانند قبول 
تصویب، پذیرش نسبی گرایی و... گردد _ یا این که قابل تسری به حوزه های 
دیگر از جمله قلمرو علوم اجتماعی، علوم سیاسی، فلسفه سیاسی و اندیشه 

سیاسی است؟
در ادامه این میزگرد، حجت االسالم دکتر یزدانی مقدم، مدیر گروه فلسفه 
سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی گفت: فلسفه سیاسی بنا بر تعریف 
لئو اشتراوس در کتاب فلسفه سیاسی، عبارت است از دانشی که موضوع آن، 

سیاسی و روش آن، فلسفی است.
آن گاه ایشان افزود: با توجه به موقعیت فلسفه در دوران ما برخی بر آنند 
اندیشه  از افکاری که در صد سال اخیر پیدا شده است به عنوان  باید  که 
سیاسی یاد کرد؛ زیرا این افکار از مبنای فلسفی یا محتوای فلسفی چندانی 
اگر  اساس  این  بر  ندارند.  میانه ای  فلسفه،  با  اصاًل  یا  و  نیستند  برخوردار 
فلسفه سیاسی در یکصد سال اخیر مصداقی داشته باشد بی گمان، مصداقش 
فلسفه سیاسی عالمه طباطبائی خواهد بود؛ زیرا ایشان در درجه اول، یک 
فیلسوف مسلم است که در سنت فلسفی اسالمی ایرانی می فلسفد؛ از این رو 
وقتی موضوعات سیاسی را مورد توجه قرار می دهد در آنجا نیز فلسفه ورزی 
بررسی  و  تحلیل  را  سیاسی  موضوعات  فلسفی،  عقلی  روش  با  و  می کند 

می کند. بدین ترتیب می توان از فلسفه سیاسی عالمه طباطبائی یاد کرد.
ایشان سپس گفت: در اینجا توضیح این نکته الزم است که یاد کردن از 
طباطبائی  عالمه  که  نیست  معنا  این  به  طباطبائی  عالمه  سیاسی  فلسفه 
عالمه  سیاسی  فلسفه  از  گفتن  سخن  یعنی  بدانیم؛  سیاسی  فیلسوف  را 
طباطبائی یا فلسفه ورزی سیاسی او به معنای فیلسوف سیاسی دانستن وی 
نیست؛ چنان که می توان از فلسفه سیاسی کانت سخن گفت، اما کانت را 

فیلسوف سیاسی به شمار نیاورد.
در  طباطبائی  عالمه  که  مطلب  این  ذکر  با  دانشگاه  استاد  این  ادامه،  در 
امروز  امروزی ما نیست در  از ما فاصله دارد و گرفتار مسائل  این که  عین 
زندگی می کند و اندیشمندی است که به موضوعات امروز ما پرداخته و از 
این موضوعات درکی عقلی و فلسفی دارد، گفت: حسن بزرگ دیگر ایشان 
این است که عالمه طباطبائی اگرچه فلسفه ورزی سیاسی مستقل دارد و در 
تفسیر شریف المیزان، مباحث فلسفی و قرآنی را از هم جدا می کند، تحلیل 
فلسفی سیاسی خود را گاه به محک آیات قرآن نیز می زند و استواری آن را 

از دیدگاه قرآن نشان می دهد.
و  علوم  پژوهشگاه  سیاسی  فلسفه  گروه  مدیر  مقدم،  یزدانی  دکتر  سپس 
فرهنگ اسالمی در ادامه سخنان خود پیرامون فلسفه سیاسی عالمه به بیان 
نظریه ابتکاری عالمه طباطبائی، یعنی نظریه ادراکات اعتباری پرداخت و 
گفت: نظریه ادراکات اعتباری، نظریه ابتکاری عالمه طباطبائی است که در 

درون سنت عقلی فلسفی اسالمی ایرانی اظهار و ارائه شده است.
رساله  در  طباطبائی  عالمه  بار،  نخستین  را  نظریه  این  ایشان،  گفته  به 
اظهار  است  نوشته  شمسی   13۰۰ دهه  در  اشرف  نجف  در  که  اعتباریات 
کرده و قبل از این رساله در برخی از رساله های خود از این نظریه نام برده 
است. عالمه طباطبائی در آغاز این رساله می گوید در عین این که زحمات 
این  در  گفتار خاصی  اما  می داریم،  پاس  را  خود  اندیشمندان  از  گذشتگان 
بنابراین، عالمه طباطبائی، این  آنان به دست ما نرسیده است؛  از  موضوع 

نظریه را از هیچ کدام از اندیشمندان گذشته نگرفته است.
دکتر یزدانی مقدم ادامه داد: عالمه طباطبائی چنانکه شیوه اوست با تفکر 
و تأمل و با استفاده از امکانات سنت فلسفی ایرانی اسالمی به این نظریه 
در  فلسفی  تأمل  حاصل  نخست،  درجه  در  نظریه  این  است.  یافته  دست 
خویشتن است و ماهیت علم النفسی دارد. همچنین این نظریه از آنجا که 
تلقی  باب حرکت  بررسی می کند، نظریه ای در  را  انسان  ارادی در  حرکت 
می  شود و از آنجا که این حرکت ارادی را بر علم و معرفت انسانی بنا می کند 
نظریه ای در باب علم و دانش بشری به حساب می آید. گرچه این نظریه، 
امکان  ماست،  زمان  در  اسالمی  فلسفه  تولیدات  از  و  فلسفی  نظریه  یک 
به کارگیری آن در دانش های دیگر نیز هست؛ چنانکه عالمه طباطبائی به 
طور گسترده آن را در علم اصول نیز به کار گرفته است که می توان تفصیل 

به مناسبت سالگرد رحلت عالمه طباطبائی؛

اندیشه یا فلسفه سیاسی عالمه طباطبائی؟
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آن را در حاشیه ایشان بر کفایه مالحظه کرد.
آن گاه دکتر یزدانی مقدم افزود نظریه تفسیری عالمه طباطبائی نیز چنانکه 
به دست می آید مبتنی بر همین نظریه است؛ زیرا ایشان الفاظ را از جمله 
اعتباریات پس از اجتماع می داند که از جمله اعتباریات متغیرند و مصادیق 
آنها در تغییر و تحول است و از آنجا که به طور کلی اعتباریات را تابع مقصود 
و غرض از اعتبار تلقی می کند، از این رو فهم قرآن کریم را منوط به این 
می داند که مقصود و غرض از الفاظ به دست می آید. به همین جهت، تفسیر 
موضوعی را به معنای خاصی پیشنهاد می کند که مقصود از آن، این است 
که با تأمل و تتبع در به کارگیری لفظ و موضوع در قرآن کریم، غرض و 

مقصود از آن به دست آید.
حجت االسالم دکتر یزدانی مقدم در خاتمه سخنانش گفت نظریه ادراکات 
کرد؛  تلقی  نیز  ایشان  سیاسی  فلسفه  بنیان  و  اساس  می توان  را  اعتباری 
چنانکه در مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم و جلدهای متعدد تفسیر 
ادراکات  نظریه  چارچوب  در  را  سیاسی  فلسفه  موضوعات  المیزان،  شریف 

اعتباری و بر اساس آن تحلیل و بررسی می کند.
به گفته ایشان، عالمه طباطبائی در مقاله ششم اصول فلسفه از این نظریه، 
تقریری سه بخشی ارائه می کند که برای فهم این نظریه مفید است. تقریر 
یادشده از این قرار است: اول، چگونگی پیدایش اعتباریات، دوم، شاخه ها و 
انقسامات اعتباریات، سوم، ارتباط اعتباریات با حقایق مترتب بر آنها. معمول 
انتقاداتی که از این نظریه در حوزه فلسفه اخالق به عمل آمده است به جهت 
نادیده گرفتن بخش سوم این نظریه است. یعنی نظریه در کلیت آن مورد 
توجه و دقت قرار نگرفته است. موضوعات فلسفه سیاسی در بخش دوم این 

نظریه، یعنی شاخه ها و انقسامات آن بحث و بررسی می گردد.
در ادامه این نشست، نوبت به حجت االسالم والمسلمین دکتر امیدی، عضو 
اندیشه سیاسی اسالم رسید. دکتر امیدی در آغاز  هیئت علمی پژوهشگاه 
سخنانش گفت: اگر فلسفه را یکی از روش های جست وجوی حقیقت بدانیم 
ورای  در  که  بود  خواهد  حقیقتی  روش جست وجوی  سیاسی  فلسفه  آنگاه 
پدیده های سیاسی نهفته است و ماهیت اصلی آنها را آشکار می سازد و از این 
طریق باورهای سیاسی ما را به معرفت نسبت به ماهیت امور سیاسی بدل 
می سازد. به گفته دکتر امیدی، از منظر فلسفه سیاسی اسالمی، جست وجوی 
این حقایق، هم از طریق عقل، هم از طریق بهره گیری از آموزه های وحیانی 
مشترک اند  غایاتی  دارای  )اسالم(  دین  و  فلسفه  که  چرا  است  امکان پذیر 
به کمک  تا  وادارد  را  به روش خویش مردم  آنان می خواهد  از  و هر یک 
آفرینش  آغاز  از  که  برهان  نیروی  به  و  عقلی  منطق  با سالح  و  استدالل 
به آن مجهزند به شناخت حقایق جهان ماورای طبیعت نایل آیند. بنابراین 
می توان گفت فلسفه سیاسی عالمه طباطبایی تحلیلی است در باب ماهیت 

اجتماعی انسان با بهره گیری از روش فلسفه اسالمی.
انسان  طباطبایی،  عالمه  نظر  طبق  افزود:  ادامه  در  دانشگاه  استاد  این 
موجودی مرکب از دو جوهر مادی و مجرد است. غایت و غرض آفرینش 
انسان به جوهری شریف، مجرد و آسمانی است. هر چند  تحول جوهری 
امیال متضاد و جهان آمیخته با تضاد و تزاحم مانع از شکوفایی ذاتی فرد 
می شوند. با این حال ساختمان وجودی انسان از دو حیث طبیعت و فطرت 
قابل بررسی است. هر یک از این دو دارای احکامی مستقل اند. میل طبیعت 
به جلب منافع به سوی خود و استخدام است و آن به معنای تحمیل اراده 
و سلطه بر دیگر اشیاء و اشخاص است. طبیعت که جزء نازله وجود آدمی 
است، تمایل به انحصار و تکثیر دارد. هبوط آدم تمثیلی از توجه به همین 
طبیعت و آشکار شدن سوت مرحله آغازین توجه به نیازهای طبیعت است. 

اما در فطرت میل به تعاون، عدالت، وحدت و توحید نهفته است و فطرت، 
بخش متعالی وجود انسانی است. فطرت و طبیعت در کنار یکدیگر دو بخش 
از حیات انسانی )مادی و معنوی( را شکل می دهند اما از آنجا که فطرت از 
حیث وجود برتر از طبیعت است لذا کماالت طبیعت را نیز در خود دارد و از 

نقائص آن بری است.
نیازمندی هایی  دارای  به طبیعت خود  انسان  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  این 
جعل  و  مفاهیم  استخدام  به  یک سو  از  را  وی  نیازها  این  و  است  طبیعی 
از  اما  وامی دارد  اشخاص  و  اشیاء  استخدام  به  دیگر  سوی  از  و  اعتباریات 
تعدیل  از  ناگزیر  برخوردارند  قریحه  همین  از  نیز  وی  هم نوعان  که  آنجا 
خواسته های خویش می گردد زیرا تحقق خواسته ها با به خطر افتادن اموال 
و نفوس ناشی از تعارض و تزاحم استخدام طلبی ها همراه خواهد بود. این 
امر انسان را مضطر از تعاون و همیاری با دیگر هم نوعان نموده و ناگزیر به 
تشکیل اجتماع و عدالت اجتماعی بر پایه قوانین کلی تن می دهد. اجتماع 
مدنی از طریق جعل قوانین کلی اجتماعی با هدف رفع اختالفات عمومی 
با تنظیم قوانین جزایی و وجود هیئت حاکمه شکل می گیرد. چنین  و نیز 
اجتماعی را می توان اجتماع مدنی طبیعی نامید که با گذار از مرحله ریاست 
بر خانواده، عشیره و قبیله به نظام سیاسی حاکم بر امت می انجامد. از آنجا 
که میل طبیعی استخدام طلبی انسان در اجتماع مهار نمی شود، ممکن است 
بر جامعه  قدرت  توسط شخصی صاحب  استخدام طلبی یک سویه  از  نوعی 
اعمال شده و اجتماع را از حالت مدنی خود خارج سازد. چنین جامعه ای را 
دیگر نمی توان اجتماع مدنی نامید. اختالف در خلقت و محیط زیست نیز 

ممکن است مانع شکل گیری اجتماع مدنی گردد.
به گفته دکتر امیدی، اجتماع اضطراری که به واسطه نیازهای طبیعی آدمی 
شکل می گیرد به جهت ضعف ابزارهای کنترل حل اختالفات و عدم درک 
پیچیدگی های ساختمان وجودی انسان و نیز سیطره عواطف و احساسات بر 
عقل )منطق احساس و سود( تنها بخشی از اعمال انسانی را تحت کنترل 
قرار می دهد و حیطه باور و اخالق را به حال خویش رها می سازد. در چنین 
استوار  طبیعی  آزادی های  محور  بر  )دین(  زندگی  مناسب  روش  اجتماعی 
می شود و انسان طبیعی بر پایه دینی طبیعی که معطوف به زندگی دنیوی 
اجتماعی خویش  به حیات  به رفاه مادی است  است و غایت آن دستیابی 
در  و  است  پنداری  و  وهمی  کمالی  طبیعی  انسان  کمال  می دهد.  سامان 
است.  غریزی  خواست های  تأمین  یعنی  حیوانی  و  نباتی  جهات  با  انطباق 
آئین  و  الهی  آئین   _ و شقاوت  _ سعادت  و شر  انسان طبیعی خیر  برای 
بشری بالسویه است زیرا او تابع میل خود است و هر جا آن را بیابد مطالبه 
می کند. عادت و انس به طبیعت عمده ترین مانع تعالی معنوی انسان و عامل 
شکل گیری روح انقیاد در برابر قدرت های دنیوی است و همین امر در ظهور 

باورها و مذاهب خرافی نقشی تعیین کننده دارد.
که  انسانی  یعنی  دارد  قرار  انسان فطری  مقابل،  نقطه  در  ایشان،  گفته  به 
فطرت خدادادی او سالم و شعور و اراده اش پاک بوده و به اوهام و خرافات 
آلوده نشده است. او بر اساس فطرت خود در جست وجوی حقیقت و علت 
حوادث است و با تحقیق در باب علت اولیه حوادث به فهم علت نخستین 
و مدیریت او بر نظام هستی نائل می گردد. او می یابد که کمال حقیقی در 
انطباق با فطرت و حرکت فطرت معطوف به سمت کمال مطلق یا وجود 
کامل فناناپذیر است. او همچنین درمی یابد که جهان مبتنی بر خیر محض 
و  متقابل اند  پیوندی  دارای  هستی  اجزاء  همه  نیز  و  است  غایتمند  و  بوده 
مناسب خویش  غایت  به سوی  تدریجی  و  درونی  تکاملی  در یک حرکت 
روان اند. هر یک از این اجزاء از ابزارهای مناسب جهت دست یابی به غایت 
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دو  به  موجودات  استکمالی  این حال حرکت  با  برخوردارند.  کمالی خویش 
گونه رخ می دهد. برخی به صورت جبری در مسیر کمال قرار دارند و برخی 
نیز با حرکت ارادی و اختیاری خویش می توانند در مسیر کمال قرار گیرند.

او در می یابد که برای حرکت کمالی ارادی وجود قوانین ثابت و متناسب با 
ساختار وجودی انسان و نظام آفرینش ضروری است. این قوانین باید بر پایه 
معارف حقیقی استوار بوده و دست کم، این معارف پرده از سه راز حیاتی 
بردارند. اول آنکه فهم درستی از حقیقت زندگی دنیوی انسان ارائه دهند. 
دوم: نشان دهند که مبدأ انسان کدام است. و سوم: بیان کنند که سرانجام 
انسان چه خواهد بود. همچنین قوانین مذکور باید سه ساحت حیاتی انسان 
نقص  اخالق.  ساحت   .3 عقیده  ساحت   .2 عمل  ساحت   .1 دربرگیرند:  را 
اجتماعات مدنی در این است که تنها قوانین شان معطوف به عمل انسان 
بوده، توجهی به باورهای راستین و اخالق و ملکات فاضله انسانی ندارند و 

قائل به نوعی آزادسازی اخالقی و عقیدتی اند.
که  است  فطری  دین  تنها  افزود:  ادامه  در  امیدی  دکتر  االسالم  حجت 
می تواند این نوع قوانین را عرضه نموده و بشر را به کمال نوعی اش راهبری 
نماید. دین که عبارت از روش مناسب زندگی است در صورتی که با نظام 
تکوین و طبیعت و فطرت هماهنگ باشد دین فطری خواهد بود. به عبارت 
دیگر، امر فطری هر آن چیزی است که با حرکت عمومی و کمالی جهان 
که مقتضای دستگاه آفرینش و تربیت تکوینی آن است هیچ گونه تضاد یا 
برخوردی نداشته و ناشی از آن باشد. »دستگاه آفرینش که انسان جزء غیر 
مستقل آن است به مثابه لوحی است که قوانین و مقررات مربوط به زندگی 
انسان در آن )به اجمال( ثبت است. همین روش که دست پرورش الهی وی 
را به سوی آن می کشاند روش دین )فطری( است.« به گفته دکتر امیدی، 
انسان منطبق شده  با ساختمان وجودی  در سایه دین فطری قوانین کلی 
و حکومت عقل بر سایر قوا محقق می گردد. در این صورت اجتماع مدنی 
فاضله مبتنی بر عقیده درست و اخالق و ملکات حمیده شکل خواهد گرفت. 
چنین اجتماعی حافظ احکام فطری بوده و سیره انبیاء همچون مشورت در 
امور در آن جاری خواهد بود. دین فطری سدی بزرگ در برابر قدرت های 
استبدادی و مذاهب خرافی است زیرا خضوع را خاص خداوند و معرفت ناب 
را در مدار توحید می بیند و با نفی والیت و حاکمیت غیر خدا و طواغیت، بر 

والیت و حاکمیت خدا و اولیای او تأکید می ورزد.
در نتیجه حرکت فطری انسان با نبوت و شریعت پیوند می یابد و توحید در 
عرصه تکوین و تشریع با توحید فطری هماهنگ می گردد. در این صورت 
توحید خاستگاه اصلی جعل قوانین فردی و اجتماعی بوده و اصول عدالت 
اجتماعی و تربیت انسانی معطوف به جهت کمالی از آن ناحیه صادر می گردد. 
در نهایت این مسئله توحید است که در لباس قضایای علمی و عملی جلوه گر 
جنبه  از  و  فطرت  و  عقل  با  منطبق  فطری  دین  اجتماعی  قوانین  می شود. 
ّجهانی برخوردارند. سعادت واقعی نیز در این است که حرکت و فعالیت انسان 

در توافق با دیگر اجزای هستی بوده و مسیر فطرت تعقیب گردد.
این استاد دانشگاه سپس گفت انسان فطری دارای سه ویژگی حب ذات، 
غریزه واقع بینی و تعقل یا شعور استداللی است. فهم فطری خیر و شر، جلب 
منفعت و دفع ضرر، استخدام، اعتدال در تمایالت، احساس آزادی مطلق، 
تصور استقالل و توجه به نیازمندی های مادی و معنوی از آثار هر یک از 
این سه ویژگی است. او حق را حق، سعادت را سعادت، صدق و راستی را 

نیک و ظلم و خیانت را زشت می داند و جز در برابر حق و راستی خاضع 
از ادراکات و علوم اعتباری نیز بهره می گیرد زیرا  نمی شود. انسان فطری 
اساسا پیشرفت عملی و حرکت استکمالی انسان از این طریق میسور است. 
این افکار میانجی و واسطه میان فاعل ارادی و عمل بوده و باعث ترجیح 
فعل می گردند. ادراکات اعتباری دارای سه فایده اساسی اند: اوال: با وساطت 
میان فاعل و فعل، محرک و داعی برای انجام یا ترک فعل می شوند ثانیا: به 
جهت ریشه داشتن در احساسات درونی )دوستی، نفرت، اراده، کراهت و....( 
موجب بازشناسی افعال از یکدیگر می گردند ثالثا: فعالیت و حرکت استکمالی 

آدمی را هموارتر می سازند.
دارد  االمری  نفس  در حقایق  ریشه  دین فطری  اعتبارات  ایشان،  گفته  به 
تنظیم  انسان  واقعی  مفاسد  و  مصالح  اساس  بر  اعتبارات  نوع  این  یعنی 
پیوند دهند.  واقعیات  به عالم حقایق و  را  انسان  قادرند  این رو  از  شده اند، 
از این رو اگر چه انسان به جهت داشتن روح انسانی بر نباتات و حیوانات 
از  آن،  بر  عالوه  مؤمن  اما  است  برخوردار  ذاتی  کرامت  از  و  دارد  برتری 
طریق ایمان و عمل به درک حقایقی برتر راه یافته و از حیث وجودی ارتقا 
می یابد. انبیای الهی نیز به جهت همراهی با روح قدسی از شرافت وجودی 
باالتری برخوردار می گردند. آنها مصلحان اجتماعی اند که همواره سوداگران 
در برابر دعوتشان مقاومت کرده و موانعی را ایجاد کرده اند. انبیا در تحوالت 
اجتماعی  بر حیات معنوی  ساختاری حکومت ها نقش عمده ای داشته اند و 
تأکید نموده اند. تبعیت از حق شیوه حکومتی آنان بوده و از هر نوع پیروی 
اکثریت و یا اعمال استبداد پرهیز داشته اند. نظریه خالفت انتخابی به جهت 
نداشته و مصلحت  تناسب  معادشناسی  به ویژه  انسان،  با سیر معنوی  آنکه 
زمانه را بر تمامی احکام دینی برتری می بخشد، با سیره انبیاء )ع( انطباق 
ندارد. مادیت محض هیچ گاه با معنویت محض جمع نشده و قرابت با یکی، 

بُعد از دیگری را در پی دارد.
دکتر امیدی در خاتمه سخنانش گفت: والیت واقعیت باطنی دین فطری و 
به منزله روح آن و غیر قابل تغییر است. سازمان دینی با امامت و والیت 
و وصایت  از خالفت  متفاوت  و  دنیا  و  دین  بر  ریاست  امامت،  دارد.  پیوند 
االجراست.  الزم  همیشه  برای  اسالم  قوانین  سایر  همچون  والیت  است. 
مشروعیت حکومت و والیت به اعتقاد شیعه نه از ناحیه مردم بلکه از ناحیه 
خداوند است و والیت در عصر غیبت تداوم امامت است. شخص امام غیر 
از مقام امامت است و در نتیجه با فقدان و یا غیبت شخص امام هرگز مقام 
امامت از میان نمی رود. فقیه، شایسته ترین انسان برای تصدی والیت است. 
مسلمانان وظیفه دارند بر همان رویه پیامبر )ص( یعنی سنت امامت و نه 
پادشاهی و امپراطوری حاکم را در اجتماع خود معین کنند. رعایت سه اصل 
در ساختار چنین حکومتی ضروری است: 1. اتحاد اسالمی 2. حفظ مصالح 

اسالم و مسلمین 3. حفظ مرزهای عقیدتی
امیدی، عالمه طباطبایی در مقوالت دیگر سیاسی همچون  به گفته دکتر 
فضیلت، سعادت، جامعه مدنی، انواع حکومت، مشروعیت، مصلحت، آزادی، 

انواع آزادی، عدالت، برابری و پیشرفت نیز نکات ارزنده ای ارائه کرده اند. 
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معرفی کتاب

بدعت در نگاه قرآن

کتاب »بدعت در نگاه قرآن: ویرایش دین و ویرایش گران آن«، به قلم 
حجت االسالم والمسلمین علی محمد یزدی، توسط پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسالمِی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، مرکز فرهنگ 

و معارف قرآن منتشر گردیده است.

سید حسین میرخلیلی

 مبارزه با بدعت، مصداق نهی از منکر است و باید مانند مصادیق 
انجام  بودن  عمدی  از  آگاهی  با  و  منکر  کامل  شناخت  با  آن،  دیگر 
با  که  است  مبارزی  قوی ترین  و  نخستین  قرآن  باشد.  همراه  منکر 
را  کسانی  دست  دین،  تأسیس  با  همزمان  شد.  درگیر  بدعت گذاران 
که در طول تاریخ به دین سازی پرداخته اند، رو کرد و در برابر کسانی 
قد علم کرد که خود را در مقام تشریع نشانده بودند. کتاب حاضر با 
محور قراردادن مباحث قرآنی به برخی از بدعت های رایج نیز اشاره 

کرده است.
ذیل  امور  در  را  اثر  این  تألیف  اهمیت  ارزشمند،  کتاب  این  نویسنده 
اهل بیت)ع(  مدافعان مذهب  نموده است: 1. ضرورت دسترسی  بیان 
و  بدعت ها  شناخت  ضرورت   .2 مخالفان؛  برابر  در  قرآنی  دالیل  به 
مصون سازی خود در برابر آن؛ 3. به روزرسانی مباحث بدعت و پاسخ 
با  متناسب  و  جامع  کتابی  نبود   .۴ جدید؛  شبهه های  و  پرسش ها  به 
فضای حاکم بر کشورهای اسالمی؛ ۵. ارائه متنی پذیرفتنی نزد تمام 
پرسش هایی  برای  قرآن  از  پاسخ  دریافت  قرآن؛  به  معتقد  فرقه های 
چیست؟  قرآن  دیدگاه  از  بدعت  معیار  این که  مانند  بدعت  زمینه  در 
چگونه می توان سنت های روا را از بدعت ها تمییز داد؟ پیدایش و رشد 
بدعت چه زمینه هایی دارد؟ چگونه می توان با آن زمینه ها مبارزه کرد؟ 
بازتاب بدعت در نظام دنیایی بشر و در زندگانی دینی و حیات اخروی 
دنبال  را  اهدافی  چه  و  می برند  چه سودی  بدعت گذاران  او چیست؟ 
می کنند؟ نمونه های آشکار بدعت که قرآن به آن ها اشاره یا تصریح 

کرده کدام اند؟

ساختار کتاب
مباحث  هرکدام  که  است  شده  تشکیل  فصل  هفت  از  حاضر  کتاب 
)واژه شناسی  کلیات  اول:  فصل  است:  داده  جای  خود  در  را  مهمی 
بدعت،  انواع  دیگراصطالحات،  با  آن  تفاوت  واژگان،  دیگر  و  بدعت 
بدعت ها(؛  برچیده شدن  در  قرآن  نقش  بدعت ستیزی،  آسیب شناسی 
سوم:  فصل  بدعت گذاری؛  پیامدهای  و  اهداف  زمینه ها،  دوم:  فصل 
نمونه ها )بدعت های اعتقادی، بدعت های عملی(؛ فصل چهارم: سیر 
بدعت گذاری در اعصار و مکاتب؛ فصل پنجم: بحث برخورد با بدعت ها 
)پیشگیری، پاکسازی(؛ فصل ششم: احکام فقهی بدعت؛ فصل هفتم: 

بدعت های مردم در فهم و تالوت قرآن.

فصل اول
فصل اول به کلیات اختصاص دارد و نویسنده به واژه شناسی بدعت 
و...  بدعت  انواع  اصطالح،  در  بدعت  لغت،  در  بدعت  است.  پرداخته 
ایجادی  است:  دوگونه  بدعت  می گوید:  بدعت  انواع  بحث  در  وی   .
)تحصیلی( و ظهوری )حصولی(؛ بدعت ایجادی، یعنی کاستن عمدی 
یا وجود  نباشد  یا قراردادن عمدی چیزی در دین که در آن  از دین 
آن در دین، مشکوک باشد. اما در بدعت حصولی یا ظهوری، فرد یا 
افرادی که زمینه پیدایش آن را فراهم می سازند، به عنوان بدعت گذار، 
تکمیل  از  پس  را  کرداری  می خواهند  بلکه  نمی گذارند؛  میدان  به  پا 
دین )پایان یافتن عصر صاحب شریعت( پدید آورند و گمان دارند کار 
آنان، مصداق آموزه های دینی است؛ دیگران نیز به تبعیت آنان و با 
استناد به خدا به آن کار خاص ... با تقید به خصوصیت هایش ... اقدام 
می کنند؛ اما از دروغ بودن آن بی اطالع اند. این نوع بدعت های خودپیدا 
ارتباط  در  نویسنده  دارند.  نخست  نوع  با  مقایسه  در  بیش تری  رواج 
بدون  بدعت گذاری،  بیان می دارد که  برای خویشتن  بدعت گذاری  با 
به خارج  بدعت گذار،  زیرا  ندارد؛  امکان  به دیگران،  آن  دادن  سرایت 
نیز،  نمی تواند خود  دارد و هرگز  آگاهی کامل  از دین  بدعتش  بودن 
قصد مشروعیت کند. مؤلف در ادامه در بحث »بدعت« و مشتقات آن 
در قرآن بیان می کند که واژه »بدعت« در قرآن نیامده است. »بدیع«، 
» بِدع« و »ابتدعوها«  تنها واژه هایی هستند که از ماّده  »ب، د، ع« 
در قرآن آمده و معنای لغوی بدعت _ یعنی »نوپدیدآمده« _ در هر 
سه لحاظ شده است. مصادیق اصطالحی بدعت را می توان در آیات 
مربوط به غلو، افترا، جعل، لَْبس، دروغ بستن بر خدا، تحریم و تحلیل 
 _ به خداوند  فرزند  دادن  نسبت  نظیر   _ عقاید شرک آمیز  و  بی سند 
شناسایی کرد؛ بنابراین معیار در تشخیص مصادیق بدعت، کاربرد ماده  
»ب، د، ع« در آیات نیست. نویسنده سپس در بحث مقایسه بدعت با 
مفاهیم دیگر )شامل تفاوت بدعت و قول به غیرعلم؛ تفاوت بدعت و 
دروغ؛ تفاوت بدعت و خرافات؛ تفاوت بدعت و ابتداع؛ تفاوت بدعت و 
عادت و...( در مورد ارتباط بدعت و افترا می نویسد: بدعت، در اصطالح 
مستندی  دینی  منابع  در  که  است  دین  به  مستند  »گزاره ای  شرع 
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ندارد«. نزدیک ترین واژه های قرآنی به معنای »بدعت«، واژة »افتراء« 
با  قرآن،  در  که  مواردی  از  مورد   23 است.  آن  هم خانوادة  کلمات  و 
ماده افترا از بدعت یاد شده، بدعت اعتقادی و ده مورد، بدعت عملی 
است. برای بدعت اصطالحی، مصداقی که واجب، مستحب، مباح و 
یا حتی مکروه باشد، نمی توان یافت. تقسیم کنندگان بدعت، به حرام 
و غیر حرام، در حرمت مصادیق بدعت اصطالحی تردیدی ندارند و با 
توجیهاتی که آورده اند، نشان داده اند که در حقیقت، با کسانی که تمام 
اقسام بدعت را حرام می دانند، تفاوتی جز در تعبیرها ندارند؛ زیرا بدعت 
تقسیم  مخالفان  و  باشد  موافق  سنت  با  که  می دانند  بدعتی  را  نیکو 
بدعت به زشت و زیبا، موارد یادشده را که موافق سنت است، از انواع 
بدعت نمی شمارند و تعریف بدعت را شامل آن نمی دانند. نویسنده در 
ارتباط با »ابتداع« معتقد است، ابتداع معنای اصطالحی ندارد. معنای 
لغوی آن »کاری بی سابقه پدیدآوردن« است. در عرف مسلمانان، این 
کار را تأسیس و ترویج »سنت حسنه« می خوانند. »ابتداع« محکوم 
هر  یا  »افترا«  »بدعت«،  آن  بر  که  زمانی  در  جز  نیست؛  حرمت  به 
عنوان دیگری که حرام باشد نیز صدق کند؛ وگرنه حرمت آن دلیلی 
ندارد؛ اگر کسی رویه ای را بدون استناد به خدا و تنها به عنوان یکی 
از مصادیق رفتار هایی که با اهداف شریعت هم خوانی دارد، در زندگی 
در  مسیحیان  است؛  کرده  مباحی  کار  درآَوَرد،  عادت  به صورت  خود 

اختراع رهبانیت این گونه عمل کردند.
رابطه بدعت با مصالح مرسله بحث دیگری است که نویسنده به آن 
آن ها  درباره ی  شریعت  که  هستند  اموری  مرسله  مصالح  می پردازد: 
به  مصلحت  شناخت  از  است؛  کرده  رها  را  آن  حکم  و  نداده  نظری 
که  است  این  اساسی  مشکل  تنها  رسید؛  می توان  نیز  حکم  شناخت 
چنین کسی را در کجا باید جست؛ شیعیان _ بر اساس ادله عصمت 
امامان خود)ع( _ این افراد را در اهل بیت پیامبر)ص( یافته اند؛ ولی 
اهل سنت آن افراد را در جای دیگری می جویند. اگر اولیای امور که 
به نصب عام، دارای والیت شرعی اند، در منطقة الفراغ، حکمی جعل 
کردند، رنگ حکم اسالمی به خود نمی گیرد و برای مردم عصرهای 
بعد و مکان های دیگر _ گرچه واجد همان شرایط باشند _ الزام آور 
نیست. قضیه تحریم تنباکو که میرزای شیرازی در زمان تسلط انگلیس 
بارز حق والیت فقها  را اعالم کرد، مثال  ایران، آن  امتیاز آن در  بر 
و تشریع والیی است. از بحث های دیگر این فصل می توان به این 
موارد اشاره کرد: تفاوت بدعت با تشریع والیی، رابطه بدعت و غلو، 
رابطه بدعت با انکار ضروری دین، رابطه بدعت و سنت، تفاوت بدعت 
با  رابطه بدعت  از دین،  باطل  با تفسیر  تفاوت بدعت  با سنت سیئه، 
تفسیر به رأی. مؤلف می گوید: غالی کسی است که برای تمام یا یکی 
از دوازده امام)ع( مقام ربوبیت یا الوهیت، قائل باشد؛ تمام انواع غلو، 
مصداق بدعت اند؛ زیرا غالی _ چه از دسته کافران به شمار آید و چه 
نوع غلو او همراه با پذیرش اصالت داشتن خدا در امور جهان باشد _ 
بدعت گذاریست که عقیده ای را در دین وارد ساخته که سابقه نداشته 
بدعت گذارند؛  باشند،  مقصر  جاهل  اگر  دین،  منکران ضروری  است. 
زیرا از دین کاسته و به دینی ملتزم شده اند که آن جزء را ندارد. ایشان 

می گوید در موارد »سنت سیئه« و »سنت حسنه« مراد از عبارت »من 
سن سنة« احیا و اقامه رفتاری است که درست یا نادرست بودن آن را 
شریعت اعالم کرده باشد؛ نه ابداع و اختراع رفتاری که عرف جامعه، 

آن را خوب یا بد بداند.
آسیب شناسی  به  فصل  این  در  دیگری  مهم  بحث  در  نویسنده 
که  آسیب هایی  بررسی  در  است  معتقد  و  می پردازد  بدعت ستیزی 
دامن گیر  بزرگ  انحراف  چند  کرده،  بی اثر  یا  ُکند  را  بدعت  با  مبارزه 
 .2 بدعت ها؛  توهمی  توسعه   .1 شده اند:  بدعت ها  با  مبارزه  مدعیان 
توسعه حقیقی بدعت ها؛ 3. تساهل و مصلحت اندیشی؛ ۴. تفاوت گفتار 
است  منکر  از  نهی  بدعت، مصداق  با  مبارزه  مؤلف،  نظر  از  و عمل. 
باشد؛  منکر همراه  کامل  با شناخت  آن،  دیگر  مانند مصادیق  باید  و 
را  یا روایت آن  را بدعت شمرده اند،  اما در بسیاری موارد که چیزی 
ضعیف دیده اند یا اسالم را در آن چه خود پذیرفته، منحصر ساخته و 
تکفیری ها،  خوانده اند.  بدعت گذار  را  دیگر  مکاتب  و  مذاهب  پیروان 
امت اسالم را در سه نسل اول، معیار شناخت حق و باطل می دانند؛ اما 
تاریخ از سه بدعت شکن یاد می کند که هریک در رأس یکی از همان 
سه قرن، ظاهر شده است. گاه مبارزه کنندگان شیوه ای برگزیده اند که 
بر بدعت ها افزوده است؛ آنان برای رویارویی با مذاهب مخالف خود، 
رسمی نوپدید می آورند؛ اگر مخالفانشان، بسم  اهلل الرحمن الرحیم را با 
جهر تلفظ می کنند، آن را آهسته می گویند؛ اگر مخالفانشان به قنوت 
پیش از رکوع، روآورده اند، آنان در عمل، به ترک قنوت یا انجام آن 
پس از رکوع رو می آورند؛ با مشاهده تعظیم قبور صالحان، نه تنها آن 
و سقف  آن  به  متصل  ساختمان های  بلکه  می کنند،  تخریب  را  قبور 
را  قبرستان  و  کرده  ویران  است،  آن  زیر  قبری  که  را  محیطی  هر 
به  ادامه  در  نویسنده  می کنند.  ممنوع الورود  یا  محدود  و  حصارکشی 

نقش قرآن در برچیده شدن بدعت ها می پردازد.

فصل دوم:
این فصل به زمینه ها، اهداف و پیامدهای بدعت گذاری اختصاص دارد. 
نویسنده در ابتدا به بحث زمینه ها و زمینه نماهای بدعت گذاری پرداخته 
است. زمینه ها، یعنی آن چه زمینه بودنش برای بدعت به اثبات رسیده 
نیست.  بیش  توهمی  زمینه بودنش  آن چه  یعنی  زمینه نماها،  است. 
دسته نخست شامل مواردی چون: قالب های سنت نما؛ غلو شاعرانه؛ 
ناخواسته  مقدمات  چون  مواردی  دوم  دسته  و  است  و...  التقاط گری 
ناخواسته  مقدمات  بحث  در  نویسنده  دربرمی گیرد.  را  رجا  قصد  و 
می نویسد فراهم ساختن مقدمات بدعت، دو صورت دارد؛ یکی این که 
مترتب خواهد  آن  بر  بدعتی  به صورت قطعی،  انجام گیرد که  عملی 
_ فراهم  نه تمام آن   _ انجام حرام  این که برخی شرایط  شد؛ دیگر 
گردد؛ به گونه ای که هنوز راه گریز از حرام باز باشد؛ ولی گنه کار _ و 
از جمله بدعت گذار _ به اختیار خود به آن آلوده گردد. صورت نخست، 
دوم،  ولی صورت  است؛  حرام  ذی المقدمه اش  مانند  که  مقدمه ایست 
گرچه به ظاهر، مقدمه حرام است، اما چون علت تامه نیست، حکم 
را  پرهیزها  این گونه  سنت،  اهل  از  بسیاری  ندارد.  را  ذی المقدمه اش 
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قاعده،  آن  اثبات صحت  بر  و  داده  قرار  ذرائع«  قاعده »سّد  مصداق 
برهان هایی اقامه کرده اند.

مؤلف در ادامه مباحث خود، دوازده آیه از آیات قرآن را که می توانند 
»سّد  اصطالح  و  شوند  قلمداد  بدعت گذاری  مقدمات  تحریم  دلیل 
ذرایع« را نیز روشن تر می کنند، بررسی می نماید. )مانند: مائده:2؛ انعام: 

1۰8؛ بقره: 1۰۴؛ نساء: ۴۶(.
مادی؛  منافع  می نماید:  ذکر  را  بدعت گذاری  اهداف  سپس  نویسنده 
زنده نگه داشتن سنت های قومی و عادت های گذشتگان؛ توجیه نقص 
پیدایش  و  قرآن  تأویل  به  دست یابی  فتنه جویی؛  اجتماعی؛  تعهدات 
را  بدعت گذاری  پیامدهای  سپس  بیگانگان.  با  صمیمانه  روابط 
بی نیازی  احساس  عذاب؛  به  شدن  تهدید  شرک ورزی؛  برمی شمارد: 
از  محرومیت  و  ناکامی  زیانکاری؛  گمراه سازی؛  و  گمراهی  دین؛  از 
رستگاری؛ بریدن رشته محبت با خدا؛ خواری در دنیا و هنگام مرگ 

و ستمگری و مرزشکنی.

فصل سوم
به  فصل  این  بحث های  از  دارد.  اختصاص  نمونه ها  به  سوم  فصل 
این موارد می توان اشاره کرد: بدعت های اعتقادی، بدعت های عملی 
کردن  واجب  حرام؛  شمردن  حالل  حالل؛  شمردن  حرام  )شامل: 
نویسنده  البته  و... که  تغییر در مراسم عبادی  یا مستحبات؛  مباحات 

برای هرکدام از این موارد نمونه ها و مصادیقی را نیز ذکر می کند(.

فصل چهارم
دارد.  اختصاص  و مکاتب  اعصار  در  بدعت گذاری  به سیر  این فصل 
می گنجد:  عناوین  این  در  کرده،  گزارش  قرآن  که  بدعت هایی  آمار 
بدعت های پیش از ظهور موسی)ع(؛ بدعت های یهودیان؛ بدعت های 
مسیحیان؛ بدعت های مشرکان )بدعت های جاهلیت( در عصر پیامبر 
اسالم)ص(؛ بدعت های پس از رحلت پیامبر اعظم)ص(. نویسنده بر 
این باور است که قرآن نه تنها جامعه معاصرش را از بدعت ها پاکسازی 
کرد، بلکه برای پیش گیری از بروز بدعت های جدید نیز، از ابزارهای 
گوناگون _ چون بیان جامعیت و ابدیت دین، نقد و طرد بدعت گذاران 

_ بهره جست.

فصل پنجم
و  نخستین  قرآن  دارد.  اختصاص  بدعت ها  با  برخورد  به  فصل  این 
قوی ترین مبارزی است که در میدان کارزار با بدعت گذاران گام نهاد 
به  تاریخ  طول  در  که  را  کسانی  دست  دین،  تأسیس  با  هم زمان  و 
دین سازی پرداخته اند رو کرد و در برابر کسانی قد علم کرد که خود 
را در مقام تشریع نشانده بودند. نویسنده سیر مبارزاتی قرآن با بدعت 

و بدعت گذاران را در دو محور بیان می دارد: پیش گیری و پاک سازی.
فصل ششم

نویسنده ضمن  دارد.  اختصاص  بدعت  فقهی  احکام  به  ششم  فصل 
بیان این نکته که احکام به تناسب مباحث و در البه الی فصول به 
تفصیل آمده است، احکامی که از مباحث گذشته به دست آمده است 
را نیز ذکر می نماید که برخی از آن ها عبارتند از: 1. بدعتی که حالل، 
مباح، مستحب یا واجب باشد، وجود ندارد؛ بلکه هر بدعتی حرام است؛ 
2. اگر از بین بردن بدعت، بر انجام عملی توقف داشته باشد آن عمل، 
واجب می شود؛ 3. نهی از بدعت گذاری، واجب است؛ ۴. بدعت نامیدن 
انتساب آن به خدا محتمل است، دروغ بستن به خدا و حرام  آن چه 
است. نویسنده در بخش مبانی احکام فقهی بدعت می گوید که مبانی 
آن ها نیز به تفصیل در فصول دیگر آمده است؛ اما در این فصل به 
مشتبه  موارد  در  توقف   .1 می دهد:  ارائه  را  آن ها  از  گزارشی  اجمال 
همواره نیکوست؛ ولی در غیر موارد علم اجمالی، الزامی نیست؛ 2. نفی 
هر حکم شرعی _ مانند اثبات آن _ نیازمند برهان شرعی است؛ 3. 
بین حرمت بدعت گذاری و حرمت مقدماتی که قهراً به آن می انجامد، 

تالزم است و... .

فصل هفتم
قرآن  به بدعت های مردم در فهم و تالوت  نیز  آخرین فصل کتاب 
است:  چیز  دو  از  یکی  مصداق  قرآن،  با  مسلمانان  رفتار  می پردازد. 
1. آن چه ترغیب شرعی دارد؛ 2. آن چه از ترغیب شرعی تهی است. 
دسته دوم، خود بر چهار نوع است: الف( آن چه نهی خاص دارد؛ چه 
نهی تحریمی و چه نهی تنزیهی که بر کراهت داللت می کند؛ ب( 
آن چه نهی عام دارد؛ ج( آن چه مستند وجوب یا استحباب ندارد؛ ولی 
با استناد به شریعت انجام می گیرد؛ د( آن چه انجام و ترک آن با هم 
برابر است و از هرگونه امر و نهی شرعی خالی است و کسانی که آن 
را انجام می دهند، چیزی به شارع نسبت نمی دهند. نویسنده در ادامه 
بیان می دارد که رفتارهای مردم با قرآن در هشت عنوان دسته بندی 
می گردد که می توان حکم هر عنوان را با دالیل آن بیان کرد: 1. فهم 
قرآن؛ 2. تالوت قرآن؛ 3. شنیدن قرآن؛ ۴. ترجمه و تفسیر قرآن؛ ۵. 
حفظ و نشر قرآن؛ ۶. ساختار قرآن؛ 7. تکریم قرآن؛ 8. استمداد قرآن. 
البته در این فصل و در ادامه، مؤلف به بدعت هایی می پردازد که به 

فهم و تالوت قرآن ارتباط دارد.
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