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»من	گاهی	راجع	به	مسائل	حوزه	علمیه	فکر	
می	کنم،	حقیقتا	یک	حالت	سراسیمگی	پیدا	
می	کنم.«]۱[	این	عبارات	آیت	الله	خامنه	ای	
است.	ایشان	در	مسأله		تحقیق	و	پژوهش	در	
حوزه	نیز	دغدغه	های	بسیاری	دارند	و	بارها	
آن		را	بیان	کرده	اند.	ایشان	در	جایی	دیگر	
عنوان	کردند	که	اگر	تقسیم	بودجه	کشور	یا	
اولویت	های	آن	در	اختیار	رهبری	بود،	بدون	
شک	بنده	جزء	اولین	اولویت	ها،	اولویت	
تحقیق	و	علم	را	معین	می	کردم.]۲[	رهبری	بر	
این	باورند	که	به	هر	میزان	هم	به	عرصه	تحقیق	
و	پژوهش	اهتمام	بورزیم،	باز	هم	کم	است	و	
راه	طوالنی	در	پیش	داریم.]۳[	اهتمام	ایشان	
به	امر	پژوهش	به	گونه	ای	است	که	عنوان	

می	کنند	»آن	کسانی	که	در	دانشگاه	ها،	مراکز	
تحقیقی،	مراکز	علمی	را	می	خواهند	از	علم	و	از	
تحقیق	و	پژوهش	دور	کنند،	برای	دشمن	کار	
می	کنند،	دشمن	بیشترین	جایزه	را	حاضر	است	
به	این	افراد	بدهد.«]۴[	با	این	دغدغه	مندی	و	
رویکرد	است	که	آیت	الله	خامنه	ای	به	بحث	
از	تحقیق	و	پژوهش	نظر	می	کنند.	مسأله	
پژوهش	های	حوزوی	اما	یکی	از	مواردی	
است	که	ایشان	بر	آن	انگشت	تاکید	نهاده	اند	و	

اسلوبی	را	نیز	عرضه	داشته	اند.

   هدف گذاری در پژوهش
آیت	الله	خامنه	ای	بر	این	مسأله	تاکید	دارند	
که	در	امر	پژوهش،	می	باید	هدف	ها	مشخص	

باشد	و	بدون	التفات	به	هدف،	قدمی	برداشته	
نشود.	توصیه	ایشان	این	است	که:	»شما	
هدف	را	این	قرار	بدهید	که	ملت	و	کشور	شما	
در	یک	دوره	ای	بتواند	مرجع	علمی	و	فناوری	
در	همه	دنیا	باشد.	شما	کاری	کنید	که	در	
یک	دوره	هایی	هر	دانشمندی	اگر	بخواهد	
به	آخرین	فراورده	های	علمی	دست	پیدا	
کند،	ناچار	باشد	زبان	فارسی	را	-که	شما	
اثرتان	را	به	زبان	فارسی	نوشته	اید-	یاد	بگیرد.	
همچنان	که	امروز	شما	برای	دستیابی	به	
فالن	علم	مجبورید	فالن	زبان	را	یاد	بگیرید	تا	
بتوانید	کتاب	مرجع	را	پیدا	کنید	و	بخوانید،	شما	
کاری	کنید	که	در	آینده	کشور	شما	یک	چنین	

وضعی	پیدا	کند	و	می	توانید.«

نگاه رهبری به وضعیت پژوهش در حوزه 

از کنج کتابخانه تا 
میدان عمل

آیت الله خامنه ای تاکید بسیار دارند که 
پژوهش و تحقیق می باید به میدان عمل 
وارد شود و از کنج کتابخانه ها بیرون بیاید. 
تاکید آیت الله خامنه ای بر کاربردی و 
عملی بودن پژوهش ها به گونه ای است 
که در صورت کاربردی نبودن و عملیاتی 
نگشتن تحقیقات، آن را اتالف وقت و 
هزینه می دانند. از اینجاست که آیت الله 
خامنه ای به بحث تولید علم نظر می کنند 
و بسنده کردن به آموخته های دیگران را 

مورد نقد قرار می دهند. 
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7

M
ob

ah
es

at
.ir

@
M

ob
ah

es
at

m
ag

z

آیت	الله	خامنه	ای	همچنین	عنوان	
می	کنند	که	»شما	برای	خودتان	یک	نقش	
تاریخی	و	ملی	تعریف	کنید،	نه	یک	نقش	
شخصی.	وقتی	انسانی	نقش	شخصی	
برای	خودش	تعریف	می	کند،	هدف	او	این	
می	شود	که	به	آن	ثروت	برسد،	به	شهرت	
برسد،	همه	او	را	بشناسند،	همه	او	را	احترام	
کنند،	این	می	شود	هدف.	به	این	چیزها	هم	
که	رسید،	دیگر	کاری	ندارد،	انگیزه	ای	
برایش	باقی	نمی	ماند.	اما	انسان	وقتی	برای	

خودش	یک	نقش	
ملی،	یک	نقش	
تاریخی	تعریف	
کرد،	وضع	فرق	
می	کند.	شما	

باید	آینده	و	تاریخ	کشور	را	در	نظر	بگیرید	
و	ببینید	این	ملت	به	کجا	باید	برسد	و	شما	
امروز	در	کجای	این	چرخه	و	این	ریل	عظیم	

قرار	دارید.«
فلسفه	و	علوم	قرآنی،	دو	مسأله	مهم	
در	حوزه	های	علمیه	است.	آیت	الله	
خامنه	ای	بر	این	دو	دانش	تاکید	بسیار	
دارند.	در	خصوص	پژوهش	های	فلسفی	
عنوان	می	کنند:	»ما	به	رنسانس	فلسفی	
یا	واژگون	کردن	اساس	فلسفه	مان	
احتیاج	نداریم،	نقص	فلسفه	این	نیست	
که	ذهنی	است.	فلسفه	طبعا	با	ذهن	و	
عقل	سروکار	دارد.	نقص	فلسفه	ما	این	
است	که	این	ذهنیت،	امتداد	سیاسی	و	
اجتماعی	ندارد.	فلسفه	های	غربی	برای	
همه	مسائل	زندگی	مردم،	کم	و	بیش	

تکلیفی	معین	می	کند،	سیستم	اجتماعی	
را	معین	می	کند،	سیستم	را	معین	می	کند،	
وضع	حکومت	را	معین	می	کند،	کیفیت	
تعامل	مردم	با	همدیگر	را	معین	می	کند،	
اما	فلسفه	ما	به	طور	کلی	در	زمینه	ذهنیات	
مجرد	باقی	می	ماند	و	امتداد	پیدا	نمی	کند.	
شما	بیایید	این	امتداد	را	تأمین	کنید	و	این	
ممکن	است.	کما	اینکه	خود	توحید	یک	
مبنای	فلسفی	و	یک	اندیشه	است،	اما	
شما	ببینید	توحید	یک	امتداد	اجتماعی	و	
سیاسی	دارد؛	از	
وحدت	وجود،	
از	بسیط	الحقیقه	
از	 کل	االشیاء	
مبانی	مالصدرا،	
اگر	نگوییم	از	همه		اینها،	از	بسیاری	از	اینها	
می	شود	یک	دستگاه	فلسفی،	اجتماعی،	
فلسفی	و	سیاسی	و	اقتصادی	درست	

کرد.«]۵[
در	مسائل	قرآنی	هم	ایشان	هدف	ها	را	
این	گونه	ترسیم	می	کنند:	»جهت	گیری	
همه	فعالیت	های	قرآنی	باید	به	سمت	ظهور	
و	بروز	عملی	آموزه	ها	و	دستورات	قرآن	در	
جامعه	و	رفتارهای	فردی	و	جمعی	باشد…	
جهت	گیری	پژوهش	های	قرآنی	باید	به	
سمت	عینیت	بخشی	دستورات	قرآن	در	

جامعه	و	زندگی	مردم	باشد.
	پژوهنده		قرآنی	باید	از	نظر	روحی	و	درونی،	
زمینه		پذیرش	حقیقت	ناب	قرآن	را	داشته	
باشد	زیرا	در	غیر	این	صورت	ممکن	است	
پژوهش	در	قرآن	،	در	جهت	مخالف	آن	

استفاده	شود.	اگر	دل	پاکیزه	نباشد،	نتیجه	
آن	می	شود	که	از	قرآن	برای	کوبیدن	اسالم	
و	جمهوری	اسالمی	و	فضائلی	که	نظام	
اسالمی	در	اختیار	ما	قرار	داده	است،	استفاده	
می	شود.«]۶[		ایشان	استفاده	از	متد	علمی	را	
در	قرآن	پژوهی،	از	نکات	بسیار	مهم	می دانند	
و	بدان	توجه	می	دهند:	»شیوه	و	متد	علمی	
استفاده	از	قرآن	در	قرآن	پژوهی	بسیار	مهم	
است	و	در	این	زمینه	،	شیوه		علمای	دین	و	
فقها	در	استفاده	از	آیات	و	روایات،	شیوه	کامال	

علمی	و	آزموده	شده	است.
	مبنای	علوم	انسانی	غرب	که	در	
دانشگاه	های	کشور	به	صورت	ترجمه	ای	
تدریس	می	شود،	جهان	بینی	مادی	و	
متعارض	با	مبانی	قرآنی	و	دینی	است،	در	
حالی	که	پایه	و	اساس	علوم	انسانی	را	باید	در	

قرآن	جستجو	کرد.«
آیت	الله	خامنه	ای	بر	استنباط	اصول	کلی	
از	قرآن	تأکید	می	کنند.	این	اصول	می	تواند	
علی	الخصوص	در	دانش	های	علوم	انسانی	
به	کار	آید.	به	تعبیر	ایشان:	»یکی	از	مسائل	
مهم	و	اصلی	در	قرآن	پژوهی،	استخراج	
مبانی	علوم	انسانی	است.	اگر	این	کار	انجام	
شود،	پژوهشگران	با	استفاده	از	مبانی	قرآنی	و	
همچنین	استفاده	از	برخی	پیشرفت	های	علوم	
انسانی	می	توانند	بنای	رفیع	و	مستحکمی	را	از	

علوم	انسانی	پایه	گذاری	کنند.«

   التفات به مسائل روز
یکی	از	تأکیدات	رهبری	در	پژوهش	های	
حوزه،	توجه	به	مباحث	و	مسائل	جدید	است.	

یکی از تأکیدات رهبری در 
پژوهش های حوزه، توجه به مباحث و 

مسائل جدید است.
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ایشان	دوری	گزینی	از	مسائل	روز	را	یکی	از	
آفات	تحقیقات	حوزوی	می	دانند.	ایشان	در	
سخنرانی	سال	۱۳۷۰	در	میان	طالب	حوزه	
علمیه	قم	این	نکته	را	این	گونه	بیان	کردند:	
گاهی	از	حقایق	 »تحقیق	و	پژوهش	و	اطالع	و	آ
و	معارف	عالم	و	وضع	علمی	دنیا،	از	چیزهایی	
است	که	برای	حوزه	علمیه	الزم	است.	حوزه	

علمیه	نباید	از	مسائل	و	جریانات	علمی	دنیا	
منزوی	باشد.	باید	در	متن	جریانات	علمی	
باشد.	البته	این	حرف	به	معنای	آن	نیست	که	
فردا	تک	تک	طالب	قم	بگویند	خیلی	خوب،	
ما	می	خواهیم	حاال	در	متن	جریانات	علمی	
قرار	بگیریم،	پس	درس	هایمان	را	زمین	
بگذاریم	و	اول	یک	خورده	زبان	یاد	بگیریم	
و	بعد	بیاییم!	نه،	حوزه	باید	باشد،	نه	تک	تک	
طالب.	مجموعه	حوزه	باید	مثل	یک	استخر	
جدا	افتاده	ای	از	جریانات	علمی	و	فکری	جهان	

نباشد،	دریای	عظیمی	باشد	که	جریان	های	
آب	به	آن	وارد	بشوند	و	جریان	هایی	هم	از	آن	
خارج	گردند،	فکرهایی	در	آن	وارد	بشوند	و	
فکرهایی	هم	از	آن	خارج	گردند.	شما	باید	
دنیایی	را	سیراب	کنید.	حوزه	نمی	تواند	کنار	
بماند.	این	ها	چیزهایی	است	که	در	مورد	حوزه	

علمیه	قم	هموم	ماست«.]۷[

ایشان	تاکید	می	کنند	که:	»امروز	شما	
باید	بدانید،	در	جریان	باشید	که	مثال	در	
مقوله	جامعه	شناسی،	در	دنیا	چه	نظراتی	
و	چه	ایده	هایی	هست	و	چه	فکرهایی	دارد	
می	جوشد.	گاهی	در	این	فکرها	عناصر	
مطلوبی	هست،	آن	را	جذب	کنید،	عناصر	
نامطلوبی	هم	هست،	قبل	از	آنکه	بیاید،	دفاع	
مناسبش	را	آماده	کنید	و	ذهنیت	جامعه	را	آماده	
کنید	و	ذهنیت	جامعه	را	واکسینه	کنید.	اینطور	
نباشد	که	وقتی	آمد	و	یک	عده	رفتند	و	خواندند	

و	طرفدار	شدند،	ما	بگوییم	بله،	فالن	کس	در	
فالن	قضیه	این	طور	گفته	و	این	مطلب	به	این	
دلیل	درست	نیست.	پس	تحقیق	و	پژوهش	و	
گاهی	از	حقایق	و	معارف	عالم	و	وضع	 اطالع	و	آ
علمی	دنیا،	از	چیزهایی	است	که	برای	حوزه	

علمیه	الزم	است.«]۸[
ایشان	هر	چند	که	به	کارگیری	دستاوردهای	
دنیا	جدید	را	توصیه	می	کنند،	اما	بیم	می	دهند	
که	این	سخن	نباید	به	جانب	غربی	شدن	
کشور	بینجامد.	توصیه		آیت	الله	خامنه	ای	
در	این	مسأله	چنین	است:	»عزیزان	من،	
ما	می	خواهیم	کشور	را	علمی	کنیم،	اما	
هدف	از	علمی	شدن	کشور	این	نیست	که	
کشور	را	غربی	کنیم.	اشتباه	نشود،	غربی	ها	
علم	را	دارند	اما	در	کنار	علم	و	آمیخته	با	
این	علم	چیزهایی	را	هم	دارند	که	از	آنها	
می	گریزیم.	ما	نمی	خواهیم	غربی	بشویم.	ما	
می	خواهیم	عالم	بشویم.	علم	امروز	دنیایی	
که	عالم	محسوب	می	شود،	علم	خطرناکی	
برای	بشر	است.	علم	را	در	خدمت	جنگ،	
در	خدمت	خشونت،	در	خدمت	فحشا	و	
سکس،	در	خدمت	مواد	مخدر،	در	خدمت	
خونریزی	و	جنگ	قرار	داده	اند.	چنین	علمی	
را	نمی	خواهیم.	ما	اینجور	عالم	شدن	را	
نمی	خواهیم.	ما	می	خواهیم	علم	در	خدمت	
انسانیت	باشد.	در	خدمت	عدالت	باشد.	در	
خدمت	صلح،	ما	اینجور	علمی	می	خواهیم.	

اسالم	به	ما	این	علم	را	توصیه	می	کند.«
آیت	الله	خامنه	ای	به	استفاده	از	ابزارهای	
جدید	در	امور	تحقیق	و	پژوهش	نیز	انگشت	
تاکید	می	نهند.	در	پیامی	که	به	مناسبت	
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مراسم	فارغ	التحصیلی	موسسه	آموزشی	
پژوهشی	امام	خمینی	بیان	شد،	این	گونه	
آوردند:	»حوزه	مقدسه	قم	که	علوم	اسالمی	
را	در	سطح	ممتاز	تعلیم	و	تحقیق	می	کند،	
در	کنار	مراکز	درسی	به	شیوه	های	معمول	و	
معهود	که	از	امتیازات	فراوان	برخوردار	است،	
باید	از	مراکزی	که	شیوه	های	جدید	پژوهش	
و	آموزش	را	تجربه	می	کند	نیز	برخوردار	باشد	
و	بر	ذخیره	کهن	و	غنی	و	تمام	نشدنی	خود،	
فراورده	های	تازه	بشری	را	نیز	بیفزاید.«]۹[

   نگاهی کاربردی به پژوهش
آیت	الله	خامنه	ای	تاکید	بسیار	دارند	که	
پژوهش	و	تحقیق	می	باید	به	میدان	عمل	
وارد	شود	و	از	کنج	کتابخانه	ها	بیرون	بیاید.	
ایشان	در	خصوص	پایان	نامه	هایی	که	به	رشته	
تحریر	درمی	آید،	این	گونه	فرمودند	که:	»…
ساعت	های	بسیار	ذی	قیمتی	صرف	تهیه	یک	
پایان	نامه	یا	یک	پژوهش	در	دانشگاه	می	شود.	
آیا	گزینش	این	عناوین،	حساب	شده	و	در	جهت	
نیازهای	کشور	است؟	آیا	محصول	پژوهش	
و	تحقیقی	که	استاد	و	دانشجو	مشترکا	و	یا	به	
طور	دسته	جمعی	انجام	داده	اند،	به	مرحله	اجرا	
می	رسد؟«]۱۰[	ایشان	عنوان	می	کنند	که:	
»بعضی	از	دانشجویان	پایان	نامه	های	خود	
را	جلد	کرده	و	قشنگ	برای	بنده	می	فرستند.	
من	در	کتابخانه	خودم	قفسه	ای	را	برای	همین	
پایان	نامه	ها	گذاشته	ام.	متأسفانه	من	مجال	
نمی	کنم	از	اینها	استفاده	کنم.	حاال	در	آن	
رشته	هایی	که	برای	من	قابل	استفاده	است.	اما	
برای	اینکه	این	پژوهش،	این	پایان	نامه	ها	که	

ساعت	های	گرانبهایی	صرف	آن	شده	به	کار	
بیاید	چه	راه	حلی	وجود	دارد؟«

تاکید	آیت	الله	
بر	 خامنه	ای	
کاربردی	و	عملی	
بودن	پژوهش	ها	
به	گونه	ای	است	

که	در	صورت	کاربردی	نبودن	و	عملیاتی	
نگشتن	تحقیقات،	آن	را	اتالف	وقت	و	هزینه	
می	دانند.	از	اینجاست	که	آیت	الله	خامنه	ای	
به	بحث	تولید	علم	نظر	می	کنند	و	بسنده	
کردن	به	آموخته	های	دیگران	را	مورد	نقد	
قرار	می	دهند.	به	تعبیر	ایشان:	»حفظ	کردن	
حرف	ها	و	گفته	ها	و	نوشته	هایی	که	معلوم	
نیست	همه	اش	چقدر	فایده	داشته	باشد	و	
درگیر	کردن	ذهن	جوانان	به	چیزی	که	غیر	
الزم	است،	باید	فکر	کرد،	باید	افراد	برگزیده	
و	شاخص	بنشینند	نظامی	را	طراحی	کنند	که	
جوان	ما	میل	به	پژوهش،	تعمق	و	تحقیق	پیدا	

کند.«]۱۱[

تولید	علم،	دغدغه		آیت	الله	خامنه	ای	در	امر	
پژوهش	است.	ایشان	عنوان	می	کنند	که:	
»آنچه	مهم	است،	تولید	علم	است.	تولید	علم	
یعنی	شکستن	مرزهای	علم	و	پیشرفت	کردن،	
با	تحصیل	علم	و	تبّحر	در	علوم	تفاوت	دارد.	
نه	اینکه	به	دومی	نیاز	نیست،	اما	دومی	کافی	
نیست.	اینکه	نوشته	و	تحقیق	و	فرآورده	های	
ذهن	دانشمندان	در	زمینه	علوم	مختلف،	چه	
علوم	انسانی،	چه	علوم	تجربی	بیاید	و	خوب	
دانسته	شود	و	همین	ها	محور	تشخیص	

و	معرفت	نهایی	انسان	شود،	چیز	مطلوبی	
نیست،	ما	می	بینیم	که	در	زمینه	های	مختلف	
تحقیق	و	پژوهش	
و	رسیدن	به	نظریه	
در	دنیای	مادی	
و	دنیای	غرب،	
مبنای	قابل	قبول	
و	مورد	اعتماد	نبوده،	بخصوص	در	زمینه	علوم	
انسانی	که	در	علوم	تجربی	و	در	فناوری	هم	اثر	

خودش	را	نشان	می	دهد.«]۱۲[
آیت	الله	خامنه	ای	با	التفات	بر	امر	پژوهش،	
بر	مولفه	هایی	انگشت	می	نهند	که	التفات	بدان	
می	تواند	گره	های	بسیاری	را	بگشاید.	توجه	
به	این	مولفه	ها	می	تواند	به	رشد	و	کاربردی	تر	
شدن	امر	پژوهش	بینجامد.	همچنین	می	تواند	
سراسیمگی	در	امور	حوزه	ها	را	نیز	به	نکاِت	
نیکی	مایل	کند:	»من	گاهی	راجع	به	مسائل	
حوزه	علمیه	فکر	می	کنم،	حقیقتا	یک	حالت	

سراسیمگی	پیدا	می	کنم...«.	

پی نوشت ها:
۱.	بیانات	سال	۱۳۷۰

۲.		بیانات	سال	۱۳۸۱،	در	دیدار	با	اساتید	دانشگاههای	کشور
۳.	سخنرانی	۸/۸/۸۲

۴.	سخنرانی	۱۴/۳/۸۵،	هفدهمین	سالگرد	ارتحال	امام	خمینی
۵.	بیانات	سال	۱۳۸۲

۶.	بیانات	در	جمع	بانوان	قرآن	پژوه
۷.	سخنرانی	اسفند	ماه	۱۳۷۰،	در	جمع	طالب	و	فضالی	حوزه	

علمیه	قم
۸.	سخنرانی	۱/۱۲/۷۰،	سخنرانی	در	اجتماع	طالب	و	فضالی	

حوزه	علمیه	قم
۹.	پیام	به	مناسبت	مراسم	فارغ	التحصیلی	موسسه	امام	خمینی،	

۱۱/۸/۷۵
۱۰.	دیدار	با	اساتید	دانشگاه،	۲۶/۹/۸۳

۱۱.	بیانات	سال	۱۳۸۷
۱۲.	بیانات	سال	۱۳۸۳

آیت الله خامنه ای تاکید بسیار دارند که 
پژوهش و تحقیق می باید به میدان عمل وارد 

شود و از کنج کتابخانه ها بیرون بیاید. 
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ــه	تحوالت	 یکی	از	تحوالتی	که	در	ادام
سال	های	اخیر	حــوزه	رخ	داده	و	همراه	با	
ــوزوی	سطح	سه	 ــدارج	حـ شکل	گیری	مـ
و	چهار،	فضای	علمی	حــوزه	را	به	سمت	
دانشگاهی	شدن	هر	چه	بیشتر	پیش	برده،	
»پایان	نامه	های	حوزوی«	است.	طالب	حوزه	
علمیه	نیز	بــرای	دریافت	مــدرک	تحصیلی	
خود	در	پایان	سطح	۳	و	همچنین	پایان	سطح	
۴	نیازمند	نوشتن	و	دفاع	از	یک	پژوهش	کامل	
شبیه	پایان	نامه	های	دانشگاهی	اند	و	تقریبا	
مسیری	مشابه	پایان	نامه	های	دانشگاهی	
را	باید	طی	کرده	و	تک	تک	مراحل	تصویب	
موضوع،	انتخاب	استاد	راهنما	و	مشاور	و	

نهایتا	جلسه	دفاع	را	پشت	سر	بگذارند.

ــده	 ــل	ایـ ــ ــه	اص ــک ــن ــر	از	ای ــظ ــرف	ن ــ ص
پایان	نامه	نویسی	برای	پایان	مقاطع	تحصیلی	
سطح	۳	و	۴	در	حوزه،	امری	درست	یا	نادرست	
است،	جای	تأمل	دارد	که	آیا	همان	روش	ها	و	
برنامه	های	دانشگاهی	که	امروز	به	الگوهای	
مسلم	فعالیت	های	علمی	حوزه	تبدیل	شده	
است،	به	درستی	در	حوزه	پیاده	شده	اند،	یا	
صرفا	به	صورت	ناقص	مورد	الگوبرداری	قرار	

گرفته	اند.
ــت	بــه	دنــبــال	تأمل	 ــادداشـ ــن	یـ در	ایـ
ــاره	یکی	از	ارکــان	مهم	در	باب	 بیشتر	درب
پایان	نامه	نویسی،	یعنی	»مسأله	پژوهش«	
ــوان	گفت	 ــت هستیم؛	رکــنــی	کــه	شــایــد	ب
بدون	آن،	پژوهش	و	تحقیق	اصال	محقق	

نمی	شود،	یا	اینکه	صرفا	تالش	های	محقق،	
به	جــمــع	آوری	مجموعه	ای	از	اطالعات	
ــوردن	آن	هـــا	در	قفسه	 ــاک	خـ و	نهایتا	خ
کتابخانه	ها	و	همچنین	به	هدر	رفتن	منابع	

انسانی	و	مالی	ختم	می	شود.
نگاهی	گــذرا	به	گزارش	های	مسئوالن	
دفتر	معاونت	پژوهش	حوزه	های	علمیه،	
و	همچنین	نگاهی	بــه	بانک	اطالعات	
ــوزوی	در	کتابخانه	 پــایــان	نــامــه	هــای	حـ
دیجیتال	دفــتــر	تبلیغات	اســالمــی،	به	
راحتی	نشان	می	دهد	که	با	کمیت	قابل	
توجهی	از	پژوهش	های	حــوزوی،	چه	به	
صــورت	مقاله	های	علمی	و	چه	به	صورت	
پایان	نامه	های	حوزوی	مواجه	هستیم؛	به	

نقد برخی از اصول پژوهشی در حوزه

ــران  ــگ ــش ــژوه پ
بی مسأله

حامد آقاجانی

در این یادداشت به دنبال تأمل بیشتر 
ــاره یکی از ارکـــان مهم در باب  درـب
پایان نامه نویسی، یعنی »مسأله پژوهش« 
هستیم؛ رکنی که شاید بتوان گفت 
بدون آن، پژوهش و تحقیق اصال محقق 
نمی شود، یا اینکه صرفا تالش های 
محقق، به جمع آوری مجموعه ای از 
اطالعات و نهایتا خاک خوردن آن ها در 
قفسه کتابخانه ها و همچنین به هدر رفتن 

منابع انسانی و مالی ختم می شود.
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خصوص	که	به	نسبت	سابقه	پایان	نامه		نویسی	
در	دانشگاه	های	کشورمان،	مدت	چندان	
ــادی	از	آغــاز	سنت	پایان	نامه	نویسی	در	 زی
حوزه	های	علمیه	نمی	گذرد.	سؤالی	که	با	
مشاهده	این	کمیت	و	روند	رو	به	افزایش	تعداد	

پایان	نامه	های	
ــه	 حـــــــــوزوی	ب
ذهـــن	مــی	رســد،	
ــت	که	 ــ ــن	اس ــ ای
خــشــت	اول	در	
پـــژوهـــش	هـــای	
حــوزوی	چیست	

و	ایــن	پژوهش	ها	بر	چه	مبنای	فکری	و	
روشــی	استوار	شــده	اســت.	به	بیان	بهتر،	
ــرای	چــه	انجام	 پــژوهــش	هــای	حـــوزوی	ب
می	شوند	و	قرار	است	این	پژوهش	ها	چه	نیازی	

را	برطرف	کنند؟
واضح	و	مبرهن	است	که	دانش	و	آگاهی،	
زمانی	باعث	ایجاد	تغییر	در	دنیای	بیرون	
مــی	شــود	و	ثــمــره	عملی	پــیــدا	می	کند	که	
این	دانــش،	ناظر	به	یک	واقعیت	بیرونی	و	
پاسخگوی	مشکلی	در	عالم	خــارج	باشد.	
فعالیت	علمی	و	پژوهش		تا	زمانی	که	بر	بستر	
پاسخ	گویی	به	یک	نیاز	واقعی	در	زندگی	
انسان	ها	شکل	نگیرد،	نمی	تواند	کارکرد	
واقعی	خود	را	به	دست	آورد.	حتی	گاهی	دو	
پژوهش	ممکن	است	در	ظاهر،	موضوعی	
مشابه	و	روشی	مشابه	داشته	باشند،	ولی	در	
عمل	تنها	یکی	از	آن	دو	قابل	استفاده	باشد.	
به	عنوان	مثال،	ممکن	است	یک	محقق	
حـــوزوی،	تحقیق	کند	و	با	صــرف	هزینه	و	

وقت	بسیار،	اطالعات	بسیار	گسترده	ای	در	
زمینه	نجوم	و	صور	فلکی	و	ماه	و	ستارگان	به	
دست	بیاورد	و	نهایتا	نتیجه	پژوهشش	کتابی	
می	شود	که	در	قفسه	یکی	از	ده	ها	کتابخانه	
بزرگ	قم	بایگانی	می	گردد،	ولی	در	همان	
زمـــان،	محققی	
دیگر	بــا	نگاه	به	
سردرگمی	مردم	
در	آغاز	ماه	رمضان	
ــال	آن،	 ــب ــه	دن و	ب
ــروز	اختالفاتی	 بـ
در	اعــالم	روز		عید	
سعید	فطر،	پژوهش	مختصرتری	را	انجام	دهد،	
ولی	پژوهش	او	بتواند	نهایتا	این	مشکل	را	در	

جامعه	امروز	ایران،	مرتفع	سازد.
ــوق،	دارای	پرسش	 هــر		دو	پــژوهــش	ف
بودند	و	چه	بسا	هر	دو	از	روشی	صحیح	در	
جمع	آوری	اطالعات	خود	و	استنتاج	بر	
اســاس	آن	هــا	استفاده	کــرده	باشند،	ولی	
یکی	از	آن	ها	که	بر	محور	»پرسش«	شکل	
گرفته	بود،	نهایتا	منجر	به	انباشتی	جدید	
از	اطالعات	غیر	قابل	استفاده	می	شود،	
ولــی	دیــگــری	کــه	پژوهشش	معطوف	به	
ــود،	نتیجه	تالشش	به	 یــک	»مــســألــه«	ب
زودی	در	عرصه	عمل	مورد	استفاده	قرار	
گرفته	و	مبنای	تغییر	و	پیشرفتی	در	جامعه	
می	شود.	اما	گویا	بسیاری	از	پژوهش	ها	
و	پایان	نامه	های	حــوزوی	صرفا	به	دنبال	
گسترده	تر	کــردن	محدوده	دانــش	و	علم	
در	زمینه	هایی	هستند	که	لزوما	ربطی	به	

مشکالت	و	مسائل	بیرونی	ندارند

ــق مــیــان  ــی ـــدم تــفــکــیــک دق   ع
»پرسش« و »مسأله«

به	نظر	می	رسد	بر	خالف	روش	جاری	
در	مؤسسات	دانشگاهی	ایــران	و	دیگر	
ــن	یک	 نــقــاط	جــهــان	کــه	مهم	ترین	رک
تحقیق،	»مسأله«	آن	است	و	اصال	دفاع	
از	این	بخش	از	پژوهش،	منجر	به	تصویب	
موضوع	آن	و	اختصاص	بودجه	برای	انجام	
آن	می	شود،	در	پایان	نامه	های	حوزوی،		
صرف	وجود	»پرسش«	برای	تصویب	آن	
کفایت	می	کند.	به	دیگر	سخن،	بسیاری	از	
پژوهش	ها	و	پایان	نامه	های	حوزوی	صرفا	
به	دنبال	گسترده	تر	کردن	محدوده	دانش	
و	علم	در	زمینه	هایی	هستند	که	لزوما	
ربطی	به	مشکالت	و	مسائل	بیرونی	ندارند	
و	حتی	اگر	در	ذهن	پژوهش	گر،	چنین	
مسأله	هایی	وجود	داشته	است،	لزومی	به	
بیان	صریح	و	دقیق	آن	در	ابتدای	پژوهش	
خــود	احــســاس	نــکــرده	و	توانسته	است	
پژوهشش	را	به	همان	صورت	تصویب	و	

دفاع	کند. 
به	عنوان	مثال،	پایان	نامه	ای	با	عنوان	
»بدیهیات	اولیه	زیرساخت	های	معرفت	
بشری	)از	منظر	اندیشمندان	مسلمان(«	
در	ســال	۱۳۸۹	به	عنوان	رساله	سطح	
۳	حــوزه،	دفــاع	شده	اســت.	نویسنده	این	
رساله،	پرسش	تحقیق	خود	را	تبیین	کرده،	
ولی	لزومی	به	تبیین	مسأله	ندیده	است،	
یا	شاید		اصال	مسأله	ای	در	کنار	نبوده	و	
ــاره	اهمیت	بحث	 به	بیان	خود	وی	»درب
از	بدیهیات	اولیه،	همین	بس	که	بحثی	

دانش و آگاهی، زمانی باعث 
ایجاد تغییر در دنیای بیرون می شود و 
ثمره عملی پیدا می کند که این دانش، 

ناظر به یک واقعیت بیرونی و پاسخگوی 
مشکلی در عالم خارج باشد. 
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ــاره	شالوده	معرفت	و	زیرساخت	های	 درب
دانش	است«.	به	عبارت	بهتر،	همین	که	

این	اطالعات	از	
اهمیت	باالیی	
بــرخــوردارنــد،	
تــوجــیــهــی	کافی	
برای	صرف	وقت	و	
هزینه	برای	انجام	
چنین	تحقیقی	

ــرار	نــبــوده	که	 محسوب	شــده	و	لــزومــا	ق
مسأله	ای	توسط	این	پژوهش	حل	شود	و	یا	

مشکلی	مرتفع	گردد.
اگر	نتایج	فرایند	پژوهش	و	تحقیق	را	
بــه	عــنــوان	کــاالیــی	ارزشمند	محسوب	
کنیم،	مسأله	تحقیق،	بیانگر	ذی	نفعان	و	
مشتریان	این	کاالست.	این	نتایج	هر	قدر	
هم	ارزشمند	و	مهم	باشند،	اگر	مشتری	ای	
نباشد	که	از	آن	هــا	استفاده	کند،	چرا	
باید	در	اولویت	قــرار	گیرند؟	شبیه	این	
است	که	مردم	شهری	که	دریا	و	رودخانه	
ــد،	مشغول	ســاخــت	کشتی	های	 ــدارن ن
مسافرتی	و	تجاری	بسیار	پیشرفته	شوند	
و	پس	از	ساخت	آن	کشتی	ها،	آن	ها	را	در	
بیابان	های	اطراف	شهرشان	انبار	کنند	
و	هر	سال	در	گزارش	خود	از	افزایش	آمار	
کشتی	های	تولیدی	خود	سخن	بگویند.

البته	پایان	نامه	های	بسیاری	نیز	نوشته	
شده	که	به	درستی	بر	بستر	یک	نیاز	بیرونی	
و	یک	مسأله	واقعی	نوشته	شده	اند	و	به	
احتمال	زیاد	پس	از	دفاع	نیز	این	قابلیت	را	
داشته	اند	که	در	حل	آن	مسأله	نقشی	ایفا	

کنند.	نمونه	هایی	همچون	»بررسی	علل	
شیوع	خرافات	در	جامعه	دینی	و	راهکارهای	
ــا	آن«،	 مـــبـــارزه	ب
نوشته	جعفر	جوان	
هوشیار	نیز	در	میان	
ــامــه	هــای	 ــان	ن ــای پ
حــــــوزوی	دیـــده	
می	شود	که	تبیین	
مسأله	را	جدی	
گرفته	و	آن	را	به	عنوان	نقطه	شروع	تحقیق	

خود	در	نظر	گرفته	است.
این	فضای	کلی	بر	حوزه	حاکم	است	که	
پژوهش	گران	حوزوی	بیش	از	اینکه	به	سیر	
در	متن	جامعه	و	شناخت	علمی	پدیده	های	
اطــراف	خود	عالقه	داشته	باشند،	مرور	
چند	باره	و	چند	ده	باره	اطالعات	نظری	را	

ترجیح	می	دهند.

ــوری« و ســوق  ــح ــش م ــرس    »پ
دادن تحقیق به سمت تحقیقات 

کتابخانه ای
از	دیگر	پیامدهای	کم	رنگ	بودن	»مسأله«	
و	اکتفا	به	»پرسش«	در	تدوین	طرح	های	
ــردن	تحقیقات	 پژوهشی،	ســوق	پیدا	ک
حوزوی	به	سمت	تحقیقات	کتابخانه	ای	و	
فراوری	های	چند	باره	اطالعات	و	دانش	
انباشته	در	کتب	پیشین	است؛	طبیعتا	کسی	
که	به	دنبال	صرف	مقایسه	دیدگاه	های	دو	
تن	از	شخصیت	های	علمی	در	قرن	هفتم	
هجری	است،	تا	وقتی	که	تحقیقش	ناظر	
به	یک	مسأله	امروزی	نباشد،	نیازی	به	کار	
میدانی	و	بررسی	برای	شناخت	مسأله	ندارد	
و	می	تواند	همه	پژوهش	خود	را	در	کتابخانه	
انجام	دهد.	ولی	همین	تحقیقات	تاریخی	
و	کامال	نظری،	اگر	ربطی	به	یک	مسأله	

بسیاری از پژوهش ها و 
پایان نامه های حوزوی صرفا به دنبال 

گسترده تر کردن محدوده دانش و علم 
در زمینه هایی هستند که لزوما ربطی به 

مشکالت و مسائل بیرونی ندارند.
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روز	پیدا	کند،	دست	کم	در	مواردی	نیازمند	
تحقیقات	اکتشافی	برای	شناخت	مسأله	

خواهد	بود.
ــن	حـــال،	و	ضمن	پــذیــرش	اینکه	 بــا	ای
تحقیقات	کتابخانه	ای	ارزشــی	کمتر	از	
تحقیقات	میدانی	ندارند،	این	فضای	کلی	
ــوزه	حاکم	اســت	کــه	پژوهش	گران	 بــر	ح
حوزوی	بیش	از	اینکه	به	سیر	در	متن	جامعه	
و	شناخت	علمی	پدیده	های	اطــراف	خود	
عالقه	داشته	باشند	که	چه	بسا	ارتباطی	
مستقیم	نیز	با	شرح	وظایف	و	توانایی	هایی	
آن	ها	دارد،	مرور	چند	باره	و	چند	ده	باره	

اطالعات	نظری	را	ترجیح	می	دهند.
الــبــتــه	مــســائــلــی	نظیر	شبهه	ربـــا	در	
بانک	داری	های	جمهوری	اسالمی	ایران،	
مسائل	حقوقی	مرتبط	با	ازدواج	و	طالق،	
مسائل	زیرمجموعه	موضوع	ارث	و…،	از	
دیرباز	مورد	توجه	حوزه	علمیه	و	عالمان	
دین	بوده	و	اتفاقا	تالش	عالمان	دینی	برای	
شناخت	این	مسائل	در	متن	جامعه،	آن	ها	
را	به	افــرادی	حاضر	در	مناسبات	زندگی	
روزمره	مردم	تبدیل	کرده	است.	ولی	دامنه	
مسائلی	که	به	طور	مستقیم	یا	غیر	مستقیم،	
تحت	شرح	وظایف	و	تخصص	حوزه	علمیه	
ــرار	می	گیرد	و	حــوزه	علمیه	همچنان	 ق
جریان	زنده	و	فعالی	برای	شناخت	آن	ها	

ندارد	نیز	بسیار	گسترده	است.	
مسائل	گسترده	تحت	موضوع	بلوغ	و	
روابط	زن	و	مرد	در	بستر	تحوالت	ارتباطی	
چند	دهه	اخیر،		مسائل	مربوط	به	رسانه	و	
ارتباطات	مجازی	در	دنیای	امــروز	مردم	

ایـــران،	اخـــالق	پزشکی،	پرسش	های	
بی	پاسخ	فقهی	در	علم	ژنتیک	و	هزاران	
مسأله	بی	پاسخ	دیگری	که	مردم	را	گاهی	
به	ورطه	تشکیک	در	اصل	دین	و	ایمان	خود	
می	کشاند،		هنوز	آن	طور	که	باید	مورد	توجه	
حوزه	علمیه	و	پژوهش	گران	حوزوی	قرار	

نگرفته	است.
قابل	انکار	نیست	که	مؤسسات	تخصصی	
ــوزوی	 ــادی	بــا	محوریت	فــضــالی	ح زیـ
به	وجــود	آمــده	انــد	و	دربــاره	موضوعات	

و	مــســائــل	ایــن	
چنینی	فعالیت	
می	کنند،	ولی	
بــه	هــر	حــال	این	
شیوه	پژوهش	و	
این	مبنای	کلی	در	
پژوهش	ها	هنوز	
به	جریان	اصلی	

پژوهش	در	حوزه	تبدیل	نشده	است.	فقدان	
روش	شناسی	منسجم	و	شناخته	شده	برای	
بررسی	و	شناخت	مسائل	فوق	الذکر،	به	
خوبی	گویای	این	مطلب	است	که	گفتمان	
غالب	بــر	حــوزه	علمیه،	دغــدغــه		چنین	
پژوهش	هایی	را	نـــدارد.	دلیل	واضح	تر	
اینکه	هنوز	حتی	»روش	تحقیق	و	پژوهش	
کتابخانه	ای«	به	عنوان	یک	درس	جنبی	نیز	
در	سرفصل	های	علمی	حوزه	علمیه	قرار	
نگرفته	است	و	طالب	عالقه	مند،	انگار	که	
قرار	است	فعالیتی	شخصی	را	دنبال	کنند،	
باید	به	صورت	فردی،	گلیم	خود	را	از	آب	
بیرون	بکشند	و	روش	تحقیق	را	بیاموزند؛	

چــه	رســد	بــه	فراگیری	و	تسلط	طــالب	و	
ــه	روش	هـــای	 ــوزوی	ب ــران	حـ ــژوهــش	گ پ
تحقیق	میدانی،	روش	تحقیق	در	علوم	
ــای	جدیدتری	نظیر	 اجتماعی	و	روش	ه

»تحقیقات	کیفی«	در	علوم	انسانی.
در	پایان،	خالی	از	لطف	نیست	که	اشاره	ای	
نیز	داشــتــه	باشیم	بــه	»ســنــد	اســتــانــدارد	
تعریف	پژوهش«	که	چند	سال	پیش	توسط	
معاونت	پژوهش	حــوزه	منتشر	شد.	طبق	
گزارشی	که	در	ابتدای	این	سند	منتشر	شده	
است،	تحقیقات	
ــه	ای	 ــان ــخ ــاب ــت ک
گـــــروه	مــتــولــی	
تدوین	ایــن	سند،	
به	این	جمع	بندی	
رسیده	بوده	است	
ــه	پـــژوهـــش	 ــ ک
یعنی	»تــالشــی	
روشمند	برای	پاسخ	به	مسأله«.	ولی	همین	
تعریف	وقتی	به	دانشوران	و	صاحب	نظران	
حوزوی	عرضه	شده	و	نظر	آن	ها	در	این	باره	
به	دست	آمده	است،	نهایتا	قید	»مسأله«	
از	تعریف	استاندارد	پژوهش	خــارج	شده	
و	»فرایند	تولید	دانــش«	به	عنوان	تعریف	
استاندارد	پژوهش	در	نظر	گرفته	شده	است	
که	نشان	می	دهد	باور	عمومی	حاکم	بر	ذهن	
اندیشمندان	و	صاحب	نظران	حــوزوی،	
چنین	است	که	پژوهش	بیش	از	اینکه	به	
»حل	مسائل«	مربوط	باشد،	تالشی	است	
برای	گسترش	محدوده	»دانش«؛	حتی	اگر	

نفع	مستقیمی	در	آن	نباشد.

 این فضای کلی بر حوزه حاکم 
است که پژوهش گران حوزوی بیش 

از اینکه به سیر در متن جامعه و شناخت 
علمی پدیده های اطراف خود عالقه 

داشته باشند، مرور چند باره و چند ده باره 
اطالعات نظری را ترجیح می دهند. 
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    جناب آقای مهدوی راد، به مناسبت 
ــم به بررسی  هفته پژوهش سعی داری
جایگاه پژوهش در حوزه های علمیه از 
منظرهای مختلف بپردازیم. به نظر شما در 
سال های اخیر چه تحولی در پژوهش های 

دینی و حوزه های علمیه رخ داده است؟

اگر	بخواهیم	درباره	تحقیق	و	پژوهش	
موضوعات	دینی	در	سی	و	اندی	سال	پس	
ازانقالب	سخن	بگوئیم	و	یا	برآیند	تالش	ها	و	
کوشش	های	فاضالن	حوزوی	و	دانشگاهی	را	
ارزیابی	کنیم،	به	سادگی	نمی	توان	نظر	داد	و	یا	از	
کنار	آن	گذشت.	ما	در	برخی	از	حوزه	ها	در	پیش	

از	انقالب	هیچ	تحقیق	و	پژوهش	قابل	توجهی	
نداشتیم	و	به	جرأت	می	توان	گفت	گاهی	یک	
نگاه	علمی	هم	نبود.	مثال	در	حوزه	تاریخ	علم،	
تاریخ	حدیث	و	تاریخ	کالم	و…	–	اگر	چه	در	غرب	
نیز	پژوهش	در	این	زمینه	سابقه	زیادی	ندارد،	
ما	مطلقا	پژوهشی	نداشتیم.	در	حوزه	های	کلی	

پژوهش  حوزه در گفت وگو با 
حجت االسالم و المسلمین مهدوی راد؛

نــیــازمــنــد نقد 
جدی پژوهش در 
حوزه های علمیه 

هستیم
حجت االسالم والمسلمین محمدعلی 
مهدوی راد، از نویسندگان و پژوهشگران 
حوزوی، و متخصص در مسائل تفسیر 
و علوم قرآن و مدیر کتابخانه تخصصی 
تفسیر و علوم قــرآن اســت که ضمن 
ــار مختلف علمی، سابقه  تألیف آث
تدریس در حوزه و دانشگاه را نیز دارد. 
سردبیری مجله حوزه از شماره ۱۶ تا 
۳۶ و نیز بنیانگذاری و سردبیری مجله 
»آینه پژوهش« از سال ۱۳۶۹، تا امروز 
که به بررسی و نقد آثــار علمی دینی 
می پردازد، نشان از دغدغه های استاد 
مهدوی راد دارد. در خصوص آسیب ها 
و مشکالت پژوهش به ویژه در عرصه 
دین و حوزه های علمیه با وی به گفتگو 

نشستیم.
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هم	اگر	پژوهش	را	ارزیابی	کنیم،	به	نظر	من	
مطلوب	است.	البته	با	توجه	به	داعیه	و	ادعای	
ما	و	با	توجه	به	امکاناتی	که	در	اختیاز	داریم،	
مقبول	نیست،	ولی	می	شود	گفت	که	مطلوب	

است.

     بر اساس نظر حضرت عالی، 
چه آسیب هایی متوجه پژوهش در 

حوزه های علمیه است؟
آنچه	که	برای	من	اهمیت	دارد	و	در	مواردی	
هم	به	آن	صریحا	و	با	حساسیت	تاکید	کرده	ام،	
آسیب	های	پژوهش	در	روزگار	معاصر	ماست	و	
فرقی	بین	پژوهش	های	حوزوی	و	دانشگاهی	
نیست.	شاید	برخی	در	دانشگاه	پررنگ	تر	است	
و	برخی	دیگر	در	پژوهش	های	حوزوی.	هنوز	
که	هنوز	است	ما	در	حوزه	پژوهش،	از	مطالعه	
گسترده	و	مستند	و	کاوش	در	مواد	و	مقدمات	

پژوهش	رنج	می	بریم.
امروز	مخصوصا	با	در	اختیار	داشتن	امکانات	
مختلف	از	جمله	رایانه	و	امکانات	نرم	افزاری،	
این	مرحله	تقریبا	سهل	شده	است.	محققان	
و	اصحاب	پژوهش	می	گویند	که	پژوهش	
نتیجه	دو	مرحله	است:	گردآوری	و	داوری.	ما	
در	مرحله	گردآوری،	مواد	الزم	را	جمع	می	کنیم	
و	در	داوری،	بر	پایه	این	مواد	با	نقشه	راهی	که	
داریم	پژوهش	را	سامان	نهایی	می	دهیم.	در	
بخش	گردآوری،	متاسفانه	هنوز	از	مطالعه	
گسترده	و	گردآوری	مواد	الزم	برای	پی	افکندن	
ساختمان	محکم	رنج	می	بریم.	مراد	من	
تل	انبار	کردن	نام	انبوهی	از	کتاب	ها	در	پاورقی	
نیست،	مراد	این	است	که	منابع	به	خوبی	دیده	

و	ارزیابی	شود،	اثرپذیری	ها	و	اثرگذاری	ها	
به	درستی	نشان	داده	شود؛	که	چنین	اتفاقی	

نمی	افتد.
مسأله	عجیب	و	حیرت	آوری	که	دامن	گیر	
پژوهش	است	و	با	نهایت	تاسف	همین	ماه	
گذشته	من	با	۴	مورد	مواجه	شدم	و	در	برخی	
موارد	از	سوی	شخصیت	های	قابل	توجه	و	
دارای	جایگاه	علمی	بوده،	»سرقت	علمی«	
است!	خیلی	فاجعه	بار	است	که	ما	به	صورت	
بسیار	هولناکی	کمیت	گرا	شده	ایم	و	بر	اساس	
عناوین،	داوری	می	کنیم	که	فالنی	۲۰	مقاله	

دارد	و	آن	یکی	چقدر	دیگر.
متاسفانه	به	خاطر	خودباختگی	-به	قول	
شهید	مطهری	که	می	گفت	در	مقابل	غربی	ها	

دچار	استسباع	
خودباختگی	 و	
هستیم-	در	مقابل	
غربی	ها،	ناچار	
هستیم	آمار	مقاالت	
خود	را	باال	ببریم،	

کمیت	گرایی	سیطره	افکنده	است	و	همه	
تالش	می	کنند	به	عدد	بیفزایند	و	همین	باعث	

افزایش	سرقت	علمی	است.
چندی	پیش	بنده	واسطه	انتشار	یک	مقاله	
بسیار	خوب	شدم	تا	در	مجله	ای	منتشر	شود.	
عزیزان	مسئول	مجله	اطالع	دادند	که	
متاسفانه	این	مقاله	از	سوی	فردی	دیگر	چند	
سال	پیش	در	همین	مجله	منتشر	شده	است.	
یعنی	نویسنده	محترم،	مقاله	ای	را	از	مجله	ای	
بدون	هیچ	تغییر	به	نام	خود	به	بنده	داده	تا	با	
تایید	من	در	همان	مجله	چاپ	شود!	یا	اخیرا	

بزرگواری	۴	رساله	را	در	کنار	یکدیگر	قرار	داده	
و	در	موضوع	فلسفه،	ظاهرا	کتاب	سنگینی	
منتشر	کرده	است	و	حتی	به	خود	زحمت	تهیه	
یک	مقدمه	را	نداده	و	مقاله	دیگری	را	به	عنوان	

مقدمه	کتاب	آورده	است.
این	مسائل،	آفت	بسیار	بزرگی	است	که	
پژوهش	را	تهدید	می	کند	و	شاید	عامل	اصلی	
آن،	وجود	امکانات	مختلف	نرم	افزاری	و	
سخت	افزاری	است	که	به	راحتی	به	همگان	
امکان	می	دهد	مطلبی	را	به	نام	خود	منتشر	
کنند	و	در	ظرف	چند	روز،	به	ظاهر	مولف	شوند.	
واقعا	باید	یک	فکر	اساسی	برای	این	امر	کرد.

آفت	سوم	به	نظر	من،	عدم	ِاحکام	و	اتقان	آثار	
است	که	از	این	جهت	هم	واقعا	رنج	می	بریم.	
پیامبراکرم	)ص(	
فرمودند:	خداوند	
متعال	بنده	ای	را	
رحمت	کرده	است	
که	چون	کاری	را	
انجام	می	دهد،	در	
نهایت	استواری	باشد.	پژوهش	لوازم	و	شرایطی	
دارد	و	متاسفانه	باید	گفت	برخی	از	پژوهش	ها	

این	لوازم	و	شرایط	را	رعایت	نمی	کنند.
بنده	در	سرمقاله	شماره	۵	مجله	آینه	پژوهش،	
از	شخصیت	های	بسیار	مهمی	یاد	کرده	ام	که	
در	همین	روزگار	معاصر،	علیرغم	امکاناتی	که	
در	اختیارشان	است،	ادعاهایی	کرده	اند	که	یک	
طلبه	چند	سال	درس	خوانده،	اگر	از	حوزه	علم	
گاهی	هایی	داشته	باشد،	به	خوبی	 آن	رشته	آ
متوجه	اشتباه	آن	ادعا	می	شود.	تامل	نکردن،	
بر	هم	نهشتن	اطالعات	و	نسنجیدن	آن،	

 مسأله عجیب و حیرت آوری که دامن گیر 
پژوهش است و در برخی موارد از سوی 

شخصیت های قابل توجه و دارای جایگاه علمی 
بوده، »سرقت علمی« است!
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آفت	های	بزرگی	است.	من	آثاری	را	می	توانم	
به	شما	نشان	دهم	که	در	ظرف	۵۰	صفحه،	
دچار	چند	تناقض	کامال	آشکار	شده	است.	یعنی	
در	صفحه	ای	چیزی	گفته	و	۳۰	صفحه	بعد	همان	

حرف	را	نقض	
کرده	است.	این	
ایراد	هم	دالیلی	
دارد؛	یا	آنکه	نقشه	
راه	دقیقی	ندارد	
که	براساس	آن	

حرکت	کند،	و	یا	آنکه	تامل	های	دقیقی	ندارد	و	
این	اتفاق	می	افتد.

آخرین	آسیبی	که	به	نظرم	می	رسد،	این	
است	که	همچنان	از	غیاب	مخاطب	رنج	
می	بریم.	یعنی	دقت	نمی	کنیم	برای	چه	
کسی،	چرا	و	برای	پر	کردن	چه	خألهایی	
می	نویسیم.	اخیرا	کتاب	های	کتابخانه	ام	را	
منظم	می	کردم.	تعجب	کردم	که	کتاب	در	
زمینه	شخصیت	امام	باقر	علیه	السالم	خیلی	
کم	است.	درباره	برخی	ائمه،	مثال	امام	رضا	
علیه	السالم	و	پس	از	ایشان،	اطالعات	کم	
است،	اما	درباره	امام	باقر	به	خاطر	مرحله	
زمانی،	اطالعات	خیلی	زیادی	داریم	و	
پیام	های	مهمی	در	مقطع	زمانی	زندگانی	
ایشان	وجود	دارد،	اما	کتاب	و	پژوهش	در	
این	زمینه	کمتر	انجام	و	منتشر	شده	است.	
معلوم	می	شود	نویسنده	های	ما	به	این	سمت	
حرکت	می	کنند	که	در	عرصه	هایی	مطلب	
بنویسند	که	دارای	منشورات	زیادتر	است	و	با	
کمی	قلم	زنی	و	تغییرات	در	کتاب	ها	و	مقاالت	

منتشر	شده،	بتوانند	کتابی	منتشر	کنند.

در	میراث	ما	آمده	است	که	اگر	یک	روایت	
را	به	درستی	فهم	و	گزارش	کنید،	بهتر	است	
از	اینکه	هزار	حدیث	را	حفظ	یا	روایت	کنید،	یا	
آنکه	در	قیامت	از	ما	سوال	نمی	کنند	که	چقدر	
کار	خیر	کرده	اید،	
بلکه	می	پرسند	
این	کارهای	خیر	
را	چطور	انجام	
داده	اید.	فرموده	
شده:	»لیبلوکم	
احسن	عمال«،	و	نفرمود:	»اکثر	عمال«.	اینها	
نکاتی	است	که	قابل	تامل	است.	ان	شاءالله	

امیدواریم	که	کارهای	خوبی	انجام	شود.
برخی	از	بزرگان	از	نظر	تعداد،	کارهای	کمی	
داشتند،	اما	اتقان	و	تاثیرگذاری	آن	زیاد	بود.	
خألی	را	با	کارهای	خود	پر	کرده	اند	که	مفید	
قرار	گرفته	است.	چقدر	خوب	است	که	همه	
پژوهش گران	ما	چنین	عمل	کنند.	پژوهش،	

حقا	و	انصافا	میدان	بسیار	شیرینی	است.

     بــه نظر مــی رســد بهترین راه 
جلوگیری از گسترش این آفت ها، آن 
است که آثار پژوهشی در فضای علمی 
کشور مــورد نقد و بررسی قــرار گیرد. 
بهترین نمونه آن، مجله آینه پژوهش 
ــت جناب عالی، از ۲۵  است که با درای
سال پیش تاکنون منتشر می شود. در 
آن زمان، گستره انتشار محتوای علمی 
در کشور، مثل امروز نبوده، ولی می بینیم 
مجله ای مانند آینه پژوهش وجود نداشته 
و چه بسا نیاز بوده چندین مجله مانند آن 

در عرصه های تخصصی علوم منتشر 
شود. نظر شما در این باره چیست؟

کامال	با	شما	موافق	هستم.	یادم	است	شماره	
۱۷	یا	۱۸	آینه	پژوهش	در	مرحله	انتشار	بود	که	
مقام	معظم	رهبری	در	یک	گفتگو	در	نمایشگاه	
کتاب،	فرمودند	که	الزم	است	در	هر	موضوعی	
از	موضوعات	تمدن	اسالمی،	یک	مجله	
جدی	نقد	داشته	باشیم.	این	خیلی	مهم	است.	
همان	طور	که	فرمودید،	در	این	۲۵	سال	واقعا	

فضا	عوض	شده	است.	
ما	در	آن	سال	های	نخستین،	برای	جمع	آوری	
مطلب	و	انتشار	این	مجله،	مشکالت	خیلی	
زیادی	داشتیم	و	رنج	کشیدیم.	ولی	امروز	فضا	
بسیار	متفاوت	شده	است.	ممکن	است	چنین	
کاری	برای	مراکز	خصوصی،	کمی	دشوار	
باشد،	ولی	مراکز	دولتی	قطعا	می	توانند	چنین	

کاری	انجام	دهند.
مجله	آینه	پژوهش	را	دفتر	تبلیغات	اسالمی	
متولی	شده	است	و	مراکز	دیگر	هم	در	سایر	
عرضه	های	تخصصی	می	توانند	چنین	کاری	
انجام	دهند.	الزم	است	مجالت	نقد	گسترش	
پیدا	کند	و	میراث	شکل	گرفته	و	نشر	یافته،	به	
درستی	نقد	شود.	من	در	جایی	نوشتم	که	کاش	
خود	مؤلفان	و	پژوهش	گران،	کارهای	خود	را	
نقد	کنند	و	در	مجالت	علمی	منتشر	کنند.	به	
تعبیر	مرحوم	باستانی	پاریزی،	همه	بنشینیم	
خود	را	مشتمال	دهیم.	آن	مرحوم	پس	از	انتشار	
۶۰	جلد	کتاب،	به	نقد	آثار	خود	پرداخت	و	همه	
نقدهایش	را	در	کتابی	با	عنوان	»خود	مشت	و	
مال«	منتشر	کرد	و	به	خوبی	بررسی	کرد	که	کجا	

چگونه	اشتباه	کرده	است.

 کمیت گرایی سیطره افکنده 
است و همه تالش می کنند به عدد 

بیفزایند و همین باعث افزایش 
سرقت علمی است.
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نقد پژوهش های حوزوی در گفت وگو با 
حجت االسالم و المسلمین رضا مختاری

صفرپژوهی؛
 مهمترین ضعف پژوهشی حوزه
حجت االسالم والمسلمین رضا مختاری از استادان 
حوزه علمیه قم و از شاگردان حضرات آیات عظام بهجت، 
تبریزی، جوادی آملی، سبحانی، شبیری زنجانی، مظاهری 
و وحید خراسانی است. وی همچنین مؤسس و مدیر 
موسسه کتاب شناسی شیعه است. این مؤسسه تاکنون آثار 
گرانقدری در زمینه های فقه و تاریخ منتشر کرده که از جمله 
آنها می توان به کتاب »جرعه ای از دریا« که مجموعه ای از 
خاطرات آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی 
است، اشاره نمود. حجت االسالم والمسلمین مختاری 
همچنین آثار مختلفی در زمینه های فقهی، تاریخی و 
اخالقی به زبان های فارسی و عربی منتشر نموده که 
معروف ترین آنها »سیمای فرزانگان« در شرح حال علمای 
شیعه است. شایان ذکر است که او مدیر مسؤول دو فصلنامه 
کتاب شیعه نیز می باشد. درباره مسأله وضعیت پژوهش در 

حوزه پای سخن این استاد حوزه نشستیم.

ــاره وضعیت علمی فعلی        درب
حوزه دو دیدگاه ظاهرا متناقض وجود 
دارد. بعضی بزرگان حوزه همچون 
آیت الله العظمی شبیری زنجانی 
در بیانات خود به افت علمی طالب 
اشــاره دارنــد و طبعا وضعیت علمی 
حوزه را مناسب حوزه نمی دانند؛ و 
در سوی دیگر برخی فضال معتقدند 
وضعیت علمی افــت نکرده است 
و اتفاقا نسبت به ســال هــای پیش 

ــد چشم گیری هم  از انــقــالب رش
کرده است. مستند این دسته البته 
حجم تحقیقاتی است که در حوزه 
تولید می شود. نظر شما در این باره 

چیست؟
در	مقایسه	با	گذشته،	افت	علمی	هست.	
مثال	در	گذشته	یک	طلبه	خوش	فکر	
خوش	استعداد	اهل	مطالعه	و	مباحثه،	در	
۳۰	سالگی	تا	۴۰	سالگی	به	اجتهاد	می	رسید	
و	بار	علمی	خودش	را	می	بست	و	نوبت	

ثمردهی	اش	می	رسید.	اگر	زندگی	شهید	
ثانی	را	ببینید،	۵۴	سال	عمر	کرده	است،	ولی	
آثاری	که	از	شهید	باقی	مانده،	در	حدود	۲۸ 
جلد	وزیری	می	شود	که	در	موسوعه	شهید	
ثانی	چاپ	شده	و	با	مقدمه	و	فهرست،	۳۰	جلد	
شده	است.	بخشی	از	آثار	ایشان	هم	بین	رفته	
و	اینها	فقط	آثار	برجای	مانده	است.	عالوه	
بر	آنکه	ایشان	برای	تحصیل	به	حوزه	های	
مختلف	مثل	حوزه	مصر	و	دمشق	سفر	کرده،	
شاگرد	تربیت	کرده	و	مدتی	را	هم	از	دست	
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حکومت	مخفی	بوده	است.	شهید	اول	نیز	
همینطور	است.	تولد	ایشان	حدود	۷۲۴	و	
شهادت	شان	۷۸۶	است	که	حدود	۶	دهه	
زندگی	کردند،	اما	آثار	ایشان	هنوز	مورد	توجه	

است.
اما	امروز	اینطور	نیست.	طلبه	بعد	از	سیکل	
و	یا	دیپلم	وارد	حوزه	می	شود	و	در	حدود	۳۰ 
سالگی	وارد	درس	خارج	می	شود	و	۱۰	تا	۱۵ 
سال	در	درس	خارج	شرکت	می	کند	و	وقت	
ثمردهی،	توانش	از	بین	می	رود؛	چون	وارد	
مشکالت	زندگی	شده	است.	از	یک	طرف	ما	
دیر	مشغول	تحصیل	می	شویم،	در	صورتی	که	

سابقا	گاهی	افراد	
از	ابتدای	تحصیل	
وارد	حوزه	می	شدند	
و	گاهی	هم	حداکثر	
پس	از	۵	سال	
تحصیل،	وارد	حوزه	
می	شدند.	از	طرف	

دیگر	مشکالت	زندگی	امروز	هم	مؤثر	است	
که	البته	این	مسأله	قبال	هم	بوده،	ولی	کمتر	
به	آن	توجه	می	شده؛	لذا	بازدهی	کم	شده	

است.
اتقانی	که	در	کارهای	گذشتگان	وجود	
داشته،	مثل	عناوین	میرفّتاح	یا	کتاب	های	
فقهی	شیخ	انصاری	که	در	اوج	است	و	آثار	
کاشف	الغطاها	و	دیگران	را	وقتی	با	تولیدات	
فکری	امروز	مقایسه	می	کنیم،	متوجه	افت	
کارهای	امروز	می	شویم.	این	معنای	افت	
علمی	است،	و	اال	کارهای	علمی	زیادی	
انجام	می	شود	که	درصد	زیادی	هم	ممتاز	

و	قابل	توجه	است،	ولی	این	مشکل	را	باید	
درمان	کرد.

مقداری	از	این	افت	ناشی	از	این	است	که	
قبال	انگیزه	برای	کتاب	خواندن	و	ممحض	
بودن	در	تحقیق،	خیلی	بیشتر	بوده	است.	
حتی	در	مقایسه	دوره	خود	ما	با	دوره	قبل،	
طالب	قبل	خیلی	جدی	تر	بودند؛	هم	در	کتاب	
خواندن	و	هم	در	تحقیق	و	کتاب	خریدن	
و	مباحثه	کردن.	امروز	الاقل	در	طیفی	
از	طالب،	نوعی	بی	حالی	و	بی	انگیزگی	
مشاهده	می	شود.	اگر	در	قدیم	کتابی	معرفی	
می	شد،	معموال	طالب	پیگیری	می	کردند	که	
کتاب	را	کجا	یا	
کدام	کتابخانه	
دارد	که	بروند	و	
ببینند؛	ولی	االن	
اینطور	نیست. 
خود	من	در	
جلسه	ای،	دو	
کتاب	به	طالب	معرفی	کردم،	یکی	کتاب	
خاطرات	مرحوم	آقای	فلسفی	بود	که	گفتم	
این	کتاب	تجربیات	یک	عمر	آقای	فلسفی	
است،	و	یک	بار	هم	کتاب	»عزت	شیعه«	که	
مصاحبه	هایی	درباره	امام	موسی	صدر	بود.	
وقتی	کتاب	را	معرفی	می	کردم،	با	اینکه	
کتاب	ها	همراهم	بود	و	به	آنها	نشان	دادم،	
اما	ذوق	و	شوقی	در	آنها	نبود	که	بیایند	و	
کتاب	را	بگیرند	و	ورق	بزنند	یا	بپرسند	که	
این	کتاب	را	از	کجا	می	شود	تهیه	کرد.	االن	
طالب	فقط	کتاب	های	درسی	و	کتاب	های	
ساندویچی	که	برای	شب	امتحان	

می	خوانند	و	امتحان	می	دهند	می	شناسند،	
ولی	کتاب	های	دیگر	را	نمی	شناسند.	این	
یک	خطر	است	که	اولیای	امر	باید	برای	حل	

آن	تدبیر	کنند.

     بـــه نــظــر مـــی رســـد کــه 
پیچیدگی های فکری دوره مــا و 
تغییر شکل های ارتباطی هم مؤثر 
باشد. ظاهرا حتی مرجعیت متمرکز 
شیعه تا پیش از وصل شدن خطوط 
ارتباطی تلگراف عراق به ایــران و 
از ایران تا هند وجود نداشت چون 
اصال امکان ارتباط وجود نداشت.
امـــروز هــم کــه موبایل و اینترنت 
وضعیت ارتباطات را به کلی زیر و رو 

کرده است.
بله.	رشد	ارتباطات،	یک	سلسله	مشکالت	
را	به	دنبال	داشته	است.	یعنی	سلسله	ای	از	
مشکالت	مربوط	به	عصر	جدید	است	که	

باید	برای	حل	آنها	تدبیر	کرد.

     به طور کلی شما هم معتقدید 
ــوزه، وضعیت  وضعیت علمی حـ
مطلوبی نیست. نقدتان به دسته دوم 
چیست؟ کسانی که وضعیت امروز 
حــوزه را با نیم قرن پیش مقایسه 

می کنند.
عمق	مالک	است.	زمان	حاج	شیخ	
عبدالکریم،	تعداد	طالب	حدود	۱۰۰۰ 
نفر	هم	نبوده،	ولی	تأثیری	که	داشته	اند،	
به	گونه	ای	بوده	که	هر	کدام	یک	استان	و	

طلبه بعد از سیکل و یا دیپلم وارد 
حوزه می شود و در حدود ۳۰ سالگی 

وارد درس خارج می شود و ۱۰ تا ۱۵ سال 
در درس خارج شرکت می کند و وقت 

ثمردهی، توانش از بین می رود.
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یک	شهر	را	اداره	می	کرده	است.	نمی	شود	
گفت	که	آن	وقت	پژوهش	زیاد	نبوده،	ولی	
االن	زیاد	شده.	باید	نسبت	تعداد	طالب	را	هم	

توجه	نمود.

     بهتر است بحث را روی مصادیق 
ببریم تا مسأله روشن تر شود. به طور 
خاص ضعف پژوهش های حوزوی 
امروز در مقایسه با کارهای گذشته را 

در چه چیز می بینید؟
امروز	پژوهش	های	فاخر	و	درجه	اول	در	حوزه	
داریم	که	سابقا	نبوده	است.	البته	نبودن	در	
سابق	هم	به	این	دلیل	بوده	است	که	ارتباطات	
و	دسترسی	به	همه	منابع	ممکن	نبوده	است.	
ما	امروز	در	طرح	میراث	فقهی	که	دو	موضوع	
آن	درباره	درباره	»غنا	و	موسیقی«	و	همچنین	
»رؤیت	هالل«	را	چاپ	کرده	ایم،		در	هر	موضوع	
حدود	۵۰	رساله	و	اثر	مستقل	را	شناسایی	کرده	
و	عمده	اش	را	به	دست	آورده	ایم	و	تصحیح	کرده	
و	منتشر	نموده	ایم.	در	گذشته	اصال	ممکن	نبود	
که	کسی	همه	این	آثار	را	به	دست	بیاورد.	ولی	
در	عین	حال	ضعف	هایی	هم	هست.	یکی	از	
آنها	صفرپژوهی	است.	به	این	معنا	که	ما	درباره	
هر	کار	پژوهشی،	باید	تمام	کارهایی	را	که	قبال	
شده	است	ببینیم	و	یک	قدم	بعد	از	آن	برداریم.	
خیلی	ها	به	قبل	برمی	گردند	و	تکرار	مکررات	
می	کنند	و	هیچ	حرف	جدیدی	نمی	زنند.	مثال	
در	یک	تحقیق	فقهی،	کامال	بی	معناست	که	
کسی	بگوید	من	فقط	روایات	»وسایل	الشیعه«	
را	نگاه	می	کنم	و	تحقیقات	علمای	شیعه	در	

طول	۱۰	قرن	گذشته	را	توجه	نکند.

من	چند	رساله	راجع	به	رؤیت	هالل	با	
چشم	مسلح	دیده	ام	که	اصال	توجهی	به	
تحقیقات	علمای	پیشین	نداشته	اند	و	
فقط	روایات	را	دیده	بودند.	شاعر	می	گوید:	
»العلی	محظورة	اال	علی/	من	بنی	فوق	بناء	
السلف«؛	یعنی	تنها	کسی	می	تواند	ادعای	
پیشرفت	کند	که	بر	بنایی	که	گذشتگان	
چیده	اند،	چیزی	افزوده	باشد.	یا	کسی	درباره	
ارث	زوجه	مقاله	نوشته	است،	ولی	اصال	به	
رساله	های	علمای	قدیم	توجه	نکرده	است.	
خیلی	وقت	ها	مدتی	از	عمر	در	راهی	تلف	

می	شود	که	قبال	جوابش	داده	شده	است.
پس	مهمترین	
ضعف	به	نظر	من،	
صفرپژوهی	است.	
کار	تحقیقی	نباید	
از	ابتدا	شروع	شود،	
بلکه	باید	ناظر	به	
علمای	 سخن	
پیشین	هم	باشد.	

به	همین	جهت،	ما	وقتی	کتاب	غنا	را	منتشر	
کردیم،	مقام	معظم	رهبری،	هم	از	آن	تمجید	
کردند	و	هم	مکرر	به	آن	ارجاع	دادند.	یکی	از	
فقها	هم	فرمودند	که	در	غنا	و	هالل،	این	دو	
کتاب،	۵۰	درصد	کار	فقیه	را	انجام	می	دهد.	
چون	فقیه	از	کجا	می	تواند	به	تمام	کارهای	
قبلی	احاطه	پیدا	کند؟	همه	اینها	در	طی	۲۰-
۱۰	کار	پژوهشی	جمع	آوری	شده	و	امروز	به	

این	شکل	منتشر	شده	است.
یک	مشکل	دیگر	هم	تکرار	مکّررات	است.	
مثال	در	زمینه	زندگی	اهل	بیت	علیهم	السالم،	

کتاب	های	بسیاری	منتشر	شده،	ولی	
بسیاری	از	آنها	برتری	ای	بر	کتاب	های	قبلی	
ندارد؛	در	حالی	که	کتاب	جدید	باید	یک	نکته	
مثبت	نسبت	به	دیگران	داشته	باشد.	عالمه	
امینی	می	گوید	و	دیگران	هم	گفته	اند	که	این	
کتاب	هایی	که	می	بینید،	غیر	از	آنهایی	که	
وهن	به	مقام	ائمه	است	و	بنیه	علمی	ندارد،	

خیلی	شان	تکرار	مکررات	است.
بخشی	از	این	مسأله	هم	به	این	باز	می	گردد	
که	طلبه	در	طول	تحصیل	باید	با	کتاب	های	
دیگر	آشنا	شود	و	که	این،	یک	کار	تدریجی	
است	که	متأسفانه	االن	این	اتفاق	نمی	افتد	یا	
کمتر	می	افتد.	
یعنی	استادان	
به	 باید	 حوزه	
کتب	دیگر	ارجاع	
بدهند	و	طلبه	را	
مجبور	کنند	که	
با	منابع	جدید	سر	
و	کار	پیدا	کند	و	
طبعا	باید	منابع	هم	در	دسترس	طلبه	باشد.

بله.	اشکالی	که	به	نظام	آموزشی	ما	در	
حوزه	وارد	است،	این	است	که	طلبه	از	همان	
سال	اول	و	به	تدریج،	باید	پژوهش	را	بیاموزد.	
ولی	طلبه	ما	زمانی	که	به	پایان	نامه	نویسی	
می	رسد،	هیچ	کدام	از	این	کارها	را	بلد	نیست	
و	همه	اینها	به	عهده	استاد	راهنما	و	یا	استاد	
مشاور	می	افتد.	که	اگر	اساتید	هم	با	این	روش	
آشنا	نباشند،	عمال	نتیجه	خوبی	از	کار	در	
نمی	آید؛	در	حالی	که	برخی	پایان	نامه	های	
دانشگاه	های	خارجی،	قابلیت	انتشار	دارند.

حتی مرجعیت متمرکز شیعه تا پیش 
از وصل شدن خطوط ارتباطی تلگراف عراق 
به ایران و از ایران تا هند وجود نداشت چون 
اصال امکان ارتباط وجود نداشت.امروز هم 
که موبایل و اینترنت وضعیت ارتباطات را به 

کلی زیر و رو کرده است.
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تنظیم	پایان	نامه	و	روال	فعلی	برای	رتبه	
سطح	سه	و	سطح	چهار	حوزه،	آیا	می	تواند	
در	رشد	پژوهشی	طالب	مفید	باشد؟	در	
گزارشی	که	در	شماره	اول	مجله	خودتان	
یعنی	کتاب	شیعه	از	دیدار	جمعی	از	
فضالی	حوزه	علمیه	قم	با	آیت	الله	العظمی	
سیستانی	آورده	بودید	از	ایشان	نقل	شده	
که	گفته	بودند:	شما	قصد	داشتید	دانشگاه		
حوزه	کنید	ولی	حوزه	را	به	دانشگاه	تبدیل	

کردید.
اصل	اینکه	طلبه	بتواند	بنویسد	و	پژوهش	
کند	و	با	روش	آشنا	شود،	الزم	است؛	چه	
در	قالب	پایان	نامه	یا	در	قالب	دیگر.	ولی	
باید	سعی	کنیم	به	آفاتی	که	دانشگاه	به	آن	
دچار	شده،	مبتال	نشویم.	اگر	هدف	کار،	یاد	
گرفتن	باشد،	خوب	است،	ولی	اگر	هدف،	
رشد	درجات	مادی	باشد،	فایده	ای	نخواهد	
داشت.	آقایی	می	گفت	روزی	در	دانشگاه	
به	استادی	گفتند	که	شما	استاد	راهنمای	
فالن	پایان	نامه	هستید	و	بیایید	برای	جلسه	
دفاع.	او	گفته	بود	که	من	یادم	نمی	آید	که	
استاد	راهنمای	چنین	پایان	نامه	ای	بوده	

باشم!
در	قدیم	هم	پژوهش	داشته	اند	و	نتیجه	
کار	را	پیش	یکی	از	مراجع	می	بردند	و	
مرجع	اجازه	امور	حسبّیه	یا	اجازه	اجتهاد	به	
ایشان	می	داده	است.	و	حتی	گاهی	بعضی	
علما	خودشان	پیشنهاد	تحقیق	به	فضال	
می	دادند.	مثال	مرحوم	آیت	الله	بروجردی	به	
آیت	الله	خادمی	اصفهانی	پیشنهاد	کرده	اند	
که	شما	موضوع	ارث	زوجه	را	بنویسید	

که	دست	خط	ایشان	در	صفحه	۶۴	کتاب	
فهرست	مخطوطات	آیت	الله	خادمی	که	ما	
چاپ	کرده	ایم	چاپ	شده	است.	یا	ایشان	به	
آیت	الله	حاج	آقا	رضا	صدر	پیشنهاد	کرده	اند	
که	موضوع	ارث	زوجه	را	بنویسید.	ولی	
هدف،	پیشرفت	علمی	بوده	است	نه	توجه	

به	مادیات.

     حال که بحث آیت الله سیستانی 
و حوزه نجف شد، خود شما وضعیت 
آینده پژوهش در حوزه نجف را چطور 
ارزیابی می کنید؟ به نظرتان آیا این 
حوزه که از فضای بازتری در مقایسه 
با حوزه قم برخوردار است، می تواند 

به نتایج برتر پژوهشی دست یابد؟
ما	که	دوگانگی	ای	در	حوزه	ها	نداریم؛	
این	تفکرات	قدیم	را	باید	کنار	بگذاریم.	
رقابت	هایی	که	قدیم	بوده،	اشتباه	بوده	است	

و	االن	هم	اگر	
کسی	درصدد	ایجاد	
باشد	 دوگانگی	
اشتباه	می	کند.	در	
قدیم	نجفی	ها	به	
قمی	ها	می	گفتند	
خارج	 شما	

منتهی	االمال	می	خوانید	و	قمی	ها	به	آنها	
می	گفتند	شما	مفاتیح	الجنان	می	خوانید!

البته	فضای	آزادتر	لزوما	خوب	هم	نیست	
و	برخی	مفاسد	و	مضرات	را	هم	به	دنبال	
دارد.	مثال	در	قم	ما	نماز	جماعت	های	مرتب	
و	منظمی	در	فیضیه	یا	حرم	داریم.	ولی	در	

حرم	سیدالشهدا	اینطور	نیست.	وقتی	ما	
رفتیم،	سه	نماز	مغرب	و	عشا	در	آن	واحد	
برگزار	می	شد	که	ما	به	آقای	شیخ	عبدالمهدی	
کربالیی	هم	پیشنهاداتی	برای	حل	این	
مسأله	دادیم.	در	صحن	نجف	اشرف	هم	
اصال	نماز	جماعت	نبود	و	وقتی	خدمت	
آیت	الله	سیستانی	این	موضوع	را	عرض	
کردیم،	جواب	ایشان	این	بود	که	این	مسأله	
اختالف	برانگیز	است	و	نتیجه	اش	همان	

وضعیت	چند	نماز	کربال	می	شود.
البته	فضای	آزاد	علمی	خوب	است	و	همین	
کرسی	های	آزاداندیشی	که	مقام	معظم	
رهبری	هم	تأکید	داشتند،	خیلی	خوب	
است	و	می	تواند	در	مسائل	علمی	جوابگو	
باشد.	در	نظریات	فکری	هم	گاهی	برخی	
نظریاتی	که	در	فضای	آزاد	مطرح	می	شود،	
»قربة	الی	الله«	نیست	و	گاهی	برای	جذب	
روشنفکرها	است	و	گاهی	برای	مریدپروری	یا	
چیزهای	دیگر.	
ولی	حوزه	نجف	
کم	کم	به	جایگاه	
قبلی	خودش	

بازمی	گردد.
امروز	حوزه	قم	
آنقدر	گسترش	و	
عمق	پیدا	کرده	که	حوزه	دیگری	به	این	راحتی	
نمی	تواند	به	این	جایگاه	برسد؛	ولی	هر	کس	هم	
برسد،	باز	جای	شکرش	باقی	است،	چون	هدف	
ما	یکی	است.	دانشگاه	ها	خواهرخواندگی	
برقرار	می	کنند	و	ما	باید	تمام	حوزه	ها	را	برای	

هدف	رشد	شیعه	متحد	کنیم.

زمان حاج شیخ عبدالکریم، 
تعداد طالب حدود ۱۰۰۰ نفر هم نبوده، 
ولی تأثیری که داشته اند، به گونه ای 

بوده که هر کدام یک استان و یک 
شهر را اداره می کرده است.
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     به بحث اصلی بازگردیم؛ نگاه 
تاریخی در پژوهش های دانشگاهی 
یک بحث مهم و جا افــتــاده است. 
تا جایی که من دیــدم در بین برخی 
علمای سنتی حــوزه قم و نجف نیز 
این مسأله به خوبی مورد توجه بوده 
است. شما جایگاه این مسأله را در 
نتایج عمیق از یک تحقیق تا چه حد 

مؤثر می بینید؟
هر	تحقیقی	باید	به	پژوهش	های	قبلی	

متکی	باشد	و	این	
شامل	پژوهش	های	
حتی	یک	ماه	پیش	
هم	می	شود.	بنابراین	
باید	احاطه	کافی	بر	
موضوع	داشته	باشیم.	
یکی	از	اشکاالتی	که	
ما	داریم،	این	است	
که	ما	از	تجربیات	
گذشتگان	مان	استفاده	
نمی	کنیم.	مثال	نثر	و	
ادبیات	عربی	عالمه	
شرف	الدین،	درجه	
یک	است	و	طراز	اول	

محسوب	می	شود.	آیا	متولیان	امر	بررسی	
کرده	اند	که	کسی	مثل	شرف	الدین	چطور	
ادبیات	خوانده	که	به	این	قدرت	ادبی	رسیده	
که	در	جهان	عرب،	به	کتاب	هایش	اقبال	
شده	است؟	قلم	شرف	الدین	به	قول	برخی	
از	اهل	فن،	مثل	سرب	مذاب	آن	قدر	متقن	
و	محکم	است	که	مثل	حلقه	های	زنجیری	

است	که	اگر	بخواهی	یک	حلقه	را	برداری،	
کل	زنجیر	پاره	می	شود!	ما	از	این	تجربه	ها	

بهره	نمی	بریم.

      وجود کتابخانه های تخصصی 
را برای امر پژوهش چه اندازه الزم 

می بینید؟
وجود	منبع	برای	کار	تحقیقی،	یکی	از	
لوازم	مهم	است.	مهمترین	مجله	شیعه	در	
دوره	اخیر،	مجله	»العرفان«	لبنان	است	که	

نشر	آن	بیش	از	۱۰۰	سال	ادامه	داشت.	اما	
در	کدام	کتابخانه	ایران	می	توانید	یک	دوره	
کامل	آن	را	پیدا	کنید؟	ما	حدود	۱۵	سال	از	
این	مجله	را	جمع	آوری	کردیم	و	به	نورمگز	
)noormagz.ir(	هم	دادیم	و	روی	سایت	
قرار	دادند.	یا	دوره	کامل	مجالت	جهان	
عرب	مثل	»مجمع	اللغه«	مصر،	»مجمع	

اللغه«	دمشق،	مجله	اصالح	در	هند	و	
خیلی	دیگر	از	این	منابع	در	اختیار	نیست	و	
مهمترین	ضرورت	برای	یک	پژوهش	خوب،	
منابع	مهم	است.	البته	این	مشکل	تا	حدی	
حل	شده	است.	مثل	همین	کار	نورمگز؛	
ولی	باز	به	اندازه	کافی	کتابخانه	تخصصی	
نداریم.	البته	چون	حس	و	حال	تحقیق	
نیست،	شاید	کسی	بگوید	همین	اندازه	کافی	
است.	برای	تهیه	کتاب	هم	البته	مشکل	
هست.	چه	نسخه	خطی،	چه	چاپی؛	هر	کدام	

مشکالتی	دارد.
نشریات	تخصصی	
هم	البته	در	کنار	
روش	تحقیق	و	منابع	
می	تواند	خیلی	کارگشا	
باشد.	چون	در	کار	
تخصصی	تحقیقی،	
آخرین	 از	 اطالع	
دستاوردهای	فکری	
هم	مهم	است	و	هم	
خودش	محّرک	ذهن	

می	تواند	باشد.
نشریه	تخصصی،	
هم	الزم	است	و	هم	
مفید؛	ولی	به	شرط	اینکه	شرایط	الزم	را	
داشته	باشد.	ما	االن	نشریه	تخصصی	
داریم	و	خیلی	از	آنها	هم	درجه	اول	هستند،	
ولی	یکی	از	آفاتی	که	نشریات	ما	به	آن	دچار	
شده	اند،	اوال	همان	تکرار	مکررات	است	
و	دیگر	اینکه	خیلی	از	این	نشریات	چون	
رتبه	علمی-پژوهشی	یا	علمی-ترویجی	
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گرفته	اند،	انگیزه	اصلی	برای	نوشتن	در	این	
نشریات،	انگیزه	های	مادی	شده	است	که	
مثال	رتبه	دانشگاهی	افزایش	یابد	یا	حقوق،	
بیشتر	شود؛	ولی	انگیزه	علمی	مطرح	نیست.	
حتی	یکی	از	صاحبان	این	نشریات	می	گفت	
که	ما	۱۵	نسخه	تکثیر	دستی	می	کنیم	و	بیشتر	کار،	
دیجیتال	است.	بنابراین	هدف،	رشد	علم	نیست.	
باید	فاتحه	علم	و	پژوهشی	را	که	بخواهد	به	
حقوق	و	مزایا	بازگشت	کند،	از	ابتدا	خواند.

لذا	من	برای	مجله	»کتاب	شیعه«،	
علیرغم	اصرار	دوستان	برای	رتبه	دانشگاهی	
و	حوزوی،	اقدام	نکرده	ام؛	و	این	کار	هم	

به	دو	جهت	بوده	
است:	اوال	برخی	
ن	 یشا رها معیا
معیارهای	درستی	
نیست.	مثال	دو	
مقاله	نباید	از	یک	

نفر	باشد.	در	صورتی	که	ممکن	است	یک	
نفر	دو	مقاله	خوب	داشته	باشد	و	با	این	قانون	
مجبورند	سراغ	اسم	مستعار	بروند.	مشکل	
دوم	این	است	که	آدم	را	به	دروغگویی	و	
دروغ	نویسی	مجبور	می	کنند.	چون	باید	
لیست	بلندی	تهیه	شود	که	مثال	این	آقا	از	
فالن	کشور	خارجی	یا	آن	آقا	از	فالن	دانشگاه	
عضو	هیأت	تحریریه	هستند؛	در	صورتی	که	
همه	اینها	در	حد	حرف	است	و	حداکثر	در	
حد	یک	تماس	و	اعالم	است	و	نه	بیشتر.	
پژوهش	های	ما	برای	ریشه	کنی	دروغ	و	
اصالح	اخالق	است،	ولی	این	کار	عمال	به	
دروغ	می	انجامد.	یک	معیار	غلط	دیگر	هم	

این	است	که	مصاحبه	نباید	باشد!	در	صورتی	
که	ممکن	است	یک	نفر	قلم	خوبی	نداشته	

باشد،	ولی	می	تواند	مصاحبه	کند.

ــؤال آخــر اگر  ــوان سـ ــه عــن      ب
بخواهید نقدی به کارهای خودتان 

بکنید، چه نقدی می کنید؟
تجربه	ای	که	درباره	کارهای	خودم	دارم	و	به	
رفقا	هم	سفارش	می	کنم،	این	است	که	نباید	
همزمان	روی	چند	پژوهش	کار	کرد	و	باید	یک	
کار	را	سر	و	سامان	داد	و	بعد	سراغ	کار	دیگر	
رفت.	مثال	»سیمای	فرزانگان«،	علیرغم	
اینکه	۲۶	بار	چاپ	
شده،	ولی	هنوز	
کامل	نشده	است؛	
یا	سال	ها	درگیر	
شرح	حال	شهید	
ثانی	بوده	ام،	ولی	
هنوز	کامل	نشده	است.	کارهای	ناقص	دیگر	

در	کارهای	فقهی	هم	مانده	است.

ــاره کتاب        آقــای شبیری درب
ــا« گفتند جلد  ــه ای از دریـ ــرع »ج
اول »جرعه ای از دریــا« غلط هایی 
دارد که استناد آنها به من درست 
نیست. ایشان گفتند که دلیل این 
مسأله هم این بود که این گفته ها را 
در مسیر از من شنیده بودند و ضبط 
درستی نشده اســت. دربــاره جلد 
دوم هم گفتند مشکالتی بــوده که 
گویا تصحیح شده است، ولی جلد 

ســوم که قــرار اســت چــاپ شــود را 
گویا پیش از چاپ برای تصحیح به 
ایشان داده اید و مورد تأیید ایشان 

است.
بله.	در	چاپ	اول،	این	مشکالت	بود	و	
در	چاپ	دوم	تصحیح	شد.	البته	مقداری	
از	اشکاالت	طبیعی	است.	درباره	جلد	اول	
اگر	می	خواستیم	این	کار	را	برای	تصحیح	
به	ایشان	بدهیم،	موافقت	نمی	کردند	و	ما	
این	کار	را	چاپ	کردیم	که	کار	راه	بیفتد	و	
چاپ	بعدی	با	تجدید	نظر	چاپ	شده	است	
و	اشکاالت	برطرف	شده	است.	چون	در	
پیاده	سازی،	گاهی	این	مشکالت	پیش	
می	آید.	مثال	»فاضل	قفقازی«	را	کسی	
که	از	نوار	پیاده	می	کرده،	فاضل	خبازی	
شنیده	است.	ضمن	اینکه	در	جلد	دوم	هم	

غلط	های	جلد	اول	تصحیح	شده	است.
تمام	این	مطالب	ضبط	شده	از	ایشان،	
باید	به	مناسبت	بحثی	که	مطرح	می	شود،	
ضبط	شده	و	پیاده	می	شد	که	کار	وقت	گیری	
است	و	خود	ایشان	هم	فرصت	کمی	دارند.	
مثال	جلد	سوم	را	فروردین	امسال	به	ایشان	
تحویل	دادیم	که	تصحیح	کنند،	ولی	هنوز	
چند	صفحه	از	آن	مانده،	چون	ایشان	فرصت	
زیادی	ندارند.	ولی	کار	ما	آماده	چاپ	است	و	

منتظر	تصحیحات	ایشان	هستیم.	
ما	قصد	پوشاندن	مشکالت	را	نداریم.	
در	کتاب	های	دیگر	خودمان	هم	تکمیل	و	
تصحیح	را	در	جلدهای	بعدی	و	چاپ	های	
بعدی	آورده	ایم.	حتی	در	جلد	سوم	هم	که	در	

راه	است،	اخطاء	جلد	دوم	آمده	است.

پس مهمترین ضعف به نظر من، 
صفرپژوهی است. کار تحقیقی نباید از 

ابتدا شروع شود، بلکه باید ناظر به سخن 
علمای پیشین هم باشد.
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طبیعتا	بحث	از	پژوهش	در	حوزه	علمیه،	
وجوه	بسیار	گسترده	ای	دارد	که	پرداختن	به	
تک	تک	آن	ها	از	اهمیت	و	ضرورت	خاصی	
برخوردار	است،	ولی	بنا	بر	ظرفیت	محدود	
ایــن	یــادداشــت،	فقط	به	چند	تفاوت	عمده	
ــوزوی	در	علوم	دینی	و	 میان	تحقیقات	ح
پژوهش	های	دانشگاهی	می	پردازیم؛	که	البته	
این	تفاوت	ها	بیشتر	در	تحقیقات	فقهی	مورد	

توجه	است.	گرچه	از	گزارش	های	منتشرشده	
در	وب	سایت	معاونت	پژوهش	نیز	چنین	
برداشت	می	شود	که	این	مسائل،	کم	و	بیش	

مورد	توجه	مدیران	حوزه	هست.

    تفاوت در هدف تحقیق
»حکم	شارع«	نقشی	کلیدی	در	تحقیقات	
فقهی	و	حتی	دیگر	تحقیقات	حوزوی	دارد.	

به	هر	حال	حوزه	علمیه	خود	را	موظف	به	
تالش	برای	کشف	حکم	و	مراد	شارع	در	
باره	موضوعات	مختلف	می	داند	و	دروس	
خارج	و	تالش	های	فقهی	سلف	حوزه	نیز	
اکثرا	در	این	راستا	بوده	اند.	حتی	تحقیقاتی	
که	در	زمینه	موضوعات	انجام	شده	است	
نیز	از	باب	مقدمه	رسیدن	به	حکم	بوده	
اســت.	بنابراین،	بر	خالف	پژوهش	های	

نگاهی به تفاوت  مبانی پژوهشی در تحقیقات فقهی و 
پژوهش های آکادمیک

حوزه علمیه، نیازمند روش 
پژوهشی اختصاصی

حامد آقاجانی
همان طور که در طی دهه های اخیر، جریان هایی همچون 
»وحدت حوزه و دانشگاه« و »تحول حوزه« تأثیرهای 
گسترده ای در دانشگاهی شدن حوزه علمیه داشته است، 
»تحقیق و فعالیت علمی« در حوزه نیز با عنوان های 
جدیدی نظیر »پژوهش« و »پایان نامه نویسی«، دستخوش 
تحوالتی شدند که گاه مثبت، و گاه منفی بوده اند. ولی 
به نظر می رسد روند این تحوالت همچنان رو به هر چه 
دانشگاهی تر شدن تحقیق های حوزوی است و بسیاری 
از پایان نامه های فقهی سطح ۳ و ۴ حوزه نیز در فرم و قالبی 
شبیه پایان نامه های دانشگاهی، انجام و دفاع می شود. این 
در حالی است که گویا برخی از تفاوت های جهان تحقیقات 
فقهی حوزوی و پژوهش های دانشگاهی، کمتر مورد توجه 
قرار گرفته اند؛ تفاوت هایی که اگر در محاسبات برنامه ریزان 
این تحول لحاظ شود، شاید تحوالت مورد نیاز حوزه، بهتر 
و درست تر صورت پذیرد و منابع گرانبهای مالی و انسانی 

حوزه علمیه در جای درست خود مورد استفاده قرار گیرد.
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دانشگاهی	که	در	اغلب	مــوارد	به	دنبال	
کشف	»رابطه«	میان	دو	پدیده	یا	گاهی	به	
دنبال	توصیف	آن	هاست،	تحقیقات	فقهی	حوزوی	

ــال	کشف	 ــب ــه	دن ب
حکم	پــدیــده	هــا	با	
استفاده	از	آیــات	و	
روایات	و	یا	نهایتا	
به	دنبال	روشن	
ــردن	حکم	 ــ کـ
آن	ها	با	استفاده	

از	اصــول	عملیه	اســت.	به	بیان	دیگر،	
دغدغه	اصلی	تحقیقات	حوزوی	رسیدن	
ــوب،	 بــه	یکی	از	احــکــام	پنج	گانه	وج
حرمت،	استحباب،	کراهت	یا	اباحه	
اســت.	و	همین	نتایج	بعدها	در	سطوح	
مختلفی	مورد	استفاده	قرار	می	گیرد؛	
از	رســالــه	هــای	عملیه،	استفتائاتی	
کــه	اشــخــاص	حقیقی	از	مــراجــع	تقلید	
می	پرسند،	تــا	فرایندهای	زمــان	بــر	و	
پیچیده	قانون	گذاری	در	مجلس	شورای	

اسالمی.
با	اینکه	در	سال	های	اخیر،	حتی	نهادهایی	
حوزوی	نیز	برای	موضوع	شناسی	مباحث	
ــت،	بــا	ایــن	حال	 فقهی	تشکیل	شــده	اس
همچنان	پرداختن	به	موضوع	صرفا	جنبه	
مقدمه	دارد	و	به	هر	حال،	تحقیقات	فقهی	
به	دنبال	کشف	حکم،	»بر	فرض	سؤال«	
است	و	چنین	گفته	می	شود	که	تشخیص	
موضوع،	وظیفه	فقیه	نیست	و	خود	مکلف	
)حقیقی	یا	حقوقی(	باید	برای	شناخت	آن	

تالش	کند.

   تفاوت در مسأله تحقیق
بنا	بر	آنچه	در	تفاوت	هدف	ذکر	شد،	واضح	
و	روشــن	است	که	»مسأله«	تحقیق	نیز	در	
پژوهش	های	فقهی	
حـــوزوی	بــا	مسأله	
در	پــژوهــش	هــای	
دانشگاهی	متفاوت	
ــت	و	چـــه	بسا	 اسـ
توصیه	روش	های	
پژوهشی	بــرای	
تحقیقات	حوزوی،	عمال	راه	به	جایی	نبرد.	به	
دیگر	سخن،	مسأله	ثابت	تحقیقات	فقهی	به	
صورت	سنتی،	کشف	حکم	اولی	یا	ثانوی	یک	
موضوع	است.	نگاهی	به	مباحث	اصول	فقه،	
از	مباحث	الفاظ	گرفته	تا	حجیت	ظواهر	و	
نهایتا	اصول	عملیه،	همگی	نشان	از	ماهیت	

مسأله	تحقیق	در	فقه	دارد.
این	تفاوت	نگاه	دربــاره	»مسأله«	تحقیق،	
باعث	شده	است	که	بر	خالف	پژوهش	های	
آکادمیک	که	غالبا	ناظر	به	یک	مشکل	بیرونی	
هستند	و	نتیجه	آن	ها	باید	به	حل	آن	مشکل	

ــد	یا	 ــن کــمــک	ک
ــم	بــه	 ــ ــت	ک ــ دس
شــنــاخــت	بهتر	
آن	بینجامد،	
ــاِم	 ــ ــج ــ ــران ــ س
تحقیقات	فقهی	
ــوزوی،	برائت	 ح
ــه	مکلف	از	 ذّمـ
اشتغال	یقینی	به	

تکلیفی	باشد	که	تا	پیش	از	این	تحقیق،	دقیقا	

معلوم	نبوده	است.	به	عنوان	مثال،	در	جایی	
که	یک	پژوهش	دانشگاهی	سعی	می	کند	
تأثیر	نوع	خاصی	از	موسیقی	را	بر	حاالت	
روانی	محدوده	سنی	خاصی	از	جوانان	ایرانی	
بررسی	نماید،	تحقیقات	حــوزوی	انرژی	
خود	را	صرف	این	می	کنند	که	با	بررسی	آیات	
قرآن	و	روایــات	اهل	بیت	)علیهم	السالم(	
حکم	»گوش	کردن	به	موسیقی«	را	به	دست	
بیاورند.	البته	چنانکه	پیش	تر	نیز	اشاره	
شد،	گاهی	تحقیقات	حــوزوی	هم	سعی	
می	کنند	بــرای	شناخت	بهتر	موضوع،	
بررسی	هایی	جامع	را	انجام	دهند؛	چنانکه	
حجم	تحقیقات	انجام	شده	توسط	فضالی	
حــوزه	در	بــاب	معامالت	بانکی	کشور،	
گویای	ایــن	مدعاست.	ولــی	نهایتا	این	
تحقیقات	نیز،	رسالت	نهایی	خود	را	کشف	
حکم	شرع	درباره	موضوعات	مورد	بررسی	

خود	می	دانند.
بنابراین،	حتی	اگــر	پذیرفته	شــود	که	
تحقیقات	فقهی	حـــوزوی	نیز	باید	مانند	
پژوهش	های	دانشگاهی	با	»تبیین	مسأله«	و	
ــه	دســـت	آوردن	 ب
ــرســش«	از	دل	 »پ
مسئله	آغــاز	شود،	
ــا	 ــکــه	آی ــن ولـــی	ای
تبیین	مسئله	نیز	
در	این	تحقیقات	
ــه	همان	 بــایــد	ب
روش	مــرســوم	
در	پژوهش	های	
دانشگاهی	انجام	شود،	اول	کالم	است.

»مسأله« تحقیق نیز در پژوهش های 
فقهی حوزوی با مسأله در پژوهش های 

دانشگاهی متفاوت است و چه بسا توصیه 
روش های پژوهشی برای تحقیقات حوزوی، 

عمال راه به جایی نبرد.

تفاوت نگاه درباره »مسأله« تحقیق، 
باعث شده است که بر خالف پژوهش های 

آکادمیک که غالبا ناظر به یک مشکل 
بیرونی هستند، سرانجاِم تحقیقات فقهی 
حوزوی، برائت ذّمه مکلف از اشتغال یقینی 

به تکلیف باشد.
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   جــســت وجــوی منابع و مالک 
اعتبار آن ها

مرسوم	در	پژوهش	های	آکادمیک	این	
اســت	که	پس	از	تحلیل	مسأله	پژوهش	و	
تبدیل	آن	به	پرسش	یا	پرسش	های	ریزتر،	
منابع	قابل	استفاده	برای	پیدا	کردن	پاسخ	
آن	پرسش	ها	جــمــع	آوری	و	مــورد	استفاده	
قرار	می	گیرند.	داده	هــای	مورد	استفاده	در	
این	پژوهش	ها	گاه	متون	به	دست	آمــده	از	
متون	کتاب	ها	و	ژورنال	های	علمی	دیگر	و	
گاه	داده	هایی	است	که	از	پیمایش	میدانی	
به	دست	آمده	اند.	به	عنوان	مثال،	پژوهشی	
که	مسأله	اش	علت	کاهش	سپرده	گذاری	
عامه	مردم	در	صندوق	های	قرض	الحسنه	
و	افزایش	سرمایه	گذاری	های	کوتاه	مدت	
در	بانک	هاست،	احتماال	بــرای	پژوهش،	

عالوه	بر	نظریات	و	مبانی	مشهور	اقتصادی،	
از	آمارهای	بانک	و	شاید	گفت	وگوی	رودررو	

با	مشتریان	بانک	ها	و	قرض	الحسنه	ها	
استفاده	کند	و	همچنین	تغییرات	اخیر	نظام	

بانکی	کــشــور	را	
ــورد	مطالعه	 نیز	م
قــرار	دهــد؛	ولی	در	
ــال،	یک	 همین	ح
ــوزوی	 مــحــقــق	حـ
ــیــش	از	ایــنــکــه	 ب

دغدغه	چرایی	چنین	تغییراتی	را	داشته	باشد،	
ــات	و	 مشغول	مطالعه	و	بررسی	آیــات	و	روای
تحلیل	و	بررسی	آن	ها	بر	اساس	اصول	فقهی	
و	چارچوب	های	نظری	فقیهان	بزرگ	شیعه	
است	تا	بتواند	حکم	انواع	معامالت	بانکی	را	به	

دست	بیاورد.
بنابراین	داده	های	مورد	استفاده	یک	محقق	
حوزوی،	از	منابع	دیگری	به	دست	می	آید	که	

اعتبار	آن	ها	را	نه	ژورنال	های	علمی	و	داده	های	
آماری،	بلکه	ساختاری	به	کلی	متفاوت	نظیر	

ــال،	علم	لغت،	علم	منطق،	علم	 علم	رج
تفسیر،	علم	صرف	و	نحو	و…	تأمین	می	کند.	
این	تفاوت	ساختار	
ــار	مــنــابــع،	 ــب ــت اع
عمال	منجر	به	این	
مــی	شــود	کــه	مثال	
کثرت	منابع	پایان	
مقاله	نباشد	که	
اعتبار	آن	را	افزایش	می	دهد،	بلکه	عمق	بررسی	
و	استفاده	هر	چه	بیشتر	از	قواعد	و	استدالل	های	
اصولی	و	احتماال	بررسی	منابع	هم	عرض	و	
یا	شاید	تتبع	هر	چه	بیشتر	در	مخّصص	های	
احتمالی	و	همچنین	پیش	بینی	های	»إن	
قلت«های	بیشتر	و	پاسخ	آن	ها	باشد.	)فتأمل	
که	شاید	بتوان	مشابهتی	میان	تعبیر	»إن	قلت	و	

قلت«	با	»تز	و	آنتی	تز	و	سنتز«	برقرار	کرد(
بر	اساس	سخنان	فوق،	شاید	بتوان	گفت	که	
مشابهت	واژگان	مورد	استفاده	نظیر	»منبع«،	
»اعتبار«	و	»اثبات«	و…	بیشتر	به	اشتراک	
لفظی	شبیه	باشد	تا	قرابت	واقعی	در	معنا.	و	
در	صــورت	صحت	این	دعــا،	یکسان	سازی	
استانداردهای	پژوهشی	در	این	زمینه	میان	
حــوزه	و	دانشگاه،	نتیجه	مثبتی	به	دنبال	
نخواهد	داشت	و	نهایتا	منجر	به	ایجاد	نوعی	از	

شباهت	فرمی	خواهد	شد.

    اصول استنباط فقهی و شیوه 
استنتاج در پژوهش آکادمیک

پس	از	استفاده	از	منابع	و	جمع	آوری	
داده	هـــای	قابل	استفاده	در	تحقیق،	

ابزارهایی که محققان حوزوی برای 
تعمیم حکم به دست آمده استفاده می کنند، 
بیشتر ابزارهایی متنی است و استدالل هایی 

منطقی است.
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شیوه	استنباط	بر	اســاس	آن	داده	هـــا	و	
نتیجه	گیری	نهایی	نیز	از	جمله	ظرایفی	
است	که	باید	مــورد	توجه	قــرار	گیرد.	به	
نظر	می	رسد	این	بخش،	بزرگ	ترین	محل	
افتراق	دو	جهان	تحقیقات	فقهی	حوزوی	
و	پژوهش	های	آکادمیک	دانشگاهی	
ــک	پژوهشگر	 ــه	ی ــاشــد.	در	جــایــی	ک ب
آکادمیک	سعی	می	کند	با	جمع	آوری	
داده	های	هر	چه	بیشتر،	رابطه	میان	یک	
متغیر	ثابت	و	یک	متغیر	وابسته	را	به	دست	
بیاورد	و	همه	انرژی	خود	را	صرف	کشف	
نتیجه	ای	می	کند	که	حتی	اإلمکان	قابل	
تعمیم	بر	مصادیق	بیشتری	باشد،	یک	
محقق	حوزوی	در	حال	نقد	و	بررسی	همه	
راه	هایی	است	که	او	را	برای	رسیدن	به	

»مراد	شارع«	یاری	می	کند. 
ــوزوی	 ابـــزارهـــایـــی	کــه	مــحــقــقــان	حـ
بــرای	تعمیم	حکم	به	دست	آمده	استفاده	

می	کنند،	بیشتر	
ابــزارهــایــی	متنی	
اســت	و	همچنین	
ــی	 ــای ــدالل	ه اســت
منطقی	اســت	که	
ــد	 ــی	ده نــشــان	م

تعمیم	آن	ها	درست	است	و	حکم	کلی	آن	ها	
می	تواند	موجب	معذوریت	شخص	مکلف	
شود.	به	عنوان	مثال،	یک	پژوهش	آکادمیک	
با	بررسی	انواع	موسیقی	در	شرایط	مختلف،	
بررسی	آثار	روان	شناختی	و	فیزیکی	گوش	
کــردن	به	آن	در	میان	اشخاص	مختلف	و	
ــاری	مشخص،	تــالش	می	کند	 جامعه	آم

که	رابطه	میان	»گــوش	کــردن	مستمر	به	
موسیقی«	و	»تمرکز	در	مطالعه«	را	به	دست	
آورد.	و	برای	این	پژوهش	خود،	شاخص	های	
مختلفی	نظیر	سن،	محیط	و	عوامل	دیگر	
را	نیز	در	حد	خــود	اندازه	گیری	می	کند	تا	
بتواند	نهایتا	رابطه	ای	را	که	در	جامعه	آماری	
پژوهش	خود	به	دست	مــی	آورد،	به	جامعه	

بزرگ	تری	تعمیم	دهد.
ولی	محقق	حــوزوی	در	همین	حــال،	در	
دنیای	دیگری	مشغول	به	تتبع	و	بررسی	
ــت.	او	تــالش	می	کند	اوال	بفهمد	که	 اس
ماده	»حرمت«	یا	صیغه	نهی	اوال	ظهور	در	
»حرمت«	دارد	یا	خیر.	ثانیا	ببیند	که	آیا	آیات	یا	
روایات	مورد	استفاده	او	که	از	استماع	موسیقی	
نهی	می	کنند،	در	مقام	بیان	بوده	اند	یا	خیر.	و	
اگر	در	مقام	بیان	بوده	اند،	آیا	مخصصی	در	
آیات	و	روایــات	دیگر	وجود	داشته	یا	خیر	و	
اگر	خیر،	آیا	قرینه	حالیه	یا	مقالیه	ای	وجود	داشته	
که	عمومیت	حرمت	
استماع	موسیقی	
را	تــخــصــیــص	
بزند	یا	نه.	و	با	طی	
چنین	طریقی،	به	
»حکمی	کلی«	
ــا	شرایط	 بــرســد	کــه	اســتــمــاع	موسیقی	ب
ــراد	حــرام	است.	 ــرای	همه	اف مشخصی،	ب
بدین	روی،	تحقیقات	فقهی،	در	مرحله	
کشف	حکم،	نیاز	چندانی	به	بررسی	آماری	و	
رقمی	ندارد	و	در	عوض،	بررسی	های	بسیار	
دیگری	مورد	نیاز	آن	هاست	که	عمال	دغدغه	

پژوهشگران	دانشگاهی	نیست.

ــا	بدین	جا	 ــا	ت ــر	آن	هـ ــواردی	کــه	ذک ــ م
گــذشــت،	تنها	بخشی	از	تــفــاوت	هــای	
بنیادینی	بود	که	میان	تحقیقات	فقهی	
حوزوی	و	پژوهش	های	دانشگاهی	وجود	
دارد؛	و	عــدم	توجه	به	ایــن	تفاوت	های	
ــزی	و	 ــه	ری ــام ــرن بــنــیــادیــن	در	هــنــگــام	ب
سیاست	گذاری	های	پژوهشی	در	حوزه	
علمیه،	می	تواند	منجر	به	آسیب	جدی	
بــه	جــریــان	تحقیق	و	پــژوهــش	در	حــوزه	
علمیه	گــردد؛	به	خصوص	که	این	تغییر	
ــحــوالت،	معموال	بــه	انــتــقــال	کامل	 و	ت
محّسنات	روش	های	پژوهشی	آکادمیک	
به	تحقیقات	حــوزوی	نشده	و	چنانکه	در	
دیگر	سیاست	گذاری	های	اخیر	حوزوی	
قابل	مشاهده	است،	به	تحوالتی	پوسته	ای 
و	فرمی	محدود	خواهد	شد	و	آثار	حوزوی	
را	از	عمق	و	غنای	همیشگی	خود	خالی	

خواهد	کرد.
نسل	جوان	حوزه	علمیه	نیازمند	شناخت	
هر	چه	بیشتر	مبانی	علمی	خود	و	تالش	
ــا	و	اصول	 ــرای	به	وجــود	آوردن	روش	ه ب
ــی	 مبتنی	بر	ایــن	مبانی	اســت	و	ذوق	زدگ
ــای	جدید	دانشگاهی	 در	بــرابــر	روش	هـ
)عمدتا	غربی(	و	الگوبرداری	نادرست	
از	آن	ها،	نه	تنها	حوزه	علمیه	را	به	اهداف	
ــورد	نظر	خــود	نمی	رساند،	بلکه	حتی	 م
منجر	به	دستیابی	آن	به	موفقیت	های	
دانشگاهی	نیز	نخواهد	شد؛	چرا	که	عدم	
انطباق	روش	ها	با	اهداف	و	مبانی،	منجر	
به	ناکارآمدی	نظام	علمی	و	پژوهشی	آن	

خواهد	شد.

نسل جوان حوزه علمیه نیازمند 
شناخت هر چه بیشتر مبانی علمی خود و 

تالش برای به وجود آوردن روش ها و اصول 
مبتنی بر این مبانی است.
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					استادی	می	گفت	۳۰	مرتبه	کتاب	
کفایه	را	خوانده	است	و	برای	تدریس	روزانه،	
چند	ساعت	هم	وقت	می	گذارد.	این	استاد	
به	گونه	ای	درس	را	برای	ما	سخت	می	کرد	
که	هنوز	هم	اسم	این	کتاب	ها	ما	را	به	وحشت	
می	اندازد.	ما	که	پای	درس	این	استاد	محترم	
می	رفتیم،	برایمان	قطعی	شده	بود	که	ما	
طلبه	ها	از	نظر	علمی	تــوان	علمی	خاصی	
نداریم	و	فکر	نوشتن	در	زمینه	علوم	اسالمی	
را	کاری	بس	سخت	و	دشوار	می	پنداشتیم.	
تقریبا	در	بسیاری	از	کالس	های	حــوزه،	
ایــن	روال	مشاهده	می	شود.	قطعا	استاد	

می	خواهد	با	ایــن	تاکیدات،	شــاگــردان	را	
تشویق	به	درس	خواندن	بیشتر	کند،	اما	
نتیجه	تضعیف	روحیه	و	اعتماد	به	نفس	
طلبه	ها	است.	اما	همین	طلبه	ها	وقتی	پای	
به	مراکز	دیگر	همچون	دانشگاه	می	گذارند،	
اساتید	از	همان	سال	اول،	آنها	را	تشویق	
می	کنند	که	دیدگاه	های	ولو	سطحی	خود	
را	بنویسند	و	همین	مساله،	مسیر	نوشتن	و	
پژوهش	را	به	زودی	فراهم	می	کند.	خالصه	
آنکه	انگیزه	و	اشتیاق	به	نوشتن،	نقطه	شروع	
کار	پژوهشی	است	که	در	بین	طالب	باید	

تقویت	شود.

      داشتن	انگیزه،	قــدم	اول	در	این	
زمینه	اســت.	کسی	که	می	خواهد	کار	
علمی	انجام	دهد،	نیاز	به	مهارت	پژوهشی	
دارد.	اینگونه	نیست	که	یک	فرد	با	انگیزه،	
بدون	آموزش	بتواند	کار	پژوهشی	انجام	
دهد.	در	دروس	رسمی	حوزه	علمیه،	در	
هیچ	مقطعی	درس	هــای	روش	شناسی	و	
روش	تحقیق	گنجانده	نشده	است.	از	این	
رو	ممکن	است	یک	طلبه	بعد	از	۱۵	سال	
تحصیل،	از	نوشتن	یک	نامه	یا	درخواست	
کوتاه	ناتوان	باشد.	اگر	چه	در	سال	های	
اخــیــر	در	دوره	مــقــدمــات،	از	طلبه	ها	

چهار نکته در باب وضعیت پژوهش 
در حوزه علمیه؛

جای خالی
 روش  تحقیق در 

دروس حوزه
تحقیق و پژوهش، عامل اصلی در 
بهره برداری از داشته های علمی است، 
اما عدم توجه کافی به این امر مهم در 
حوزه های علمیه باعث می شود توان 
علمی طلبه ها در سمت و سوی تولید 
علم قرار نگیرد. هــزاران طلبه سالیان 
درازی را در حوزه به تحصیل می پردازند 
اما به دالیلی، توانمندی الزم برای 
استفاده از ذخیره علمی خود را ندارند. 

به چند نکته در این زمینه اشاره می کنیم.
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می	خواهند	تحقیقاتی	ارائه	کنند	اما	نکته	
این	است	که	در	این	زمینه،	آموزش	خاصی	
ــه	نمی	شود	و	طلبه	به	 ــدارس	ارائ در	م
خاطر	گرفتن	نمره،	مجبور	است	خود	را	
به	آب	و	آتش	بزند	و	احیانا	از	روی	کتاب	
یا	از	طریق	اینترنت،	متنی	را	پیدا	کند	و	
خود	را	خالص	کند.	از	این	رو	گنجاندن	
چند	واحد	درسی	در	میان	دروس	حوزه	
می	تواند	حداقل	مهارت	های	پژوهشی	
را	به	طلبه	ها	منتقل	کند.	نگاهی	به	
وضعیت	پایان	نامه	های	طلبه	ها	می	تواند	
روشنگر	این	بخش	باشد.	طلبه	ای	که	
۱۲-۱۰	ســال	در	حــوزه	درس	خوانده،	
باید	پایان	نامه	سطح	سه	را	بنویسد،	اما	
حتی	نمی	داند	باید	از	کجا	شــروع	کند	
ــد.	همین	 ــاری	باید	انــجــام	ده و	چــه	ک
مساله	باعث	شده	است	عده	بسیاری	از	
طلبه	ها	از	خیر	نوشتن	پایان	نامه	بگذرند؛	
پایان	نامه	هایی	که	می	تواند	سرمایه	
علمی	مغتنمی	بر	تولیدات	حوزه	علمیه	

باشد.

    	امروزه	روش	شناسی	از	بخش	های	
اصلی	هــر	علمی	
محسوب	می	شود	
و	وجه	تمایز	یک	
ــم	از	علم	 ــل ع
دیگر	را	روش	

علم	بیان	می	کنند.	در	حوزه	علمیه،	علوم	
مختلفی	از	قبیل	فقه	و	اصول،	کالم،	تفسیر،	
فلسفه،	اخــالق	و…	خوانده	می	شود،	

امــا	کمتر	از	منظر	روش	شناسی	به	این	
علوم	توجه	می	شود	و	همین	مساله	باعث	

می	شود	طلبه	پس	از	سال	ها	تحصیل	در	
این	علوم،	نتواند	به	خوبی	بر	روش	این	
علوم	تسلط	پیدا	کند	و	این	در	حالی	است	که	
اگر	طلبه	ای	روش	یک	علم	را	بداند،	حتی	
ــاره	آن	علم	 اگر	کتاب	های	کمی	هم	درب
خوانده	باشد،	با	دانستن	روش،	می	تواند	
تسلط	خوبی	بر	
آن	علم	داشته	
بــاشــد.	در	واقــع	
قــدم	اصــلــی	در	
یافتن	ذهنیت	
پژوهشی،	شناخت	این	روش	ها	خواهد	بود.

   	تقریرنویسی	و	حاشیه	نویسی،	

ــوزوی	بــود	که	مسائل	 از	سنت	های	ح
پژوهشی	طالب	را	سر	و	سامان	می	داد.	

طلبه	ها	دروس	اساتید	را	می	نوشتند	و	
همین	مساله	عالوه	بر	آنکه	تسلط	طلبه	
را	بر	درس	استاد	دوچــنــدان	می	کرد،	

قدرت	نوشتن	را	نیز	ایجاد	می	کرد.	
طلبه	ها	بعد	از	چند	ســال	شرکت	در	
دروس	خــارج	و	نوشتن	ها،	کم	کم	سعی	
می	کردند	دیــدگــاه	هــای	خــود	را	نیز	در	
حاشیه	درس	استاد	یــادداشــت	کنند	و	
همین	مساله،	ذهنیت	پژوهشی	و	تولید	
علم	را	نیز	در	نزد	طالب	تقویت	می	کرد.	
امــروز	به	هر	دلیلی	سنت	تقریرنویسی	و	
حاشیه	نویسی	در	بین	طــالب	کمرنگ	
شــده،	و	جای	آن	نیز	هنوز	با	روش	هــای	

دیگر	پر	نشده	است.

در دروس رسمی حوزه علمیه، در هیچ 
مقطعی درس های روش شناسی و روش 

تحقیق گنجانده نشده است.
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گفت وگو با حجت االسالم شمس، مسئول سابق انتشارات بوستان کتاب

مشکل اصلی پژوهش،
ضعف ما در توحید است

رضا تاران

حجت االسالم والمسلمین محمدکاظم شمس، از سال های دور 
در یکی از مراکز انتشاراتی حوزوی حضور داشته است و خصوصا 
این حضور در برهه ای از زمان بود که مسائل پژوهشی در حوزه، در 
حال سامان یافتن بود. در فاصله سال های  ۷۳ تا ۸۹ که وی مسئولیت 
انتشارات بوستان کتاب را به عهده داشت، خیلی از مراکز علمی و 
پژوهشی حوزوی تشکیل شد و خیلی از کارهای پژوهشی در حوزه 
به وجود آمد. البته اینکه این کارها تا چه اندازه مفید بوده، ابتدای کالم 
است، ولی به هر حال، مسائل پژوهشی در این دوره، روشمند شد. از 
طرفی اغراق نیست اگر بگوییم بوستان کتاب، در زمان مدیریت وی 
از یک انتشارات معمولی به یک انتشارات پیشرفته از جهات مختلف 
تبدیل شد. بر همین اساس گفتگویی با وی ترتیب دادیم تا به عنوان 
کسی که ۱۶ سال در رأس یکی از مراکز اصلی انتشارات پژوهشی 

حوزوی بوده است، مسائل مربوط به پژوهش حوزه را نقد کند.

    به عنوان اولین سؤال، وضعیت 
پژوهشی حــوزه در دو دهه اخیر چه 
امتیازها و آسیب هایی داشته و بر 
اساس تجربیات حضرت عالی، چه 
برنامه هایی باید باشد تا وضعیت فعلی 

آن بهتر شود؟
ابتدا	باید	به	تعریف	پژوهش	در	حوزه	پرداخت	
و	مشخص	کرد	که	پژوهش	و	تألیف	چه	
رابطه	ای	با	همدیگر	دارند	و	آیا	قرار	است	از	
همدیگر	تفکیک	شوند،	یا	اینکه	باید	پژوهش	
را	به	معنای	اعم	بگیریم	که	شامل	تألیف	هم	
بشود.	چون	این	دو	با	همدیگر	تفاوت	دارند	و	
تفاوت	در	تعریف،	ثمره	ای	متفاوت	نیز	به	دنبال	

خواهد	داشت.	یعنی	اگر	پژوهش	را	بخشی	
از	کار	تألیفی	تلقی	کنیم،	از	نظر	نوع	ورود	به	
مطلب،	هدفی	که	دنبال	می	کند	و	نتیجه	ای	

که	می	گیرد،	کامال	متفاوت	خواهد	بود.
شاید	مدل	های	دانشگاهی	و	البته	مدل	های	
غربی،	روش	و	تعریف	دیگری	از	پژوهش	
داشته	باشند	و	نتایج	متفاوتی	بگیرند.	اما	به	
هر	حال	پژوهش	در	حوزه	معنای	خاص	خود	
را	دارد	که	در	حقیقت	به	معنای	بررسی	کردن	
هدف	موردنظر،	بر	اساس	شیوه	و	اصولی	
متفاوت	است.	مثال	فرض	کنید	وقتی	در	
همین	کتب	درسی	و	بحث	های	علمی	حوزه	
گفته	می	شود:	»و	التحقیق	ذلک	…«.	یعنی	

شخص	می	خواهد	مسئله	را	مطرح	کند	و	بر	
اساس	اصول	و	ضوابطی	که	بر	آن	علم	حاکم	
است،	آن	مسئله	را	بررسی	نماید،	جوانبش	را	
بسنجد	و	نهایتا	به	نتیجه	برسد.	پژوهش	های	
حوزوی	تا	حدی	به	این	صورت	است	که	

می	خواهند	موضوع	را	بررسی	کنند.
    ۳۶۰ هزار کتاب دینی؛ ۲۰ هزار 

چاپ مجدد
اما	پژوهش	های	دیگری	هم	داریم	که	
قرار	است	به	دست	مخاطب	برسد.	یعنی	به	
صورت	کتاب	یا	مقاله	منتشر	شود	و	در	اختیار	
مخاطب	قرار	گیرد.	بدون	تردید،	میان		امروز	و	
سال	های	پیش	از	انقالب	و	سال	های	اول	پس	
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از	انقالب،	تفاوت	جدی	وجود	دارد	و	اکنون	با	
آن	روز	اصال	از	نظر	کمیت	و	تعداد،	قابل	قیاس	
نیست.	در	افتتاحیه	نمایشگاه	حوزه	دین	که	
از	۱۱	تا	۲۰	دی	در	قم	برگزار	شد،	آقای	سید	
عباس	صالحی	معاون	فرهنگی	ارشاد،	آماری	
ارائه	دادند	که	اگر	اشتباه	نکنم	پس	از	انقالب	
اسالمی،	۳۶۸	هزار	عنوان	کتاب	دینی	منتشر	

شده	است.	آمار	بسیار	باالیی	است.
نقطه	عجیبی	ولی	در		این	آمار	وجود	دارد	که	
اگر	اشتباه	نکنم،	طبق	گفته	ایشان،	تنها	۲۰ 

هزار	عنوان	از	این	
عناوین	به	چاپ	
دوم	رسیده	است.	
این	خیلی	آمار	
وحشتناکی	است.	
ایشان	بعضی	از 
حوزه	های	فعال	

را	هم	اسم	برد	که	مثال	در	قم،	۱۰	ناشر	فعال	
در	زمینه	عناوین	دینی	وجود	دارد	و	نام	بوستان	
کتاب	در	صدر	بود	که	بیش	از	۴	هزار	عنوان	از	

آن	کتاب	ها،		متعلق	به	بوستان	بود.
این	آمار،	قابل	توجه	است.	همین	آمار	در	
سال	های	اول	انقالب،	دو	رقمی	بوده	است	و	
از	نظر	کمیت،	رشدی	که	اتفاق	افتاده	شدیدا	
چشم	گیر	است.	حتی	با	لحاظ	جمعیت	آن	
زمان	کشور	که	به	نوعی	میزان	نیاز	جامعه	را	
نشان	می	دهد،	همچنان	تفاوت	االن	با	آن	

روز،		قابل	مقایسه	نیست.
در	زمینه	مجالت	هم	به	همین	صورت	
است	که	در	آن	زمان	سه	یا	چهار	مجله	چاپ	
می	شده	ولی	االن	بیشتر	از	۱۰۰	مجله	منتشر	

می	شود.	یعنی	حتی	اگر	با	نرخ	رشد	جمعیت	
هم	بسنجیم،	همچنان	رشد	تعداد	مجالت،	

بسیار	بیشتر	از	نرخ	رشد	جمعیت	است.
   معضل مخاطب شناسی؛ مهمترین 

ضعف پژوهشی
ولی	مهمترین	معضلی	که	با	آن	درگیریم،	
معضل	مخاطب	شناسی	است.	ضعف	
بزرگ	ما	در	کارهای	پژوهشی	حوزوی	
و	پژوهش	های	دینی،	همین	معضل	
عدم	شناخت	مخاطب	است.	شاید	اگر	
بخواهیم	منشأ	
روان	شناختی	آن	
را	بررسی	کنیم،	
احتماال	به	شیوه	
تشیع	 تبلیغی	
که	 برمی	گردد	
معموال	بر	اساس	
منبر	و	به	صورت	شفاهی	و	برای	مخاطب	
عمومی	و	سطح	سواد	عمومی	است.	شاید	
همین	روش،		تبدیل	به	یک	عادت	ثانویه	
شده	باشد	که	وقتی	آقایان	می	خواهند	دست	
به	کار	پژوهشی	و	تألیف	هم	بزنند،	سعی	
می	کنند	متن	شان	به	گونه	ای	باشد	که	همه	

بتوانند	از	آن	متن	بهره	ببرند.
یکی	از	چیزهایی	که	در	بوستان	کتاب،	
مورد	سخت	گیری	همیشگی	ما	بود	و	اجازه	
نمی	دادیم	که	از	آن	تخطی	شود،	همین	بود	
که	ابتدا	باید	مخاطب	کتاب	مشخص	شود.	
یعنی	مهم	بود	که	پژوهش	شما	قرار	است	به	
چه	هدفی	برسد.	البته	یک	انسان	عاقل،	

نباید	غیر	از	این	کاری	بکند.	

   نیاز مخاطب را نمی دانیم
همین	طور	که	به	مخاطب	توجه	نشده	است،	
نیازشناسی	درستی	هم	برای	مخاطب	انجام	
نمی	شود.	طبیعتا	وقتی	مخاطب	را	در	نظر	نگیریم	
و	شیوه	استدالل	و	بیان	و	روش	مناسب	برای	
رساندن	مفهوم	به	او	را	ندانیم،	و	وقتی	نمی	دانیم	
مخاطب	قرار	است	چه	بهره		ای	از	این	کتاب	ببرد،	
کار	به	گونه	ای	منتشر	می	شود	که	یا	برای	مخاطب	

خسته	کننده	می	شود،	یا	آن	را	نمی	فهمد.
متأسفانه	ما	نیاز	مخاطب	را	نمی	دانیم	و	
متوجه	نیستیم	که	چه	مطلبی	را	باید	برای	
او	بیان	کنیم.	اگر	این	نیاز	را	شناسایی	
کنیم،	طبیعتا	اولویت	ها	از	دل	نیاز	بیرون	
می	آید.	اینکه	مشاهده	می	کنیم	گاهی	به	
پژوهش	هایی	دست	زده	شده	که	نتیجه	اش	

بی	خاصیت	بوده،	به	همین	سبب	است.
ــزرگ؛ تعیین اولویت های     کــار ب

پژوهشی
کار	بسیار	بزرگی	در	معاونت	پژوهش	انجام	
شده	و	اولویت	های	پژوهشی	در	فقه	را	معین	
کرده	اند.	البته	این	اثر	در	محدوده	یک	موضوع	
انجام	شده	و	باید	موضوعات	دیگری	نیز	بررسی	
شود.	عالوه	بر	اینکه	میدان	تحقیق	شان	
خیلی	دامنه	دقیقی	نبوده	است.	یعنی	نیاز	
دستگاه	های	مصرف	کننده	تحقیق	را	بررسی	
کرده	اند	و	مثال	مشخص	کرده	اند	که	مسائل	
مبتلی	به	سازمان	بهزیستی	یا	سازمان	هالل	

احمر	یا	صدا	و	سیما	چیست.
اشکال	دیگر	آن	کار	این	است	که	از	زاویه	نگاه	
آن	سازمان	ها	بررسی	کرده	اند.	اینکه	حاال	درک	
آن	سازمان	ها	از	مسائل	شان	درست	بوده	یا	نه،	

ولی مهمترین معضلی که با آن 
درگیریم، معضل مخاطب شناسی است. 

ضعف بزرگ ما در کارهای پژوهشی حوزوی 
و پژوهش های دینی، همین معضل عدم 

شناخت مخاطب است.
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خودش	محل	تأمل	است.	ولی	به	هر	حال،	کار	
بسیار	بزرگی	است	و	االن	وضعیت	به	گونه	ای	
است	که	پایان	نامه	های	حوزوی	وارد	موضوعات	
با	اولویت	بیشتر	می	شوند.	در	این	پژوهش،	سه	
سطح		اولویت	نیز	مشخص	شده	تا	طلبه	ای	که	
می	خواهد	پایان	نامه	بنویسد	و	دنبال	موضوع	
می	گردد،	بتواند	موضوع	مفیدی	انتخاب	کند	و	

نتیجه	اش	هم	قابل	استفاده	باشد.
انتظار	هم	نیست	که	با	توجه	به	امکانات	
موجود،	از	تک	تک	طلبه	ها	بخواهیم	خودشان	
اولویت	ها	را	تشخیص	دهند	و	نیازها	را	
بسنجند.	بنابراین	سازمان	ها	و	نهادهایی	که	
متولی	این	امور	هستند،	باید	چنین	خدماتی	
را	هم	ارائه	کنند.	با	انجام	چنین	کاری،	هم	
مؤسساتی	که	می	خواهند	حمایت	کنند	و	هم	
طلبه	ای	که	می	خواهد	تحقیق	را	انجام	دهد،	

تکلیف	خود	را	می	دانند.

    با توجه به اینکه شما در این چند 
سال، هم بر تولید و هم بر انتشار کتب، 
نظارت داشته اید، طبیعتا مستحضر 
هستید که ایرادهای زیادی در متن و 
محتوا و روش تحقیق ها وجود دارد. 
آیا اصال توجهی وجــود دارد که یک 
روش معیار و استاندارد برای پژوهش 
در نظر گرفته شود؟ یا اینکه همچنان 
با همان سبک سنتی و قدیمی انجام 
می شود؟  آیا شما هم با این مشکل 
مواجه بوده اید؟ و اگر بله، آیا در این 
چند سال تدبیری بــرای آن در نظر 

گرفته شد؟

بله.	یکی	از	معضالتی	که	االن	با	آن	
مواجهیم،	همین	فقدان	روش	و	معیار	تحقیق	
است.	یک	تحقیق	را	می	شود	به	صورت	ساده	
و	با	استفاده	از	منابع	دست	چندم	انجام	داد،	
ولی	همان	تحقیق	را	اگر	با	استفاده	از	منابع	
دست	اول	انجام	دهیم،	نتیجه	کامال	متفاوت	
خواهد	بود.	گاهی	هم	البته	بی	صداقتی	هایی	
انجام	می	شود	و	پژوهشگر	از	همان	منبع	
اصلی	نقل	می	کند،	ولی	در	واقع	به	منبع	

اصلی	رجوع	نکرده	است.
طبیعتا	وقتی	پژوهشگر	مستقیما	به	منبع	
اصلی	رجوع	می	کند،	خیلی	از	مسائلی	که	
مستند	نیست،	شناسایی	می	شود.	بسیاری	
از	نابهنجاری	هایی	که	امروز	در	پژوهش	ها	
داریم	به	همین	دلیل	است	که	از	منابع	
غیر	اصیل	نقل	می	شود	و	در	واقع،	مطلب	

نقل	شده	ریشه	ای	
ندارد.	گاهی	حتی	
دیده	شده	که	مطلبی	
را	به	یک	روزنامه	
مستند	می	کنند.	مثال	
تحقیقی	داشته	ایم	

که	واقعه	کربال	را	بررسی	کرده	است	و	یک	جا	
به	روزنامه	کیهان	در	تاریخ	فالن	روز	ارجاع	داده	
است!	رجوع	به	منابع	اصلی	باعث	مصونیت	

محقق	از	خطا	می	شود.
البته	امروز	با	امکاناتی	که	فراهم	شده	و	
فناوری	هایی	که	در	خدمت	این	امور	قرار	
گرفته،	کار	راحت	تر	شده	است.	اطالعات	
مورد	نیاز،	به	نرم	افزارهای	مختلف	داده	شده	
و	کار	بسیار	آسان	تر	انجام	می	شود.	کلیدهای	

مختلفی	درست	شده	و	مثل	»سفینة	البحار«	
که	کار	را	برای	محققان	راحت	کرده	بود،	راه	

دستیابی	خیلی	راحت	تر	شده	است.
   باید به منبع اصلی مراجعه کنیم

این	امکانات	علی	القاعده	کار	را	آسان	و	
دسترسی	ها	را	سریع	تر	کرده	است.	ولی	نباید	
باعث	شود	که	پژوهشگر	وقت	کمتری	صرف	
پژوهش	خود	کند.	به	عنوان	مثال،	قبال	اگر	
برای	جمع	آوری	فیش	ها	و	تألیف	یک	کتاب،	
۱۰۰	ساعت	وقت	صرف	می	شد	و	حاال	با	
وجود	امکانات	جدید،	همان	کار	را	می	توان	
با	صرف	۱۰	ساعت	انجام	داد،	محقق	باید	
اضافه	وقتش	را	صرف	فکر	بیشتر	و	مشخص	
کردن	نقشه	راه	تحقیق	خود	کند.	باید	ببیند	
از	چه	جهتی	می	خواهد	حرکت	کند،	کارها	و	
اطالعاتش	را	دسته	بندی	و	بررسی	کند	و	ببیند	
آیا	روشی	که	در	
پیش	گرفته،	
او	را	به	هدفش	
می	رساند	یا	خیر.	
باید	تصمیم	به	
صورت	 این	
باشد	که	اگر	قرار	بود	۱۰۰	ساعت	وقت	بگیرد،	
باز	هم	همان	۱۰۰	ساعت	را	صرف	کند	و	این	
وقت	اضافه	باعث	شود	که	کار	بهتری	ارائه	کند.
گاهی	خطایی	که	مثال	یک	تایپیست	انجام	
داده	و	یک	آدرس	را	اشتباه	زده،	تا	آخر	در	همه	
کتاب	های	بعدی	منتشر	می	شود.	در	همین	
دانشنامه	امام	هم	من	همین	را	به	بعضی	از	
دوستان	گفتم	که	درباره	این	نرم	افزار،	این	
تذکر	را	برخی	از	دست	اندرکاران	داده	اند	که	

بسیاری از نابهنجاری هایی که امروز 
در پژوهش ها داریم به همین دلیل است که 
از منابع غیر اصیل نقل می شود و در واقع، 

مطلب نقل شده ریشه ای ندارد.
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باز	در	بعضی	از	موارد	وقتی	از	نرم	افزار	استفاده	
می	کنیم،	نباید	صد	در	صد	اعتماد	کنید.	کافی	
نیست	که	بگویید	مثال	چون	نرم	افزار	نور	این	
آدرس	را	داده،	پس	این	مطلب	حتما	در	کتاب	
کفایة	جلد	فالن	مطرح	شده	است.	نباید	اکتفا	

کنیم	و	خودمان	باید	برویم	و	به	منبع	اصلی	
مراجعه	کنیم؛	چون	ممکن	است	اشتباهی	
صورت	گرفته	باشد.	برای	اعتماد	و	اینکه	انسان	
مطلبی	را	مستندا	بیان	کند،	باید	مطمئن	شود	
که	از	سرچشمه	اصلی	درست	منتقل	شده	
است.	متأسفانه	این	امکان	باعث	شده	که	
بسیاری	از	پژوهش	هایی	که	امروزه	منتشر	

می	شود،	در	حد	یک	سری	کپی	باقی	بماند	و	
محقق	در	واقع،	مثل	چسب	و	قیچی	سابق	

عمل	کند.
در	نگارش	هم	متأسفانه	اشکاالت	و	
خطاهای	اینچنینی	به	خطاها	اضافه	شده	

است.	فرصت	های	جدید	و	امکاناتی	که	اضافه	
شده	باید	زمینه	را	فراهم	تر	کند،	ولی	متأسفانه	
باعث	آسیب	هایی	نیز	شده	است.	متأسفانه	چه	
بسیار	کتاب	هایی	که		امروزه	منتشر	می	شود	
که	فقط	چیزهایی	درباره	یک	موضوع	سرچ	
کرده	اند	و	به	هم	چسبانده	و	تبدیل	به	کتاب	

کرده	اند.

شاید	یکی	از	دالیلی	که	گاهی	وقت	ها	بعضی	
از	کتاب	ها	مورد	استقبال	و	استفاده	عمومی	
قرار	نمی	گیرد،	همین	باشد	که	پژوهشگر	
به	جای	اینکه	وقت	اضافی	خودش	را	صرف	
تقویت	اثر	کند	و	حاال	که	به	برکت	امکانات	
جدید،	وقتش	آزاد	شده،	از	تتبع	و	جست	وجوی	
بیشتری	استفاده	کند	و	دقت	بیشتری	روی	
مطلب	خرج	کند،	همان	طور	کار	را	در	وقت	
کمتری	تمام	می	کند	و	آن	را	روانه	بازار	نشر	
می	کند.	و	بدین	صورت،	امکانات	بیشتر	باعث	

ضعف	در	کار	نهایی	می	شود.
شیوه	بیان	نیز	از	مسائل	مهمی	است	که	
نسبت	به	قبل،	بهتر	شده	است.	ولی	به	هر	
حال	معموال	طلبه	های	امروز	در	حد	نوشتن	
برای	مخاطب	فارسی	زبان،	آشنایی	با	نگارش	
دارند.	این	موارد	نیز	ذیل	مبحث	مخاطب	و	
تأثیرگذاری	بر	او	می	گنجد.	وقتی	می	خواهیم	
مطلبی	را	برای	یک	مخاطب	بیان	کنیم،	باید	
با	بیانی	آن	را	ارائه	کنیم	که	مورد	فهم	او	قرار	
بگیرد.	هر	چقدر	این	ارائه	بهتر	و	زیباتر	باشد،	
بیشتر	مورد	توجه	مخاطب	قرار	می	گیرد	و	اقبال	
بیشتری	به	آن	می	شود.	گرچه	در	برخی	موارد	
که	خواندن	یک	کتاب	برای	مخاطب،	اجباری	
و	الزامی	باشد،	ناچار	می	شود	که	از	کتاب	
استفاده	کند،	ولی	به	هر	حال	در	غیر	این	موارد،	

مورد	اقبال	قرار	نمی	گیرد.

   کتابی توسط معاونت پژوهش 
ــوزه منتشر شــده که نمایه ای از  ح
پژوهشگاه های حــوزوی است. این 
کتاب بیش از ۵۰۰ مرکز پژوهشی 
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حــوزوی و مؤسسات نیمه پژوهشی 
ــت. طبیعتا ایــن  ــرده اسـ را نـــام بـ
پژوهشکده ها سالیانه بودجه های 
خاصی هم دارند. حتی اگر هر کدام 
از اینها بودجه اندکی هم داشته 
باشد، سرجمع رقــم قابل توجهی 
مــی شــود. ولــی متأسفانه تولیدات 
پژوهشکده های حــوزوی، در مراکز 
دانشگاهی چندان مورد اعتنا نیست؛ 
چون گاهی کیفیت کار به گونه ای 
نیست که آنها قبول کنند. از طرف 
دیگر،  گاهی یک مطلب را از جایی 
کپی می کنند و در شبکه ّهای اجتماعی 
منتشر می کنند و شدیدا مورد استقبال 
مخاطب قرار می گیرد. نظر شما در 

این زمینه چیست؟
یکی	از	معضالتی	که	در	کارهای	حوزوی	و	
کارهای	دینی	وجود	دارد،	سرقت	های	ادبی	
است.	در	فضای	دانشگاهی	ما	از	قبل	وجود	
داشت	و	حاال	در	حوزه	هم	به	وجود	آمده	است.	
این	هم	شاید	از	عوارض	فضای	دیجیتال	باشد	
که	کار	را	راحت	کرده	است.	قبال	شاید	یک	فرد	
به	این	کار	وسوسه	نمی	شد،	چون	سخت	تر	بود	
ولی	االن	چون	کار	خیلی	راحت	شده	است،	
زودتر	وسوسه	می	شود.	موتور	جست	وجوی	
گوگل	هم	که	دیگر	تبدیل	به	یکی	از	معجزات	

پژوهشی	شده	است.
قضیه	سرقت	ادبی،		خیلی	جدی	است.	یک	
بار	یک	نفر	کتاب	معاد	آقای	قرائتی	را	آورده	بود	و	
می	خواست	به	اسم	خودش	منتشر	کند.	یکی	از	
مسئوالن	ما	فهمیده	بود.	می	گفت	حس	کردم	

مطالب	کتاب	برای	من	آشناست.	خالصه	این	
سرقت	ها	قبال	به	طور	کلی	بود	و	حاال	به	صورت	

جزئی	ادامه	دارد.

    شیوه جدید سرقت این است که 
بعضی از کتاب ها را که به زبان های 
دیگر نوشته شده اند می خوانند و 
بدون اینکه بگویند این مطلب را از کجا 
به دست آورده انــد، آن را به عنوان 

دیدگاه خود مطرح می کنند.
متأسفانه	این	کار	در	میان	دانشگاهیان	ما	
فراوان	است.	این	هم	از	عوارضی	است	که	اگر	
جلو	آن	را	نگیریم،	آسیب	زیادی	می	زند.	به	نظر	
می	رسد	یکی	از	راه	هایی	که	می	تواند	جلو	این	
سرقت	ها	را	بگیرد،	همین	نقد	کتاب	است.	
چون	همیشه	با	نصیحت	و	این	طور	چیزها	

نمی	شود	 که	
مشکل	را	حل	کرد	
و	مثال	شخص	را	
به	معاونت	تهذیب	
معرفی	 حوزه	
کنیم.	بنابراین	باید	
به	روشی	عمل	

کرد	که	فرد،	بازدارندگی	درونی	پیدا	کند.	
یکی	از	روش	های	خوب	ایجاد	چنین	

بازدارندگی	هایی،	برگزاری	جلسات	نقد	است.
حتی	الزم	نیست	که	حتما	به	صورت	مستقیم	
باشد	و	اگر	کسی	غفلتی	کرده،	او	را	رسوا	کنیم.	
همین	که	اثر	او	حالجی	شود	و	درباره	آن	بحث	
شود	و	گفته	شود	که	آن	مطلب	در	جای	دیگری	
گفته	شده	است،	برای	او	خودبازدارندگی	به	

وجود	می	آید.	حتی	اگر	این	نقدها	تیراژ	محدود	
داشته	باشد	و	مثال	حتی	اگر	سایتی	باشد	و	
هزینه	آنچنانی	برای	آن	انجام	نشود،	ولی	به	
هر	حال	نقد	کنند	و	مثال	نشان	دهیم	که	۴۰ 
یا	۵۰	درصد	کتاب	فالن	نویسنده،	برگرفته	از	
کتاب	دیگری	است.	حتی	اگر	این	سایت،	یک	
مراجعه	کننده	داشته	باشد،	این	در	بازدارندگی	

فرد	مؤثر	است.
این	یکی	از	کارهایی	است	که	معاونت	
پژوهش	حوزه	باید	به	آن	بپردازد	و	باعث	
مصونیت	حوزه	و	پژوهشگران	حوزوی	
	شود.	معاونت	باید	نشان	دهد	که	محافظ	
پژوهشگران	است	و	اجازه	نمی	دهد	کسی	در	

این	خطاها	و	مسیرهای	انحرافی	بیفتد.
ولی	به	فرض	اینکه	کار	محتوایی	را	به	درستی	
و	خوبی	انجام	داده	باشیم،	یکی	دیگر	از	
معضالت	اصلی	ما	
رسیدن	این		محتوا	
به	دست	مخاطب	
است.	این	قضیه،		
سه	عرصه	دارد	که	
البته	بعضی	آن	را	در	
یک	چیز	خالصه	
می	کنند.	ویترین،	اطالع	رسانی	و	ترویج	و	
تبلیغ	کتاب،	سه	عرصه	متفاوت	اند.	بعضی	
همه	این	سه	عنوان	را	در	زیر	عنوان	»توزیع«	
می	گنجانند.	ولی	اینها	با	توزیع	متفاوت	است.	
اگر	این	سه	مشکل	حل	شود،	مشکل	توزیع	
هم	حل	می	شود.	اگر	به	این	سه	عامل	توجه	
نشود،	یک	کتاب	و	پژوهش	بسیار	خوب،		
مفید	و	مورد	نیاز،	حتی	اگر	مخاطب	شناسی	

کار بسیار بزرگی در معاونت پژوهش 
انجام شده و اولویت های پژوهشی در فقه را 
معین کرده اند. البته این اثر در محدوده یک 

موضوع انجام شده و باید موضوعات دیگری 
نیز بررسی شود.
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و	اولویت	سنجی	هم	کرده	باشد،	باز	هم	مورد	
اقبال	قرار	نمی	گیرد.	چون	نتیجه	تابع	اخس	
مقدمتین	است.	چون	این	کتاب	در	ویترین	
مناسب	عرضه	نشده	و	اطالع	رسانی	خوبی	
برای	آن	نشده	و	به	درستی	ترویج	و	تبلیغ	

نشده،	موفق	نمی	شود.
   امکانات بیشتر، سبب غفلت ما 

شده است
متأسفانه	به	خاطر	مشکالت،	بدفهمی	
و	گاهی	غفلت،	بعضی	از	امکاناتی	که	در	
جمهوری	اسالمی	و	به	برکت	این	فضاها	برای	
ما	فراهم	شده	است،	بیشتر	سبب	غفلت	ما	شده	
است.	قبل	از	انقالب،	پژوهشگرانی	بودند	که	
زحمت	می	کشیدند	و	کار	شخصی	خودشان	
را	انجام	می	دادند،	مثل	مرحوم	آقابزرگ	که	
»الذریعة«	را	نوشته	است.	مرحوم	عالمه	امینی	
کار	دیگری	کرده	است.	این	پژوهشگران	
یک	تنه	چنین	چیزهایی	را	خلق	کرده	اند.	یا	
مثال	کتابخانه	آقای	مرعشی	نجفی	را	ببینید	
که	برای	تهیه	هر	کتاب،	چه	زحمت	ها	که	
نکشیده	است.	ولی	حاال	همین	را	مقایسه	کنید	
با	آقازاده	ایشان	که	بودجه	دولتی	دارد.	البته	من	
نمی	خواهم	ایشان	را	قدح	کنم.	ولی	می	خواهم	
بگویم	آن	انگیزه	ای	که	آقای	مرعشی	برای	
خودش	ایجاد	کرده	بود	و	چنین	کتابخانه	ای	را	
با	آن	هدف	درست	کرده	است،	حاال	که	ردیف	
مستقیم	دولتی	دارد	باید	گسترش	پیدا	می	کرد،	

ولی	چنین	نشده	است.
البته	از	این	جهت	هم	نباید	غفلت	کنیم	
که	شیعه	قبل	از	انقالب،	مورد	توجه	نبود	و	
هجمه	های	کمتری	هم	به	آن	می	شد.	ولی	

االن	همه	دنیا	علیه	شیعه	تبلیغ	می	کنند.	به	
تناسب	این،	باید	تبلیغ	ما	چند	صد	برابر	و	چند	
هزار	برابر	شود	تا	بتوانیم	نسبت	به	آن	پاسخگو	

باشیم.
شاهد	دیگر	کم	کاری	ما	این	است	که	وقتی	
مؤسسه	ترجمان	مربوط	به	آقای	حداد،	
بنابر	فرمایش	آقا	که	فرموده	بودند	تولید	علم	
داشته	باشیم	و	ترجمه	ها	را	معکوس	کنیم	راه	
افتاد،	آقایان	لیستی	را	برای	ما	فرستادند	که	
ما	این	کتاب	ها	را	داریم؛	اوال	نظر	بدهید	که	

این	کتاب	ها	چطور	
است	و	ثانیا	ما	اینها	را	
انتخاب	کرده	ایم	برای	
ترجمه	به	زبان	های	
دیگر،	اگر	نظری	
دارید،	تکمیل	کنید	

و	اگر	کتاب	بهتری	دارید	معرفی	کنید.	با	کمال	
تأسف،	از	میان	همه	کتب	دینی	انتخاب	شده	
در	آن	لیست،	به	جز	یکی	دو	مورد،	همگی	
مال	قبل	از	انقالب	بود.	این	قضیه	مربوط	به	
سال	های	۸۸	و	۸۹	است.	این	عالمتی	است	
که	خود	آنها	هم	متوجه	شده	اند	کتاب	خوبی	که	
قابل	ارائه	به	مخاطب	خارج	از	کشور	باشد،	در	
دست	ندارند.	یعنی	کتاب	هایی	که	منتشر	شده،	
هیچ	کدام	با	آن	کیفیت	نبوده	که	قابل	ارائه	باشد.

   هدف را گم کرده ایم
معضل	اصلی	و	روانی	ما	این	است	که	هدفمان	
گم	شده	است.	برای	دستگاه	کار	کردن،	برای	
فالن	رئیس	کار	کردن	و	برای	پول	کار	کردن،	
جایگزین	اهداف	اصلی	شده	است.	البته	
شیطان	هم	کمک	می	کند	و	ما	توجیه	می	کنیم	

که	پول	گرفتن	برای	تبلیغ	دین	اشکالی	ندارد.	و	
مثال	حق	القدم	رفتن	تا	پای	منبر	است،	ولی	منبر	
را	مجانی	می	رویم.	تعبیرهای	اینگونه	گاهی	
بیان	شده	است	و	متأسفانه	اینها	تبدیل	به	عادت	

ثانوی	شده	است.
گاهی	می	گوییم	که	من	وظیفه	ام	این	بود	که	
حرف	را	بزنم	یا	کتاب	را	تألیف	کنم.	دیگر	به	این	
کارها	کاری	ندارم	که	حرف	به	دست	مخاطبم	
می	رسد	یا	نه.	یا	گاهی	توجیه	می	کنیم	که	
انتشارات	درست	کار	نکرد	یا	کتابم	به	انبار	رفت	
و	همان	جا	ماند.	
ولی	این	درست	
نیست.	من	به	
عنوان	صاحب	
اثر	وظیفه	دارم	که	
اگر	کاری	کردم،	
مطمئن	شوم	که	اوال	به	دست	مخاطب	رسیده	
است،	و	دیگر	اینکه	بازخورد	بگیرم	که	آیا	روی	
او	اثر	گذاشت	یا	نگذاشت.	چون	از	این	مسائل	
غافل	شده	ایم،	همه	ما	تبدیل	به	کارمند	شده	ایم.	
شده	ایم	دستگاهی	که	بودجه	می	گیریم	و	اگر	
بودجه	رسید،	رسید	و	اگر	نرسید،		حتی	به	دنبالش	
هم	نیستیم	و	پژوهش	بعدی	را	انجام	نمی	دهیم.	
این	معضل	را	باید	حل	کنیم.	اگر	این	معضل	را	حل	
کردیم	و	این	انگیزه	را	در	افراد	ایجاد	کردیم	که	کار	
کنند،	مطمئن	باشید	همان	چیزی	می	شود	که	در	

زمان	انبیا	رخ	می	داد.
چند	شب	پیش،	صحبتی	از	شهید	باقری	
در	تلویزیون	شنیدم	که	ایشان	بعد	از	عملیات	
رمضان	صحبت	کرده	است.	تعجب	کردم	از	
شنیدن	حرف	هایش.	بعد	از	شکست	عملیات	

متأسفانه به خاطر مشکالت، 
بدفهمی و گاهی غفلت، بعضی از امکاناتی 

که در جمهوری اسالمی و به برکت این 
فضاها برای ما فراهم شده است، بیشتر 

سبب غفلت ما شده است.
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رمضان	که	اولین	عملیات	برون	مرزی	ما	بوده	
است،	ایشان	با	ناراحتی	صحبت	می	کرد	که	
»چرا	شماها	تغییر	کرده	اید؟	از	عملیات	۲۵	روز	
گذشته	و	از	من	مرخصی	می	خواهند.	چه	تان	
شده؟	کجا	می	روید؟	شما	با	آن	کسانی	که	اول	
جنگ	آمده	بودند،	متفاوت	شده	اید.«	تعجب	
من	از	این	بود	که	تلویزیون	اینها	را	پخش	می	کرد.
شهید	باقری	می	گوید	هدف	ها	چیز	دیگری	بود	
و	آثار	خود	را	هم	داشت.	یعنی	مطمئن	باشید	که	با	
این	جور	هدف	ها	نمی	توانید	اثری	مثل	»الذریعة«	
را	خلق	کنید.	الذریعة،	همت	آقابزرگ	را	می	خواهد	
که	یک	تنه	توانست	آن	کتاب	را	به	آنجا	برساند.	اگر	
همت	ها	را	توانستید	درست	کنید،		این	منابع	را	هم	
آوردید،	می	توانید	به	مقدار	نیاز،		خروجی	داشته	

باشید.	اگر	نه،	متأسفانه	نتیجه	نمی	گیرید.

ــاره     یکی از بحث هایی کــه درب
ــی شــود، سفارشی  محتوا مــطــرح م
بــودن کــار اســت. باالخره زمانی یک 
محتوای خوب اتفاق می افتد که فردی 
ــودش،  دغدغه خــودش را  با عالقه خ

دنبال کند و نهایتا چیزی 
به دست بیاورد. ولی االن 
عمدتا ایــن طــور اســت که 
موضوع پژوهش  را واگذار 
می کنند؛ حتی اگر کسی از 
یک موضوع خوشش نیاید. 
در واقع اصال به اشخاص، 
اعتماد ندارند که هر کسی 
پژوهش های مورد عالقه 
خود را دنبال کند. نظر شما 

در این باره چیست؟
به	نظر	من	این	هم	به	خاطر	همان	غفلت	
از	توحید	است.	ما	کار	را	برای	غیر	خدا	انجام	
می	دهیم.	ممکن	است	شرک	یک	نفر،	حقوق	
آخر	ماهش	باشد،	یا	رئیس	اداره	یا	مسئول	
باالتر.	هر	کسی	باید	خودش	حساب	کند.	
خودمان	هم	غفلت	می	کنیم.	حتی	گاهی	
می	گوییم	که	قصد	ما	این	است	که	تبلیغ	دین	
بشود،	ولی	چون	رئیس	دستگاهمان	گفته	
است،	اشکالی	ندارد.	گاهی	از	این	توجیه	ها	
هم	می	کنیم.	البته	اشکالی	ندارد.	ممکن	
است	کسی	بگوید	من	به	خاطر	نیاز	مادی	ام	

فالن	تحقیق	را	
انجام	می	دهم.	
ولی	دیگر	نباید	من	
طلبه	یک	چیز	ضد	
دینی	را	تحقیق	
اینکه	 با	 کنم	
می	دانم	مفید	واقع	

نمی	شود.	باید	تبیین	شود	که	این	پژوهشگاه	
برای	چه	هدفی	ایجاد	شده	است.	شاید	یک	

مؤسسه	بخواهد	از	یک	مرحله		عبور	کند	و	حاال	
برای	مدتی	باید	این	کار	را	انجام	دهد،	ولی	اگر	
تبدیل	شده	باشد	به	یک	هدف	دائم	که	ما	پول	
بگیریم	و	این	کارها	را	انجام	دهیم،	خیلی	بد	
است.	بله،	اگر	۱۰	تا	۲۰	درصد	کارمان	را	این	
طور	انجام	دهیم	که	درآمدی	ایجاد	کنیم،	و	به	
هدف	اصلی	برسیم،	عقالیی	است	ولی	نباید	
آن	هدف	اصلی	گم	شود.	اینکه	بعد	از	مدتی	
۷۰	یا	۸۰	درصد	ساختار	یک	دستگاه	تبدیل	
شود	به	همین	ماشین	دریافت	پول	و	بودجه،	

نتیجه	اش	همین	می	شود	که	االن	می	بینیم.
دوستان	دائرة	المعارف	قرآن	می	گفتند	در	
نمایشگاهی	در	خارج	از	ایران	شرکت	کردیم	و	
گروهی	رسما	به	ما	گفتند	پژوهش	هایتان	را	به	ما	
سفارش	بدهید	و	ما	با	یک	سوم	قیمت	برای	شما	
انجام	می	دهیم.	نتیجه	پژوهش	را	خوب	هم	در	
می	آوردند.	ولی	وقتی	این	مؤسسات	تبدیل	به	
ماشین	بشوند،	بهتر	از	این	نمی	شود	انتظار	داشت.
تولیدات	یک	پژوهشگر	حوزوی	چون	درست	
توزیع	نمی	شود،		گاهی	چنین	فضایی	به	وجود	
می	آید	و	مورد	توجه	قرار	نمی	گیرد.	باید	در	
شرایط	مساوی	بسنجیم.	حتی	اگر	به	این	
نتیجه	رسیدیم	که	با	
وجود	توزیع	خوب،	
همچنان	اثر	یک	
مؤلف	مورد	توجه	
کافی	قرار	نگرفته	
است،	تکلیف	ما	
ساقط	نیست.	باز	
هم	نمی	شود	گفت	تکلیف	ساقط	است.	باید	
ذائقه	مخاطب	را	بررسی	کرد.	در	جایی	که	اثر	

معضل اصلی و روانی ما این 
است که هدفمان گم شده است. برای 
دستگاه کار کردن، برای فالن رئیس 

کار کردن و برای پول کار کردن، 
جایگزین اهداف اصلی شده است.
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ارزشمند	است	و	توزیع	نیز	به	خوبی	انجام	شده،	
ولی	همچنان	توجهی	به	آن	نمی	شود،	باید	
چنین	نتیجه	گرفت	که	مذاق	مردم	عوض	شده	
است.	پس	ما	وظیفه	داریم	در	چنین	شرایطی	
روی	تغییر	مذاق	مردم	کار	کنیم	و	بفهمیم	چرا	
مردم	نسبت	به	این	مسئله	توجه	کمتری	دارند.	

باید	این	را	شناسایی	
و	برطرف	کنیم.	
یعنی	پس	از	اینکه	
محتوا	را	به	دست	
مخاطب	رساندیم،	
بازخورد	 باید	
بگیریم	که	آیا	اثر	

داشته	یا	نه،	و	اگر	دیدیم	اثر	نداشته،	باید	علت	
را	شناسایی	کنیم	و	بفهمیم	که	چرا	ذائقه	مردم	

تغییر	کرده	است.
هدف	اصلی،	هدایت	مردم	است.	این	وظیفه	
ماست	که	حرف	را	به	مردم	بگوییم	و	ابالغ	کنیم.	
از	طرفی	باید	موانع	رسیدن	را	نیز	برطرف	کنیم.	
حاال	اگر	به	کسی	رسید	ولی	به	خاطر	عناد	
نخواست	قبول	کند،	وظیفه	ما	ساقط	است.	
وظیفه	ما	نسبت	به	کسانی	که	الابالی	اند	
کمتر	است.	اما	تکلیف	ما	نسبت	به	کسانی	
که	مسلمان	نیستند،	به	مراتب	بیشتر	است.	
او	فردا	حق	دارد	به	ما	اعتراض	کند	که	چرا	به	
من	نگفتی.	اگر	چنین	نگاهی	در	تبلیغ	هایمان	
داشته	باشیم،	خیلی	نگاهمان	عوض	می	شود	

و	حتی	طرح	مسئله	هایمان	تغییر	می	کند. 
   با آزاداندیشی برخورد لوکس و 

زینتی می شود
یکی	دیگر	از	چیزهایی	که	باقی	ماند،	مسئله	

آزاداندیشی	است.	متأسفانه	امروز	به	صورت	
یک	بحث	لوکس	با	آن	برخورد	می	شود.	انجمن	
می	گذارند	و	همایش	برگزار	می	کنند.	ولی	
آیا	واقعا	به	لوازمش	هم	ملتزم	اند؟	خطوط	
قرمزش	را	می	شناسند؟	می	دانند	چه	مطالبی	
باید	مطرح	شود	و	چه	مطالبی	نه؟	متأسفانه	
این		فعالیت	ها	به	
صورت	کاریکاتوری	
است.	نمی	خواهم	
بگویم	اگر	کسی	
این	موقعیت	ها	
را	محملی	برای	
بیان	حرف	های	
نادرست	خودش	قرار	دهد	و	با	اغراض	
دیگری	از	این	فضاها	سوء	استفاده	کند،	
از	او	غفلت	کنیم.	نه.	ما	نباید	تریبونی	برای	
چنین	اشخاصی	شویم.	ولی	باید	به	هر	حال	
فضا	باز	شود	تا	حداقل	بتوان	بیان	کرد	که	این	
آدم،	آدم	منحرفی	است.	من	باید	با	این	آدم	
به	بحث	بنشینم	تا	او	را	اصالح	کنم.	شاید	
بگوید:	»بله،	من	نمی	دانستم،	غافل	بودم	
که	این	کتاب	را	نوشتم«.	این	موضوع	را	باید	
به	بحث	گذاشت.	یا	دست	کم	تأثیراتش	بر	
روی	دیگران	باید	به	بحث	گذاشته	شود.	
ما	اگر	نتوانیم	افراد	خودمان	را	و	حداقل	
طلبه	های	خودمان	را	واکسینه	کنیم،	انتظار	
داریم	جامعه	واکسینه	شود؟!	شما	همین	
االن	یک	طلبه	را	به	محیطی	بفرستید	که	
پر	از	شبهه	است.	همین	طلبه	ای	که	چند	
سال	درس	خارج	خوانده،	گاهی	بیشتر	از	
۵	یا	۱۰	جلسه	نمی	تواند	مقاومت	کند!	چون	

یک	سری	چیزها	به	او	گفته	نشده	و	شبهه	ها	
برایش	مطرح	نشده	است.

البته	نمی	خواهم	بگویم	الزم	است	برای	
طلبه	ها	کالس	آموزش	شبهه	بگذاریم،	ولی	
باید	تحقیق	کند	و	بفهمد	که	در	یک	سری	از	
موضوعات	ضعیف	است	و	باید	یاد	بگیرد.	
باید	خبر	داشته	باشد	که	خیلی	از	این	شبهه	ها	
جواب	داده	شده	و	مثال	تفسیر	المیزان	پاسخ	
این	سؤاالت	را	داده	است.	طلبه	باید	بداند	که	
در	یک	مسئله،	غافل	است.	وقتی	کسی	زودتر	
بداند،	درس	را	جور	دیگری	مطالعه	می	کند.	
گاهی،	مثل	پیش	مطالعه	است.	 علم	به	این	ناآ
کسی	که	یک	موضوع	را	می	داند،	درس	را	طور	
دیگری	می	فهمد؛	چون	طور	دیگری	به	حرف	
استاد	توجه	می	کند.	بنابراین	باید	طلبه	را	توجه	
داد	به	اینکه	این	ضعف	ها	را	دارد.	وقتی	کسی	
ضعف	خود	را	بفهمد	به	سراغ	راه	حل	هایش	
می	رود	و	وقتی	به	یک	استاد	می	رسد	و	فرصتی	

پیدا	می	کند،	از	آن	استاد	سؤال	می	کند.
طلبه	باید	به	گونه	ای	باشد	که	به	تمام	
اعتقادات	ناب	شیعی	معتقد	باشد	و	ادای	
روشنفکری	در	نیاورد،	ولی	از	طرف	دیگر،	
نباید	این	گونه	هم	باشد	که	اعتقاد	مخالف	
را	وقتی	شنید	حس	کند	سنگ	و	آتش	از	
آسمان	می	بارد.	بلکه	باید	اجازه	دهد	که	
طرف	مقابل،	اعتقاداتش	را	با	آرامش	
بگوید.	سپس	طلبه،	حرف	او	را	بررسی	کند	و	

یکی	یکی	جواب	آنها	را	بدهد. 

   ممنون بابت وقتی که در اختیار 
مباحثات قرار دادید.

 دوستان دائرة المعارف قرآن می گفتند 
در نمایشگاهی در خارج از ایران شرکت کردیم 
و گروهی رسما به ما گفتند پژوهش هایتان را به 
ما سفارش بدهید و ما با یک سوم قیمت برای 

شما انجام می دهیم. 
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روش	های	آموزش	و	انتقال	یافته	های	
ــوزه	علمیه	را	 یــک	اســتــاد	و	فقیه	در	ح
مــی	تــوان	در	چند	روش	تدریس	خــارج،	
نــوشــتــن	درس،	تــأیــیــد	تــقــریــراتــی	که	
شاگردان	نوشته	اند،	تعلیقه	نگاری	بر	آثار	
گذشتگان	و	باالخره	تک	نگاری	در	برخی	
موضوعات	فهرست	کرد	که	البته	اغلب	
این	تک	نگاری	ها	هم	به	روش	درس	خارج	

نگاشته	می	شوند.
نتیجه	تقریرات	نویسی	یا	تک	نگاری	ابواب	
فقهی	آن	است	که	شاگردان	یک	استاد	با	
مبانی	او	آشنا	می	شوند؛	ولی	کسی	که	شاگرد	
آن	استاد	نبوده	است	اطالع	درستی	از	مبانی	

آن	استاد	نخواهد	داشــت	و	اگــر	بخواهد	
نوآوری	های	یک	فقیه	یا	تفاوت		آرای	او	با	
دیگر	فقها	را	بسنجد،	الزم	است	یک	دوره	
فقه	مکتوب	را	مرور	کند.	تعلیقه	نگاری	این	
مسیر	را	کوتاه	تر	می	کند؛	با	این	حال	باز	هم	
رسیدن	به	نکات	تازه،	زمان	و	انرژی	فراوانی	

نیاز	دارد.
در	نتیجه	ی	این	فرایند	است	که	قمی	ها	
هم	چنان	قمی	و	نجفی	ها	هم	چنان	
نجفی	می	مانند.	تنها	کسانی	می	توانند	
بیرون	از	این	دایــره	بسته	گام	بردارند	
که	اسیر	ایــن	فرایند	نباشند.	آیت	الله	
مؤسس	نمونه	ای	از	این	افراد	است	که	

گفته	می	شود	دو	مدرسه	نجف	و	سامرا	
را	با	هم	دیــده	است	و	لذا	فقه	متفاوتی	
دارد؛	یا	آیت	الله	بروجردی	که	بسیاری	
ــوآوری	هــای	او	را	حاصل	تأمالت	 از	ن
و	دقــت	هــای	شخصی	اش	در	دروان	

سکونت	در	بروجرد	می	دانند.

   مسیر کوتاه تر چیست؟
چند	روز	پیش	آیت	الله	موسوی	اردبیلی	
درگذشت.	فقیهی	که	می	توان	جایگاهش	
را	بــا	کمی	مسامحه	منحصر	بــه	فرد	
دانست.	آیت	الله	اردبیلی	در	یک	حکومت	
شیعی	تازه	تأسیس	به	گستردگی	ایران،	

نقدی بر ساز و کار انتقال علم در روش علمی 
بزرگان حوزه

مؤثرتر می بود اگر...
محمدکاظم حقانی فضل

چندی پیش آیت الله العظمی موسوی 
اردبیلی درگذشت؛ فقیهی که می توان 
جایگاهش را با کمی مسامحه، منحصر 
به فرد دانست. آیت الله اردبیلی در یک 
حکومت شیعی تازه تأسیس به گستردگی 
ایران، ده سال قاضی القضاة بود؛ دوره ای که 
در آن بسیاری از احکام فقهی برای نخستین 
بار به قانون تبدیل شد؛ ولی با بازگشت 
وی به قم چیزی از انباشته های ذهن او 
وارد فضای عمومی حوزه علمیه قم نشد و 
دست یابی به مبانی فقهی وی، چندان آسان 

نیست و نیازمند صرف وقت بسیار است.
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ده	سال	قاضی	القضاة	بود	و	در	دوران	
او	بسیاری	از	احکام	فقهی	برای	نخستین	

ــون	 ــان ــه	ق ــار	بـ ــ ب
تبدیل	شــد.	نظام	
حکومتی	شیعه	
ــش	هــای	 ــال بـــا	چ
قضایی	جــدی	و	
جــدیــدی	روبـــه	رو	
شدکه	پیش	از	آن	

سابقه	نداشت.	جز	این	باید	توجه	داشت	که	
این	فقیه	در	نوشتن	قانون	اساسی،	بازنگری	
در	آن	و	نیز	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	
دخیل	بوده	است.	می	توان	تصویر	کرد	که	
ذهن	آیت	الله	اردبیلی	آکنده	از	پرسش	های	
ــا	و	 ــاســخ	ه ــااًل	پ ــم ــت ــد	فــقــهــی	و	اح ــدی ج
راه	حل	هایی	برای	این	چالش	ها	و	پرسش	ها	
باشد؛	ولی	با	بازگشت	وی	به	قم	چیزی	از	
انباشته	های	ذهن	او	وارد	فضای	عمومی	
حوزه	علمیه	قم	نشد؛	با	آن	که	کارنامه	آن	

مرحوم،	کارنامه	ای	خلوت	نیست.
گمان	نگارنده	این	سطور	آن	است	که	یکی	
از	علل	این	محرومیت،	پای	گذاشتن	آیت	الله	
در	مسیر	گذشتگان	و	ورود	به	مسیر	تدریس	
خــارج		و	نگاشتن	آثار	مطول	در	این	زمینه	
است.	دو	جلد	فقه	القضاء،	چهار	جلد	فقه	
الحدود	و	التعزیرات	به	اضافه	فقه	الشهادات	
و	فقه	الدیات	عناوین	آثار	او	فقط	در	حوزه	امور	
قضایی	است.	حال	اگر	یک	محقق	بخواهد	
مبانی	این	فقیه	باتجربه	ی	مفصل	قضایی	
را	بشناسد	و	نوآوری	های	او	را	معرفی	کند،	

راهی	جز	مطالعه	این	ده	جلد	کتاب	ندارد.

ــر	آیــت	الــلــه	اردبــیــلــی	نقطه	نظرات	 اگ
خــاص	خــود	را	تبدیل	به	مقاله		های	ده	و	
پانزده	صفحه	ای	
ــره	 مـــی	کـــرد،		دایـ
تاثیرش	گسترده	تر	
می	َشد	و	احتمااًل	
مــا	امـــروز	سرمایه	
بــیــش	تــری	در	
درســت	داشتیم.	
به	یاد	داشته	باشیم	که	گسترش	اندیشه	والیت	
فقیه	در	اواخــر	دهه	های	۴۰	و	۵۰	شمسی	
نتیجه	انتشار	جــزوه	کم	حجمی	است	
که	فقط	حاوی	۱۳	جلسه	درس	بود؛	نه	
انتشار	کتاب	البیع	پنج	جلدی.	توجه	
محققان	جــوان	حــوزه	به	تأثیر	زمــان	و	
مکان	در	اجتهاد،	معلول	شرکت	در	درس	
خارج	امام	خمینی	نبود؛	بلکه	حضرت	
امام	آن	را	به	صورت	منفرد	و	در	متن	یک	
پیام	خطاب	به	حوزویان	گنجانده	بود.	
پژوهش	گران	حــوزه	معرفت	دینی	نیز	
همه	به	یاد	دارند	که	نظریه	»قبض	و	بسط	

تئوریک	شریعت«	
ــا	یــک	مقاله	در	 ب
کیهان	فرهنگی	

معرفی	شد.
مقاله	نویسی،	
مصاحبه	علمی،	
یادداشت	نویسی،	
راهنمایی	پایان	نامه	

ــار	دیگران	از	روش	هــای	جدیدتر	 و	نقد	آث
انتقال	یافته	های	علمی	است؛	روش	هایی	

که	متأسفانه	در	حوزه	علمیه	از	سوی	مراجع	
نادیده	گرفته	شده	اند.	

مراجع	تقلید	در	هر	دوره		قله	های	
علمی	فقه	و	اصـــول	فقه	محسوب	
ــه	اشــاعــه	 مــیَ	شــونــد	و	بــایــد	نسبت	ب
یافته	های	جــدیــد	علمی	شان	توجه	
بیش	تری	داشته	باشند	و	می	دانیم	که	
معمواًل	عمر	یک	فقیه	به	تدریس	همه	
فقه	کفاف	نمی	دهد	و	ای	کاش	فقیهان	
بزرگ	پس	از	چند	سال	تدریس	درس	
خـــارج،	بــه	جــای	آمـــوزش	عمومی	به	
چندصد	طلبه	–	که	سابقه،	استعداد	و	
سطح	علمی	یکسانی	ندارند	–	تدریس	
عمومی	را	به	جوان	ترها	واگــذار	کنند	
و	وقــت	خــود	را	صــرف	کالس	هایی	با	
جمعیت	کم	تر	و	شــاگــردانــی	نخبه	تر	
کنند،	راهنمایی	و	مشاوره	رساله	های	
ــد	و	 ــرن ــپــذی ــوزه	را	ب ــ ــار	ح ــه ســطــح	چ
نوآوری	ها،	پرسش	ها	و	نظریات	ویژه	
خودشان	را	در	قالب	مقاله	و	یادداشت	

منتشر	کنند.
ــون	نیز	 ــن ــم	اک ه
شاگردان	و	آشنایان	
ــا	مــبــانــی	مــراجــع	 ب
درگذشته	از	جمله	
آیــت	الــلــه		اردبیلی	
می	توانند	این	نقیصه	
را	با	تبیین	نوآوری	ها	
و	آرای	اختصاصی	
اساتید	خود	در	قالب	مقاله	علمی،	مصاحبه	

وحتی	یادداشت	مطبوعاتی	جبران	کنند.

 اگر آیت الله اردبیلی نقطه نظرات 
خاص خود را تبدیل به مقاله  های ده و پانزده 

صفحه ای می کرد،  دایره تاثیرش گسترده تر 
 ما امروز سرمایه بیش تری 

ً
میَ شد و احتماال

در درست داشتیم.

 مقاله نویسی، مصاحبه علمی، 
یادداشت نویسی، راهنمایی پایان نامه 
و نقد آثار دیگران از روش های جدیدتر 

انتقال یافته های علمی است؛ روش هایی 
که متأسفانه در حوزه علمیه از سوی مراجع 

نادیده گرفته شده اند.



شکسته مهرهای  راز 

بررسی منزلت اجتماعی سیاسی روحانیت 
در دهه چهارم

نقدی بر شیوه تحول خواهی در متون حوزوی

چهره ماندگار تقریب
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حجت	االسالم	والمسلمین	سید	علی	
موسوی	اردبیلی	تنها	چهار	روز	پس	از	
رحلت	آیت	الله		العظمی	موسوی	اردبیلی	
در	اطالعیه	ای	خطاب	به	مسئوالن	دفتر	
مرحوم	والدشان	اعالم	کرد:	»نظر	به	اینکه	
اجــازات	و	وکاالت	مرحوم	والد	معظم	پس	
از	ارتحال	ایشان	باطل	گردیده	اســت،	از	
دریافت	هر	گونه	وجوه	شرعی	به	نام	ایشان	
اجتناب	کرده	و	مومنین	را	به	وکالی	دیگر	
مراجع	معظم	تقلید	دامت	برکاتهم	ارجاع	
دهید«.	در	همین	راستا	صبح	روز	دوشنبه،	
ُمهر	مرحوم	آیت	الله	العظمی	اردبیلی	در	
حضور	برخی	از	علما	در	دفتر	ایشان	شکسته	

شد.

   سنت حسنه ی شکستن ُمهر!
آنگونه	که	در	روایــات	تاریخی	از	مراجع	
عظام	تقلید	گذشته	نقل	شده	است،	قانون	
نانوشته		ای	وجود	داشت	که	بالفاصله	پس	از	
رحلت	هر	مرجع	تقلید،	در	حضور	برخی	بزرگان	
و	شاهدان،	ُمهر	ایشان	شکسته	می	شد.	این	
اقــدام	در	واقــع	بــرای	جلوگیری	از	هر	گونه	
سوءاستفاده	احتمالی	بازماندگان	و	اعضای	
دفتر	بــوده	و	به	مومنین	این	اطمینان	داده	
می	شد	که	دیگر	زمینه	ای	برای	سوءاستفاده	از	

جایگاه	مرجِع	درگذشته	وجود	ندارد.
این	موضوع	تا	جایی	اهمیت	داشته	که	در	
احواالت	مرحوم	آیت	الله	العظمی	حجت	نقل	
شده	است	که	در	روزهای	پایانی	عمر	شریفشان	

و	زمانی	که	تعدادی	از	بزرگان	مانند	مرحوم	
آیت	الله	قاضی	طباطبائی	در	بستر	بیماری	
بودند،	خطاب	به	آنان	دستور	دادند	که	در	همان	
مجلس	ُمهرشان	شکسته	شود.	بزرگان	حاضر	
در	جلسه	نیز	این	امر	را	به	استخاره	منوط	کرده	
و	پاسخ	استخاره،	آیه	شریفه	»له	دعوة		الحق«	
آمد	و	به	تقریر	مرحوم	عالمه	طباطبائی،	بعدها	
نیز	به	عنوان	یکی	از	ویژگی	های	آن	مرحوم،	در	

متن	سنگ	قبر	شریفشان	ذکر	گردید.
نقش	مهم	»ُمهر	مرجع	تقلید«	تا	زمانی	
ــود	کــه	هــمــه	ی	امـــور	بــه	صــورت	 پــررنــگ	ب
سنتی	و	کامال	تحت	نظر	مراجع	تقلید	انجام	
می	پذیرفت.	اما	در	دهه		های	اخیر	به	واسطه	
گسترش	امورات	دفاتر	و	سیستمی	شدن	امور	

بیت مرجعیت، پس از رحلت مرجع

راز ُمــهــرهــای 
شکسته

احمد نجمی

تعیین تکلیف وکال و چرخه ی مالی 
دفاتر مراجع عظام تقلید پس از رحلتشان 
ــواردی است که همیشه در  یکی از م
سازمان حوزه های علمیه مورد توجه قرار 
می گیرد. به خاطر همین است که اطالعیه 
روز گذشته ی دفتر آیت الله العظمی 
اردبیلی با امضای فرزند ایشان خطاب 
به وکال و نمایندگان آن مرجع فقید مورد 

تحسین و استقبال حوزویان قرار گرفت.
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مالی	و	سایر	برنامه	های	دفاتر،	عمال	نقش	
ــر	 ــه ــن	»ُم ــادی ــم ن
مرجع«	جای	خود	
را	به	اطالعیه	های	
ــا	از	 رســمــی	داد	ت
ــن	طــریــق	پایان	 ای
دریافت	وجوهات	
و	هر	آنچه	از	نظر	

شرعی	منوط	به	اجــازه	ی	مرجع	تقلید	است	
اعالم	شود.	از	سوی	دیگر	فرزندان	و	دفتر	
مرجع	درگذشته،	گزارش	کاملی	از	وجوهات	
باقی	مانده	را	تهیه	کرده	و	در	اختیار	یکی	از	
مراجع	اعلم	قرار	می	دهند	تا	با	اجازه	شرعی	و	
توسط	مرجع	تقلید	اعلم	و	زنده،	این	وجوهات	

در	موارد	مورد	تشخیص	صرف	شود.
پایان	پرداخت	شهریه	به	طالب	نیز	از	دیگر	
مواردی	است	که	همیشه	پس	از	رحلت	مراجع	
تقلید	از	سوی	حوزویان	انتظار	مــی	رود.	چرا	
که	پرداخت	شهریه	فراتر	از	مسائل	مالی،	
نشان	دهنده	ی	جایگاه	و	اعتبار	یک	مرجع	تقلید	

است	و	ادامه	ی	آن	امری	بسیار	مذموم.
این	اقدامات	از	نظر	هنجارهای	حاکم	در	
حوزه	های	علمیه	و	پیروی	از	سنت	دیرینه	ی	
حاکم	در	بیوت	مراجع	تقلید	اهمیت	زیادی	دارد	
و	به	عنوان	یک	قانون	نانوشته،	نشان	دهنده	ی	
پایبندی	بازماندگان	و	آقــازاده	هــای	مراجع	
تقلید	به	امورات	شرعی	است؛	تا	جائی	که	اگر	
در	برخی	بیوت	نسبت	به	این	مهم	بی	توجهی	
شــود،	–	علیرغم	وجــود	برخی	توجیهات	–	با	
واکنش	صریح	دیگر	مراجع	تقلید	مواجه	
ــدام	در	 مــی	شــود.	شاید	نمونه	ای	از	ایــن	اق

ذهن	حوزویان	وجود	دارد	و	علیرغم	گذشت	
ــه	یک	 ــزدیــک	ب ن
دهه	همچنان	با	
رحلت	هر	مرجع	
تقلیدی	دوباره	تبادر	
یافته	و	تلخی	آن	
فراموش	نمی	شود.

انتظارات  قبال  در  مسئولیت    
برون حوزوی

از	لحاظ	بــرون	حــوزوی	نیز	اعــالم	پایان	
هر	گونه	فعالیت	مالی	و…	دفاتر	مراجع	
اهمیت	زیادی	دارد.	متشرعین	و	مومنین	
همیشه	با	اعتماد	کامل	به	نظرات	شرعی	
مراجع	عمل	کرده	و	وجوهات	خود	را	با	طیب	
خاطر	برای	اعتالی	تشیع	و	دین	مقدس	
اسالم	به	مراجع	تقلید	به	صورت	مستقیم	یا	
غیرمستقیم	پرداخت	می	کنند.	اگرچه	این	
اعتماد	تا	حدی	باالست	که	شائبه	ی	خاصی	
در	اذهان	باقی	نمی	گذارد،	اما	مسئوالن		
دفاتر	و	آقازادگان	نیز	مسئولیت		زیادی	در	

این	زمینه	دارند.
شفافیت	مسائل	مالی	پــس	از	رحلت	
مراجع	تقلید	از	طریق	اعالم	رسمی	پایان	
دریــافــت	وجــوهــات	یکی	از	اصلی	ترین	

وظایفی	است	که	بر	
عهده	ی	آنان	است	
ــن	طریق،	 تــا	از	ای
بــیــش	از	گذشته	
اعتماد	مقلدان	

را	جلب	کنند.	چنانچه	این	اقدام	با	سستی	یا	

بی	توجهی	دفاتر	مواجه	شود،	قطعا	به	کلیت	
سازمان	حوزه	های	علمیه	و	نهاد	تشیع	ضربه	

وارد	می	کند.
خوشبختانه	همانطور	که	انتظار	می	رفت،	
فــرزنــد	مکرم	مــرحــوم	آیت	الله	العظمی	
موسوی	اردبیلی	در	نخستین	اقــدام	خود	
دقیقا	مطابق	بــا	هنجارها	و	انتظارات	
حاکم	در	حوزه	های	علمیه	حرکت	کرد	و	با	
صدور	اطالعیه	ای	تکلیف	امور	وکالتی	و	
نمایندگان	مرحوم	والد	را	اعالم	نمود.	قطعا	
دربــاره	ی	مسائل	مالی	فعلی	نیز	به	یکی	از	
مراجع	تقلید	مراجعه	کرده	و	طبق	نظر	ایشان	

عمل	خواهند	کرد.
مرحوم	آیت	الله	العظمی	موسوی	اردبیلی	
خدمات	اجتماعی	و	فرهنگی	مختلفی	از	
جمله	مــدارس	و	دانشگاه	مفید	را	از	خود	
به	جای	گذاشتند	و	آنگونه	که	شنیده	شده	
است	کلیه	ی	مسائل	مدیریتی	و	مالی	این	
مراکز	نیز	با	نظر	هیات	امنا	و	کامال	شفاف	

ادامه	خواهد	یافت.
سید	علی	موسوی	اردبیلی	نشان	داد	
که	به	خوبی	شئونات	نهاد	مرجعیت	را	
می	داند	و	توانست	وظایف	خود	را	در	نقش	
مسئول	دفتر	و	فرزند	یک	مرجع	تقلید	به	
سرانجام	رساند،	چه	آنکه	وصلت	وی	با	
بیت	آیت	الله	العظمی	
ــادی	 سیستانی	و	دام
حــــجــــت	االســــالم	
والمسلمین	شهرستانی	
نـــیـــز	در	عـــمـــل	بــه	

سنت	های	حسنه	بی	تاثیر	نبوده	است.

 آنگونه که در روایات تاریخی از مراجع 
عظام تقلید گذشته نقل شده است، قانون 

نانوشته  ای وجود داشت که بالفاصله پس از 
رحلت هر مرجع تقلید، در حضور برخی بزرگان 

و شاهدان، ُمهر ایشان شکسته می شد. 

نقش مهم »ُمهر مرجع تقلید« تا زمانی 
پررنگ بود که همه ی امور به صورت سنتی و کامال 

تحت نظر مراجع تقلید انجام می پذیرفت.
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در	این	نشست	علمی	که	با	حضور	اساتید	و	
فضالی	حوزوی	آغاز	شد،	دکتر	رضا	عیسی	نیا	
عضو	هیئت	علمی	پژوهشکده	علوم	و	اندیشه	
سیاسی،	مباحث	خود	را	ارائــه	کرد،	و	دکتر	
علیرضا	زهیری	محقق	پژوهشگاه	علوم	و	
فرهنگ	اسالمی،	به	نقد	دیدگاه	وی	پرداخت.
در	ابتدای	این	نشست،	دکتر	عیسی	نیا،	
طرح	اجمالی	مباحث	خود	را	بیان	داشت.	وی	
در	باب	منزلت	اجتماعی،	سه	محور	را	تبیین	
کرد: ۱-	چیستی	منزلت:	منزلت	چیست؟	و	
منابع	این	منزلت	چیست؟	۲-	کدام	روحانیت؟	
۳-	ظرفیت	زمانی	و	مکانی	منزلت	اجتماعی	

روحانیت	چیست؟
وی	در	ادامه	تاکید	کرد:	ما	بحث	از	علل	و	
عوامل	کاهش	یا	افزایش	منزلت	اجتماعی	

روحانیت	را	در	سه	دسته	بررسی	می	کنیم؛	
۱- عوامل	برون	سازمانی	کاهش	یا	افزایش	
منزلت	روحانیت،	۲- عوامل	درون	سازمانی؛	
و	۳- علل	و	عوامل	فــردی	و	خصوصیات	

شخصی	روحانیت.

   محور اول: چیستی منزلت
مراد	ما	از	منزلت	چیست؟	منزلت	در	لغت	
به	معنای	مرتبه،	مقام	و	رتبه	معنا	شده	است.	
در	اصطالح	نیز	یعنی	نفوذ	و	اعتباری	که	
دیگران	به	شخصی	منتسب	می	کنند؛	به	
جهت	خصایصی	که	دارد.	در	جامعه	شناسی،	
به	هنگام	بحث	دربــاره	منزلت،	این	مفهوم	
مترادف	با	پایگاه	اجتماعی	گرفته	می	شود.	
این	جایگاه	و	شأن	را	جامعه	به	گروه	و	افراد	

می	دهد.	بنابراین	با	این	تعریف،	منزلت	چیزی	
نیست	که	خود	روحانیت	برای	خودش	تعریف	
کرده	باشد،	بلکه	حتما	از	بیرون	به	آنها	ارائه	

شده	است.
نکته	بعدی	اینکه	منابع	منزلت	چیست؟	
موقعیت	های	اجتماعی،	قدرت،	شامل	هر	
نوع	قدرتی	و	موارد	دیگر،	می	تواند	از	منابع	
منزلت	باشد.	بحثی	نیز	در	اینجا	تحت	عنوان	
قشربندی	مطرح	اســت.	حــال	ایــن	قشر	و	
قشربندی	یعنی	چه؟	و	آیا	روحانیت	قشری	
از	اقشار	جامعه	اســت؟	و	اگر	چنین	است،	
روحانیت	در	چه	تعریف	و	نظریه	ای	می	تواند	
قشر	محسوب	شــود.	قشر	و	قشربندی	به	
معنای	جا	دادن	اشیا	یا	گروه	ها	به	عنوان	یک	
موقعیت	مافوق	یا	مادون	خط	امتداد	است.	

گزارشی از کرسی ترویجی با موضوع:

ــی مــنــزلــت  ــررسـ بـ
اجتماعی سیاسی 
روحانیت در دهه چهارم
سید حسین میرخلیلی

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی 
»بررسی منزلت اجتماعی سیاسی روحانیت 
در دهه چهارم«، به همت پژوهشکده علوم و 
اندیشه سیاسی وابسته به پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه 

علمیه قم، سه شنبه ۱۸ آذر  ۹۵، برگزار شد.
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بنابراین	قشربندی،	هر	گونه	عدم	تساوی	یا	
نابرابری	مشخصی	است	که	میان	گروه	هایی	
از	انسان	ها	برقرار	شود.	حال	این	نابرابری	ها	
ممکن	است	ناشی	از	نتایج	غیرارادی	فرایندها	
باشد،	یا	چیز	دیگر.	حال	آیا	چنین	چیزی	را	
می	توان	در	روحانیت	دنبال	کرد؟	در	این	باره	

سه	نظریه	وجود	دارد:
۱-	نظریه	مارکسیستی:	قشربندی	
اجتماعی	معموال	بــر	اســـاس	تــعــارض	و	
کشمکش	است؛	و	همچنین	بر	اساس	شیوه	
و	ابزار	تولید.	بر	اساس	این	نظریه،	نمی	توان	

روحانیت	را	یک	قشر	دانست.
۲-	نظریه	مــاکــس	وبـــر:	اگــرچــه	عامل	
اقتصادی	می	تواند	در	قشربندی	معنا	داشته	
باشد،	اما	ما	تک	عاملی	نگاه	می	کنیم.	علل	و	
عوامل	دیگری	هستند	که	قابلیت	ارزیابی	دارند	

که	آنها	شامل	بعد	قدرت	و	حیثیت	هستند.
ــرادی	چون	 ۳-	نظریه	کارکردگرایی:	اف
پارسونز،	آنچه	برایشان	مهم	است	خود	منزلت	

و	حیثیت	است.
ــری	و	 ــ ــاه	وب ــگ ــاس	ن ــ ــن	بــر	اس ــرای ــاب ــن ب
کارکردگرایی،	روحانیت	می	تواند	یک	قشر	از	

اقشار	جامعه	باشد.

ــور دوم: گــونــه شــنــاســی  ــح  م
روحانیت

بحثی	که	در	اینجا	داریم،	این	است	که	کدام	
روحانیت	در	باب	منزلت	اجتماعی	مدنظر	
است.	در	اینجا	بنده	روحانیت	را	به	چهار	دسته	

تقسیم	کرده	ام:
۱-	مرجع	والیی:	مراجعی	مانند	امام،	میرزای	

شیرازی	و	بسیاری	از	روحانیونی	که	وقتی	حرفی	
می	زدند،	کل	نظام	دچار	تحول	می	شد.

۲-	مجتهد	صاحب	رساله	عملیه:	افرادی	
که	در	حد	مرجع	والیی	نیستند،	و	حرف	های	

آنها	در	دامنه	همان	مقلدانشان	برد	دارد.
۳-	مجتهدان	بدون	رساله:	مثل	بسیاری	از	
افراد	در	جمهوری	اسالمی	ایران	که	صاحبان	

مناصب	هستند،	اما	رساله	ندارند.
۴-	طالب	و	روحانیون:	عموم	طالب	و	

روحانیون	که	مبلغ	و	مروج	دین	هستند.
بحث	بنده	در	منزلت	اجتماعی	روحانیت،	
می	تواند	هر	چهار	دسته	را	پوشش	دهد،	اما	
برخی	عوامل	کاهش	و	یا	افزایش	ممکن	است	

هر	چهار	دسته	را	دربرنگیرد.

   محور ســوم: ظرفیت زمانی و 
مکانی منزلت اجتماعی روحانیت

منزلت	اجتماعی	روحانیت،	در	کدام	ظرفیت	
زمانی	و	مکانی	اســت؟	اگر	ما	این	بحث	را	
روشن	نکنیم،	دچار	اشکال	می	شویم.	وقتی	
می	گوییم	ظرفیت	زمانی،	یعنی	ماه	رمضان،	
مــاه	محرم	و….	وقتی	می	گوییم	ظرفیت	
مکانی،	یعنی	مساجد،	حوزه	های	علمیه،	

امــامــزاده	هــا	و….	
ــن	 ــحــث	ای حـــاال	ب
ــه	اگـــر	 ــ ــت	ک ــ اسـ
ــت	از	 ــ ــی ــ ــان ــ روح
ظرفیت	زمــانــی	و	
مکانی	خود	خارج	

شود،	آیا	دچار	کاهش	و	یا	افزایش	منزلت	
می	شود	یا	خیر؟	دو	دیدگاه	وجود	دارد:

الــف:	روحانیت	نبایستی	از	این	ظرفیت	
مکانی	و	زمانی	خود	خارج	شود.	برخی	معتقدند	
که	جایگاه	روحانیت	منحصر	در	حوزه	های	
علمیه،	مساجد	و	موارد	مشابه	است	و	بنابراین	
حکم	می	کنند	که	روحانیت	به	علت	خروج	از	
جایگاه	و	نقش	خود	در	چهار	دهه	جمهوری	
اسالمی،	قــادر	نبوده	از	عهده	حل	مسائل	

پیچیده	سیاسی	اقتصادی	کشور	برآید.
ب:	اساسا	ظرفیت	زمانی	و	مکانی	روحانیت،	
بسته	به	زمان	مند	و	مکان	مند	بودن	روحانیت	
طبق	تعریف	ارائه	شده	نیست.	روحانیت	برای	
این	نیامده	که	صرفا	در	حوزه	ها	و	مساجد	
باشد	و	یا	در	ماه	محرم	و	رمضان	باشد.	اینها	
معتقدند	روحانیت	در	هر	مکان	و	زمانی	مروج	
و	مفسر	و	تحکیم	کننده	دین	است.	این	دیدگاه	
فقط	در	جمهوری	اسالمی	نیست،	بلکه	تبار	
بسیار	طوالنی	دارد.	بنابراین	روحانیت	در	دو	
جا	کار	می	کند:	سامان	بخشی	به	بعد	اخروی	
و	حل	مسئله	رستگاری	و	معناداری	جهان	
که	قبل	از	انقالب	نیز	چنین	بــوده	اســت،	و	
دیگری	سامان	بخشی	بعد	دنیوی	زندگی	مردم؛	
وظایفی	چون	تنظیم	رفتارهای	اجتماعی،	ایجاد	و	
تقویت	همبستگی	اجتماعی.	بنده	اعتقاد	دارم	
روحانیت	باید	از	آن	
ظرفیت	زمــانــی	و	
مکانی	به	معنای	
اول	خـــارج	شــود؛	
در	غیر	اینصورت	
ــردد	به	 ــرگ ــر	ب و	اگ
جای	اول،	این	نقص	روحانیت	است.	البته	به	
شرط	اینکه	سه	ضلع	داشته	باشد	که	نقص	در	

روحانیت برای این نیامده که صرفا در 
حوزه ها و مساجد باشد و یا در ماه محرم و رمضان 
باشد. اینها معتقدند روحانیت در هر مکان و زمانی 

مروج و مفسر و تحکیم کننده دین است.
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هر	کدام	مشکل	ساز	می	شود؛	۱- صالحیت	
خاص،	۲- صالحیت	عام،	و	۳- صالحیت	

پایه	ای.
صالحیت	خــاص	بدین	معناست	که	در	
اسالم	شناسی	باید	خودش	را	تقویت	کند	و	
مختص	یک	منطقه	نباشد	و	در	همه	ابعاد	
باشد،	نه	فقط	در	فقه	)حضرت	امام	و	مقام	

معظم	رهبری	نیز	چنین	دیدگاهی	دارند(.
ــام	و	ضلع	دوم،	اخـــالق	و	 صالحیت	ع
تهذیب	است؛	به	این	معنا	که	اگر	روحانی،	
اسالم	شناس	باشد	و	باالترین	درجه	را	داشته	
باشد،	اما	اخالق	نداشته	باشد	و	تهذیب	نشده	
باشد،	خطرناک	است	و	امام	نیز	می	فرماید	که	

این	افراد	به	اسالم	ضربه	می	زنند.
صالحیت،	پایه	و	ضلع	سوم	سیاست	و	آگاهی	
سیاسی	است.	اگر	روحانیت	مجهز	به	مباحث	
سیاسی	نشود،	حتی	اگر	تهذیب	نفس	کرده	باشد	

و	اسالم	شناس	اعلم	نیز	باشد،	باز	ناقص	است.
اگر	روحانی،	این	سه	ضلع	را	داشته	باشد،	
دچار	افزایش	منزلت	می	گردد.	و	اگر	روحانی	
دچار	کاهش	منزلت	اجتماعی	است،	به	خاطر	

نداشتن	یکی	از	این	سه	ضلع	یا	اضالع	است.

   عوامل کاهش منزلت اجتماعی 
روحانیت

پیش	از	ذکر	عوامل	کاهش	که	بنده	بیشتر	بر	
روی	آنها	تکیه	می	کنم	نه	افزایش،	باید	عرض	
کنم	که	این	مباحث	به	جهت	تقویت	جایگاه	
روحانیت	است	و	بنده	نزدیک	۱۵	سال	است	
که	درباره	روحانیت	با	گرایش	جامعه	شناسی	
فعالیت	می	کنم.	عمده	کتب	بنده	نیز	درباره	

روحانیت	اســت:	روحــانــیــت،	تهدیدها	و	
فرصت	ها؛	اندیشه	سیاسی	شهید	مدرس؛	
کارکرد	سیاسی	روحانیت	شیعه	و	روحانیت	

کاتولیک؛	تجربه	ســیــاســت	ورزی	حوزه	
علمیه	قم	و…

بنده	عوامل	را	به	سه	دسته	تقسیم	بندی	
کرده	ام:

۱- علل برون سازمانی:
عوامل	برون	سازمانی،	عواملی	است	که		
از	بیرون	تحمیل	می	شود	و	دست	روحانیت	
نیست.	بنده	سه	عامل	برون	سازمانی	را	بیان	
می	کنم	که	اگر	روحانیت	به	آنها	توجه	نکند،	

باعث	کاهش	منزلت	اجتماعی	می	شود:
الف:	تغییر	مناسبات	اجتماعی	برخاسته	از	
تحول	جامعه	سنتی	به	سمت	جامعه	مدرن:	
در	جامعه	سنتی	همواره	روحانیت	حضور	
داشته	است،	اما	دولتی	به	اسم	دولت	مدرن	

به	وجود	آمد	که	لوازمی	دارد.	این	دولت	مدرن	
ویژگی	هایی	دارد:	متمرکز	بودن؛	هویت	غالب	
زبانی	و	فرهنگی؛	حق	انحصار	اعمال	قدرت	به	

دولت؛	مشروع	بودن	اعمال	قدرت؛	و	داشتن	
مرزهای	مشخص.	بنابراین	دولــت	مدرن	
نمی	تواند	از	مدار	قانون	خارج	شود.	و	همه	چیز	

حتی	روحانیت	باید	در	قالب	قانون	باشد.
ب:	نارضایتی	از	حکومت	و	کاهش	منزلت	
اجتماعی:	نارضایتی	از	حکومت	منجر	به	

کاهش	منزلت	اجتماعی	روحانیت	می	شود.
ج:	نقش	شایعه	و	رسانه	ها	در	کاهش	منزلت	
اجتماعی:	اگر	بگوییم	همه	کمبودها	در	داخل	

است،	بی	انصافی	است.
۲- علل درون سازمانی:

در	اینجا	بنده	چهار	علت	را	بیان	می	کنم:	
۱- ورود	به	سیاست	و	پست	های	دولتی،	
به	ویژه	در	صورتی	که	آمادگی	و	زمینه	قبلی	
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نداشته	اند.	به	بیانی	اگر	روحانی	وارد	سیاست	
شد،	باید	همه	جانبه	به	آن	کار	اشراف	داشته	
باشد	و	توانایی	انجامش	را	داشته	باشد.	

۲- عــدم	اجتناب	
از	دنیاگرایی	و	لزوم	
ساده	زیستی	)امام	
می	فرماید:	اکثر	
ــای	 ــت	ه ــی ــق ــوف م
روحانیت	و	نفوذ	

آنها	در	جوامع	اسالمی	به	ارزش	عملی	و	زهد	
آنهاست.	هیچ	چیزی	به	زشتی	دنیاگرایی	
روحانیت	نیست	و	هیچ	وسیله	ای	نمی	تواند	
به	اندازه	دنیاگرایی،	روحانیت	را	آلوده	کند.(	
۳- مقاومت	در	برابر	خواست	ملی	و	مردمی.	
ــروج	از	ســیــاســت	ورزی	و	افــتــادن	در	 ۴- خ
سیاست	زدگی:	روحانیت	باید	سیاست	ورزی	
را	بر	اساس	سه	ضلعی	که	بیان	شد	تقویت	کند.	
و	مفروض	بنده	در	خروج	از	سیاست	ورزی	
اینگونه	است	که	منازعات	سیاسی	در	میان	
جریانات	سیاسی،	موجب	دلزدگی	مردم	
می	شود		و	آن	جریان	اعتبارش	را	در	میان	مردم	

از	دست	می	دهد.
۳- علل فردی و شخصیتی روحانیت:
خوش	خلقی	و	مردمی	بــودن	می	تواند	به	
کاهش	یا	افزایش	منزلت	اجتماعی	روحانیت	
بینجامد.	و	البته	ویژگی	های	شخصیتی	و	
فردی	دیگری	که	به	علت	وضوح،	از	بیان	آنها	

صرف	نظر	می	کنم.
دکتر	عیسی	نیا	در	پایان	مباحث	خود،	دو	
پیشنهاد	بیان	نمود:	اول	اینکه	آن	سه	ضلع	
روحانیت	بایستی	در	عوامل	برون	سازمانی	

ــردد	تا	منزلت	 و	درون	ســازمــانــی	تقویت	گ
روحانیت	کاهش	پیدا	نکند.	پیشنهاد	دیگر	
اینکه	دست	اندکاران	بویژه	آنها	که	منتسب	به	
حوزه	هستند،	این	
مجال	را	به	افــراد	
بدهند	که	تحقیقاتی	
در	حـــوزه	منزلت	
اجتماعی	انجام	
دهند	و	پیمایش	
و	آمایش	هایی	را	انجام	دهند.	این	باعث	

می	شود	نقیصه	ها	برطرف	شود.

   نقد
دکتر	علیرضا	زهیری،	محقق	پژوهشکده	
علوم	و	اندیشه	سیاسی	به	عنوان	ناقد،	در	
ادامه	جلسه	نکاتی	را	ارائه	نمود.	وی	بیان	
داشــت:	انتظار	بنده	این	بود	که	با	توجه	به	
عنوان	بحث،	عالوه	بر	منزلت	اجتماعی،	
به	منزلت	سیاسی	نیز	پرداخته	می	شد.	در	
حالیکه	آنچه	به	آن	پرداخته	شد،	منزلت	
ــود.	اینکه	 اجتماعی	در	بستر	سیاست	ب
جایگاه	روحانیت	و	منزلت	و	رتبه	روحانیت	
در	سیاست	چگونه	است،	به	بحث	گذاشته	
نشد،	که	این	یک	کاستی	بود،	و	ان	شاءالله	در	

نشست	های	بعدی	باید	به	آن	پرداخته	شود.
نکته	دیگر	اینکه	بنا	بود	بحث	درباره	دهه	
چهارم	پیش	گرفته	شود.	ما	پذیرفتیم	که	بعد	
از	انقالب،	نقش	و	جایگاه	روحانیت	تغییر	
پیدا	کرده	است.	طبیعتا	نظام	سیاسی	مبتنی	
بر	این،	پیوند	وثیقی	بین	روحانیت،	حکومت	
و	سیاست	برقرار	کرده	است	و	طبیعی	است	

که	نقش	روحانیت	تغییر	کند	و	ساحت	های	
متفاوتی	که	پیش	از	آن	در	اختیار	روحانیت	
نبود،	در	این	دوره	وارد	آن	ساحت	ها	شده	
است.	اما	به	هر	حال	باید	پذیرفت	در	این	چهار	
دهه،	هر	دوره	شرائط	متفاوتی	داشته	باشیم	
که	سبب	شده	به	این	جایگاه	و	منزلت	خللی	

وارد	کند	که	باید	به	اینها	بیشتر	اشاره	می	شد.
ما	باید	بگوییم	در	دهه	چهارم	چه	ویژگی	هایی	
را	بیان	می	کنیم	که	این	دهه	را	متمایز	می	کند.	
آن	ویژگی	ها	می	تواند	بیانگر	منزلت	روحانیت	
باشد.	البته	نکات	دکتر	عیسی	نیا	به	دهه	
چهارم	نیز	بازگشت	دارد،	اما	مشخص	نیست	
که	آیا	اینها	حاصل	دهه	چهارم	هستند	یا	این	

اختالل	پیش	از	این	دهه	به	وجود	آمده	است.
در	دهه	چهارم،	شرائط	اجتماعی	به	گونه	ای	
تغییر	کرده	است	و	ابزار	و	فناوری	جدید	چنان	
تحول	و	تغییر	ایجاد	کرده	است	که	مثل	گذشته	
دیگر	جماعت	مشخصی	که	یک	رهبریت	و	
مرجعیتی	باالی	سر	آن	قرار	گرفته،	مشاهده	
نمی	شود	یا	کمتر	مشاهده	می	شود.	دهه	
چهارم	صحبت	از	جماعت	های	غیرباهم	
اســت.	جماعاتی	که	اجتماع	هستند،	اما	با	
هم	نیستند.	شاید	ایــن	شرایط،	محصول	
شبکه	های	اجتماعی	نیز	باشد.	در	واقع	
بسیاری	از	تحوالت،	بدون	مرجعیت	در	حال	

اتفاق	افتادن	است.
دکتر	زهیری	در	پایان	بیان	داشــت:	به	
نظر	بنده	باید	بیشتر	بررسی	کنیم	که	در	دهه	
چهارم	چه	اتفاقی	افتاده	است	که	بر	روی	
مرجعیت	روحانیت	و	یا	تغییر	شأن	و	منزلت	

آنها	تأثیر	گذاشته	است.

 دست اندکاران بویژه آنها که منتسب 
به حوزه هستند، این مجال را به افراد بدهند که 

تحقیقاتی در حوزه منزلت اجتماعی انجام دهند و 
پیمایش و آمایش هایی را انجام دهند. 
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سایت	مباحثات	در	ماه	های	اخیر	تالش	کرد	
که	این	اتفاق	را	مانند	سایر	وقایع	حوزوی	امری	
طبیعی	و	بر	تضارب	آرا	و	شادابی	علمی	حمل	
کند؛	اما	به	نظر	می	رسد	در	هفته	های	اخیر	
حواشی	پیش	آمده	عماًل	این	اتفاقات	را	وارد	
فضایی	متفاوت	کرده	و	نیاز	است	صراحتًا	نظر	

خود	را	در	این	باره	اعالم	کنیم.
در	گام	نخست	تأکید	داریم	که	مفتوح	بودن	
باب	اجتهاد	و	پویایی	این	امر	مقدس	از	امتیازات	
و	ویژگی	های	منحصربه	فرد	فقاهت	در	تشیع	
است	و	لوازم	این	امتیاز	بزرگ	استقبال	کاماًل	
منطقی	از	آرا	و	نظرات	مختلف	است.	براین	
اساس	ضروری	می	نماید	بزرگان	حوزه	از	
همه	ی	نظریه	پردازان	دعوت	کنند	تا	نظریات	
خود	را	به	دور	از	هرگونه	تنش	و	حواشی	

احتمالی	خدمت	بزرگان	و	صاحبان	آرا	ارائه	
دهند.	اما	این	یادداشت	می	کوشد	تا	موضوع	
اخیر	را	تنها	از	جنبه	ی	روش	و	اجرا	بررسی	کند؛	
مجال	نقد	و	تحلیل	محتوای	مطالب	بیان	شده	
در	جلسات	علمی	است؛	معتقدیم	محتوای	
هرآن	چه	از	سوی	این	عزیزان	بیان	می	شود	باید	
به	دور	از	پیش	داوری	ها	و	مفروضات	مورد	نقد	و	

بررسی	قرار	گیرد.
حوزه	های	علمیه	و	ساختار	روحانیت	
به	عنوان	یک	تشکیالت	مستقل	و	کهن،	دارای	
هنجارها	و	اقتضائات	رفتاری	منحصر	به	فردی	
است.	قله	ی	رفیع	این	حوزه	مراجع	عظام	تقلید	
و	علما	و	اساتید	بزرگوار	هستند	و	در	دامنه	ی	آن	
فضال	و	طالب	حضور	دارند.	پس	از	انقالب	نیز	
این	ساختار	دارای	نظام	و	وحدت		رویه	گردید	

و	مرکز	مدیریت	حوزه	با	نظر	و	تأیید	مراجع	و	
علما	نقش	واسطه	را	در	نظام	بخشی	حوزه	ایفا	
می	کند.	بنابراین	اگر	قرار	باشد	تغییر	و	تحولی	
در	حوزه	–	با	توجه	به	هنجارهای	خاص	آن	–	
صورت	گیرد،	باید	فقط	)تأکید	می	شود	فقط(	
از	طریق	گفت	وگو	و	ُمجاب	ساختن	بزرگان	آن،	
یعنی	مراجع	عظام	و	اساتید	سطوح	عالی	انجام	
پذیرد؛	به	ویژه	آن	جا	که	قرار	است	این	تحول	
در	موضوع	کتب	آموزشی	و	روش	بهره	بردن	
از	آنان	صورت	پذیرد.	چنانچه	به	هردلیلی	
سطوح	عالی	حوزه	نسبت	به	پیشنهاد	تحول،	
روی	خوش	نشان	ندادند	و	از	آن	استقبال	
نکردند،	باید	در	همان	مرتبه	متوقف	گردد.	
هرگونه	اقدامی	از	طریق	بدنه	حوزه	که	همان	
طالب	سطح	هستند	ضربه	ی	جبران	ناپذیری	

در حاشیه فعالیت های اخیر مؤسسه »فقاهت و تمدن سازی اسالمی«

نقدی بر شیوه تحول خواهی 
در متون حوزوی

احمد نجمی

در ماه های اخیر جلساتی با عنوان »بررسی زوائد علم اصول« 
از سوی »مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسالمی« در قم و 
برخی از شهرستان ها برگزار شده  است. برگزاری جلسات 
مختلف علمی در قم امری طبیعی است و در هفته ده ها 
جلسه مناظره و نقد و سخنرانی های علمی برگزار می شود؛ 
اما به دالیل مختلفی نشست بررسی زوائد علم اصول 
واکنش هایی در بین اساتید و بزرگان حوزه داشته و از سوی 
دیگر اصرار این مؤسسه بر برگزاری و تبلیغ آن با ابزار مختلف 

به حاشیه ای نگران کننده در حوزه تبدیل شده است.
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به	پیکره	ی	آن	وارد	می	سازد؛	»القای	یأس	
و	ناامیدی«	و	»ایجاد	بحران	هویت«	بین	

طالب	جوان	از	
جمله	ی	این	زخم	ها	
و	ضربه	هاست.	به	
تعبیر	دیگر،	اگر	
تحول	خواهان	
به	 بخواهند	
نتیجه	ی	مطلوب	

در	مقوله	ی	»تحول	در	حوزه«	برسند،	باید	
بزرگان	حوزه	را	اقناع	کنند؛	آنان	هستند	که	باید	

به	نیازها	و	ضرورت	های	جدید	رضایت	دهند.
فراموش	نکنیم	که	حوزه	مانند	دانشگاه	
نیست	که	درخواست	های	صنفی	از	طریق	
»تجمعات	سلف	سرویسی«	به	نتیجه	برسد؛	
بلکه	ساختاری	کاماًل	سنتی	و	حساب	شده	دارد	

و	سلسله	مراتب	آن	باید	به	دقت	رعایت	گردد.
اگر	تحول	خواهان	بخواهند	به	نتیجه	ی	
مطلوب	در	مقوله	ی	»تحول	در	حوزه«	برسند،	
باید	بزرگان	حوزه	را	اقناع	کنند؛	آنان	هستند	
که	باید	به	نیازها	و	ضرورت	های	جدید	رضایت	

دهند.
بخش	قابل	توجهی	از	استدالل	های	این	
گروه	برای	موجه	دانستن	ایده	ها	و	نظراتشان،	
نقل	قول	هایی	است	که	از	سوی	رهبرمعظم	
انقالب	و	دیگر	بزرگان	درباره	ضرورت	تحول	
در	حوزه	و	متون	درسی	مطرح	می	کنند.	به	نظر	
می	رسد	این	عزیزان	تنها	بخشی	از	مطالب	را	
مشاهده	و	نقل	می	کنند	و	به	سیره	و	رفتار	عملی	
بزرگان	به	ویژه	مقام	معظم	رهبری	توجهی	

ندارند؛	»نؤمن	ببعض	و	نکفر	ببعض«.

آیت	الله	خامنه	ای	بیست	و	پنج	سال	پیش	
در	نخستین	سفر	خود	به	قم	در	منصب	
رهبری،	موضوع	
ضرورت	تحول	در	
حوزه	را	مطرح	و	در	
طی	این		سال	ها	
نیز	بارها	در	قالب	
و	اشکال	مختلف	
بازنمایی	 را	 آن	
کرده	اند.	آن	چه	مهم	است	توجه	و	باور	ایشان	
به	ساختار	حوزه	و	روش	تغییر	و	تحول	است	و	
دقیقًا	به	همین	علت	به	هیچ	وجه	از	اختیارات	
حاکمیتی	خود	برای	به	نتیجه	رسیدن	
دیدگاه	ها	استفاده	نکرده	اند.	ایشان	در	این	
سال	ها	هر	تصمیمی	را	–	اعم	از	انتخاب	
اعضای	شورای	عالی	و	مدیریت	حوزه	تا	
برخی	تحوالت	عالیه	–	به	نظر	و	تصمیم	مراجع	

بزرگوار	ارجاع	داده	اند.
اگر	واقعًا	خود	را	تابع	رهبر	معظم	انقالب	
می	دانیم،	باید	در	این	مسأله	نیز	به	سیره	و	
روش	ایشان	عمل	کنیم؛	نمی	توانیم	چند	
جمله	و	عبارت	ایشان	را	وسیله	ای	برای	
توجیه	دیدگاه	های	خود	قرار	دهیم؛	اما	به	

سیره	ی	عملی	ایشان	بی	اعتنایی	کنیم.
آن	چه	مورد	نقد	و	ایراد	قرار	گرفته	،	میراث	
گران	بهای	صدها	ساله	است؛	میراثی	
که	توسط	بزرگانی	چون	شیخ	طوسی،	
کلینی	و	محقق	حلی	تألیف	گردیده	و	به	
همت	اعاظمی	چون	شیخ	انصاری	و	آخوند	
خراسانی	به	تکامل	رسیده	است	و	هزاران	نفر	
از	علما	و	مراجع	آن	را	بازخوانی	و	مباحثه	کرده	

و	مبنای	نظرات	فقهی	خود	قرار	داده	اند.	قطعًا	
کسانی	شایستگی	نقد	و	تحلیل	این	میراث	را	
دارند	که	ده	ها	بار	آن	را	تدریس	کرده	و	عمر	
خود	را	وقف	درک	و	فهم	آن	کرده	باشند.	اما	
سوگمندانه	نقد	این	آثار	توسط	طالب	جوانی	
است	که	هرچند	مستعدند،	اما	شاید	بیش	تر	از	
انگشتان	یک	دست	دوره	ی	کامل		کتب	مورد	

نقد	را	تدریس	نکرده	اند.
از	سوی	دیگر	اصرار	بر	قراردادن	تصویر	
مدیر	جوان	این	مجموعه	به	عنوان	استاد	
در	کنار	دیگر	بزرگان	صاحب	نام	حوزه	–	که	
در	خوش	بینانه	ترین	حالت،	حکایت	از	
کج	سلیقگی	اعضای	زیرمجموعه	ایشان	
دارد	–	شائبه	هایی	را	ایجاد	می	کند.	پیش	تر	به	
هنجارهای	ساختاری	حوزه	اشاره	شد؛	در	کنار	
آن،	هنجارهای	اخالقی	نیز	بسیار	مهم	است	
و	چه	بسا	عدم	رعایت	این	هنجارهای	اخالقی	
حتی	از	سوی	افراد	بااستعداد،	ممکن	است	

باعث	طرد	طبیعی	آنان	از	حوزه	گردد.
به	نظر	می	رسد	این	مجموعه	عجله	ای	
غیرطبیعی	برای	رسیدن	به	اهداف	خود	دارد؛	
عجله	ای	که	از	عدم	اشراف	کامل	به	فضای	
حوزه	و	واقعیت	های	آن	حکایت	می	کند.	
چگونه	می	شود	در	عرض	دو	یا	سه	سال	و	فقط	با	
توجیه	»گفت	وگو	با	چندتن	از	اساتید	و	اعضای	
شورای	عالی	حوزه«	و	»ارسال	یادداشت	و	
نوشته	های	علمی	به	بزرگان«	انتظار	تحول	در	
تراث	چندصدساله	را	داشته	باشیم	و	به	دلیل	
عدم	توفیق	در	این	تالش،	بزرگان	و	سایر	اساتید	
و	فضا	را	متهم	به	جمود	یا	تنگ	نظری	نماییم؟	
خداوند	متعال	در	آیه	۱۱	سوره	اسراء	عجله	و	

 مفتوح بودن باب اجتهاد و پویایی 
این امر مقدس از امتیازات و ویژگی های 

منحصربه فرد فقاهت در تشیع است و لوازم 
 منطقی از آرا و 

ً
این امتیاز بزرگ استقبال کامال

نظرات مختلف است. 
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شتابزدگی	را	عامل	اشتباه	در	شناخت	سود	و	
زیان	واقعی	می	داند	و	به	انسان	نسبت	به	آن	
هشدار	می	دهد.	مفسران	در	تحلیل	این	معنا	
گفته	اند	که	جمله	»و	کاَن	ااِلنسـُن	َعجواًل«	در	
مقام	تعلیل	برای	»و	َیدُع	ااِلنسـُن…«	است؛	
یعنی	چون	انسان،	عجول	است،	شّر	و	خیر	
خویش	را	یکسان	می	بیند	و	به	دنبال	هر	دو	
می	شتابد؛	این	گونه	است	که	دچار	خطا	و	
اشتباه	می	شود	و	نمی	تواند	به	هدف	مطلوب	

خود	برسد.
چگونه	می	شود	در	عرض	دو	یا	سه	سال	و	
فقط	با	توجیه	»گفت	وگو	با	چندتن	از	اساتید	
و	اعضای	شورای	عالی	حوزه«	و	»ارسال	
یادداشت	و	نوشته	های	علمی	به	بزرگان«	
انتظار	تحول	در	تراث	چندصدساله	را	داشته	
باشیم	و	به	دلیل	عدم	توفیق	در	این	تالش،	

بزرگان	و	سایر	اساتید	و	فضا	را	متهم	به	
جمود	یا	تنگ	نظری	نماییم؟

از	دیگر	مواردی	که	مورد	توجه	جدی	این	عده	
قرارگرفته،	بهره	گیری	از	رسانه	های	مختلف	

اگرچه	 است.	
اساسًا	رسانه	برای	
تبلیغ	و	استفاده	
مطلوب	از	امکانات	
برای	رسیدن	به	
نتیجه	است،	اما	
گاه	نبودن	نسبت	 آ

به	منطق	فضای	رسانه،	آسیب	هایی	جدی	
نیز	به	دنبال	دارد؛	به	ویژه	آن	که	هر	روز	َاشکال	
مختلف	از	رسانه	ها	در	اختیار	ما	قرار	می	گیرد.	
از	جمله	آسیب	هایی	که	کارشناسان	امور	
رسانه	و	جامعه	شناسی	نسبت	به	آن	هشدار	
می	دهند	»توهم	خود	حق	پنداری	به	خاطر	
دیده	شدن	زیاد«	است.	برخی	به	خاطر	آن	که	

صفحات	شان	در	شبکه	های	اجتماعی	
به	دالیل	مختلف	زیاد	دیده		می	شود،	

تصور	می	کنند	هرآن	چه	بیان	کنند	مورد	
تأیید	خوانندگان	و	در	نتیجه	درست	است.	
قرائن	مختلفی	
نشان	می	دهد	که	
اعضای	مرکز	فوق	
عالقه	شدیدی	
به	بهره	گیری	از	
رسانه	های مختلف	
)از	جمله	تلگرام(	
در	تبلیغات	خود	دارند.	از	سوی	دیگر	برخی	
شواهد	نشان		می	دهد	متأسفانه	تخصص	
کاملی	نیز	در	امر	رسانه	ندارند؛	به	گونه	ای	که	
ممکن	است	این	موارد	در	کنار	سایر	مسائل	
آسیب	جدی	در	روند	فعالیت	آنان	ایجاد	کند.	
برای	نمونه	به	کار	بردن	عبارت	»خبرگزاری	
سایت	فقاهت«	در	انتهای	برخی	از	پیام	ها،	
گاهی	از	ابتدایی	ترین	 نشان	دهنده	عدم	آ

اصول	اطالع	رسانی	است.
تجربه	نشان	داده	است	واکنش	های	
ناگهانی	و	شدید	یک	اقلیت،	آن	هم	با	
چاشنی	به	چالش	کشیدن	یک	ساختار	بسیار	
مستحکم	و	پیشینه	دار،	در	نهایت	به	انزوا	و	
سرخوردگی	شدید	آن	گروه	منجر	خواهد	شد	
و	حتی	ممکن	است	اعضا	و	حلقه	های	اصلی	
نسبت	به	کلیت	ساختار	اصلی	)حوزه(	دچار	
تردید	جدی	و	بدبینی	شوند.	هشدار	برادرانه	
و	دلسوازنه	ما	آن	است	که	هیجانات	حاکم	
بر	»مؤسسه	فقاهت	و	تمدن«	با	درایت	مدیر	
محترم	آن	کنترل	شود	تا	انشاءالله	بدون	هیچ	
آسیب	و	ریزشی،	سرمایه	های	موجود	در	مسیر	

درست	به	حرکت	خود	ادامه	دهند.

 حوزه مانند دانشگاه نیست که 
درخواست های صنفی از طریق »تجمعات 

سلف سرویسی« به نتیجه برسد؛ بلکه 
 سنتی و حساب شده دارد و 

ً
ساختاری کامال

سلسله مراتب آن باید به دقت رعایت گردد
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قدمت	دویست	ساله	در	وعظ	و	خطابه	
ــا	نــام	 ــواده	ای	را	ب ــانـ ــا	خـ کــافــی	اســت	ت
واعــظ	زاده	لقب	دهند.	محمد	واعظ	زاده	
خراسانی	در	چنین	خــانــواده	ای	دیــده	بر	
جهان	گشوده	بــود.		پدرش	شیخ	مهدی	
سال	ها	در	نجف	اشرف	بر	منبر	می	رفت.	
سید	ابوالحسن	اصفهانی	از	جمله	افرادی	
بود	که	بارها		منبر	او	را	استماع	کرد.	سید	
ابوالحسن	عــالقــه	ی	ویـــژه	ای	بــه	شیخ	
مهدی	داشت	و	او	را	به	محفل	خصوصی	
خود	راه	می	داد:	»عالقه	ی	مرحوم	سید	
ابوالحسن	اصفهانی	و	مــرحــوم	پــدرم	
طرفینی	بود؛	پدرم	به	ایشان	خیلی	عالقه	
داشت	و	عقیده	داشت	ایشان	مرجعی	واجد	
الشرایط	است	و	باید	مردم	از	ایشان	تبعیت	
کنند«.	]۱[	این	ذکر	خیری	از	پدر	را	شیخ	

محمد	واعظ	زاده	خراسانی	بر	زبان	آورده	
اســت.	شیخ	محمد	نیز	به	همراه	پدر	در	
این	محافل	حاضر	بوده	و	مشق	طلبگی	

می	کرده	است.
شیخ	محمد	در	خصوص	پــدرش	گفته	
بود:	»به	خاطر	دارم	یک	ماه	رمضان	در	
نجف	اشرف	پدرم	در	مسجد	هندی،	تفسیر	
سوره	یوسف	را	مورد	بحث	قرار	داد	و	به	
قدری	لطایف	و	نکات	ادبی	و	اخالقی	را	با	
بیان	شیرین	و	آرام	خود	فرمود	که	حالوت	
آن	ها	هنوز	از	کام	من	بیرون	نرفته	است«.	
شیخ	محمد	که	ذائقه	اش	به	سخنان	پدر	
شیرین	بود	نیز	طریقت	طلبگی	پیشه	کرد.	
وی	به	همراه	پدر	مدتی	را	در	نجف	اشرف	
گــذرانــد	و	محافل	نجف	را	تجربه	کرد.	
سپس	به	قم	رفت	و	محضر	حضرات	آیات	

سید	صدرالدین	صدر،		حجت،		بروجردی،	
ــی،	 سید	محمدرضا	گلپایگانی،	اراک
امــام	خمینی	و		عالمه	طباطبایی	را	نیز	
تجربه	و	از	بسیاری	از	این	حضرات	اجازه	
اجتهاد	دریافت	کرد.	آیت	الله	بروجردی	
ــازه	ای	را	 اما	به	نحو	شفاهی	بــرای	او	اج
صادر	کرده	بود.	وی	که	در	درس	آیت	الله	
بروجردی	شرکت	داشته	در	این	زمینه	
گفته	بود:	»هنگام	شرکت	بنده	در	درس	
فقه	آن	بزرگوار،	موضوع	تدریس	کتاب	
صالة	مسافر	بــود.	بنده	درس	را	با	دقت	
می	نوشتم.	روزی	مرحوم	مطهری	که	با	
یکدیگر	رفت	و	آمد	داشتیم	و	از	قدیم	آشنا	
بودیم	نوشته	ی	مرا	دید؛	خیلی	خوشش	
آمد؛	گفت	می	بایست	نوشته	ی	شما	را	به	
آقا	نشان	بدهم.	مرحوم	مطهری	در	صدد	

به مناسبت درگذشت آیت الله واعظ  زاده خراسانی

چهره ماندگار 
تقریب

سید هادی طباطبایی

آیــت الله محمد واعـــظ زاده خراسانی 
نایب رئیس اتحادیه علمای مسلمان و 
عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب 
مذاهب، استاد حوزه علمیه و دانشگاه 
فردوسی مشهد ساعت ۴ بامداد روز گذشته 
)بیست وهشتم آذرمــاه ۱۳۹۵ش( بر اثر 
بیماری و کهولت سن در منزل شخصی 

خود در مشهد دار فانی را وداع گفت.
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این	کار	بود	که	روزی	پس	از	درس	–	که	آقا	
پیاده	به	طرف	منزل	می	رفت	–	فرصت	را	
غنیمت	شمرده	و	بنده	را	به	ایشان	معرفی	
کرد	و	نوشته	ی	مرا	هم	به	آقا	نشان	داد.	
آقا	فرمود:خیلی	خوب	)البته	قباًل	در	سفر	
مشهد	مرا	چند	بار	دیده	بود	و	فورًا	تشخیص	
داد(.	روز	بعد،	قبل	از	درس،	روی	منبر	
فرمود:	بلی	آقا	زاده	واعظ	خراسانی	به	قم	
آمده	اند	و	بحث	را	خیلی	خوب	نوشته	اند	
که	قابل	تقدیر	اســت.	این	امر	باعث	شد	
که	آقا	مرا	بشناسد	و	شهریه	ای	که	برای	
دیگر	طالب	مقرر	بود	برای	بنده	هم	مقرر	

شود«.	]۲[

ــس	از	 وی	امــا	پ
نــجــف	و	قـــم،	به	
مشهد	بازگشت.	
شــیــخ	مــحــمــد	در	
هنگام	تحصیل	در	
مشهد	با	آیت	الله	

ســیــد	عــلــی	سیستانی	هم	مباحثه	
ــام	مــوســی	صـــدر	نیز	 ــا	امـ ــود.	او	ب بـ
روابــط	دوستانه	ای	داشت	و	با	هم		از	
نویسندگان	مجله	درس	هایی	از	مکتب	

اسالم	بودند.
واعظ	زاده،	دختر	میرزا	هاشم	میردامادی	
را	نیز	بــه	همسری	اخــتــیــار	کـــرده	بــود. 

ــی	دیـــگـــر	از	 ــک ی
صبیه	های	میرزا	
هاشم	میردامادی	
نیز	بــه	عقد	سید	
جـــواد	خامنه	ای	
ــه	 ــل ــت	ال –	پـــدر	آی

خامنه	ای	–	در	آمده	بود.
واعـــظ	زاده	خراسانی	که	در	مشهد	به	
وعظ	و	خطابه	مشغول	بود،	به	کانون	نشر	
حقایق	اسالم	نیز	رفت	و	آمد	داشت.	محمد	
تقی	شریعتی	این	کانون	را	بنا	نهاده	بود	و	
در	آن	جا	به	تفسیر	قرآن	می	پرداخت.	شیخ	
محمد	نیز	بارها	در	نبوِد	شریعتی،	بر	منبر	

 آیت الله بهشتی شیح محمد را ترغیب 
به حضور در دانشکده معقول و منقول )الهیات 

و معارف اسالمی( کرد و او به تدریس فقه 
جعفری در این دانشگاه پرداخت.
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رفت	و	تفسیر	گفت.	دانشگاه	فردوسی	
مشهد	نیز	از	واعــظ	زاده	خراسانی	دعوت	

ــرد	و	کــرســی	 ــ ک
تدریس	دانشگاهی	
به	او	داد.	آیت	الله	
ــی	شــیــح	 ــت ــش ــه ب
محمد	را	ترغیب	
ــور	 ــ ــض ــ بـــــــه	ح
ــشــکــده	 در	دان
معقول	و	منقول	

)الهیات	و	معارف	اسالمی(	کرد	و	او	به	
تدریس	فقه	جعفری	در	ایــن	دانشگاه	

پرداخت.
ــی	 مــحــمــد	واعــــــظ	زاده	خــراســان
همچنین	مقاالت	متعددی	به	رشته	
تحریر	در	آورد	و	به	نقاط	مختلفی	
ــود	که	 سفر	کـــرد.	همین	سفرها	ب
او	را	به	اندیشه	ی	تقریب	و	تفاهم	
مذهبی	انــداخــت.	وی	درخواستی	
را	به	آیت	الله	خامنه	ای	مطرح	کرد	
بدین	مضمون	که	اگر	قرار	باشد	واقعًا	
تقریب	بین	مذاهب	اسالمی	واقع	
شود،	تنها	به	لفظ	و	تعارفات	مجلسی	و	
سخنرانی	ظاهری	کاری	به	سرانجام	
نمی	رسد.	]۳[	وی	پیشنهاِد	محفلی	
را	داد	که	در	راستای	تقریب	مذاهب	
تالش	کند.	ایــده	ی	وی	این	بود	که	
مذاهب	اسالمِی	معروِف	کنونی،	یعنی	
مذاهب	اربعه	اهل	سنت	و	دو	مذهب	
شیعه	)امــامــیــه-زیــدیــه(	بــه	اضافه	
مذهب	اباضیه	-که	دارای	فقه،	تاریخ	

و	حکومتی	مستقل	در	عمان	هستند	
–	همدیگر	را	به	عنوان	مذاهب	رسمی	
اسالمی	به	رسمیت	
بشناسند	و	این	قدر	
در	مسائل	خالف،	
حساسیت	از	خود	به	
خــرج	ندهند.	]۴[	
آیت	الله	خامنه	ای	
نیز	بــا	پیشنهاد	
وی	مــوافــقــت	
و	در	۱۹	مهرماه	۱۳۶۹	حکمی	برایش	
صادر	کرد:	»جنابعالی	را	که	دارای	رتبت	
واالیی	در	علوم	اسالمی	و	سابقه	ممارست	
مشکوری	در	امر	تقریب	پیش	برادران	فرق	
اسالمی	می	باشید،	به	دبیر	کلی	مجمع	
مزبور	منصوب	می	کنم«.	شیخ	محمد	واعظ	
زاده	خراسانی	تا	سال	۱۳۸۰	این	سمت	را	بر	

عهده	داشت.

   آثار و تصدی ها
آیت	الله	واعــظ	زاده	خراسانی	که	هم	
بر	منبر	وعظ	می	نشست	و	هم	کرسی	
تدریس	دانشگاهی	داشــت،	تصدی	و	
سمت	های	متعددی	را	نیز	در	کارنامه	ی	
خود	بر	جای	گذاشت؛	سمت	هایی	که	
همگی	در	راستای	تحقیق	و	پژوهش	

بود.

   سمت ها و فعالیت ها
ــه	مــرحــوم	 ــا	لــجــنــه	ای	ک 			هــمــکــاری	ب
بروجردی	برای	گردآوری	حدیث	در	شهر	

قم	جمع	آوری	کرده	بود	به	مدت	هفت	سال؛
			نائب	رئیس	اتحادیه	بین	المللی	علمای	

مسلمان؛
			تأسیس	دانشگاه	مذاهب	اسالمی	در	

تهران؛
			مدیریت	مجله	آستان	قدس	رضوی؛

			مدیر	گروه	علوم	قرآن	و	حدیث	دانشگاه	
علوم	معقول	و	منقول	مشهد؛

			پیشنهاد	برگزاری	کنگره	هــزاره	شیخ	
طوسی	در	دانشگاه	مشهد	و	نیز	تصدی	آن	در	

سال	۱۳۴۹ش؛
			عضویت	در	انجمن	تألیف	و	ترجمه	

دانشگاه	در	سال	۱۳۵۰ش؛
			عضویت	در	کمیسیون	فرهنگی	کنفرانس	

جهانی	اهل		بیت)ع(؛
			عضو	هیأت	تحریریه	نشریه	علمی-

پژوهشی	دانشکده	الهیات؛
			ریـــاســـت	هــیــئــت	مـــدیـــره	بــنــیــاد	
پژوهش	های	آستان	قدس	و	نظارت	بر	
فعالیت	های	دو	گروه	اقتصاد	اسالمی	

و	قرآن؛
   عضویت	در	هیأت	امنای	دانشگاه	
مذاهب	اسالمی،	مدرسه	عالی	شهید	
مطهری،	دانشگاه	علوم	اسالمی	رضوی	

و	شورای	عالی	کتابخانه	ملی.

   آثار علمی
			تصحیح	و	تحقیق	دو	کتاب	المقنع	و	

الهدایة	از	شیخ	صدوق؛
			تحقیق	و	ترجمه	کتاب	الجمل	و	

العقود	فی	العبادات	از	شیخ	طوسی؛

 آیت الله واعظ زاده خراسانی که هم 
بر منبر وعظ می نشست و هم کرسی تدریس 

دانشگاهی داشت، تصدی و سمت های 
متعددی را نیز در کارنامه ی خود بر جای 

گذاشت؛ سمت هایی که همگی در راستای 
تحقیق و پژوهش بود.
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			الحج	فی	السنة	)بررسی	حج	از	دیدگاه	
روایات	شیعه	و	اهل	سنت(؛

			رسالة	الشیخین	)مکاتبه	با	شیخ	بن	باز	
مفتی	عربستان	سعودی(؛

			دراســات	و	بحوث	)مجموعه	ای	دو	
جلدی	که	در	جلد	نخست	۲۳	مقاله	و	در	
جلد	دوم	۱۵	مقاله	درباره	ی	تاریخ	اسالم،	
وحدت	اسالمی	و	منابع	اسالمی		تدوین	

شده	است(؛
			الوحدة	االسالمیة	عناصرها	و	موانعها	
)تــعــدادی	مقاله	عربی	دربـــاره	وحدت	

اسالمی(؛
ــردآوری،	تصحیح	و	انتشار	مقاالت	 گـ
کنگره	شیخ	طوسی	در	سه	جلد	و	نیز	
کتاب	رجــال		و	فهرست	شیخ	طوسی	از	

سوی	آن	کنگره	در	دو	جلد؛
  	تحریر	مقاالت	فراوان	در	مجالت	مکتب	
اســالم،	نشریه	دانشکده	الهیات،	نشریه	
مشکوه	به	زبــان	فارسی	و	در	مجله	های	
االرشــاد،	رسالة	القرآن،	رسالة	الثقلین	و		

رسالة	التقریب	به	زبان	عربی؛
			سخنرانی	ها	و	تحقیقاتی	درباره	استاد	
مطهری	که	در	یادنامه	های	ایشان	و	نیز	
در	کتاب	سه	گفتار	دربــاره	استاد	شهید	

مطهری	چاپ	شده	است؛
			سخنرانی	ها	و	مقاالت	راجع	به	وحدت	
و	تقریب	که	بخشی	از	آن	هــا	در	کتاب	

ندای	وحدت	چاپ	شده	است؛
ــراوان	کــه	بخشی	   	مصاحبه	های	فـ
ــدت	و	 ــ ــام	وح ــی ــاب	پ ــت ــا	در	ک ــ از	آن	ه
ویژه	نامه	های	کنگره	وحــدت	و	مجله	

حوزه	و	ویژه	نامه	های	عالمه	جعفری	و	
آیت	الله	فلسفی	و…	چاپ	شده	است.

			تقریرات	درس	اساتیدش	در	مشهد	و	
قم	در	فقه	و	اصول	در	چند	مجلد؛

مقاالتی	راجع	به	امام	و	انقالب	در	کتاب	
امام	خمینی	و	انقالب	اسالمی؛

			مقدمه	و	تقریظ	بر	کتاب	هایی	چند	از	
جمله	مقدمه	مفصل	سلسله	کتب	رجالیه	
آیت	الله	بروجردی	که	زیر	نظر	ایشان	در	

مشهد	چاپ	شده	است؛
			مقدمه	الرسائل	العشر	از	شیخ	طوسی	
که	از	سوی	انتشارات	جامعه	مدرسین	قم	

چاپ	گردیده	است؛
 		مقدمات	تفسیر	هــدایــت،	ترجمه	
جوامع	الجامع	فرهنگ	لغات	قــرآن،	

فروغ	قرآن،	امیر	
ــن)ع(	 ــی ــن ــمــؤم ال
ــدت،	 ــ ــوه	وح ــ اسـ
ــرآن	و	 ــ کــلــمــات	ق
کتاب	رســول	الله	
از	شیخ	ابو	زهــره	و	
فهرست	رجال	

شیخ	طوسی	و	رجال	کشی	چاپ	دانشگاه	
مشهد	به	فارسی؛

  	مقدمه	کتاب	های	قوارع	القرآن،	ناصریات،	
کنز	العرفان،	بدایة	المجتهد،	المعجم	فی	فقه	
لغة	القرآن،	نصوص	فی	علوم	القرآن،	

نصوص	فی	االقتصاد	االسالمی.
   طرح	و	مشارکت	در	تألیف	کتاب	المعجم	

فی	فقه	لغة	القرآن	و	سّر	البالغه.
			طرح	و	مشارکت	در	تألیف	نصوص	فی	

االقتصاد	االسالمی	کتابًا	و	سنة	و	فقها؛
			طــرح	و	مشارکت	در	تألیف	کتاب	

نصوص	فی	علوم	القرآن؛
			گردآوری	احادیث	عترت)ع(	از	طرق	

اهل	سنت؛
			کلیاتی	در	تاریخ	فقه.

ــظ	زاده	خراسانی	برای	تدوین	کتاب	 واع
المعجم	فی	فقه	لغة	القرآن	و	سّر	البالغة	
موفق	شد	جایزه	کتاب	سال	را	در	نوزدهمین	
دوره	انــتــخــاب	کــتــاب	ســـال	جمهوری	
اسالمی	دریــافــت	کند.	وی	همچنین	در	
سال	۱۳۸۱	به	عنوان	استاد	نمونه	کشوری	
برگزیده	شد.	در	سال	۱۳۸۲	نیز	واعظ	زاده	
خراسانی	به	عنوان	چهره	ی	ماندگار	کشور،	
برگزیده	و	مــورد	
تمجید	قرار	گرفت.	
ــداد	 ــام وی	در	ب
۲۸	آذر	ماه	۱۳۹۵ 
ــده	از	 شمسی	دیـ
جهان	فروبست.	
روحانی	محققی	
از	خاندان	واعظ	زاده	که	در	راه	تفاهم	مذهبی	
کوشید	و	می	توان	او	را	چهره	ی	ماندگار	

تقریب	لقب	داد.	روحش	شاد.

پی نوشت ها:
۱.	مجله	حوزه،	ش۴۱،	صص۲۷-۲۵.

۲.	چشم	و	چراغ	مرجعیت،	صص۲۱۴-۲۱۳.
۳.	فصلنامه	پژوهش	و	اطالع	رسانی	نهج	البالغه،	ش	۴-۵،	سال	

۱۳۸۲،	صص۱۹۳۳-۱۹۲.
۴.	همان.

 محمد واعظ زاده خراسانی 
همچنین مقاالت متعددی به رشته تحریر 

در آورد و به نقاط مختلفی سفر کرد. همین 
سفرها بود که او را به اندیشه ی تقریب و 

تفاهم مذهبی انداخت.



مناظره حجج اسالم و المسلمین باقرزاده و مهاجرنیا در باب حوزه انقالبی

رهبران اخالقی سالم؛ کم ترین انتظار مردم
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مناظره دو چهره حوزوی، محسن مهاجرنیا و محمدرضا باقرزاده، درباره حوزه انقالبی؛

حوزه در افق دید مقام معظم رهبری نیست/ 
استقالل حوزه علمیه باید حفظ شود

مقام معظم رهبری، اسفند ۱۳۹۴ در 
ــدار طــالب، و همچنین پس از آن  دی
در دیدار طالب تهرانی، مسئله حوزه 
انقالبی را مطرح کردند و پس از آن نیز 
بارها درباره آن سخنانی بیان کردند. 
نگرانی رهبری درباره وضعیت سیاسی 
حوزه های علمیه، پیش از آن هم مشهود 
بود، اما در دیدار اسفند ۹۴، صراحت 
رهبری در ابراز نگرانی از فاصله گرفتن 

حوزه از انقالب، پیام دیگری داشت 
و شامل نکته بسیار مهمتری می شد. 
همین صراحت، روشن کرد که باید 
مقداری صریح تر و مصداقی تر به 
این مسئله وارد شد تا مشخص شود 
نگرانی های رهبری حاصل چیست و 
مصادیق خارجی آن، چه رخدادهایی 
است. مسئله بعدی که باید به دنبال 
پاسخ آن گشت، ویژگی های حوزه 

انقالبی است. حجج اسالم والمسلمین 
محمدرضا باقرزاده، عضو هیئت علمی 
موسسه امــام خمینی )ره( و محسن 
مهاجرنیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی، هر دو از 
صاحب نظران حوزه علوم سیاسی در 
حوزه علمیه قم، در این باره به گفتگو 
نشسته اند که در ادامه گزارشی از این 

گفت و شنود را خواهید خواند.
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   در ابــتــدا هــر یــک از اساتید 
محترم، نگاه و تعریف خود را از »حوزه 
انقالبی« بیان نمایند و با کنار گذاشتن 
مصلحت ها، و بسیار دقیق و جزئی، 
به توصیف وضعیت بپردازید تا مسائل 
به روشنی مطرح شود؛ چرا که این 
صــراحــت، می تواند منشأ خدمت 
به حــوزه و انقالب، و آغازگر تبیین 
دقیق تر دیدگاه های رهبری درباره 

حوزه انقالبی باشد.
محسن مهاجرنیا:							الزم	اســت	ابتدا	

تعریفی	از	حوزه	انقالبی	داشته	باشیم	و	سپس	
بدانیم	که	قصد	متکّلم	از	بیان	این	مفهوم	چه	
بوده	است.	اگر	ریشه	»انقالب«	را	به	معنای	
»تحول	بنیادی«	در	نظر	بگیریم،	ظاهر	واژه	
»حوزه	انقالبی«	به	معنای	حوزه	ای	خواهد	
بود	که	به	دنبال	تحول	انقالبی	اســت.	بر	
اساس	ادبیاتی	که	مخصوصًا	در	این	مدت	
کوتاه	شکل	گرفته	است،	»حوزه	انقالبی«	را	

می	توان	به	سه	شکل	معنا	کرد.
اول	اینکه	ما	»انقالبی«	را	وصف	حال	در	نظر	
بگیریم؛	یعنی	حوزه،	روحیه	انقالبی	داشته	

باشد.	یعنی	دارای	پویایی	و	بالندگی	باشد.	
در	معنای	دیگر	می	توان	»انقالبی«	را	وصف	
اندیشه	در	نظر	گرفت؛	یعنی	اندیشٔه	حوزه،	
انقالبی	باشد	و	در	عرصه	اندیشه		به	دنبال	
تحوالت	بنیادین	–	نه	به	دنبال	اصالحات	
–	باشد؛	همانطور	که	از	برخی	نشانه	ها	در	
ادبیات	رهبری،	اینطور	فهمیده	می	شود.	
ایشان	قباًل	هم	هنگامی	که	موضوع	تحول	
را	مطرح	کردند،	منظورشان	بیشتر	تحول	

فکری	در	حوزه	بود؛		بنابراین	اگر	حوزه	انقالبی	
را	هم	به	تحول	در	حوزه	ارجاع	بدهیم،	معنایش	
می	شود	که	حوزه	باید	در	عرصه	فکر	و	اندیشه،	

انقالبی	شده	و	متحول	شود.
معنای	سوم	»انقالبی«،	در	عرصه	عمل	
و	کارکردهای	حــوزه	اســت.	یعنی	سست	و	
بی	رمق	نباشد،	دیرتر	از	زمان	یک	کار،	اقدام	

به	آن	نکند	و	به	موقع	در	صحنه	باشد.	
به	نظر	می	رسد	هر	سه	معنا	وجهی	از	مفهوم	
دارند	و	اگر	معنای	چهارمی	را	در	نظر	بگیریم،	
می	توانیم	هر	سه	را	در	یک	تعریف	واحد	در	

نظر	بگیریم.	
مفهوم	انقالبی	را	باید	کمی	متفاوت	تعریف	
کرد.	»انقالبی«	در	برابر	جریان	اصالح	گرایانه	
و	رفرمیستی	مطرح	می	شود.	جریان	انقالبی،	
جریانی	است	که	اولین	مؤلفه	آن	نارضایتی	از	
وضعیت	موجود	اســت.	اگر	کسی	از	وضعیت	
موجود	راضی	باشد،	نمی	تواند	انقالبی	باشد.	
دومین	مؤلفه	جریان	انقالبی،	امیدوار	نبودن	به	
ساختار	موجود	است؛	به	این	معنا	که	اگر	کسی	یا	
جریانی	از	وضعیت	موجود	ناامید	باشد،	اما	امید	
به	اصالح	در	این	ساختار	داشته	باشد،	نمی	تواند	
به	آن	انقالبی	گفت،	بلکه	رفرمیست	دانسته	
می	شود؛	مانند	کسانی	همچون	اعضای	نهضت	
آزادی	که	در	زمــان	انقالب،	حتی	به	زنــدان	
می	رفتند،	اما	ما	آنها	را	انقالبی	نمی	نامیم؛	چرا	
که	آنها	معتقد	بودند	شاه	می	تواند	بماند	و	سلطنت	
کند؛	اما	باید	دولت	عوض	شود	و	در	چارچوب	
دولت	جدید	و	در	جریان	یک	حرکت	رفرمیستی	
و	اصالح	گرایانه،	داخل	سیستم	تغییراتی	داده	
و	اصالحاتی	که	مدنظر	علما،	مراجع	و	مردم	

هست	را	انجام	دهیم.	این	جریان	انقالبی	نیست؛	
بنابراین	انقالبی	بــودن	دو	رکن	دارد:	اول،	
نارضایتی	از	وضعیت	موجود،	و	دوم،	عدم	امید	به	

ساختار	موجود	برای	حل	مسئله	و	معضل.
حضرت	امام	خمینی،	انقالب	را	با	این	نگاه	
شــروع	کــرد.	وضعیت	اسفبار	آن	دوران	را	
برای	مردم	تبیین	کرد؛	اینکه	وضعیت	خوب	
نیست،	جریان	کاپیتوالسیون	یک	جرقه	ای	
بود	و	مسائل	دیگر	از	جمله	بحث	صهیونیسم،	
مسائل	داخلی	و	خارجی،	استکبار	و	استبداد.	
بنابراین	امام	خمینی،	ابتدا	این	مسئله	را	
ترسیم	کرد	که	وضعیت	نابهنجار	است	و	
ما	نمی	توانیم	با	آن	کنار	بیاییم،	سپس	این	
مسئله	مطرح	شد	که	امیدی	به	رژیــم	شاه	
نیست.	این	دو	مؤلفه	باعث	شد	که	امام	به	یک	
نظر	برسد؛	و	آن	این	بود	که	»شاه	باید	برود«.	

این	به	معنای	انقالب	است.	
انقالب	شد	و	جمهوری	اسالمی	بر	اساس	
نظریه	انقالبی	حضرت	امام	)ره(	تشکیل	
شد	و	به	جای	رژیم	۲۵۰۰	ساله	شاهنشاهی	
قــرار	گرفت.	اکنون	مقام	معظم	رهبری	
می	فرمایند	که	حوزه	باید	انقالبی	بماند؛	این	
جمله	به	چه	معناست؟	آیا	این	جمله	به	این	
معناست	که	اوال	دوباره	باید	رژیم	جمهوری	
اسالمی	ایــران	تغییر	کند	و	ثانیا	امیدی	به	

اصالح	آن	نیست؟	خیر.
مقام	معظم	رهــبــری،	پنج	مرحله	برای	
انقالب	جهانی	اسالم	برشمردند؛	اول	پیروزی	
انقالب	اسالمی،	دوم	تشکیل	جمهوری	
اسالمی	و	ما	اکنون	در	این	مرحله	هستیم.	به	
این	معنا	که	جمهوری	اسالمی	تشکیل	شده	
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است.	سوم،	دولت	اسالمی،	چهارم،	جامعه	
اسالمی	و	پنجم،	تمدن	بین	المللی	اسالمی	که	
هنوز	شکل	نگرفته	اند.	اینها	فراینِد	به	نتیجه	
رسیدن	و	مراحل	انقالب	است	که	ما	اکنون	در	

مرحله	دوم	هستیم.	
انقالبی	بودن	حوزه،	به	این	معناست	که	
اول	به	وضعیت	موجود	دولــت،	جامعه،	و	
جهان	راضــی	نباشد.	باید	حــوزه	به	دولت	

کــمــک	کــنــد	که	
اسالمی	شود.	ما	
انقالب	کردیم،	
جــــمــــهــــوری	
ــی	را	 ــ ــالمـ ــ اسـ
تشکیل	دادیــم،	
امـــا	در	مرحله	
ســوم،	دولــت	باید	

اسالمی	شود.	مقام	معظم	رهبری	فرمودند:	
اگر	می	خواهید	جامعه	اسالمی	شود،	ابتدا	
باید	دولت	اسالمی	شود	و	دولت	ها	اسالمی	
نیستند؛	بنابراین	اگر	گفته	می	شود	که	حوزه	
باید	انقالبی	باشد،	به	این	معناست	که	حوزه	
باید	حوزه	ای	باشد	که	به	دنبال	اسالمی	کردن	
دولت	باشد،	نه	دنبال	پذیرش	یا	عدم	پذیرش؛	

این	دیگر	انقالبی	بودن	نمی	شود.	
برخی	هنوز	در	حوزه	به	حکومت	نقد	دارند،	
می	خواهند	حکومت	را	دموکراتیزه	کنند؛	یعنی	
انقالبی	علیه	انقالب!	برخی	این	برداشت	را	از	
انقالبی	شدن	حوزه	دارند	و	مشغول	بحث	درباره	
لیبرالیزه	و	سکوالریزه	کردن	حکومت	هستند.	
اکنون	اگر	به	پایان	نامه	ها	حتی	در	حوزه	یا	مقطع	
دکترا	و	نشست	هایی	که	برگزار	می	شود	توجه	

کنید،	معمواًل	به	اصل	حکومت،	حاکمیت	
و	نظریه	والیت	فقیه	و	دیدگاه	های	حضرت	
امام	نگاه	های	انتقادی	می	شود؛	به	این	معنا	
که	در	برخی	اصاًل	بحث	بر	سر	اجرایی	کردن	
تئوری	های	حضرت	امام	نیست،	بلکه	بحث	
بر	سر	اجرایی	کــردن	تئوری	های	غربی	به	
جای	تئوری	های	حضرت	امام	و	غربی	کردن	
تئوری	های	حضرت	امام	است؛	به	این	معنا	که	
اکنون	دستگاه	ها	
و	اشخاصی	در	
حـــوزه	مشغول	
ایــن	کــار	هستند	
که	دیدگاه	های	
ــام	را	 حضرت	ام
بــه	دیــدگــاه	هــای	
آمریکایی	تبدیل	
کنند	و	بگویند	عدالت	همان	عدالت	غربی	
و	اقتصاد	همان	سرمایه	داری	غربی	است	
و	مسائلی	از	قبیل	روابط	آزاد	با	دنیا	و	تعامل	
سازنده	را	مطرح	می	کنند	و	می	گویند	امام	هم	

همین	مسئله	را	می	گفته	است.
برداشت	ما	از	مفهومی	که	در	ذهن	حضرت	
ــوزه	اول	از	 آقــا	بــوده،	ایــن	اســت	که	باید	ح
وضعیت	موجود	دولت	ها	ناراضی	بــوده	و	
سپس	از	وضعیت	جهان	هم	ناراضی	باشد	و	
در	روند	انقالبی	بودن،	به	سمت	انقالبی	کردن	
و	اسالمی	کردن	دولت	ها	و	جامعه	و	جهان	
یعنی	تشکیل	تمدن	بین	المللی	اسالمی	باشد.	
این،	مفهوِم	انقالبی	بودن	حوزه	در	نسل	سوم	

انقالب	یعنی	در	این	نسل	است.	
در	اینجا	اصاًل	تعارض	حوزه	با	حکومت	در	

مفهوم	انقالبی	که	در	نظر	حضرت	آقاست	
قــرار	نمی	گیرد.	قطعًا	مفهومی	که	مقام	
معظم	رهبری	از	انقالبی	بــودن	دارد،	در	
حوزه	عده	ای	را	ضدانقالب	می	کند؛	یعنی	اگر	
مفهوم	آقا	از	انقالبی	بودن	درست	فهمیده	
شود،	به	این	نتیجه	خواهیم	رسید	که	در	حوزه	
باید	دو	جناح	بندی	شکل	بگیرد،	جناح	بندی	
انقالبی	و	غیرانقالبی،	و	ما	در	حــوزه	باید	
تفکرات	انقالبی	و	غیرانقالبی	را	از	هم	جدا	
کنیم؛	این	همان	کاری	است	که	حضرت	امام	
در	زمان	انقالب	انجام	داد.	ایشان	در	زمان	
انقالبی	که	در	سال	۵۷	اتفاق	افتاد،	در	برابر	
جریانات	متحّجری	قرار	داشت	که	اکنون	
آن	جریانات	در	حــوزه	از	بین	نرفته	است.	
همان	جریاناتی	که	حضرت	امام	در	منشور	
روحانیت	از	آنها	بسیار	ناراضی	است،	مانند	
جریان	سکوالر	که	ایشان	در	منشور	روحانیت	
معتقد	است	جریان	سکوالر	همچنان	دارد	به	
فعالیت	خود	ادامه	می	دهد.	منشور	روحانیت	
مــربــوط	بــه	اسفند	ســال	۶۷	یعنی	اواخــر	
عمر	حضرت	امــام	اســت.	آن	زمــان	ایشان	
می	گفتند	که	جریان	سکوالر	همچنان	در	
حوزه	فعالیت	می	کند،	اکنون	در	این	وضعیت	

باید	چه	گفته	شود؟	
نتیجه	ای	که	در	تعریف	حضرت	امــام	از	
»انقالبی«	می	شود	گرفت،	این	است	که	
امــروز	دو	قطب	انقالبی	و	غیرانقالبی	در	
حوزه	وجود	دارد؛	یعنی	در	واقع	آن	جریانی	
ــوده،	متأثران	 که	در	زمــان	حضرت	امــام	ب
از	لیبرالیسم،	ملی	گرایی	و	سکوالریسم	

به	گونه	ای	علمی	تر	همچنان	وجود	دارد.

 برخی هنوز در حوزه به حکومت نقد 
دارند، می خواهند حکومت را دموکراتیزه 

کنند؛ یعنی انقالبی علیه انقالب! برخی این 
برداشت را از انقالبی شدن حوزه دارند و 

مشغول بحث درباره لیبرالیزه و سکوالریزه 
کردن حکومت هستند.
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   جناب آقای مهاجرنیا سه تعریف 
از وصف انقالب برای حوزه داشتند و 
جناب آقای باقرزاده هم دو شاخصه 
را بیان کردند اکنون ســؤال از آقای 
مهاجرنیا این است که با تعاریفی که 
شما از موضوع حوزه انقالبی داشتید، 
وضعیت فعلی را چگونه ارزیــابــی 
می کنید؟ حوزه ما با شاخصه های شما 
چه میزان انقالبی است و اکنون نسبت 

آن با انقالب به چه صورت است؟
محسن مهاجرنیا:      	حوزه	علمیه،	در	طول	

تاریخ	یک	هویت	مستقل	از	حکومت	ها	داشته	
است.	اگرچه	اکنون	همه	کارکردهای	حوزه	
برای	اسالمی	کردن	به	حکومت	می	رسد،	اما	
یک	نهاد	مستقل	آموزشی	و	پژوهشی	است. در	
منشور	روحانیت،	برای	تعبیر	اسالم	آمریکایی	
۱۱	مصداق	نظیر	مرّفهین	بی	درد،	متهتّکین،	
متنّسکین	و	...	ذکر	شده	است.	در	این	تعبیر	
»انقالبی«	که	مقام	معظم	رهبری	گفته	اند	
نیز،	دو	نوع	اسالم	قرار	می	گیرد؛	یک	طیف	
آن،	جریان	تحّجر	و	ارتجاعی	است	که	مقابل	
انقالب	قرار	می	گیرد؛	یعنی	کسانی	که	اصواًل	با	
تلفیق	دین	و	سیاست	مشکل	دارند.	نمونه	هایی	
از	این	طیف	را	هم	اکنون	هم	در	حوزه	داریم.	
طیف	دیگری	هم	تحت	عنوان	سکوالریسم	
وجود	دارد	که	خیلی	پررنگ	نیست،	اما	در	
حوزه	وجود	دارد	و	به	نوعی	مؤید	همان	جریان	
تحّجر	است	و	با	تمرکز	بر	گزاره	های	سیاسی،	
انقالبی،	حکومتی	و	دولتی،	دیــن	را	کنار	
گذاشته	است.	هر	دوی	این	جریانات،	به	یک	

نوع	سکوالریسم	رسیده	اند.	

ــف	انــقــالبــی	را	در	مقابل	 ــر	وص ــال	اگ ح
ــزم	و	تحّجر	بــدانــیــم،	معنای	 ســکــوالری

روشن	تری	از	آن	
به	دســت	می	آید؛	
یعنی	انقالبی	کسی	
است	که	به	دنبال	
دیــن	متحّجرانه،	
متصّلبانه،	سست،	
بی	مایه،	بی	تفاوت	و 
بی	تحّرک	نیست	

و	انقالبی	بودن	حوزه	به	معنای	این	است	که	
مبتنی	بر	مبانی	اعتقادی،	فکری	و	تئوریکی	
است	که	از	دین	–	نه	از	سکوالریسم	–	نشأت	

گرفته	است.	

     جناب آقای باقرزاده! ارزیابی 
شما از وضعیت فعلی حــوزه چگونه 
است و حــوزه علمیه را تا چه انــدازه 

انقالبی می دانید؟
محمدرضا باقرزاده:    	طرح	گفتمان	

حوزه	انقالبی	از	سوی	مقام	معظم	رهبری،	
در	جهت	اصالح	وضع	موجود	است؛	به	این	
معنا	که	ایشان	ضرورت	انقالبی	بودن	حوزه	را	
در	خأل	مطرح	نکرده	اند.	مقام	معظم	رهبری	
از	وضعیت	حــوزه	احساس	خطر	کردند	که	
موضوع	لزوم	و	ضرورت	انقالبی	بودن	حوزه	را	

مطرح	کردند.	
کسانی	مفهوم	»انقالبی«	را	توسعه	می	دهند	
و	می	گویند	مقوله	انقالبی	بودن	یک	»امر	مقول	
به	تشکیک«	است	و	اگر	مقداری	دیدمان	را	
وسیع	تر	کنیم،	انسان	های	انقالبی	بیشتری	

خواهیم	یافت.	این	حرف	درست	است	طرح	
مقول	به	تشکیک	بودن	انقالبی،	مشکل	را	
حــل	نمی	کند.	در	
جایی	که	ساختار،	
مدیریت،	اساتید،	
ــان	امـــور	 ــی ــوّل ــت م
حــوزه	و	کسانی	که	
فعالیت	های	حوزه	
در	دست	آنهاست	
مطرح	هستند،	
با	استناد	به	مقول	به	تشکیک	بودن	انقالبی،	

نمی	توان	مسئله	را	حل	کرد.	
اگر	می	خواهید	حوزه	انقالبی	بماند،	باید	
باالترین	سطح	از	انقالبی	گری	را	شناسایی	
کرده	و	آن	را	در	صدر	قرار	دهید.	اینکه	مقام	
معظم	رهبری	از	انقالبی	نماندن	حوزه	انذار	
و	تحذیر	می	کند،	به	این	معناست	که	اگر	در	
این	امر	مقول	به	تشکیک	به	حداقل	ها	اکتفا	
کردید،	نباید	امید	داشته	باشید	که	طلبه	
انقالبی	تربیت	شود.	صحبت	این	است	که	مقام	
معظم	رهبری	از	وضعیتی	که	اکنون	در	حوزه	
داریم	راضی	نبوده	اند	که	این	بحث	را	مطرح	
کردند	که	باید	حوزه	انقالبی	بماند.	مگر	اکنون	
در	حوزه	چه	اتفاقی	در	حال	افتادن	است؟	یک	
نمونه	همین	مقوله	دوقطبی	اصالح	طلبی	و	
اصول	گرایی	است	که	در	کل	کشور	به	عنوان	
یک	بالی	خانمان	سوز،	سیاست	کشور	را	

نشانه	گرفته	و	از	ما	تلفات	می	گیرد.	
ما	»انقالبی	ماندن	حــوزه«	را	در	راستای	
موضوع	خــودی	و	غیرخودی	می	دانیم	که	
قبال	توسط	مقام	معظم	رهبری	مطرح	شده	

 انقالبی کسی است که به دنبال دین 
بانه، سست، بی مایه، 

ّ
متحّجرانه، متصل

بی تفاوت و بی تحّرک نیست و انقالبی بودن 
حوزه به معنای این است که مبتنی بر مبانی 

اعتقادی، فکری و تئوریکی است که از دین – 
نه از سکوالریسم – نشأت گرفته است.
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بود.	دسته	بندی		قرآنی	افراد	به	مؤمن،	منافق	
و	کافر	نیز	با	همین	منطبق	است.	ما	هم	مقول	

به	تشکیک	بودن	
وصف	انقالبی	را	
قبول	داریم،	اما	در	
تصّدی	گری	نباید	
به	ایــن	امــر	مقول	
به	تشکیک	اکتفا	
کـــرد؛	مسلمان	
ــودن	هــم	مقول	 ب
بــــه	تــشــکــیــک	
اســت،	امــا	به	هر	

مسلمانی	اجازه	نمی	دهند	که	امام	جماعت	
شود.	اکنون	بحث	بر	سر	مدیریت،	ساختار	و	

انسان	های	تأثیرگذار	در	حوزه	است.
تقسیم	بندی	ساختگی	و	دشمنانه	
اصالح	گرا	و	اصول	گرا	که	به	صورت	طبیعی	
و	ناخواسته	شکل	گرفته	و	در	شکل	گیری	
جریان	اصالحات،	به	مرور	این	بحث	های	
اصول	گرایی	و	اصالح	طلبی	جای	خود	را	به	
انقالبی	و	ضدانقالب	داد.	این	جریان	مخرب	
و	موریانٔه	تقسیم	اصالح	طلبی	و	اصول	گرایی،	
در	حال	وارد	شدن	به	حوزه	هم	هست،	اما	
کلید	آن	خیلی	پیشترها	خورده	است؛	یعنی	از	
زمانی	که	جامعه	روحانیت	به	مجمع	روحانیون	
و	جامعه	روحانیت	تبدیل	شد.	در	تقسیم	به	
مجمع	مدرسین	و	جامعه	مدرسین	نیز	همین	
شکاف	وجود	دارد.	هدف	آن	هم	فقط	شکستن	
اقــتــدار	جامعه	مدرسین	اســت.	اگــر	کسی	
انقالبی	باشد،	باید	جامعه	مدرسین	را	تقویت	

کند	نه	اینکه	در	برابر	آن	نحله	ایجاد	کند.	

اکنون	جریان	اصالح	طلبی	و	اصول	گرایی	
به	صورت	خیلی	جدی	در	حال	یارگیری	کردن	
ــت	و	 از	حـــوزه	اس
در	انتخابات	بین	
افــــراد	اخــتــالف	
ــجــاد	می	کند،	 ای
همانطور	که	بین	
علمای	ما	اختالف	
ایــجــاد	کــرده	انــد.	
کسانی	که	دین	و	
ایمان	ندارند،	بین	
اشخاص	متدّین	
به	اسم	طرفداران	این	آقا	یا	آن	آقا	اختالف	

ایجاد	می	کنند.
حوزه	باهویت،	حوزه	انقالبی	است.	هنگامی	
که	هوّیت	به	درستی	تعریف	نشود،	دولتی	با	

شعار	جامعه	مدنی	در	برابر	شعار	جامعه	علوی	
شکل	می	گیرد؛	هدف	از	آن	هم	فقط	کنار	

گذاشتن	نهج	البالغه	است.	همه	اینها	هم	از	
زمان	سردمداران	دولت	اصالحات	در	جامعه	
شروع	شد	و	جامعه	در	حال	لیبرالیزه	شدن	
است؛	آزادی	)liberalism(،	نسبی	گرایی	
)relativism(	و	قانون	گرایی.	هنگامی	
که	هشت	سال	اینها	در	جامعه	نهادسازی	
می	شود،	حوزه	اصاًل	نخواهد	فهمید	که	چه	

اتفاقی	در	حال	افتادن	است.	
والله	اینکه	مقام	معظم	رهبری	فرمودند:	
»دولت	نهم	قطار	انقالب	را	در	ریل	خودش	
قرار	داد«	را	آخوندها	و	حوزویان	ما	متوجه	
نشدند.	اگر	کسی	خودش	از	قطار	پیاده	شود،	
بحث	دیگری	است،	نباید	به	خاطر	اینکه	یک	
آدْم	فاسد	یا	خراب	شد،	کل	گفتمان	را	تخریب	
کرد.	مقام	معظم	رهبری	به	آن	دولت	فرمودند	
همین	که	شعار	عدالت	را	روی	میز	گذاشت،	

کار	بزرگی	بود.	اما	حوزه	چون	هنوز	هویت	خود	
را	نمی	داند،	این	را	متوجه	نمی	شود.	

 اگر می خواهید حوزه انقالبی بماند، 
باید باالترین سطح از انقالبی گری را 

شناسایی کرده و آن را در صدر قرار داد. اینکه 
مقام معظم رهبری از انقالبی نماندن حوزه 
انذار و تحذیر می کند، به این معناست که 

اگر در این امر مقول به تشکیک به حداقل ها 
اکتفا کردید، نباید امید داشته باشید که طلبه 

انقالبی تربیت شود.
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ما	بر	اساس	نهج	البالغه	انقالب	کردیم،	
پس	چرا	باید	در	جامعه	اسالمی،	هشت	سال	
آخوندهای	ما	راجع	به	جامعه	مدنی	در	نهج	
البالغه	و	قرآن	کتاب	بنویسند؟	چرا	باید	اینان	
دنبال	این	گفتمان	انحرافی	باشند؟	این	آن	
اتفاقی	است	که	مقام	معظم	رهبری	بسیار	از	

آن	ناراحت	است	
ــد	 ــواه ــی	خ و	م
ــه	ایـــن	هشت	 ک
ســـال	شـــوم	به	
پــایــان	بــرســد،	و	
هنگامی	که	این	
ــال	به	 هشت	س

پایان	می	رسد	و	دولت	نهم	روی	کار	می	آید،	
می	گوید	»قطار	انقالب	روی	ریل	خودش	
قرار	گرفت«؛	به	این	معنا	که	گفتمان	عدالت	و	

دولت	اسالمی	شد.	
در	اینجا	گفتمان	و	آقا	در	حال	آسیب	دیدن	
هستند؛	به	این	دلیل	که	حوزه	همراه	نیست	و	
این	حوزه	در	افق	دید	مقام	معظم	رهبری	نیست.	
هنگامی	که	می	گوید	قطار	انقالب	در	ریل	
خودش	قرار	گرفت،	به	این	معناست	که	به	جای	
گفتمان	نحس	جامعه	مدنی،	گفتمان	جامعه	
علوی،	دولت	اسالمی	و	گفتمان	عدالت	قرار	
گرفت.	حاال	شاید	در	این	گفتمان	عدالت،	گاهی	
فرد	خبط	یا	خطایی	هم	مرتکب	شــود.	اینها	
نمونه	هایی	است	که	خیلی	از	بسیجی	ها،	و	افراد	
حزب	اللهی	معمولی،	صحبت	آقا	را	متوجه	

شدند،	اما	علمای	ما	و	حوزه	متوجه	نشدند.	
حوزه،	افق	دید	امام	و	آقا	را	ندارد،	در	همین	
زمــان	حاضر،	امــام	در	حــوزه	مهجور	است،	

اگر	امام،	زمانی	دربــاره	آخوندهای	متحّجر	
می	گفت،	اکنون	امام	و	مقام	معظم	رهبری	از	
حوزه	راضی	نیستند،	مقام	معظم	رهبری	شعار	
تحول	در	حوزه	را	چند	سال	است	بیان	کرده	
است،	این	تحول	به	چه	معناست؟	آیا	منظور	آقا	
در	رابطه	با	چند	کتاب	دانشگاهی،	آکادمیک،	
ــی	و...	 ــس	ده ــرن رف
اســت؟	تحول	حوزه	
یعنی	حـــوزه	کشش	
همراهی	بــا	جامعه	
بین	الملل،	جامعه	
جهانی	و	جامعه	ملی	
ــدارد	 ــودش	را	نـ ــ خ
و	نمی	تواند	مسائل	خودش	را	درک	کند،	و	
متوجه	لغزش	ها	و	آسیب	های	اجتماعی	
نمی	شود.	در	حــوزه	ای	که	انقالبی	نیست،	
تخلف	های	میلیاردی	در	مملکت	می	شود،	
شهرام	جزایری	رشد	می	کند	و...	حوزه	در	
کجا	قرار	دارد؟	یا	شعار	عدالت	خواهی	حوزه	
در	کجا	قرار	دارد؟	این	شواهد	بسیارند.	حوزه	
متوجه	نمی	شود	که	جمله	آقا	که	انقالب	روی	
ریل	خودش	قرار	گرفت،	به	چه	منظور	است،	
اگر	از	صد	روحانی	در	حوزه	هم	سؤال	کنید،	

نمی	دانند	معنای	آن	چیست.
محسن مهاجرنیا:			ادبیات	و	مطالب	جناب	

آقــای	بــاقــرزاده،	به	طریق	سیاسی	و	سبک	
کیهانی	است	که	اکنون	در	جامعه	وجود	دارد	
و	حرف	های	عمومی	اســت	که	در	همه	جا	
مطرح	می	شود.	من	دوست	دارم	بحث	را	به	
حوزه	بیاورم.	من	اصاًل	با	این	موافق	نیستم	
که	تقسیم	بندی	قرآنی	یا	تقسیم	بندی	ای	

که	اکنون	در	جامعه	است	را	مثل	انقالبی	و	
غیرانقالبی	یا	خودی	و	غیرخودی	را	درباره	
حوزه	به	کار	ببریم؛	به	این	دلیل	که	در	طیف	
مقابل	غیرانقالبی،	البته	طیفی	که	از	نظر	
آقای	دکتر	باقرزاده	غیرانقالبی	محسوب	
می	شوند،	بخش	عظیمی	از	مرجعیت،	اساتید	

و	بزرگان	حوزه	قرار	دارند.
محمدرضا باقرزاده:     یعنی	بخش	

عظیمی	از	مرجعیت	ما	غیرانقالبی	هستند؟
محسن مهاجرنیا:				یه	عقیدٔه	من	خیر،	اما	

طبق	دیدگاه	شما	به	این	نتیجه	می	رسیم	که	
همراه	با	آقا	نیستند.

محمدرضا باقرزاده:     خیر،	من	اینطور	

نگفتم.

ــرزاده! شما  ــاق ــای ب     جناب آق
مرجعیتی که ایشان می فرمایند را در 
مقابل طیف انقالبی موردنظر رهبری 

می دانید؟
محمدرضا باقرزاده:    ایشان	به	مصداق	

اشاره	داشتند	که	من	موافق	با	مصداق	تعیین	
کردن	نیستم.

   بهتر است مصداق ها روشن تر 
باشد.

محمدرضا باقرزاده:     صحبت	من	این	

است	که	حوزه	ما	چه	برداشتی	از	این	فرمایش	
آقا	دارد؟	آقا	مطلبی	را	عنوان	کرده	که	می	گوید	
گفتمان	انقالب	در	حال	از	بین	رفتن	بوده،	
این	گفتمانی	که	در	حال	از	دست	رفتن	بوده،	
چه	بوده	است؟	آقای	خاتمی	هشت	سال	به	

 ما بر اساس نهج البالغه انقالب 
کردیم، پس چرا باید در جامعه اسالمی، هشت 
سال آخوندهای ما راجع به جامعه مدنی در نهج 
البالغه و قرآن کتاب بنویسند؟ چرا باید اینان 

دنبال این گفتمان انحرافی باشند؟
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خانه	آقایان	مراجع	و	علما	رفت،	ولی	چرا	در	
حوزه	ما	این	انتقاد	به	صورت	جدی	به	آقای	
خاتمی	مطرح	نمی	شود	که	منظور	از	این	
گفتمان	چیست	که	شما	مطرح	می	کنید؟	
به	طور	مثال	آقای	روحانی	گفتمان	اعتدال	را	
مطرح	می	کند،	برای	حوزه	این	سؤال	ایجاد	
نمی	شود	که	در	عدل	–	که	همان	ریشه	را	دارد	
-	چه	اشکالی	وجود	دارد	که	شما	آن	را	کنار	
گذاشته	و	به	ســراغ	اعتدال	رفته	اید؟	ما	در	

میدان	نیستیم.

ــر	طیفی	از	 ــا	اگ ــن	اســـاس،	آی 			بــر	ای
ــان	حتی	مــراجــع	کــه	نسبت	بــه	این	 حــوزوی
موضوعی	که	شما	فرمودید	ورود	پیدا	نکردند،	

در	طیف	مقابل	قرار	می	گیرند؟
محسن مهاجرنیا:   ما	گاهی	می	خواهیم	

از	واژه	هــا	فرار	کنیم.	عبارت	آقای	باقرزاده	
خیلی	صریح	است،	توضیح	ایشان	هم	آن	را	

صریح	تر	کرد.
محمدرضا باقرزاده:     انقالبی	بودن	

ایــده	آل	منظور	من	است؛	نه	به	این	معنا	که	
انقالبی	نیستند.	آیا	شما	انقالبی	بودن	مراجع	را	
در	یک	سطح	می	دانید؟	به	من	اینطور	برچسب	
نزنید	که	می	گوید	مراجع	انقالبی	نیستند.	
انقالبی	بودن	مقول	به	تشکیک	است،	من	
می	خواهم	بگویم	که	آن	سطحی	از	انقالبی	

بودن	که	آقا	می	فرمایند	نیست.
محسن مهاجرنیا:  					من	با	این	تقسیم	بندی	

که	ایشان،	خــودی	و	غیرخودی	را	در	مقابل	
انقالبی	و	ضدانقالب	قرار	دادند	اصاًل	موافق	
نیستم.	زمانی	که	امام	انقالب	کرد،	بزرگان	و	

مراجع	عظیم	الشأن	همانند	آقای	خویی	بودند؛	
مانند	تقسیم	بندی	اول	سوره	بقره	که	به	کفار،	
منافق	و	مشرک	تقسیم	بندی	شده،	این	نوع	
تقسیم	بندی	را	در	حوزه	آوردن	بسیار	سخت	
است.	اینطور	قضاوت	کردن	ها	خوب	نیست.	
این	تقسیم	بندی	ژورنالیستی	که	در	جامعه	
است	و	خود	شما	هم	به	اصالح	طلب	و	اصول	گرا	
اشاره	می	کنید،	بخشی	از	آن	تصّنعی	و	ساختگی	
است.	یعنی	اکنون	ما	می	خواهیم	با	یک	تفکر	
افراطی	گری	رادیکال،	همانطور	که	اکنون	
جامعه	دچار	آن	شده،	حوزه	را	هم	به	آن	گرفتار	
کنیم.	اینکه	برخی	جریان	سازی	های	کاذبی	که	
در	جامعه	است	را	برای	حوزه	هم	مطرح	کنیم،	
به	هیچ	وجه	به	صالح	نمی	بینم	و	دوست	ندارم	
راجع	به	آن	صحبت	کنم،	چرا	که	اینها	منعکس	
می	شود	و	به	مرور	مبنای	یک	نوع	تفکر	می	شود.	
اینکه	ایشان	با	این	صراحت	بفرمایند	حوزه	
در	افق	دید	مقام	معظم	رهبری	نیست	را	من	

نمی	پسندم	و	می	دانم	اینطور	نیست.

     آقای مهاجرنیا! صحبت های 
 
ً
شما کمی ابهام دارد، مخصوصا
این صحبت که انقالبی گری و حوزه 
انقالبی باید از مفروضات ناشی از 
دین گرفته شود، این صحبت ها خیلی 
مبهم اســت، حتی بحث متحّجر و 
سکوالر هم همینطور است، جناب 
آقای باقرزاده نکته خوبی گفتند که آن 
انقالبی های حداکثری باید در صدر 
قــرار گیرند، ایــن یک مــالک واضح 

است.

محسن مهاجرنیا:			بنای	ما	بر	این	بود	

که	ابتدا	از	کلی	شــروع	کنیم	و	سپس	آن	را	
مسأله	محور	کنیم.	حاال	آیا	انقالبی	بودن	در	
حــوزه	با	توجه	به	معیارهایی	که	مقام	معظم	
رهبری	می	فرمایند،	یک	پروسه	است؟	یا	باید	
مانند	پروژه	و	بخشنامه	ای	عمل	شود؟	آیا	شما	
واقعًا	می	توانید	به	صورت	بخشنامه	بفرمایید	که	
باید	اینطور	شود	و	عده	ای	که	انقالبی	هستند	باید	

تأیید	شوند	و	عده	ای	هم	رها	شوند؟
یک	طرز	تفکر	بسیار	افراطی	که	در	جامعه	
ما	که	اکنون	هست	و	جامعه	را	اینطور	دچار	
انشقاق	کرده؛	بی	اعتمادی	بسیار	و	بدبینی	و	
مشکالتی	که	در	جامعه	درست	شده	و	حتی	
اکنون	با	این	طرز	تفکر	یک	نیروی	سالم	در	
جامعه	نمانده	است،	همه	تخریب	شده	اند	و	به	
متحّجر،	بی	دین،	اسالم	آمریکایی	و	...	تبدیل	
شده	اند.	اکنون	واقعًا	ما	برای	آینده	انقالب	
مشکل	داریم	اگر	این	نوع	تفکر	و	تقسیم	بندی	

را	به	حوزه	بیاوریم.	من	واقعًا	نمی	پسندم.
چه	کسی	گفته	آنهایی	که	همراه	نیستند،	
غیرخودی	هستند؟	من	این	تقسیم	بندی	را	
نمی	پذیرم.	خیلی	از	مراجع	بزرگ	که	شیعیان	
امیرالمؤمنین	هستند،	ممکن	است	در	همین	
تقسیم	بندی	قرار	بگیرند.	واژه	غیرخودی،	
یعنی	عده	ای	که	با	ما	نیستند	یا	در	این	مطلب	
جایی	ندارند؛	در	حالی	که	عده	ای	شاید	نتوانند	
با	این	مسیر	سریع	حرکت	کنند،	عده	ای	شاید	تا	
اواسط	راه	حرکت	کنند،	اما	همه	در	این	مسیر	
هستند.	به	طور	مثال	کسی	که	قائل	به	والیت	
مطلقه	فقیه	نیست	را	نمی	توانید	غیرخودی	
بدانید،	این	یک	دیدگاه	علمی	است.	و	ممکن	
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است	یک	مرجع	تقلید،	با	مطالعه	در	روایات	
اهل	بیت،	با	همه	اخالص	و	اجتهاد	خود،	بیش	
از	آن	را	درباره	والیت	فقیه	به	دست	نیاورد.	شیخ	
انصاری	می	گوید	بیش	از	این	مثل	این	است	که	
دست	روی	خار	بکشید.	آیا	شما	شیخ	انصاری	
را	غیرانقالبی	یا	غیرخودی	می	دانید؟	ایشان	
بسیار	انقالبی	است،	اما	از	لحاظ	فکری	تا	
این	حد	پیش	رفته	است؛	بنابراین	مقول	به	
تشکیک	اصــاًل	مشکل	نیست	و	خیلی	هم	
خوب	است؛	اما	باید	گفته	شود	که	کسانی	که	
خودی	هستند	اما	نمی	توانند	سریع	حرکت	
کنند،	مشخص	شوند.	این	نافی	آنها	نیست،	
آنها	هم	می	توانند	باشند.	در	اینجا	خواستم	
ــاره	ای	به	نکاتی	داشته	باشم	که	مطرح	 اش
شد	که	ما	باید	مقداری	در	حوزه	احتیاط	کنیم	
و	انقالبی	بودن	باعث	نشود	که	در	حوزه	هم	

دسته	بندی	کاذب	درست	کنیم.
در	همین	زمان	حاضر،	شخصیت	هایی	در	
حوزه	داریم	که	هنوز	در	جریان	مسائل	سیاسی	
تخریب	نشده	اند،	درست	نیست	که	آنها	را	
هم	غربال	و	تخریب	کنیم.	ضرر	این	کار	به	
مراتب	بدتر	از	آن	است	که	انقالبی	نباشیم.	
اگر	ما	همین	روند	فعلی	را	ادامه	دهیم،	بهتر	
از	این	است	که	دوباره	همین	شخصیت	های	
موجود	را	-	که	کم	هم	نیستند	-	در	یک	جریان	
ژورنالیستی	حذف	و	تخریب	کنیم.	پیشنهاد	من	
این	است	که	فعاًل	روی	ویژگی	خود	حوزه	بحث	
کنیم	و	بعد	به	این	بپردازیم	که	دولت	اصالحات	
چه	کرده	است.	من	با	بخشی	از	صحبت	هایی	
که	راجــع	به	دولت	ها	گفته	شد	موافق	و	با	
بخشی	از	آن	مخالفم.	اعتقاد	بنده	این	است	که	

ضربه	ای	که	دولت	اصول	گرای	احمدی	نژاد	–	
که	ایشان	خیلی	ایده	آل	می	دانستند	–	به	حوزه	

زد،	بسیار	است.
محمدرضا باقرزاده:    	من	در	رابطه	با	

گفتمان	اینطور	گفتم،	در	رابطه	با	دولت	چنین	
چیزی	نگفتم.

				این	گفتمانی	که	مطرح	 محسن مهاجرنیا:   

شد،	ضربه	وحشتناکی	به	بدنه	حوزه	زد	و	حوزه	
را	بسیار	عقب	نشاند.	حوزویان	هم	قبول	دارند	

که	این	گفتمان	ضربه	بزرگی	زد.

    جناب آقای مهاجرنیا! از نظر 
شما گفتمان عدالت تنها یک شعار 

بوده است؟
محسن مهاجرنیا:   			بله	شعار	بوده	است.

    آقای مهاجرنیا! به نظر می آید که 
نگرانی های آقای باقرزاده مقداری 
وسیع تر است، ولی در تبیین شما، 
نگرانی خاصی دیده نمی شود. اکنون 
نمی خواهیم به تعبیر مقام معظم 
 از 

ً
رهبری استناد کنیم، اما آیا واقعا

نظر حضرت عالی نشانه هایی در حوزه 
دیده نمی شود که نگاه غیرانقالبی در 
حال افزایش است؟ چه بسا حداقل 
این باشد که طلبه ها دارند از مسائل 
سیاسی مقداری دورتر می شوند. آیا 
شما نگرانی خاصی ندارید؟ یا به نظر 
شما نشانه های خاصی وجود ندارد که 
احساس خطری از این منظر اتفاق 

بیفتد؟

محسن مهاجرنیا:      قطعًا	وجود	دارد؛	اما	

من	می	خواهم	اینجا	خط	کشی	ها	مطرح	
نشوند،	مــا	در	مصاحبات	متعدد	خیلی	
تندتر	از	این	گفته	ایم	که	حــوزه	ما	نیاز	به	
بازسازی	و	اصالح	دارد.	امام	فرمود	پرچم	
اسالم	را	می	خواهیم	در	پشت	بام	همه	دنیا	
برافراشته	کنیم.	با	چه	امکانات،	ظرفیت	و	
شعاری؟	یک	مثال	می	زنم.	این	بهار	عربی	
یا	بیداری	اسالمی	که	اتفاق	افتاد،	اولین	
موردی	که	پیش	آمد،	این	بود	که	گفتند	اگر	
حوزه،	بنیانگذار	انقالب	است،	باید	به	آنها	
هم	خــوراک	فکری	دهــد.	از	حــوزه	علمیه	
ما	بپرسید	که	با	حــوزه	علمیه	االزهــر	چه	
مقدار	ارتباط	داریم؟	با	حوزه	علمیه	سوریه	
که	اکنون	در	حال	تبدیل	شدن	به	بخشی	
از	هویت	ماست	و	حتی	حوزه	علمیه	نجف	
چه	مقدار	ارتباط	داریــم؟	ما	خیلی	نقص	و	
ــم؛	اما	صحبت	من	این	بود	که	 آسیب	داری
باید	در	رابطه	با	اینها	مقداری	احتیاط	کرد	و	
خط	قرمز	گذاشتن	انقالبی	و	غیرانقالبی	در	

رابطه	با	آنها	کمی	سخت	است.	
من	بارها	درباره	حوزه	شدیدًا	انتقاد	کرده	ام	
که	ما	در	حوزه	هیچ	برنامه	ای	برای	عرصه	
بین	المللی	و	جهان	اســالم	نداریم.	همه	
برنامه	ما	می	خواهد	ملی	شود.	در	سطح	ملی	
هم	با	ایشان	موافق	هستم	که	ما	نسبت	به	
بخشی	از	مسائل	کشور	حساس	نیستیم،	
سنسورها	و	فرستنده	های	ما	به	کل	خاموش	
هستند،	من	با	این	بحث	موافق	هستم،	اما	
اینکه	بخواهیم	این	را	در	دایــره	انقالبی	و	
غیرانقالبی	قرار	دهیم،	من	موافق	نیستم.
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    یعنی اگر کسی فرستنده های 
ضعیفی داشته باشد به او نگوییم 

غیرانقالبی.
					بله،	می	توان	گفت	که	 محسن مهاجرنیا:    

ایشان	مشکلی	دارد؛	اما	برچسب	سکوالر	زدن	
به	یک	روحانی،	یک	ضربه	است.

ــاقــرزاده:    	خــود	آقــای	 محمدرضا ب

کدیور	می	گوید	که	سکوالر	است،	ما	چطور	
بگوییم	این	آقای	کدیور	چون	حدیث	و	روایت	

می	خواند،	سکوالر	نیست.
محسن مهاجرنیا:			امثال	آقای	کدیور،	در	

حوزه	تعریف	نمی	شود.
محمدرضا بــاقــرزاده:    چــرا	اینطور	

ــای	دکتر	 می	گویید؟	من	برخالف	نظر	آق
مهاجرنیا	می	خواهم	بگویم	که	هنگامی	که	
بحث	معیار	انقالبی	مطرح	شود،	وحدت	آفرین	
است؛	چرا	که	مقام	معظم	رهبری،	این	امر	
را	مقول	به	تشکیک	می	دانند،	به	این	معنا	
که	بساط	افــراط	برچیده	می	شود.	کسی	که	
با	رژیم	شاه	مخالف	باشد،	ولی	هیچ	کاری	
انجام	ندهد،	فقط	نفرین	می	کند،	اینکه	برای	
برنامه	های	امــام	مشکلی	ایجاد	نمی	کند،	
اِخِل	َمَعُهْم«.	انقالبی	 ْوٍم	کالَدّ

َ
اِضی	ِبِفْعِل	ق »الَرّ

بودن	بسیار	وحدت	آفرین	است.	این	مقدار	
که	شما	از	کلمه	انقالبی	و	غیرانقالبی	ترس	
دارید،	از	کلمه	اصول	گرا	و	اصالح	طلب	ترس	
نداشتید.	سال	های	زیادی	است	که	این	شعار	
در	حوزه	مطرح	است	و	حرف	از	چپ	و	راست	
زده	می	شود،	ولی	شما	ترس	ندارید.	همانطور	
که	شما	روحانیون	معّظم،	جامعه	را	به	عادل	
و	غیرعادل	تقسیم	می	کنید	و	سپس	به	

عادل	ها	می	گویید	که	می	توانند	نماز	جماعت	
بخوانند،	ولی	غیرعادل	ها	نخوانند؛	حاال	چه	

اتــفــاقــی	افــتــاده	
اســت؟	همه	با	هم	
ــد؟	 ــر	شــده	ان درگــی
ــا	نمی	خواهیم	 م
ــر	 بـــا	کــســی	درگــی
شــــویــــم.	طــبــق	
فرمایش	شما	تقابل	
ــم	نــبــایــد	ایــجــاد	 ه
ــود.	تقابل	مثل	 ش

صالحیت	هایی	که	در	نمایندگی	و	ریاست	
جمهوری	احـــراز	مــی	شــود	و	اشــخــاص	در	
جامعه	به	دو	دسته	تقسیم	می	شوند؛	عده	ای	
صالحیت	دار	و	عــده	ای	بی	صالحیت.	شما	
می	خواهید	منصب	دهید	و	حوزه	را	اداره	کنید،	
باید	متوجه	باشید.	آقایی	بود	که	تا	دیروز	پای	
درس	ایشان	بسیار	ناراحت	بودیم	که	کاش	
فقط	یک	بار	اسم	جنگ،	شهید	یا	شهدا	را	
بیاورند،	حتی	زمانی	که	نقل	دیدگاه	حضرت	

امام	می	شد،	اسم	نمی	آورد.	
حرف	من	این	است	که	شما	مشغول	حذف	
کردن	دیدگاه	آقا	در	مدیریت	حوزه	ای	هستید	
که	می	خواهد	انقالبی	بماند.	امروز	در	حوزه،	
کسانی	که	دیدگاه	هایشان	در	حمایت	از	
نظام	است،	در	حال	تقیه	اند،	اما	کسانی	که	
دیدگاه	هایشان	علیه	نظام	و	سیاست	های	نظام	
است،	با	صوت	و	تصویر	در	اینترنت	و	جاهای	
دیگر،	حتی	با	اسم	نقل	می	شود	که	یک	آقایی	
در	رّد	نظر	مقام	معظم	رهبری	این	را	گفته	است.	
شما	می	خواهید	ما	این	واقعیت	ها	را	نبینیم	و	

سراغ	معدل	دیدگاه	ها	برویم؟	معدل	دیدگاه	ها	
یعنی	ما	به	تدریج	به	سمت	نفوذ	دیدگاه	های	
غیرانقالبی	–	نه	
ضـــدانـــقـــالبـــی	–	
در	اداره	حـــوزه	
می	رویم.	برخی	از	
مـــدارس	در	حــوزه	
هستند	کــه	اگــر	
طلبه	به	عنوان	یک	
جــوان	در	مملکت	
در	وقت	آزاد	خود	
دنبال	کار	سیاسی	باشد،	جلوی	او	را	می	گیرند؛	

چون	معتقدند	طلبه	نباید	سیاسی	باشد.
محسن مهاجرنیا:			این	همانند	زمان	

جنگ	اســت	کــه	برخی	اجـــازه	نمی	دادند	
طلبه	های	مدرسه	شان	به	جبهه	بروند.

محمدرضا باقرزاده:    	آن	مسئله	فرق	

دارد.	ما	زمان	جنگ	طلبه	یکی	از	مدارس	زیر	
نظر	یکی	از	علما	بودیم،	کسی	جرأت	نداشت	
بحث	جبهه	را	به	ایشان	بگوید؛	فوری	می	گفت	
درست	را	بخوان،	ما	مخفیانه	رفتیم	از	طرف	
بسیج	ثبت	نام	کردیم،	ولی	یعنی	شما	می	توانید	
بگویید	که	ایشان	که	هم	امام	جمعه	و	هم	عضو	

خبرگان	بود،	غیرانقالبی	بوده	است؟
محسن مهاجرنیا:					احسنت،	پس	این	

خط	کشی	ها	را	در	همه	جا	قرار	ندهیم.
محمدرضا باقرزاده:     	این	نیست،	شما	

بروید	ببینید	طلبه	هایی	که	دارند	آنجا	درس	
می	خوانند،	چقدر	اذیت	می	شوند.

محسن مهاجرنیا:			مانند	کسانی	که	قبل	از	

انقالب	مخالف	مبارزه	بودند	و	امام	در	منشور	

 امروز در حوزه، کسانی که 
دیدگاه هایشان در حمایت از نظام است، در 
حال تقیه اند، اما کسانی که دیدگاه هایشان 

علیه نظام و سیاست های نظام است، با صوت 
و تصویر در اینترنت و جاهای دیگر، حتی با 

اسم نقل می شود که یک آقایی در رّد نظر مقام 
معظم رهبری این را گفته است.
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روحانیت	می	گوید	پدر	پیرتان	چه	خون	دلی	از	
کسانی	که	در	چراغانی	نیمه	شعبان...

محمدرضا باقرزاده:    	همان	مجله	

انتقام	را	شما	به	آنها	بگویید،	متوجه	می	شوند	که	
انقالبی	به	چه	کسی	می	گویند.	همه	جرم	آقای	
مصباح	این	است	که	با	آقای	هاشمی	کنار	نیامده	
که	پول	بیت	المال	و	سهم	امام	را	به	بچه	های	

خودش	بدهد،	فقط	به	این	دلیل	است.

   از بحث اصلی خیلی فاصله 
گرفتیم. آیا این برداشت درست است 
که جناب آقــای بــاقــرزاده، حــوزه را 
حاشیه ای برای نظام در نظر می گیرد 
و یک نگاه ابــزاری به حوزه دارد که 
حوزه باید این کار را انجام دهد؟ حوزه 
با توجه به اینکه یک نظام آموزشی 
است، آیا در نظام آموزشی، »باید« 

وجود دارد یا باید اقناع انجام شود؟
محمدرضا باقرزاده:       هنگامی	که	

شما	از	رهبری	حوزه	صحبت	می	کنید،	به	
این	معناست	که	حاشیه	نیست.	صحبت	ما	
این	است	که	مقام	معظم	رهبری	می	فرمایند	
اگر	دانشگاه	ها	می	خواستند	انقالب	کنند،	
انقالب	در	خود	دانشگاه	ادامه	پیدا	نمی	کرد،	
اما	حوزه	به	دلیل	خاصیت	فراگیری	اش	و	به	
دلیل	نفوذ	کالمش،	انقالب	را	از	امام	گرفت	
و	به	مردم	منتقل	کرد.	این	حوزه،	انقالب	را	به	
ثمر	رساند	و	حکومتی	را	تشکیل	داد.	و	اکنون	
هم	باید	حــوزه	از	نظر	تئوریک	محافظت	
شود.	حوزه،	مادر	نظام	است،	چرا	شما	این	

مسئولیت	را	اینطور	معنا	می	کنید؟	

حوزه	غیرمسئول،	یعنی	حوزه	غیرانقالبی؛	
ــوزه	ای	که	می	گوید	والیــت	فقیه	را	 یعنی	ح
قبول	دارد	اما	بر	من،	مراجع	و	مقامات	حوزه	
والیت	نــدارد.	آیا	حوزه	های	علمیه	از	شئون	
تحت	نظر	والیت	فقیه	نیست؟	آیا	حوزه	علمیه	
جزیره	ای	خارج	از	حکومت	اسالمی	است؟	
والیت	فقیه،	والیت	بر	کاسب،	تاجر،	استاد	
دانشگاه،	و	دانشگاه	هاست،	اما	حوزه	علمیه	و	
نظام	آموزشی	حوزه	علمیه	استثناست؟	برای	
والیت	فقیه،	والیت	بر	حوزه	های	علمیه	هم	
هست؛	والیت	فقیهی	که	آیت	الله	جوادی	
آملی	می	فرماید	والیت	بر	فرزانگان	است،	
یعنی	مراجع	تقلید	هم	تحت	والیــت	فقیه	
هستند،	و	خود	مراجع	از	این	ابا	ندارند.	آیت	
الله	جوادی	آملی	نیز	ابا	ندارد	که	می	گوید:	
والیت	فقیه	والیت	بر	فرزانگان	است؛	نه	آن	
کسانی	که	می	گویند	والیت	فقیه،	والیت	بر	
مهجورین	است.	خود	آیات	عظام	از	این	مسئله	
ابایی	ندارند.	اگر	شما	والیت	فقیه	را	والیت	
فقیه	مطلق	به	معنای	اداره	جامعه	و	آنچه	که	
الزم	است	بدانید،	شأن	تبلیغ	اسالم	و	جامعه	

اسالمی،	از	زیر	والیت	فقیه	خارج	است؟
اگر	بگوییم	حوزه	نسبت	به	صدور	انقالب	
اسالمی	مسئولیت	دارد،	آیــا	ایــن	مسئله	
حاشیه	اســت؟	خیر.	این	یعنی	حــوزه	مادر	
است.	اگر	قانون	مدنی	بگوید	که	مادر	باید	
به	بچه	شیر	بدهد،	آیا	بچه	اصل	است	و	مادر	
فرع؟	چون	با	لسان	تکلیفی	با	مادر	صحبت	
کرده	ایم؟	نظیر	این	مسئله	را	در	رابطه	با	
مجلس	خبرگان	داریــم.	عده	ای	می	گفتند	
مجلس	خبرگان	باید	بر	رهبری	نظارت	

کند	و	نظارت	بر	رهبری	یعنی	والیــت!	بله	
می	تواند	اقدامات	رهبری	را	ارزیابی	کند،	اما	
نمی	تواند	طوری	بر	رهبری	نظارت	کند	که	

بخواهد	همه	کارهای	او	را	تأیید	کند.
محسن مهاجرنیا:     		آقای	باقرزاده	همه	

تحلیل	های	سیاسی	شان	را	در	یک	جریان	
فکری	بیان	می	کنند	که	اگر	بنده	بخواهم	
به	تک	تک	آنها	بپردازم،	امکان	پذیر	نیست.	
نکته	آخر	ایشان	نکته	خوبی	بود	که	آیا	قلمرو	
والیت	فقیه	شامل	حوزه	هم	می	شود	یا	حوزه	
استثناست؟	یعنی	موضوع	استقالل	حوزه	
که	اکنون	خیلی	هم	مطرح	شده	است	و	این	
سوال	مطرح	می	شود	که	آیا	استقالل	حوزه،	
به	معنای	استقالل	حوزه	از	نظام	والیت	فقیه	
است	یا	از	دولــت؟	مشخص	است	که	نباید	
زیرمجموعه	دولت	باشد.	زمانی	که	آیت	الله	
راستی	رئیس	دفتر	استفتای	امام	بود	و	من	در	
آن	زمان	به	درس	ایشان	می	رفتم،	می	گفت	که	
ما	خدمت	امام	رفتیم	و	گفتیم	حاال	که	حکومت	
اسالمی	شده،	حوزه	باید	مقداری	گسترش	
و	توسعه	پیدا	کند،	و	باید	از	دولت	و	حکومت	
برای	توسعه	حوزه	کمک	بگیریم،	می	گفتند	
که	امــام	همینطور	در	حالت	عــادی	نشسته	
بود	و	زمانی	که	گفتیم،	به	یکباره	به	صورت	
جدی	گفت:	آقای	فالنی...	شما	این	چند	روز	
حکومت	اسالمی	را	نگاه	نکنید،	معلوم	نیست	
که	همیشه	حکومت	جمهوری	اسالمی	باشد،	
بگذارید	استقالل	حوزه	از	دولت	حفظ	شود.

در	دیدارهایی	که	مقام	معظم	رهبری	با	
مراجع	داشتند،	در	آن	بحث	ها	می	گفتند	
که	استقالل	حوزه	حفظ	شود.	مقام	معظم	



64

نسخه مکتوب   - شماره   8
سایت فکری، تحلیلی حوزه و  روحانیت

64

رهبری،	به	عنوان	مرجعی	که	حکومت	و	
ــت	هم	دارد،	از	مراجع	خواستند	که	 والی
تصمیم	گیری	حوزه	را	با	مشورت	با	بقیه	مراجع	
انجام	دهند.	اگر	ما	آن	مقدار	انقالبی	شویم	
که	بگوییم	همه	اینها	تحت	والیت	هستند	و	
استقالل	حوزه	را	هم	نادیده	بگیریم	و	بگوییم	
هرچه	آقا	گفت	باید	گوش	دهند،	شاید	صحبت	
ایــده	آل	باشد؛	چون	به	هرحال	ولی	فقیه	در	

جای	امام	زمان	نشسته	و	اگر	امام	زمان	امروز	
ــی	داد؟	آیا	به	مراجع	 بود	چه	کــاری	انجام	م
می	گفت	که	چه	کاری	انجام	دهم	یا	صحبت	

خود	را	می	کرد؟	اینها	قابل	بحث	هستند.	
واقعیت	این	است	که	اینها	جزء	اصول	ثابت	
دین	نیست	که	جزمی	بایستند	و	بگویند	در	هر	

حال	همین	است	و	مراجع	باید	گوش	دهند	
و	استقالل	معنی	ندارد	و	باید	حرف	ولی	فقیه	
را	گوش	دهید.	خیر،	اینها	جزء	سازوکارهای	
متغیر	زمانه	هستند،	باید	بهترین	راهکار	را	در	
اینجا	پیدا	کرد،	انقالبی	بودن	جزء	اصول	ثابت	

دین	نیست،	اینها	مسائل	اقتضائی	است.	
نکته	خیلی	جالبی	هم	در	صحبت	های	آقا	بود	که	
نگویید	که	انقالبی	حتمًا	کسی	است	که	باید	با	شاه	

مبارزه	کرده	باشد	و	جدیدترها	دیگر	انقالبی	
نیستند؛	خیر	اینها	هم	انقالبی	هستند.	نگویید	
اینها	قبل	از	انقالب،	انقالبی	نبودند،	اکنون	
که	انقالبی	شدند،	آنها	را	انقالبی	بنامید.	
چون	عده	ای	در	شرایطی	تشخیص	ندادند	یا	
احساس	تکلیف	نکردند،	اما	امروز	احساس	

تکلیف	می	کنند.	بنابراین	مقول	به	تشکیک	
بودن	آن،	این	ُحسن	را	دارد.	من	فکر	می	کنم	
آقا	بحث	را	بسیار	عقالیی	مطرح	کردند	که	اگر	
ما	دایره	را	بستیم،	مشکالت	فراوانی	در	حوزه	
ایجاد	می	شود.	این	مسائل،	جزء	ثابت	های	دین	
نیست	که	حتمًا	روی	آن	پافشاری	کنیم	که	اگر	
خالف	این	مسئله	شد،	نظام	والیت	فقیه	نقض	
شد	یا	بیگانگان	بر	ما	مسلط	می	شوند.	خیر.	ما	

دنبال	پیدا	کردن	شرایط	مناسب	و	خوبی	هستیم	
که	هم	هویت	حوزه	۱۴۰۰	ساله	حفظ	شود	و	هم	
حوزه	همانطور	که	نقش	تئوریسین	برای	انقالب	
اسالمی	داشت	و	خود	حوزه	و	امام	راحل	انقالب	
کردند	و	مردم	را	با	خود	دنبال	کردند،	به	همین	
صورت	هم	نقش	خود	را	حفظ	کند	و	ادامه	دهد.
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    بسیاری از علما معتقدند باید دید 
این شرایط چرا به وجود آمده است. 
حتی برخی معتقدند که جمهوری 
اسالمی ایران با آقای شریعتمداری، 
سید محمد شــیــرازی، سید صادق 
روحانی، آقای منتظری یا سید حسن 
قمی چه کــرد؟ می گویند با فضالی 
حوزه چه کرده اند؟ در واقع برخی از 
این علما و فضال بر این باورند که نظام 
جمهوری اسالمی در حال استفاده از 
اعتبار هزار ساله حوزه است و به نام 
حوزه حکومت می شود. یکی از آقایان 
می گفت من با اینکه مجتهد هستم، 
هنگامی که به مسجدی مــی روم که 
سخنرانی کنم، یک جوان بیست ساله 
بسیجی به من می گوید در مورد این 
مسئله صحبت کن، یعنی حتی عرصه 
تبلیغ را هم از دســت ما گرفته اند. 
خوب است مقداری هم به این مسئله 
پرداخته شود که در این ۳۵ سال چه 
اتفاقاتی افتاده که اکنون نشانه هایی 
دیده می شود که حوزه به سمت دور 

شدن از حوزه انقالبی می رود؟
محسن مهاجرنیا:     		این	سؤال	ایده	آل	

من	است	که	راجع	به	خود	حوزه	است.	حوزه	
آسیب،	مشکل	و	حتی	گرایش	هایی	دارد.	
البته	گرایش	به	معنای	جریان	نیست.	ممکن	
است	گاهی	رفتار	من	طوری	باشد	که	عمل	
بی	دینی	هم	در	رفتار	من	باشد،	اما	من	بی	دین	
نیستم	و	نمی	شود	به	من	بی	دین	گفت.	به	طور	
مثال	امــام	در	وصیت	نامه	اش	گفته	است	

که	نماز	جمعه	را	فراموش	نکنید؛	یعنی	جزء	
شاخص	های	امام	شده	است،	اما	ما	زمان	هایی	
تنبلی	می	کنیم	و	نماز	جمعه	نمی	رویم،	آیا	به	
ما	می	شود	غیرانقالبی	گفت؟	حتی	کفر	هم	
شقوق	مختلف	دارد.	بنابراین	ما	باید	مقداری	
ادبیات	سازی	کنیم	که	اینطور	جزمی	قضاوت	
نکنیم.	این	بسیار	خطرناک	است.	چه	شد	که	
امــروز	حوزه	به	جایی	رسیده	که	مورد	انتقاد	
رهبری	است؟	سیستم	ما	بعد	از	۳۷	سال	باید	
بازسازی	و	پوست	اندازی	می	شد	و	باید	در	
زمان	حاضر	متناسب	با	وضعیت	والیت	فقیه،	
حکومتی	که	داریم	و	بلکه	باالتر	از	حکومت،	
ـرای	گفتن	 در	عرصه	جهانی	صحبتی	ـب
می	داشتیم؛	اما	این	اتفاق	نیفتاده	است.	اخیرًا	
به	حوزه	نجف	رفته	بودیم	و	دیدم	که	ما	حتی	
مشکل	مکالمه	داریم،	صحبت	های	یکدیگر	را	

متوجه	نمی	شویم.	
مــا	از	ظرفیت	ها	
استفاده	نکرده	ایم	
و	فرصت	ها	اکنون	
مـــــــرده	اســــت.	
ــن	مــا	در	 ــرای ــاب ــن ب
ــول	زمــــان	به	 ــ ط
دالیـــل	مختلفی	

از	فرصت	ها	استفاده	نکرده	ایم	و	اکنون	دچار	
آسیب	هستیم.

اگر	طبق	گفتمان	رهبری،	می	خواهیم	
تحول	اساسی	در	حوزه	ایجاد	کنیم،	تحول	
باید	هم	در	عرصه	مبانی،	هم	ساختارها	و	
هم	در	عرصه	دانش	باشد.	امــروز	در	کشور	
بحث	علوم	انسانی	مطرح	شده،	اما	هنوز	حوزه	

در	جریان	کار	نیست.	مقام	معظم	رهبری	
الگوی	اسالمی	ایرانی	پیشرفت	را	مطرح	
کردند،	اما	هنوز	حوزه	هیچ	گونه	ورودی	پیدا	
نکرده	است.	هنگامی	که	مقام	معظم	رهبری	
می	بینند	که	حوزه	هیچ	کاری	انجام	نمی	دهد،	
تقریبًا	همه	نقطه	عطف	های	فکری	را	خود	آقا	
آغاز	می	کنند.	چون	می	بینند	که	هیچکس	
کــاری	انجام	نمی	دهد.	ایشان	اکنون	باید	
مملکت	داری	کند	و	سکان	عملی	نظام	در	
دستش	باشد،	اما	چون	می	بینند	در	این	بخش	
متصّدی	کناره	گرفته،	خود	ایشان	مدام	و	برای	
هر	پــروژه	فکری	پرونده	باز	کرده	اند	و	آن	را	
نبسته	اند	و	در	هر	زمانی	یکی	را	مطرح	می	کنند.	
به	طور	مثال	مردمساالری	دینی	را	با	اینکه	آقا	
۱۵	سال	پیش	مطرح	کردند،	اما	هنوز	پرونده	
آن	باز	است	و	هر	بار	یک	مسئله	تکمیلی	به	آن	
اضافه	می	کنند.	
در	حالی	کــه	در	
همه	این	مــوارد،	
ــوزه	باید	بانی	 ح
می	شد.	نواقص	
کاری	ما	به	مرور	
زمـــان	انباشت	
شــده	و	بــه	جایی	
رسیده	که	اکنون	آقا	احساس	می	کند	حوزه	نیاز	
به	یک	تحول	دارد.	آقا	آنقدر	هم	تند	صحبت	
می	کند	که	در	جای	دیگری	گفتم	نزدیک	
بود	آقا	گریه	کند.	رهبری	صریحًا	گفت	اگر	
شما	حرکت	نکنید،	تحول	به	صورت	جبری	
خــودش	به	ســراغ	شما	می	آید	و	دیگر	شما	
هم	نمی	توانید	کاری	انجام	دهید.	این	تعبیر	

حوزه غیرمسئول، یعنی حوزه 
غیرانقالبی؛ یعنی حوزه ای که می گوید والیت 
فقیه را قبول دارد اما بر من، مراجع و مقامات 

حوزه والیت ندارد. آیا حوزه های علمیه از شئون 
تحت نظر والیت فقیه نیست؟ آیا حوزه علمیه 

جزیره ای خارج از حکومت اسالمی است؟
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بسیار	تندی	است.	یعنی	اینکه	شما	حرکتی	
نمی	کنید.	ما	اکنون	در	عرصه	تحول،	بسیار	
بطیء	و	ُکند	در	حال	حرکت	هستیم.	هنوز	در	
اساسی	ترین	محور	نظام	اسالمی	و	اصل	این	
نظام	که	والیت	فقیه	است،	شبهات	فراوانی	
وجود	دارد	که	برای	نسل	جدید	ما	حل	نشده	

است.
حوزه	باید	پدر	جریان	های	سیاسی	باشد،	
نه	اینکه	ذیل	جمع	برود؛	اما	متأسفانه	اکنون	
حوزه	ذیل	جریان	های	سیاسی	رفته	و	به	آن	
نگاه	ابزاری	می	شود؛	به	این	معنا	که	هر	زمان	
دولت	و	حکومت	ها	نیاز	داشتند،	به	آن	رجوع	
کنند.	هنگامی	که	دولت	می	خواهد	یارانه	ها	
را	حذف،	تثبیت	یا	اضافه	کند،	یا	بسیاری	از	
کارهای	این	چنینی،	به	سراغ	مراجع	می	آیند	
و	می	گویند	که	تأیید	کنید	که	این	کار	حالل	
است	یا	حرام.	ما	مخصوصًا	در	عرصه	حوزه،	و	
بالخصوص	سیاست،	فوق	العاده	دچار	آسیب	
هستیم.	اکنون	حوزه	استقالل	سیاسی	ندارد	
و	ذیل	جریان	های	سیاسی	اصالح	طلب	و	
اصول	گرا	در	جامعه	رفته	است	و	هنگامی	که	
این	دو	جریان	چیزی	می	گویند،	ما	هم	بعد	
از	آنها	صحبتی	می	کنیم.	اکنون	حــوزه	آن	
نقش	محوری،	پدری	فکری	و	تقویت	مبانی	
تئوریک	نظام	را	ندارد،	یا	در	این	مسائل	رفع	
تکلیف	کرده	اند	یا	آقایان	آن	را	به	خود	والیت	
فقیه	و	مقام	معظم	رهبری	واگذار	کرده	اند.	
در	درس	های	خارج،	بسیاری	از	موضوعات	
مبتالبه	که	باید	به	آن	پرداخته	شود،	مطرح	
نمی	شود.	بنابراین	ما	از	نظر	سیاسی	بیش	
از	مسائل	دیگر	دچار	آسیب	جدی	هستیم	و	

اکنون	در	سیاسْت	تولید	نداریم	و	همچنین	ما	
در	عرصه	قدرت	هم	بسیار	مشکل	داریم.

    اینطور بــه نظر مــی رســد که 
اشتراک نظر فراوانی وجود دارد و 
فقط در یک جا مشکل وجود دارد که 
آن هم مقداری به ادبیات بازمی گردد؛ 
به طور مثال این ادبیات که همه را 

خودی یا غیرخودی بدانیم یا خیر.
محمدرضا باقرزاده:     در	اینجا	یک	خلط	

مبحثی	به	وجود	می	آید	که	خود	آقای	مهاجرنیا	
هم	آن	را	قبول	دارد؛	در	جریان	سازی	ها	و	
قطب	بندی	های	سیاسی	که	اتفاق	می	افتد،	
خود	آقای	مهاجرنیا	نمی	پذیرند	که	با	من	عکس	
بگیرند؛	چرا	که	ممکن	است	به	این	متهم	شود	
که	مربوط	به	جناح	خاصی	است.	ایشان	از	
این	مسأله	ابایی	ندارد،	اما	هنگامی	که	بحث	
تقسیم	بندی	انقالبی	و	غیرانقالبی	می	شود،	
ترس	دارنــد.	به	طور	مثال	اکنون	عــده	ای	از	
مؤسسه	امام	خمینی	)ره(	فرار	می	کنند،	چرا	
که	ممکن	است	منتسب	به	یک	جبهه	یا	جریان	
باشد.	حاال	ممکن	است	مؤسسه	نشر	آثار	امام	
با	چند	نفر	سکوالر	ارتباط	داشته	باشد،	اما	به	
نظر	دوستان،	آنها	هم	انقالبی	هستند،	آقای	
مصباح	هم	انقالبی	است.	معتقدند	موسسه	
آقــای	مصباح	را	باید	رجم	و	رمی	کــرد،	اما	
تنظیم	و	نشر	آثار	امام	را	نه؛	یعنی	از	آن	طرف	
جــذب	حداکثری	دارنــد.	من	صحبتم	این	
است	که	دسته	بندی	انقالبی	به	معنای	تقابل	
نیست.	اکنون	ما	اشخاص	غیرانقالبی	داریم	
که	فقیه،	اصولی،	محّدث،	رجالی	یا	کالمی	

خوبی	هستند.	چه	کسی	می	گوید	که	ما	باید	با	
آنها	تقابل	داشته	باشیم؟	بحث	این	است	که	
سیاست	گذاری	حوزه	انقالبی	باید	به	دست	چه	

کسی	داده	شود؟

ــاره     آقــای مهاجرنیا! شما درب
مدیریت و سیاست گذاری حــوزه، 
قبول دارید که باید انقالبی حداکثری 

باشند یا خیر؟
محسن مهاجرنیا:      مدیریت	حــوزه	در	

دست	مراجع	است	و	از	غیر	مراجع	هم	کسی	
نباید	دخالت	داشته	باشد.

   در سال 88، اتفاق خیلی ناگواری 
در کشور افتاد؛ آشوب های خیابانی 
رخ داد که حتی اصل نظام هم مورد 
خطر قرار گرفت. اما اکنون بحث این 
نیست که در این مــورد جریان های 
سیاسی کاری انجام داده اند یا خیر، 
آیا حــوزه بما هو حــوزه و مراجع، در 

اینجا وظیفه ای داشتند یا خیر؟
محسن مهاجرنیا:     		بله،	چون	قرار	است	

ما	بدون	آنکه	به	سمت	احمدی	نژاد	یا	موسوی	
بغلتیم،	نقش	پــدری	داشته	باشیم.	آقای	
احمدی	نژاد	در	مملکت	فتنه	ای	به	پا	کرد	و	
عده	ای	هم	ناآگاه	به	زمین	خوردند	و	مملکت	
را	به	آشوب	کشاندند.	این	در	عرصه	سیاسی	
و	قدرت	است،	اما	ما	به	عنوان	حوزه	قرار	بود	
یک	نقش	هدایتی	باالتر	از	جناح	ها،	انتخابات	
یا	خط	و	ربط	های	سیاسی	بــرای	کل	کشور	
داشته	باشیم.	می	توانستیم	جامعه	را	هدایت	
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کنیم،	پیش	از	آنکه	این	حوادث	اتفاق	بیفتد؛	
به	گونه	ای	که	صحبت	مراجع	و	بزرگان	ما	در	
جامعه	تأثیرگذار	می	شد.	ما	آن	بسترسازی	را	

انجام	ندادیم.

   درست است که انجام ندادیم، 
اما به هر حال 8 ماه اتفاقاتی افتاد و 
هنگامی که گفته می شود پدر، باید در 
نظر داشت که پدر هم هنگامی که دو 
سه بار به فرزندش تذکر می دهد، در 
نهایت باید اقدام دیگری انجام دهد؛ 
سؤال اینجاست که آیا اینکه قرار بود 
حوزه و مراجع برای نظام پدر باشند، 

اتفاق افتاد یا خیر؟
محسن مهاجرنیا:     		من	موافق	شما	

هستم.	متأسفانه	حوزه	در	آن	زمینه	برنامه	
خاصی	ارائه	نداد	و	نقش	آفرین	نشد.	ظرفیت	

خود	را	نیز	اعمال	نکرد.

ــاره ادبیات و   گاهی درب
ً
   ظاهرا

کلمات مشکالت پیش می آید، اما گویا 
نظرها مشترک است.

محسن مهاجرنیا: 						گاهی	شما	برای	

برخی	از	بزرگان	اسم	»ساکتین	فتنه«	را	به	
کار	می	برید،	من	با	این	مخالف	هستم.

محمدرضا بــاقــرزاده:      	بنده	برای	

کسی	اسم	نگذاشتم،	عرضم	این	بود	که	
شما	از	حوزه	صدایی	نمی	شنوید.	آقا	اینطور	

می	گوید،	آقا	اشتباه	می	کند؟
محسن مهاجرنیا:    		مراجع،	بزرگان	و	

حوزه	ما	از	ظرفیت	های	خود	در	زمینه	حل	

این	موضوع	استفاده	نکردند؛	به	این	معنا	
که	خانواده	انقالب	دچار	بحران	و	مصیبتی	
شده	بود	و	حوزه	باید	در	اینجا	مشکل	را	حل	
می	کرد.	یعنی	به	عنوان	نقش	پدری	باید	با	آنها	
صحبت	می	کرد	و	تذکر	می	داد	که	انقالب	
در	حال	ضربه	خوردن	است.	حوزه	این	کار	
را	انجام	نــداد.	ما	اشکال	گرفتیم	که	چرا	
نقش	خود	را	ایفا	نکردی؟	زمان	امام	راحل	
هنگامی	که	جناح	تندرو	یا	رادیکال	های	
جامعه	روحانیت	از	هم	تفکیک	شدند	و	امام	
دید	تفرقه	در	حال	ایجاد	شدن	است،	سریع	
به	آنها	گفت	که	هر	دو	از	وجوهات	شرعی	
استفاده	کنید،	حتی	اگر	جدا	از	هم	باشید.	
انشعاب	هم	مشکلی	ندارد.	امام	آنها	را	حفظ	
کرد	و	اجازه	نداد	مقابل	هم	بایستند	و	اختالف	
ایجاد	شود.	ما	هم	باید	در	جریان	فتنه	این	
کار	را	انجام	می	دادیم	و	به	آقای	احمدی	نژاد	
می	گفتیم	که	شما	بالفعل	رئیس	جمهور	
هستید	و	به	آقایان	دیگر	هم	می	گفتیم	که	
شما	رأی	نیاوردید،	اما	به	خاطر	خدا،	پیغمبر	
و	انقالب	و...	کوتاه	بیایید.	تا	چه	زمانی	قرار	
است	ادامه	دهید؟	زمانی	می	شد	مشکل	را	با	
زبان	لّین	و	موعظه	حسنه	حل	کرد،	نیازی	به	
جبهه	گیری	نبود.	دیدگاه	آقای	باقرزاده	این	
است	که	ما	باید	صریح	موضع	می	گرفتیم	و	در	
دیدگاهی	قرار	می	گرفتیم	و	بقیه	را	محکوم	

می	کردیم.	من	این	اعتقاد	را	ندارم.
محمدرضا باقرزاده:   		بقیه	نه،	باید	

فتنه	گران	محکوم	می	شدند.
محسن مهاجرنیا:      	فتنه	گرانی	که	شما	به	

آنها	فتنه	گر	می	گویید...	.	دقیقًا	همان	مراجعی	

که	آقای	باقرزاده	می	گویند،	احمدی	نژاد	را	
فتنه	گر	می	دانند.	صحبت	من	این	است	که	چه	

کسی	را	محکوم	می	کردند؟
محمدرضا باقرزاده:    من	آن	آقایی	را	

می	گویم	که	اعالمیه	مــی	داد	که	به	خیابان	
بروید.	راجع	به	آقای	موسوی	و	کروبی	صحبت	

می	کنم.

   به نظر می رسد صحبت های 
آقای مهاجرنیا در مجموع مبهم بود، 
اما صحبت های آقای باقرزاده با اینکه 
روشن تر به نظر می رسید، با این حال 
مسئله ای را در بحث حوزه انقالبی 
نادیده می گیرند و آن این است که 
ایشان به حــوزه یک نگاه مکانیکی 
دارند؛ به این معنا که ایشان می گویند 
باید کسانی که رتبه باالیی در انقالبی 
بودن دارند را در مدیریت قرار داد. 
در حالی که به دست آوردن خیلی از 
مدیریت ها، باال رفتن و پایین آمدن ها، 
ناشی از قــدرت واقعی و اجتماعی 
ــت، نه فقط یک  یک شخصیت اس
ویــژگــی انقالبی بــودن یــا نبودن. 
ظاهرا شما در تحلیل تان، و اینکه چه 
کسی باید در کجا قرار داشته باشد، 
ــوزه را نادیده  ایــن واقعیت های ح

می گیرید. 
ــرزاده:       	ایــن	بحث	 ــاق محمدرضا ب

بعدی	ماست.	شما	تعبیر	»مکانیکی«	را	
مطرح	می	کنید،	امــا	اگــر	صحبت	من	این	
بود	که	در	برابر	بعضی	ها	باید	اسلحه	به	کار	
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ببریم	و	آنها	را	کنار	بگذاریم،	صحبت	شما	
درست	بود.	صحبت	من	این	است	که	ما	در	
ابتدا	باید	ایده	آل	های	خود	را	بررسی	کنیم،	
سپس	به	این	بپردازیم	که	چگونه	باید	نظام	
آموزشی،	پرورشی	و	فرهنگی	حــوزه	برای	
رسیدن	به	این	ایده	آل	ها	برنامه	ریزی	کرده	و	
ساختار	تنظیم	دروس	چگونه	باشد.	اکنون	
در	برخی	جاها	اصاًل	اجازه	تدریس	به	آقای	
مهاجرنیا	به	دلیل	فاکتور	سابقه	انقالبی	و	
اینکه	ایشان	می	خواهند	درس	والیت	فقیه	
بگویند	نمی	دهند.	من	می	توانم	جایی	را	نام	
ببرم	که	خود	ایشان	بررسی	کنند	که	می	توانند	
در	آنجا	مجوز	تدریس	بگیرند	یا	خیر.	به	هر	

حال	این	مسائل	باید	مدیریت	شود،	صحبت	
من	حالت	مکانیکی،	نظامی،	بخشنامه	ای	
یا	التزامی	نیست،	صحبت	من	ایده	آل	است.	

آقای	مهاجرنیا	می	گویند	که	شما	دسته	بندی	
کردید.	ما	باید	ابتدا	در	حوزٔه	نظر،	متوجه	شویم	
که	مشکلمان	در	حوزه	با	چه	کسانی	است.	پس	
از	آن	به	کسی	که	دیدیم	انقالبی	نیست	هم	
احترام	می	گذاریم	و	در	جای	خود	از	او	استفاده	
می	کنیم.	قرار	نیست	کسی	آنها	را	طرد	کند.	
به	طور	مثال	یکی	از	مراجع	تقلید	که	من	شاگرد	
اصول	ایشان	هستم	و	ایشان	را	در	حوزه	بهترین	
اصولی	می	دانم.	بنابراین	قــرار	نیست	آنها	
طرد	شوند.	اما	حوزه	باید	برنامه	ریزی	داشته	
باشد	برای	سرنوشت	انقالبِی	طلبه	ای	که	
می	خواهد	۲۰	سال	در	حوزه	درس	بخواند.	آیا	
اگر	یک	مدیر	مشهور،	مردمی	تر	یا	جاافتاده	تر	

باشد	اما	انقالبی	نباشد،	باید	تسلیم	این	شرایط	
شویم؟	یکی	از	خصیصه	های	جامعه	انسانی	
این	است	که	می	تواند	بر	اساس	اراده،	هست	ها	

را	تغییر	دهد.	ما	باید	هست	های	حوزه	را	به	
مرور	تغییر	دهیم.

محسن مهاجرنیا:   			ما	یعنی	چه	کسانی؟

محمدرضا باقرزاده:     	ما	یعنی	نظام،	

رهــبــری،	نظام	مدیریت	حــوزه	و	جامعه	
مدرسین،	و	به	طور	کلی	جامعه	مدرسین.	من	
حوزه	را	زیرمجموعه	والیت	فقیه	می	دانم	و	هر	
اقدامی	در	حوزه	که	زیر	نظر	والیت	فقیه	نباشد	
را	مصداق	طاغوت	می	دانم.	این	طبق	نظر	
والیت	فقیهی	است	که	آقای	مهاجرنیا	درس	
آن	را	می	دهند؛	به	این	معنا	که	هر	اقدامی	که	
در	حوزه	مطابق	با	والیت	و	مقام	معظم	رهبری	
نباشد،	)مطابقت	به	معنای	همان	چیزی	که	
در	شورای	نگهبان	گفته	می	شود	و	به	معنای	
عدم	مغایرت(	مصداق	طاغوت	است،	ولو	
اینکه	یک	آیت	الله	العظمی	این	کار	را	انجام	
دهد.	تا	زمانی	که	والیت	فقیه	تشکیل	نشده،	
همه	مراجع	و	علما	حداقلی	از	صالحیت	و	
نیابت	امام	زمان	)عج(	را	دارند،	اما	هنگامی	که	
نظام	اسالمی	تشکیل	شد،	بقیه	-	یا	از	باب	عدم	
جواز	یا	از	باب	سقوط	و	یا	واجب	کفایی	که	آیت	
الله	جوادی	آملی	می	فرمایند	-،	این	واجب	از	

گردنشان	ساقط	است	که	تصّدی	کنند.

ــالم     بــا تشکر از حجت االس
والمسلمین محمدرضا باقرزاده، و 
همچنین حجت االسالم والمسلمین 
محسن مهاجرنیا که در این گفتگوی 
ــد و تالش  ــردن ــده شــرکــت ک ــازن س
کردند تعاریف حوزه انقالبی مقداری 

روشن تر شود.
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شاید	به	خاطر	نزدیک	شدن	انتخابات	باشد،	
اما	هر	چه	هست،	اوضاع	نشان	از	باطن	ناجوری	
دارد	که	این	ظاهر	نامتعارف	از	آن	برآمده	است.	
وقتی،	روح	فاسد	باشد،	جسمی	هم	که	بر	آن	
سوار	شده،	فاسد	خواهد	شد.	با	این	منازعات	
اخیر،	روشن	می	شود	که	اخالق	در	کشور	ما	
بیش	از	آنی	که	فکر	می	کنیم	ضعیف	شده	است.	
بحث	از	اخالق،	صرفا	رعایت	اصول	مذهبی	
نیست،	بلکه	مهم	تر	از	آن،	جنبه	های	انسانی	آن	
است.	حاال	با	این	جدال	ها،	میدان	سیاست	را	نه	
صحنه	ساختن	جامعه	و	جوانان	نیازمند	به	توجه	

مسئوالن،	بلکه	آوردگاه	نبرد	قدرت	کرده	اند.
یک	طرف،	برای	ساقط	کردن	دیگری	از	چشم	
مردم،	بحث	از	حقوق	نجومی	می	کند،	و	دیگری	
هم،	به	یاد	حساب	های	قوه	قضائیه	می	افتد	تا	آن	
ضربه	را	پاسخ	دهد	و	رسانه	ملی	و	امکانات	دیگر	

رسانه	ای	هم	آتش	بیار	معرکه.	هر	دو	به	یکدیگر	
توهین	می	کنند،	هر	دو	از	ابزارهای	موجود	علیه	
هم	استفاده	می	کنند،	و	هر	دو	از	قدرتی	که	در	
اختیار	دارند	برای	لجن	مال	کردن	دیگری	بهره	
می	برند.	این	منازعه	هم	مانند	دعواهای	دیگر	
آرام	خواهد	شد،	یعنی	امیدواریم،	اما	دود	آن	به	
چشم	ملتی	خواهد	رفت	که	دلش	می	خواهد	پاک	
باشد	و	آرزو	دارد	رهبران	اخالقی	سالمی	داشته	
باشد.	این	کمترین	انتظار	مردم	از	یک	دولت	

منتسب	به	روحانیت	و	دین	است.
من	اگر	جای	شورای	سیاست	گذاری	ائمه	
جمعه	بودم،	از	این	پس	به	تمام	ائمه	جمعه	
می	گفتم	به	جای	سیاست،	اوال	فقط	درس	
اخالق	بدهند.	ثانیا	این	کار	را	در	صورتی	ادامه	
بدهند	که	خود	به	حرف	هایشان	وفادار	باشند.	
ترجیحا	مدت	ها	از	سیاست	چیزی	جز	جنبه	های	

اخالقی	آن	نگویند.	به	رئیس	جمهور	محترم	هم	
می	گفتم		به	خاطر	لباسی	که	بر	تن	دارد،	الاقل	در	
هر	سخنرانی،	نیمی	از	سخنان	خود	را	به	اخالق	
اختصاص	بدهد،	فارغ	از	اینکه	رئیس	جمهور	
هست	یا	نیست؛	نه	اینکه	از	اول	تا	آخر	سخنرانی،	
بحث	از	سیاست	و	نقد	این	و	آن	کند.	رعایت	کلمات	
استوار	هم	از	طرف	ایشان	یک	اصل	مسلم	است.
در	واقع،	همه	اینها	مشروط	به	آن	است	که	
مسئوالن،	وقتی	از	اخالق	حسنه	می	گویند،	
مراقب	لفظ	و	کالم	خود	باشند.	ادب	و	حلم	برای	
همه	الزم	است،	اما	برای	مسؤوالن	برازنده	تر.	
وقتی	از	اخالق	انسانی	سخن	می	گویند،	حرمت	
اشخاص	را	حفظ	کنند.	مسلما	مردم	فرق	خوب	
و	بد	را	می	فهمند،	اما	بیچاره	ها	بین	این	منازعات	
غیر	اخالقی	چه	چیزی	جز	بی	اعتمادی	

نصیب	شان	خواهد	شد؟

نقدی بر اخالق در صحنه سیاست

رهبران اخالقی سالم؛ 
کمترین انتظار مردم

رسول جعفریان

من اگر جای شورای سیاست گذاری ائمه جمعه بودم، از 
این پس به تمام ائمه جمعه می گفتم به جای سیاست، اوال 
فقط درس اخالق بدهند. ثانیا این کار را در صورتی ادامه 
بدهند که خود به حرف هایشان وفادار باشند. ترجیحا 
مدت ها از سیاست چیزی جز جنبه های اخالقی آن 
نگویند. به رئیس جمهور محترم هم می گفتم  به خاطر 
لباسی که بر تن دارد، الاقل در هر سخنرانی، نیمی از 
سخنان خود را به اخالق اختصاص بدهد، فارغ از اینکه 

رئیس جمهور هست یا نیست.



پیامبر اسالم )ص(؛
 الگویی برای تمام عصرها و نسل ها

اثبات شهادت پیامبر )ص( یا رحلت ایشان

حکایت استخوان پیامبر بنی اسرائیل؛ 
جنبل و جادو یا باور به غیب الهی

اربعین، راهی به آن سوی تمدن

آیا آیین سازی، میراث ائمه را دگرگون نخواهد کرد؟

امام حسن عسکری )ع( و زمینه سازی برای عصر غیبت
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به مناسبت سالروز میالد رسول گرامی اسالم؛

پیامبر اسالم )ص(؛ الگویی 
برای تمام عصرها و نسل ها

نویسنده: علی اکبر مؤمنی؛ پژوهشگر پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسالمی و دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان.

بدون تردید، پیامبر گرامی اسالم، بهترین الگو برای انسان در 
تمام صحنه های زندگی است. اخالق نیکو، مهربانی با زیردستان، 
اخالص، عبادت، ساده زیستی، نظم و برنامه ریزی، استقامت، 
درایت، صبر و تحمل در برابر مشکالت، حکومت و مدیریت پیامبر، 
می تواند سرمشق و الگو برای همه مسلمانان باشد. آنچه اهمیت دارد 
این است که ما می توانیم از زندگی پیامبر و ائمه اطهار )علیهم السالم(، 
درس های فراوانی بگیریم و گذشت زمان تأثیری در این جهت ندارد.

برخی	تصور	می	کنند	با	تغییر	زمان	و	سبک	
زندگی،	ارزش	هــای	اخالقی	و	معنوی	نیز	
تغییر	می	کنند	و	جای	فضایل	با	رذایل	عوض	
می	شود؛	در	حالی	که	آنچه	تغییر	و	تحول	پیدا	
می	کند،	عنصر	زمان	و	مکان	و	ابزارهایی	
است	که	مفاهیم	اخالقی	در	آن	ظهور	و	بروز	

می	کنند.
مفاهیمی	مانند	حــق،	تقوا،	احسان،	
راستگویی،	صبر،	حیا،	عفت	و	پاکدامنی،	
همیشه	پسندیده	و	قابل	ستایش	بوده	
ــی،	بی	عفتی	و	 و	باطل،	ظلم،	دروغ	گــوی
امثال	آن،	در	همه	زمان	ها	ناپسند	بوده	و	با	
فطرت	انسان	ناسازگار	است.	این	موضوع	
در	قالب	یک	مثال،	بهتر	تبیین	می	شود؛	
برخی	از	کسانی	که	در	سالیان	دور	زندگی	

کــرده	و	از	صفات	پسندیده	ای	برخوردار	
بوده	و	خدمات	ارزشمندی	به	جامعه	بشری	
ارائه	کرده	اند،	امروز	نیز	مورد	تکریم	قرار	
می	گیرند.	گرچه	در	زمان	ما،	پیشرفت	های	
علمی	شگرفی	رخ	داده	و	سبک	زندگی	و	
پوشش	انسان	و	امثال	آن	تغییر	کرده	است،	
اما	از	فضایل	اخالقی	همواره	به	نیکی	یاد	

می	شود.
یا	کسی	که	سال	ها	پیش،	مرتکب	جرمی	
ــوده	اســت	و	پس	از	 شــده	و	تحت	پیگرد	ب
سالیان	دراز	که	سلول	های	بدن	او	تغییر	
کرده،	تغییرات	ظاهری	در	جسم	او	کامال	
هویدا	شــده	و	لباس	و	امکانات	زندگی	
او	دگــرگــون	شــده،	او	را	به	لحاظ	اینکه	
همان	مجرم	اســت،	دستگیر	و	مجازات	

می	کنند.	بنابر	ایـــن،	فــضــای	زنــدگــی،	
قالب	ها،	امکانات،	رنگ	ها،	ظواهر	مادی،	
تکنولوژی،	زندگی	در	آسمان	خراش	ها،	
موجب	نمی	شود	جای	عفت	را	با	بی	عفتی	
عوض	کنیم،	دروغ	را	زیبا	و	راستگویی	را	

زشت	بدانیم.
طبیعی	اســت	که	امکانات	و	ابــزارهــا	در	
دوره	هـــای	مختلف	زنــدگــی	بشر	اگــر	چه	
متفاوت	است؛	اما	همه	آن	ها	گذرا	و	فانی	
است،	آنچه	اهمیت	دارد،	این	است	که	در	
هر	زمانی،	هدف	از	زندگی	در	دنیا	را	فراموش	
نکنیم	و	به	خاطر	داشته	باشیم	که	امکانات	را	
در	مسیر	تکامل	و	رسیدن	به	هدف	استفاده	
کنیم.	نتیجه،	اینکه	الگوهایی	چون	پیامبر	
اســالم	)ص(	و	اهــل	بیت	آن	حضرت،	در	
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همه	زمان	ها	بهترین	الگو	برای	ما	هستند	و	
اگر	آنها	در	زمان	ما	زندگی	می	کردند،	بدون	

شک	از	امکانات	
ــروز	اســتــفــاده	 ــ ام
ــد،	در	 ــردنـ مـــی	کـ
حالی	که	از	همان	
شخصیت	معنوی	
و	اخالقی	برخوردار	

بودند.
هدف	از	زندگی	انسان،	این	است	که	
در	سایه	اطاعت	از	دستورهای	الهی	به	
سوی	هدایت	گام	بردارد	و	در	نهایت	به	
کمال	انسانی	برسد	و	از	این	جهت	بین	
انسان	امروزی	و	کسانی	که	صدها	سال	
با	ما	فاصله	زمانی	دارنــد،	تفاوتی	وجود	
نـــدارد.	انسان	در	هر	زمینه	ای	برای	
رسیدن	به	موفقیت،	نیازمند	الگوست	و	
الگوی	انسان	در	هر	شرایطی	باید	دارای	
ــای	الهی	 کــمــاالت	انسانی	و	ارزش	هـ

باشد.	
اســالم،	دینی	کامل	و	جاودانه	و	قرآن	
نیز	کتابی	دارای	جامعیت	و	جــاودانــه	و	
پاسخگوی	نیازهای	بشر	در	هــر	عصر	
ــت،	بنابراین،	دســتــورهــا	و	 و	زمــانــی	اس
آموزه	های	اســالم	نیز	همیشگی	است	و	
پیامبر	گرامی	اسالم	نیز	الگویی	جاودانه	
و	پایدار	است	و	سنت	پیامبر	همانند	آیات	
قرآن	همواره	تازه	است	و	کهنگی	در	آن	راه	

پیدا	نمی	کند.
بــدون	تردید،	پیامبر	گرامی	اسالم،	
بهترین	الگو	بــرای	انــســان	در	تمام	

صحنه	های	زندگی	است.	اخالق	نیکو،	
مهربانی	با	زیردستان،	اخالص،	عبادت،	
ساده	زیستی،	نظم	
ــامــه	ریــزی،	 ــرن و	ب
استقامت،	درایت،	
صبر	و	تحمل	در	
بــرابــر	مشکالت،	
حـــکـــومـــت	و	
مدیریت	پیامبر،	
مــی	تــوانــد	سرمشق	و	الــگــو	بـــرای	همه	
مسلمانان	باشد.	آنچه	اهمیت	دارد	این	
است	که	ما	می	توانیم	از	زندگی	پیامبر	و	
ائمه	اطهار	)علیهم	السالم(،	درس	های	
فراوانی	بگیریم	و	گذشت	زمان	تأثیری	در	

این	جهت	ندارد.
قرآن	کریم	در	آیه	۲۱	سوره	احزاب،	
پیامبر	را	به	عنوان	الگو	معرفی	نموده	
و	فرموده	اســت:	»َلَقد	کــاَن	َلُکم	فی	
َرسوِل	الّلِه	ُاسَوٌة	َحَسنَ	ٌة	ِلَمن	کاَن	َیرجوا	
ــَر	الّلَه	َکثیرا«	 ــَر	وَذَک الّلَه	والــَیــوَم	األِخ
یعنی	برای	شما	در	سیره	پیامبر،	الگو	

و	ســرمــشــق	
ــیــکــو	اســت	 ن
برای	آنها	که 
بــه	رحمت	خدا	
و	روز	قیامت	
ــد	و	 ــ ــد	دارن ــی ام
خدا	را	بسیار	یاد	

می	کنند.
در	این	آیه	شریفه،	چند	نکته	قابل	توجه	

وجود	دارد:	

	فرموده	»فــی	رســول	الله«	یعنی	در	 ۱ـ	
زندگی	و	رفتار	رسول	خدا	الگو	و	سرمشق	
نیکویی	است،	این	جمله	بیان	گر	آن	است	
که	شما	نمی	توانید	مانند	پیامبر	باشید	ولی	
می	توانید	در	رفتار	و	سیره	او	برای	خودتان	

الگو	بیابید.
	کلمه	»لقد«	در	آیه	شریفه،	داللت	بر	 ۲ـ	
قطعیت	دارد	یعنی	قطعًا	پیامبر	برای	شما	
الگو	است	و	در	الگو	بودن	او	تردیدی	وجود	

ندارد.
	واژه	»کــاَن«	در	آیه	شریفه	داللت	بر	 ۳ـ	
دوام	دارد	و	به	معنای	آن	است	که	پیامبر	
برای	همه	زمان	ها	و	تمامی	انسان	ها	الگو	

است.
ــه	بـــرای	کسانی	که	 	در	ادامـــه	آی ۴ـ	
می	خواهند	سیره	رسول	خدا	را	برای	خود	
اسوه	و	الگو	قرار	دهند،	سه	ویژگی	ذکر	
فرموده	اســت:	به	رحمت	خــدا	امیدوار	
باشند،	به	قیامت	امید	داشته	باشند	و	خدا	را	

بسیار	یاد	کنند.
طبیعی	است	که	با	ایمان	به	خدا	و	معاد	
می	توان	در	مسیر	
حــرکــت	پیامبر،	
ــت	 ــرداشـ گــــام	بـ
ــد	 ــا	یـــاد	خــداون و	ب
مــتــعــال،	آن	را	
تــداوم	بخشید؛	در	
غیر	ایــن	صــورت،	
انسان	قادر	نیست	
به	پیامبر	اکرم	اقتدا	کند	و	قدم	در	جای	پای	

حضرت	بگذارد.

اینکه الگوهایی چون پیامبر اسالم 
)ص( و اهل بیت آن حضرت، در همه 

زمان ها بهترین الگو برای ما هستند و اگر آنها 
در زمان ما زندگی می کردند، بدون شک از 

امکانات امروز استفاده می کردند.

طبیعی است که با ایمان به خدا و 
معاد می توان در مسیر حرکت پیامبر، گام 

برداشت و با یاد خداوند متعال، آن را تداوم 
بخشید؛ در غیر این صورت، انسان قادر 
نیست به پیامبر اکرم اقتدا کند و قدم در 

جای پای حضرت بگذارد.
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تنها	روایتی	که	با	تمسک	به	آن		تالش	
مــی	شــود	کــه	بگویند	عایشه	و	حفصه	به	
پیامبر)ص(	سم	خــورانــده	و	آن	دوعامل	
شهادت	پیامبر)ص(	بودند،	روایتی	است	
از	تفسیر	عیاشی.]۱[ 	این	روایت	عالوه	بر	
ــدارد	و	به	صورت	مرسل	نقل	 آن	کــه	سند	ن
شده	است،	منبع	اصلی	آن	نیز	منحصر	به	
تفسیر	عیاشی	است	که	از	این	دست	اخبار،	
در	آن	کم	وجود	ندارد.	از	طرفی	دیگر	همراه	
با	نقل	این	روایــت،	مقدمه	چینی	نادرست	
و	تحریف	آمیزی	نیز	صــورت	می	گیرد؛	به	
این	معنا	که	برای	محکم	کردن	این	سخن	
نامعتبر،	منابعی	از	شیعه	و	اهل	سنت	

برشمرده	می	شود	که	موضوع	شهادت	
پیامبر)ص(	را	مطرح	کرده	اند؛	در	حالی	که	
مقصود	آن	ها	از	شهادت	پیامبر)ص(	در	این	
منابع،	موضوع	مسمومیت	ایشان	به	دست	
زن	یهودیه	است	و	آن	ها	به	این	امر	تصریح	

کرده	اند.
ــوضــوع	داســتــان	مسومیت	رســول	 م
ــدا)ص(	در	خیبر	نیز	مسأله	ای	نیست	 خ
که	تنها	در	منابع	اهــل	سنت	آمــده	باشد؛	
ــات	شیعه	نیز	به	بیان	آن	 بلکه	بعضی	روی
	 پرداخته	اند.	اتفاقًا	ذیل	عبارت	»َما	ِمْن	َنِبيٍّ
	َشِهیٌد«	که	در	این	نوشته	ها	به	 	ِإالَّ َو	اَل	َوِصيٍّ
ِبي	

َ
آن	استناد	می	کنند،	آمده	است:	»عْن	أ

ِه	 	َرُسوُل	اللَّ اَل:	ُسمَّ
َ
ِه	علیه	السالم	ق َعْبِد	اللَّ

ي	 ِه	ِإنِّ ْحُم	َفَقاَل	َیا	َرُسوَل	اللَّ َم	اللَّ َیْوَم	َخْیَبَر	َفَتَکلَّ
)ص(	ِعْنَد	َمْوِتِه	اْلَیْوَم	 ِبيُّ اَل	َفَقاَل	النَّ

َ
َمْسُموٌم	ق

َکْلُت	ِبَخْیَبَر	َو	َما	
َ
ِتي	أ ْکَلُة	الَّ

ُ
َطَعْت	َمَطاَیاَي	اأْل

َ
ق

	َشِهیٌد«.]۲[ 	همچنین	 	ِإالَّ 	َو	اَل	َوِصيٍّ ِمْن	َنِبيٍّ
بعضی	از		این	روایات	را	می	توانید	در	بحار	

األنوار	]۳[ 	مشاهده	کنید.
ــاره	داستان	»لــدود«	و	ماجرای	دارو	 درب
دادن	به	پیامبر)ص(	نیز	که	عده	ای	با	چینش	
بعضی	از	مطالب	آن،	خواسته	اند	آن	را	به	
موضوع	مسموم	کردن	ایشان	ربط	دهند،	
باید	گفت	این	روایت	بسیار	موهن	و	خرافی	
را	شیعه	قبول	نــدارد؛	زیرا	در	متن	آن	آمده	

تحلیل و بررسی تاریخی

اثبات شهادت پیامبر)ص( 
یا رحلت ایشان؟

مهدی مسائلی

چندسالی است که موضوع مسموم شدن و شهادت 
پیامبر اکــرم)ص( توسط نزدیکان ایشان )بعضی 
از زنان آن حضرت( مطرح می شود. با این رویکرد 
نوشته های فراوانی همزمان با ایام درگذشت  پیامبر 
اســـالم)ص( در شبکه های اجتماعی دســت به 
دست می شود که در آن ها با چنیش بعضی روایات 
خواسته اند این موضوع را اثبات کنند. در ادامه این 
یادداشت تالش می شود به صورت مختصر و کوتاه به 
بعضی از این مطالب پاسخ داده شود.الزم به ذکر است 
این مطلب دیدگاه مباحثات نبوده و از بحث و نقد در 

این زمینه استقبال می شود.
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است	که	پیامبر)ص(		هنگامی	که	داروی	
تلخی	به	نام	»لدود«	را	به	ایشان	خوراندند،	
ناراحت	شدند	و	فرمودند:	»باید	به	مجازات	
این	عمل،	در	برابر	چشمانم،	به	دهان	تمام	
کسانی	که	در	مجلس	حضور	دارنــد،	به	جز	
عباس،	از	آن	دارو	ریخته	شود«.	سرانجام	
طبق	دستور	اکید	و	سوگند	پیامبر)ص(،	دارو	
به	دهان	یکایک	حضار،	به	جز	عباس،	ریخته	
شد	تا	نوبت	به	همسران	پیامبر)ص(	رسید.	
از	میان	آنان،	میمونه	اصرار	کرد	که	من	روزه	
هستم؛	ولی	به	گفتار	وی	اعتنا	نکردند؛	زیرا	
پیامبر)ص(	بر	این	امر	تأکید	و	سوگند	یاد	
کرده	و	کسی	را	جز	عباس	استثنا	ننموده	بود.
دربــاره	این	روایت	موهن	باید	گفت:	اواًل	
این	ماجرا	را	نمی	توان	به	مسأله	مسمومیت	
ارتباط	داد؛	چــون	اگــر	ایــن	دارو	سم	بود،	
باید	تمام	اهل	منزل	پیامبر)ص(	مسموم	
می	شدند.	ثانیًا	روایت	هایی	که	دربــاره	ی	
داروخــورانــدن	به	پیامبر)ص(	از	طریق	
اهل	سنت	وارد	شده	اند	–	با	قطع	نظر	از	مناقشه	

در	سند	–	دارای	این	اشکاالت	هستند:	
			در	متن	این	روایــات،	از	جهاتی	تناقض	و	
اضطراب	و	اختالف	وجــود	دارد؛	از	جهت	
این	که	چه	کسی	یا	کسانی		این	دارو	را	به	
حضرت	خوراندند	اختالف	اســت؛	مطابق	
برخی	روایات،	عباس	این	دارو	را	به	حضرت	
خوراند	و	مطابق	برخی	روایــات	دیگر،	این	
عمل	کار	اصحاب	او	بوده	و	مطابق	برخی	
دیگر	کار	همسران	حضرت	و	زنان	بوده	است	
و	مطابق	برخی	دیگر	کار	اسماء	بنت	عمیس	

بوده	است.	

			همچنین	مطابق	برخی		روایات،	حضرت	
بعد	از	آن	که	اثر	دارو	را	در	دهانش	چشید،	
فهمید	که	داروی	»لد«	است؛	ولی	مطابق	
ــات،	حضرت	از	ابتدا	 برخی	دیگر	از	رواـی

مـــی	دانـــســـت	و	
ــان	را	از	 ــ ــذا	آن لـ
ایــن	عمل	نهی	
نمود؛	ولی	آن	ها	
دستور	حضرت	را	
امتثال	نکردند.	
				در	متن	این	

روایت	آمده	که	خداوند	هرگز	او	را	به	مرض	
ذات	الجنب	مبتال	نخواهد	کرد؛	در	حالی	که	
از	عایشه	نقل	شده	که	گفت:	»إن	النبی)ص(	
مات	من	ذات	الجنب«؛	»همانا	پیامبر)ص(	به	
جهت	مرض	ذات	الجنب	از	دنیا	رحلت	کرد«.	
وانگهی	مطابق	برخی	روایات،	ذات	الجنب	از	

شیطان	است.
ــت	بر	 جای	تعجب	آن	است	که	این	روای
خالف	عقاید	شیعه	است	و	با	قدری	تأمل	و	
تدبر	در	جوانب	این	قصه،	پی	می	بریم	که	
دلیل	جعل	آن،	توجیه	نسبت	ناروای	هذیان	
از	جانب	خلیفه	دوم	به	رســول	خــدا)ص(	
است؛	این	نکته	ای	است	که	ابن	ابی	الحدید	
از	استادش	نقیب	نقل	کــرده	اســت:	»من	
در	مجلس	استادم	ابوجعفر	نقیب	حدیث	
»لدود«	را	مطرح	کردم	و	نظر	او	را	در	این	مورد	
جویا	شدم	که	آیا	در	این	حادثه،	به	دهان	علی	
بن	ابی	طالب	نیز	از	آن	داروی	تلخ	و	بدمزه	
ریختند؟	او	در	پاسخم	گفت:	معاذ	الله؛	
اگر	چنین	چیزی	حقیقت	داشــت،	عایشه	

می	گفت؛	زیرا	او	عالقه	مند	بود	که	در	باره	ی	
علی	بن	ابی	طالب	نقطه	ضعفی	بیابد	و	آن	را	
افشا	و	برمال	کند.	ابوجعفر	سپس	گفت:	در	
آن	روزها	و	ساعت	های	آخر	پیامبر،	مسلمًا	
ــی	و	 ــل نـــه		تــنــهــا	ع
فاطمه،	بلکه	حسن	
و	حسین	نیز	در	کنار	
بستر	پیامبر	حاضر	
بودند	و	آیا	می	توان	
احتمال	داد	که	از	
آن	دارو	به	دهان	
آنان	نیز	ریخته	باشند؟!	نه؛	به	خدا	سوگند	
چنین	چیزی	نبوده	است«.	ابن	ابی	الحدید	
می	گوید:	ابوجعفر	گفتار	خود	را	با	این	جمله	
پایان	داد:	»و	داستان	لدود	از	اصل	دروغ	و	
ساختگی	است	و	آن	را	تنها	یک	نفر	برای	
تقّرب	به	بعضی	از	مقامات	ساخته	و	پرداخته	

است«.	]۴[
همچنین	یکی	دیگر	از	انگیزه	های	جعل	
ــت	می	تواند	فضیلت	تراشی	برای	 ایــن	روای
عباس	عموی	پیامبر)ص(	از	ناحیه	خلفای	
عباسی	باشد؛	زیرا	در	این	روایت	آمده	است	که	
پیامبر)ص(	دستور	داد	به	دهان	همه	حاضران	
در	خانه	ایشان	داروی	تلخ	ریخته	شود	و	تنها	

کسی	که	مستثنا	گردید،	عباس	بود!
ــات	پیشین،	عــده	ای	برای	 افــزون	بر	روای
اثــبــات	مسمومیت	پــیــامــبــر)ص(	توسط	
همسرانش	به	نقلی	از	تفسیر	قمی	استناد	
کرده	اند	که	در	آن	پیامبر)ص(	نوبت	زنان	
خویش	را	رعایت	نکرده	و	در	منزل	حفصه	
با	ماریه	قبطیه	خلوت	کرده	است.	حفصه	

موضوع داستان مسومیت 
رسول خدا)ص( در خیبر نیز مسأله ای 
نیست که تنها در منابع اهل سنت آمده 
باشد؛ بلکه بعضی رویات شیعه نیز به 

بیان آن پرداخته اند.
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از	این	ماجرا	آگاه	شده	و	پیامبر)ص(	که	از	
این	قضیه	شــرم	زده	شده	بود،	برای	این	که	
حفصه	را	از	خود	راضی	کند	و	قضیه	کش	دار	
نشود،	ماریه	را	بر	خود	حرام	کرد	و	قسم	خورد	
که	بعد	از	این	هرگز	با	او	همبستر	نخواهد	شد.	
سپس	حق	السکوتی	دیگر	به	حفصه	می	دهد	
و	آن	خبر	غیبی	است	مبنی	بر	این	که	بعد	
از	پیامبر)ص(،	ابوبکر	خالفت	مسلمانان	
را	به	دست	می	گیرد	و	بعد	از	او،	پدرحفصه	
)عمر(!	پیامبر)ص(	از	حفصه	می	خواهد	که	
این	مطلب	را	با	کسی	بازگو	نکند؛	ولی	او	این	
موضوع	را	به	عایشه	می	گوید.	عایشه	هم	به	
پدرش	ابوبکر	و	او	هم	به	عمر	مطلب	را	بازگو	
می	کنند	و	سرانجام	این	چهار	نفر	تصمیم	
می	گیرند	که	با	مسموم	کردن	پیامبر)ص(	
امر	خالفت	را	جلو	بیاندازند؛	ولی	پیامبر)ص(	
از	طریق	وحــی	از	ایــن	ماجرا	با	خبر	شد	و	
توطئه	آن	ها	نقش	برآب	می	شود.]۵[ 	مشابه	
همین	داستان	در	کتاب	الصراط	المستقیم	
نیز	آمده	است؛	به	اضافه	این	مطلب	که	وقتی	
پیامبر)ص(	از	طریق	وحی	از	این	ماجرا	با	خبر	
شدند،	دستور	به	قتل	آن	دو	)عمر	و	ابوبکر(	
دادند؛	ولی	آن	دو	قسم	خوردند	که	این	کار	را	

نکردند؛	ولی	وحی	
ِذیَن	 َها	الَّ یُّ

َ
آمد:	»یا	أ

َکَفُروا	ال	َتْعَتِذُروا	
اْلــــَیــــْوَم«	؛	»ای	
کسانی	کــه	کافر	
شده	اید؛	امروز	عذر	

نیاورید«.		]۶[
متأسفانه	این	

روایت	های	موهن	و	عجیب،	که	سرتاپا	
آثار	وضع	و	جعل	در	آن	ها	مشخص	است	

و	توهین	های	فراوانی	نیز	به	مقام	شامخ	
پیامبر	اســالم)ص(	در	آن	ها	وجود	دارد،	
ــرای	مطرح	کردن	 مستمسک	بعضی	ب

چنین	سخنان	سخیفی	شده	است.
افزون	بر	این،	سندهای	این	روایات	همگی	
ضعیف	و	غیرقابل	
قــبــول	هستند	و	
حــتــی	بـــرای	نقل	
ــراط	 ــص ــاب	ال ــت ک
المستقیم	اصال	
سندی	وجود	ندارد	
و	روایــت	نقل	شده	
در	آن	بــا	تعبیر	

»في	روایة«	آمده	است.	منابع	این	روایات	–	
یعنی	تفسیر	قمی	و	الصراط	المستقیم	–	که	

وضعی	بدتر	دارند	و	مورد	اطمینان	علمای	
شیعه	نیستند.	از	همه	این	ها	گذشته	در	
ایــن	دو	روایـــت،	اصــاًل	مسمومیتی	برای	
پیامبر	اسالم)ص(	ایجاد	نمی	شود	و	معلوم	
نیست	بعضی	چگونه	آن	هــا	را	به	شهادت	

پیامبر)ص(	ارتباط	می	دهند!؟

پی نوشت ها:
۱.	تفسیر	العیاشي،	ج	۱،	ص۲۰۰.

۲.	بصائر	الدرجات	في	فضائل	آل	محمد	صلی	الله	علیهم،	ج	۱،	
ص۵۰۴.

۳.	ج	۱۷،	ص۴۰۶.
۴.	ابن	ابی	الحدید،	شرح	نهج	البالغة،	ج	۱۳،	ص۳۲.

۵.	تفسیر	قمی،	ج۲،	ص۳۷۶.

۶.	الصراط	المستقیم	إلی	مستحقي	التقدیم،	ج	۳،	ص۱۶۸

 متأسفانه روایت های موهن و 
عجیب، که سرتاپا آثار وضع و جعل 

در آن ها مشخص است و توهین های 
فراوانی نیز به مقام شامخ پیامبر 
اسالم)ص( در آن ها وجود دارد، 

مستمسک بعضی برای مطرح کردن 
چنین سخنان سخیفی شده است. 
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آیت	الله	العظمی	وحید	خراسانی،	۱۷	آذر	
ــاره	ویژگی	های	امام،	 ۱۳۹۵،	در	بیاناتی	درب
وظایف	مومنان	را	دو	مورد	دانست؛	اول	معرفت	
امامت،	و	دوم،	معرفت	امام	زمان.	وی	سپس	
به	تبیین	ویژگی	های	امام	حسن	عسکری	)ع(	
پرداخت	و	او	را	خزینه	علم	الله	و	خزینه	علم	
نامتناهی	دانست.	این	استاد	درس	خارج	حوزه	
علمیه	قم،	در	ادامه	سخنان	خود،	به	بیان	حکایتی	
پرداخت	که	راهبی	نصرانی،	برای	بارش	باران	
دعا	کرد	و	امام	حسن	عسکری	)ع(	با	تکیه	بر	
علم	الهی،	فاش	کرد	که	استجابت	دعای	راهب،	
ناشی	از	استخوان	یکی	از	انبیای	بنی	اسرائیل	
بوده	است،	نه	از	قدرت	خود	آن	راهب	مسیحی.

بخشی	از	بیانات	آیت	الله	العظمی	وحید	
خــراســانــی	کــه	مـــورد	نقد	سید	عطاءالله	
ــر	اسبق	فرهنگ	و	ارشــاد	 مهاجرانی،	وزی

اسالمی	قرار	گرفت،	در	ادامه	می	آید:
»باران	نیامد،	همه	علمای	مذهب	رفتند	به	
دعای	باران.	قطره	ای	نازل	نشد.	یک	راهب	
نصرانی	آمد،	تا	دست	بلند	کرد	به	آسمان،	
مثل	سیل	باران	سرازیر	شد.	همه	مسلمان	ها	
مضطرب	]شدند[.	کار	به	جایی	رسید	که	اشقی	
االشقیا،	خلیفه	عباسی	بیچاره	شد.	دید	تخت	
و	تاج	در	خطر	است.	پناهنده	شد	به	حضرت	
عسکری.	گفت:	یابن	رسول	الله!	امت	جّدت	
ــاب.	این	است	امــام	حسن	عسکری.	 را	دری

فرمود:	فردا	اعالن	عمومی	بشود؛	مسیحی،	
یهودی،	مسلمان	بیایند	به	دعای	باران،	من	
هم	می	آیم،	آن	راهب	هم	بیاید.	فردا	غوغایی	
شد…	اینها	در	تاریخ	مجهول	مانده،	]انگار[	
همچو	روزی	اتفاق	نیفتاده؛	اسالم	در	خطر،	
مسیحیت	در	ظفر؛	دست	بلند	کرد	راهب	به	
طرف	آسمان.	امام	دست	دراز	کرد،	دستش	
را	گرفت.	از	بین	دو	انگشت	چیزی	درآورد.	
فرمود:	حاال	دعا	کن.	]راهــب[	دست	ها	را	
بلند	کرد،	ابرهای	متراکم	همه	پراکنده	شدند.	
خلیفه	عباسی	مات	و	مبهوت	]ماند	که[	چه	
خبر	شده	است؟	پرسید:	یابن	رسول	الله!	
واقعه	چیست؟	فرمود:	این	استخوان	یکی	از	

گزارشی از یک گفت و شنود؛

حکایت استخوان 
پیامبر بنی اسرائیل؛ 
جنبل و جادو یا باور 

به غیب االهی؟
سخنان آیت الله العظمی وحید خراسانی 
در روز شهادت امــام حسن عسکری 
)ع(، درباره کرامات و علم امام یازدهم 
شیعیان، آغازگر مباحثه و گفت وگوهایی 
شد که در ابتدا انتقاد برخی از چهره های 
سیاسی را در پی داشت و سپس برخی 
از اساتید حوزه علمیه قم، به پاسخگویی 
در این زمینه پرداختند و این گفت وگو 

همچنان ادامه دارد.
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انبیاء	بنی	اسرائیل	است،	خاصیت	استخوان	
نبی	ایــن	اســت	که	اگــر	بلند	بشود	به	طرف	

ــان،	مثل	 ــمـ آسـ
سیل	باران	سرازیر	
مــی	شــود.	فرمود:	
ــن.	 ــا	ک ــ ــاال	دع ــ ح
ــت	 ــرداش ــت	ب دسـ

ابرها	پراکنده	شد.	اگر	آن	روز	امام	یازدهم	نبود،	
االن	من	و	تو	معلوم	نیست	آیا	مسلمان	بودیم	یا	
مسیحی؟	این	جور	اثر	کرد.	این	است	امام	یازدهم.«
عطاءالله	مهاجرانی،	۱۹	آذر	۱۳۹۵،	در	
واکنش	به	این	اظهارات،	با	اشــاره	به	رواج	
مداحی	و	»سخنان	بی	اعتبار	مــداحــان	و	
مرثیه	خوانان«،	آیت	الله	وحید	خراسانی	را	
دارای	درس	و	بحثی	گرم	و	پراستقبال	در	حوزه	
علمیه	قم	خواند	و	او	را	فقیهی	مسلط،	اصولی	
ممتاز،	و	دارای	دستی	قوی	و	ذوقی	رفیع	در	
خطابه	دانست.	این	وزیر	اسبق	فرهنگ	و	ارشاد	
اسالمی،	در	ادامه	با	ذکر	بخشی	از	سخنان	آیت	
الله	العظمی	وحید	خراسانی،	چند	نکته	درباره	
آن	ذکر	کرد.	به	گفته	مهاجرانی،	داستان	نقل	
شده	از	سوی	آیت	الله	وحید	خراسانی،	در	
نیمه	دوم	قرن	ششم	هجری	در	دو	کتاب	ذکر	
شده	که	هر	دو	کتاب،	سرشار	از	داستان	های	
خیال	انگیز،	سست	و	بی	اعتبارند.	مهاجرانی	
همچنین	راوی	این	واقعه	را	شخصی	به	نام	
علی	بن	حسن	بن	شاپور	دانسته	و	اضافه	کرده	
است	که	چنین	شخصیتی،	»به	کلی	مجهول	و	
متروک	است	و	هیچ	نشانی	از	ایشان	در	تمامی	
کتب	درجه	اول	رجالی	شیعه	وجود	ندارد.«	
ــه	چنین	نوشته	است:	 مهاجرانی	در	ادام

»چگونه	آیت	الله	وحید،	سخن	فرد	متروک	و	
مجهول	و	بی	هویتی	را	روایت	کرده	اند	و	فراتر	از	
آن	را	پذیرفته	اند؟«
ــه	 ــلـ ــاءالـ ــطـ عـ
ــی،	در	 ــران ــاج ــه م
بخش	دیــگــری	از	
یــادداشــت	خود،	
اصل	مورد	اشاره	آیت	الله	وحید	خراسانی	را	
زیر	سوال	برده	و	چنین	نوشته	است:	این	اصل	
که	استخوان	پوسیده	پیامبِر	در	خاک	شده،	اگر	
مکشوف	شود	و	رو	به	آسمان	قرار	گیرد،	باران	
می	بارد،	از	کجاست؟	این	روایت	ها	و	مطالبی	
از	این	دست،	دین	و	ایمان	را	در	قلمرو	جادو	و	
جنبل	تنزل	می	دهد.«	او	همچنین	با	اشاره	به	
جمله	»کونوا	لنا	زینا	و	التکونوا	علینا	شینا«	که	
از	امام	صادق	)ع(	روایت	شده،	اضافه	کرد:	
»مکتب	شیعه	که	کتاب	اصول	کافی	اش	با	
کتاب	العقل	آغاز	می	شود،	چرا	بایست	مرجع	
تقلیدش	خرافه	ای	را	با	لحن	حماسی	تبلیغ	

ــج	کند؟	 ــروی و	ت
ــع	 ــراج ــاش	م ــ ک
مــقــیــم	قـــم	هم	
شــکــوه	و	وقـــار	و	
دقت	و	باریک	بینی	
و	نــازک	انــدیــشــی	

مرجع	اعالی	تقلید،	سید	سیستانی	را	داشتند.«

   آیا نیامدن نام یک راوی در کتب 
درجه اول رجالی، دلیل بر بی هویت 

بودن اوست؟
حجت	االسالم	والمسلمین	محمدرضا	نائینی،	از	

اساتید	برجسته	حوزه	علمیه	قم	و	از	چهره	های	
شناخته	شده	»نشست	دوره	ای	اساتید«،	به	
یادداشت	عطاءالله	مهاجرانی	واکنش	نشان	
داد	و	به	ذکر	چند	نکته	پرداخت.	این	استاد	
درس	خارج	فقه	و	اصول،	ابتدا	این	پرسش	
را	مطرح	کرده	است	که	»آیا	صدور	کرامات	
و	معجزات	از	انبیا	و	ائمه	معصومین	علیهم	
السالم،	مورد	انکار	جناب	عالی	است؟«	وی	
همچنین	پرسیده	است:	»آیا	نیامدن	نام	یک	
راوی	در	کتب	درجــه	اول	رجالی،	دلیل	بر	
بی	هویت	بودن	اوست؟	و	عناوین	»متروک«	و	
»مجهول«	و	»بی	هویت«	را	دارای	بار	معنایی	
همسان	با	»مهمل«	می	دانید؟	و	اساسا	آیا	تنها	

راه	اثبات	توثیق،	راوی	کتب	رجال	است؟«
حجت	االسالم	والمسلمین	محمدرضا	
نائینی،	در	ادامه	پاسخ	خود	به	سید	عطاءالله	
مهاجرانی،	نوشته	اســت:	»جناب	عالی	
در	یادداشت	تان	عــده	ای	از	بزرگان	فقها	و	
محدثین	بزرگوار	امامیه	مانند	فقیه	بزرگ،	
مرحوم	ابن	حمزه	
را	متهم	به	نگاشتن	
کتاب	یــا	احادیث	
خــیــال	انــگــیــز،	
سست	و	بی	اعتبار	
کــــرده	ایــــد….	
پرسش	این	است	که	اگر	جناب	ابن	حمزه	)ره(	
در	قیامت	به	حضرت	عالی	بگویند	این	روایت	را	
از	فالن	کتاب	متقدم	که	به	دست	شما	نرسیده	
آورده	ام،	و	از	نظر	کالمی	نیز	چنین	کراماتی	را	
برای	انبیا	و	ائمه	طاهرین	محال	نمی	دانم،	چه	
اینکه	نمونه	هایی	از	این	دست	در	قرآن	کریم	

اگر آن روز امام یازدهم نبود، االن من و 
تو معلوم نیست آیا مسلمان بودیم یا مسیحی؟ 

این جور اثر کرد. این است امام یازدهم.

عطاء الله مهاجرانی نوشت: » کاش 
مراجع مقیم قم هم شکوه و وقار و دقت و 

باریک بینی و نازک اندیشی مرجع اعالی تقلید، 
سید سیستانی را داشتند.«
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نیز	آمده	است،	و	شما	با	این	ادبیات	در	نقد،	پارا	
از	نقد	علمی	فراتر	نهاده	و	به	اعتبار	من	خدشه	
وارد	آورده	اید	و	مرا	به	عنوان	یک	خیال	پرداز	
سست	نویس	معرفی	نموده	اید،	واقعا	چه	

پاسخی	خواهید	داشت؟«
این	استاد	برجسته	حوزه	علمیه	قم،	همچنین	
با	اشاره	به	بخشی	از	یادداشت	مهاجرانی	درباره	
آیت	الله	العظمی	وحید	خراسانی،	تاکید	کرده	
است:	»مراجع	عظام	مقیم	قم	را	با	این	عبارات	
مورد	طعن	قرار	داده	اید	که	کاش	مراجع	مقیم	
ــار	و	دقــت	و	باریک	بینی	 قم	هم	شکوه	و	وق
و	نازک	اندیشی	مرجع	اعــالی	تقلید،	سید	
سیستانی	را	داشتند.	هیچ	تردیدی	در	اوصافی	
که	بــرای	مرجع	عالی	قدر	حضرت	آیت	الله	
العظمی	سیستانی	دام	عزت	آورده	اید،	ندارم،	
اما	می	خواهم	نمونه	ای	از	دقت	و	باریک	بینی	
معظم	له	را	که	به	آن	تذکار	داده	اید	برایتان	بازگو	
کنم.	دوستان	زیادی	از	ایشان	نقل	کرده	اند	که	
هر	شب	برای	طول	عمر	حضرات	آیات	عظام،	
وحید	خراسانی	و	صافی	گلپایگانی	دعا	می	کنند.	
در	طول	بیست	سال	مرجعیت	شان	هر	اقدامی	
که	توانسته	اند،	برای	تقویت	و	تکریم	بزرگواران	
نموده	اند،	چون	نیک	می	دانند	که	بخش	مهمی	
از	شکوه	و	عظمت	حوزه	و	تشیع	در	زمان	حاضر،	

مرهون	تالش	این	سروران	است.«

   تکلیف خود را با نقل وقایع غیبی 
در قرآن روشن کنید

آیــت	الله	ابوالقاسم	علیدوست،	از	اساتید	
درس	خارج	فقه	و	اصول	حوزه	علمیه	قم	هم	به	
یادداشت	عطاءالله	مهاجرانی	واکنش	نشان	

داد	و	برخی	از	تعابیر	مهاجرانی	را	فاقد	آداب	
مواجهه	با	مقام	مرجعیت	دانست	و	گفت:	سخن	

اینجانب	با	جناب	مهاجرانی،	از	قرائت	نخستین	
صفحات	قرآن	کریم	آغاز	می	شود	که	غیب	باوری	
)یؤمنون	بالغیب(	را	در	شمار	اوصاف	پرواپیشگان	
برشمرده	است.	خداوندی	که	آقای	مهاجرانی	
نگران	تنزل	یافتن	دین	او	شده	است،	در	کتاب	
آسمانی	خود،	ایمان	به	غیب	را	ابتدا	به	صورت	
نظری	تعلیم	داده	و	آنگاه	با	نقل	وقایعی	به	تعمیق	
این	ایمان	در	جان	خود	پرداخته	و	بدین	منظور،	
پیروان	قرآن	را	عمال	به	تماشای	وقایعی	نشانده	

که	در	آن	وقایع،	
گاه	شتری	زیبا	از	
دل	صــخــره	ای	
خارج	می	شود.«

آیــــــــت	الـــلـــه	
ــت،	در	 ــدوس ــی ــل ع
ادامه،	موارد	فراوانی	

از	اشــارات	قرآن	کریم	به	معجزات	و	امور	غیبی	را	
برشمرده	و	سپس	تاکید	کرده	است:	»گویا	

ایمان	به	غیب	آنقدر	برای	خداوند	مهم	بوده	
که	به	صرف	توصیه	بسنده	نفرموده،	بلکه	
ــه	نمونه	هایی	 ــ ــا	ارائ ب
فـــــراوان	مــی	خــواهــد	
ــادی	زده	انسان	 چشم	م
را	با	مشاهده	مکرر	این	
وقایع،	عمال	از	کوته	بینی	
مادی	زده	نجات	بدهد	و	
با	جمال	غیب	آشنا	کند.	
درســت	است	که	اسالم	
عزیز	ما	را	به	ساده	انگاری	
ــاوری	 امــر	غیب	و	زودبـ
در	آن	ســوق	نــداده،	اما	
باالخره	جناب	مهاجرانی	اگر	بخواهد	نقل	
کرامات	اهل	بیت	علیهم	السالم	را	آن	هم	
وقتی	توسط	یک	مرجع	تقلید	انتخاب	شده	
باشد،	جادو	و	جنبل	بنامد،	باید	تکلیف	خود	
را	با	نقل	این	همه	واقعه	غیبی	در	قرآن	روشن	

کند.«
این	استاد	دروس	خارج	حوزه	علمیه	قم،	
در	پایان	تاکید	کــرده	اســت:	»نکند	جناب	
مهاجرانی	که	خود	روزگاری	با	نوشتن	کتاب	
»نـــقـــد	تــوطــئــه	
آیات	شیطانی«،	
ــه	مــصــاف	یک	 ب
مــســلــمــان	نــمــای	
مقیم	بریتانیا	رفته	
ــا	از	ساحت	 بـــود	ت
ــرآن	کریم	دفــاع	 ق
کند،	به	سرنوشت	سراحمدخان	هندی	دچار	شود	
که	غیبیات	قرآن	را	با	مادی	نگری	تأویل	برد.«

آیت الله ابوالقاسم علیدوست، از 
اساتید درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم 

هم به یادداشت عطاءالله مهاجرانی واکنش 
نشان داد و برخی از تعابیر مهاجرانی را فاقد 

آداب مواجهه با مقام مرجعیت دانست.
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مدت	هاست	درد	این	پرسش	آزارم	می	دهد	
که	آیا	دین	به	مثابه	وحی	الهی	می	تواند	با	
تمدن	به	مثابه	یک	تجربه	بشری،	تحققی	
جامع	پیدا	کند؟	آیــا	تمدن	انسانی	اساسا	
می	تواند	با	تمدن	الهی	برابری	کند،	یا	آنکه	
نه،	دین	بزرگ	تر	از	تمدن	است	و	امورات	دینی	
و	الهیاتی	را	نه	می	توان	در	چارچوب	تمدن	
محدود	کرد	و	نه	می	توان	آن	را	با	قناعت	بر	
رویکرد	تمدنی	به	طور	جامع	شناخت؟	تجربه	
متعدد	اربعین	امــروز،	به	رغم	کاستی	ها	و	
آسیب	های	فراوانی	که	در	آن	هست،	حدس	
و	گمانی	را	در	ذهنم	تقویت	کرده	و	فرضیه	ای	

را	در	نظرم	برجسته	ساخته	است	و	آن	اینکه	
نه	فقط	دین	بزرگ	تر	از	قالب	تمدنی	است،	
بلکه	گاهی	برخی	از	مناسک	دینی	هم	
می	تواند	چنان	رونق	بیابد	که	ابعادی	فراتر	
از	قالب	های	مرسوم	تمدنی	پیدا	کند.	اربعین	
می	تواند	مصداقی	از	این	مناسک	معنوی	و	
دینی	در	دنیای	امروز	باشد	که	ابعادی	فراتر	از	

تمدن	های	مرسوم	دارد.
در	اربعین	امروز،	نظام	مناسبات	انسانی	به	
گونه	ای	رقم	می	خورد	که	مثل	و	مثال	آن	را	
نمی	توان	در	تجربه	تمدنی	بشر	پیدا	کرد،	نه	
در	نظام	اندیشه	ای	مدرن	و	نه	در	نظام	مدنی	

و	تمدنی	مغرب	زمین.	اگر	در	اربعیِن	عصر	
غیبت	نکات	و	نقاطی	وجود	داشته	باشد	
که	در	ادبیات	تمدنی	امروز	شناخته	شده	
نباشد	و	در	تاریخ	تمدن	ها	هم	نمونه	و	
مصداقی	نداشته	باشد،	آنگاه	در	اربعین	
عصر	ظهور،	نقطه	های	فراتمدنِی	بسیاری	
خواهد	بود	که	نگرش	تمدنی	و	قالب	تنِگ	
تمدن	شناسی	نخواهد	توانست	آن	را	تجربه	
کند	و	یا	بشناسد.	اگر	تنها	گوشه	ای	از	یک	
امر	مناسکی	و	معنوی	مانند	اربعین	قابلیت	
گنجایش	در	قالب	های	مطالعات	تمدنی	
را	نداشته	نباشد،	آنگاه	چگونه	می	توان	

نگاهی تمدنی به مسئله اربعین

اربعین، راهی به 
آن سوی تمدن

حبیب الله بابایی

همه باید نسبت به مــرام و منطق امام 
حسین)ع( و حقیقت اربعین معرفت 
بیشتری پیدا کنند، اندیشمندان در این 
مورد بیشتر فکر کنند و تحلیل های اصیل 
و به روزی داشته باشند، تا اربعین اربعین 
بماند و نظام مناسبات انسانِی آن توسعه 
و تکامل پیدا کند. از این رهگذر می توان 
راهی را گشود فراتر از آنچه امروز به تمدن 
شناخته می شود و مدل های سکوالر آن 
را بر ما تحمیل و تعریف می کنند. این راه 
می تواند چشم انداز انسانِی متفاوتی را 
فراروی ما بگشاید و شاید آمدن موعود 

آخرالزمان را آسان نماید.



80

نسخه مکتوب   - شماره   8
سایت فکری، تحلیلی حوزه و  روحانیت

80

مابقی	عناصر	دینی	و	عرصه	های	اعجاز	
برانگیز	آن	را	با	ادبیات	و	متدولوژی	تمدنی	
فهمیده	و	یا	آن	را	عینیت	بخشید؟	در	این	
باره	توجه	به	شاخص	های	امروزین	تمدن	
و	تطبیق	آن	با	شاخص	های	اجتماعی	و	
احیانا	تمدنی	در	اربعین	می	تواند	اندکی	از	
این	فاصله	ها	را	معلوم	سازد.	شاخص	های	
مترقی		انسانی	در	نظام	مناسبات	انسانِی	
اربــعــیــن	)آن	هــم	در	جامعه	بــه	ظاهر	
عقب	ماندۀ	عراق	امروز(	با	شاخص	های	
انسانی	نظام	مناسبات	مدرن	در	جوامع	
پیشرفته	فرق	هایی	دارد	که	در	این	نوشته	
کوتاه	به	برخی	از	آنها	اشـــاره	ای	کوتاه	

می	کنم.
ــدرن	ســکــوالر،	مناسبات	 در	تمدن	م
انسانی	بر	پایۀ	آسایش	و	رفاه	عمومی	شکل	
می	گیرد،	در	حالی	که	در	مناسبات	انسانی	
در	اربعین،	اساسا	آسایش	در	حاشیه،	و	

آرامش	در	متن	و	مرکز	است.	
آنــچــه	بـــرای	زیــســت	انــســانــی	غرب	
اهمیت	دارد،	توجه	به	تأمین	زندگی	در	
 here and(	مکان	همین	و	زمان	همین
now( است،	در	حالی	که	در	اربعین،	
زندگی	و	آسایش	این	زمانی	و	این	مکانی	
برای	زائر	اهمیتی	ندارد	و	او	با	کمترین	
آسایش	و	بلکه	با	تحمل	رنج	های	فراوان	
در	صدد	کسب	آرامشی	بیشتر	است.	
جالب	اینکه	این	رنج	هر	میزان	بیشتر	
می	شود	و	زائر	خسته	تر	می	شود	و	به	حرم	
نزدیک	تر،	آرامش	او	بیشتر	و	عمیق	تر	

می	شود.

   پیاده روی اربعین
نکته دیگر و تفاوت دیگر بین فرایند 
تمدنی در غرب، با فرایند اجتماعی و 
عرفانی در اربعین را با مقدمه ای از استاد 
مطهری بیان می کنم. استاد مطهری در 
کتاب تعلیم و تربیت در اســام، برای 
هر انسانی دو من قائل می شوند، »من 
علوی« و »من سفلی«. وی در مورد من 
علوی و اشتراک آن با من علوی دیگران 

می گوید:
»انسان دارای مراتب وجودی است که 
در عالی  ترین مراتب وجودی  باالتر از 
فرشته و در درجات پایین  تر جمادی بیش 

نیست. در درجــات متعالی وجودش، 
میان »من«ها تباینی نمی  بیند به این 
معنی که میان خود با افراد دیگر، من و 
مایی نمی  بیند. این »من« همان است 

که قرآن آن را »نفخت فیه من روحی« 
)حجر، ۲۹(]۱[ معرفی کرده است و 
در این مرحله است که تفاوت  ها دیگر 
به چشم نمی  آید. یکدستی در عالم 
ِق 

ْ
ل

َ
ری  ِفي خ

َ
ظهور و بروز می  کند. »ما ت

فاُوت « )ملک، ۴( ]۲[  اما 
َ
ْحمِن ِمْن ت الرَّ

در مراتب جمادی، »مِن« هر کس )که 
همان من طبیعی انسان است( در مقابل 
»من«های دیگر قرار می  گیرد و گویی 
حفظ این »من« مستلزم نفی »من«های 
دیگر اســت. اینجاست که اختافات 
پیش می  آید. این همان مرتبه از وجود 
است که خودخواهی و خودپرستی و این 

قبیل مسائل در آن درجه محقق می  شود و 
طبق تعلیمات دینی در مبارزه و جهاد با 
آن سفارشات مؤکدی وارد شده است.« 

)مطهری، ۱۳۷۹، ص ۲۶۱-۲۴۵(
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هر قدر انسان در جهاد با نفس موفق تر 
باشد و از مرتبه خوِد طبیعی  اش فاصله 
بگیرد، به خــود متعالی  اش نزدیک  تر 
می شود و این باعث رقیق تر شدن نفس و 
توسعۀ آن در نسبت با دیگران می شود. 
دور شدن از خود طبیعی، در واقع از بین 
بردن فاصله  ای است که بین من و دیگران 

ــود دارد و  ــ وج
نزدیک شــدن به 
خــود متعالی در 
واقــع دیــدن روح 
دیــگــران در کنار 
ــود اســـت. با  خـ
شکستن حبابی 

که اطراف هر »مِن طبیعی« را فرا گرفته، 
»من«های همه به هم می  پیوندد و با 
هم یک من ِعلوی مشترک را تشکیل 
می دهند. در واقع حجاب بین آنها از بین 
رفته و واقعیت همه که همان »روحی« 
)حجر، ۲۹( مشترک دمیده شده از 
سوی خداوند است، متجلی می  شود. 
در مسیر اربعین، این من ِعلوی مشترک 
به طور پیوسته و مــداوم زنــده است و 
همواره بر من طبیعی و ِسفلی غلبه دارد. 
غلبۀ من علوی بر من ِسفلی و طبیعی، به 
خاطر کشش و نیروی محبتی است که 
در  دل زوار نسبت به حسین بن علی علیه 

السام موج می زند.
 از سوی دیگر، من های ِعلوی در 
فرایند اربعین، مــِن علوِی کلی و 
بزرگی را در مقیاس یک امت به وجود 

می آورند که مختصات و شاخص های 
آن بسیار متفاوت است از یک جامعه و 
یا حتی تمدنی که امروز مرسوم و معمول 
است. اساسا رنج و زحمت معنوی در 
اربعین، من های سفلی افراد را زاهد و 
خسته می کند و طمع دنیوی را در آنها از 
بین می برد، در مقابل من های ِعلوی و الهی 
مشترک را در آنها 
زنده تر و تعالی 
مشترک انسانی 
را بیشتر و بیشتر 

می نماید.
گفتنی است 
در تمدن عرفی 
و سکوالر غرب، تساهل و مدارا بین من های 
سفلی و مادی ایجاد می شود و بدین وسیله از 
تضاد و تزاحم بین افراد جلوگیری می شود، 
در حالی که مدارا و آشتی در اربعین میان 
من های علوی و معنوی )یا همان من بزرگ و 

مشترک علوی( به وجود می آید. 
جامعه مــدرن، جمع من های مــادی و 
سفلی است که از هم بیگانه اند و همین 
بیگانگی آنها را در آستانۀ تنش و برخورد 
قرار داده است، در حالی که جمع اربعینی، 
جمع من های علوی و مشترک است که 
در آن هر کسی مِن خود را در مِن دیگران 
جستجو می کند، آسایش خود را در آسایش 
دیگران، و حیات خود را در حیات دیگر 

زوار دنبال می کند. 
ــدرن، تساهلی  همین طور تساهل م
است برای کنترل خشونت و جلوگیری از 

حرکت غضب آلود در جامعه ای که افراد 
یکدیگر را گرگ تلقی می کنند )رویکرد 
سلبی(، ولی تساهل در برابر کمی ها 
و کوتاهی های زوار و یا خدام، نه برای 
کنترل خشونت، بلکه بــرای خدمت و 
معنویت و تقرب به امام حسین )ع( رخ 

می دهد )رویکرد ایجابی(. 
از سوی دیگر، تساهل در جامعه مدرن 
برخاسته از به رسمیت نشاختن یکدیگر 
به عنوان فردی با کرامت و حرمت انسانی 
است، در حالی که در جامعه اربعین، 
تساهل نسبت به یکدیگر بــرآمــده از 
معرفت الله است که از طریق تعارف 
و شناخت دوسویۀ یکدیگر )لتعارفوا( 

حاصل می شود.
نکته دیگر اینکه تمدن مــدرن و خاصا 
پست مدرن غرب، تمدنی است که در آن 
 )multiculturalism( کثرت فرهنگی
اصل و اساس است. در تمدن سکوالر، اصل 
با کثرت است و وحدت زمانی موضوعیت 
پیدا می کند که فقدان آن به بی نظمی و ناامنی 
منجر شود. در حالی که در اربعین که در آن 
تنوعات فرهنگی و مذهبی فراوانی وجود 
دارد، اصل با وحدت است و این وحدت نیز 
نه به طور جبری و قسری بلکه به طور طبیعی 
و در وضعیت محبت و معنویت در تعلق 
به شخصیت کاریزمای امام حسین علیه 
السام به وجود می آید. به بیان دیگر، حب 
مشترک حسینیان و محبوب کاملی همچون 
حسین بن علی )ع(، در این مسیر، صراطی 
را ایجاد می کند که در آن ُسُبل فراوان الهی 

 در اربعین امروز، نظام مناسبات 
انسانی به گونه ای رقم می خورد که مثل و 
مثال آن را نمی توان در تجربه تمدنی بشر 
پیدا کرد، نه در نظام اندیشه ای مدرن و نه 

در نظام مدنی و تمدنی مغرب زمین.
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)سبل ســام( جمع می شوند و در ُسُبل 
بــودن شــان تزاحم و تعارضی بین خود 
احساس نمی کنند. نکته اینکه، هر میزان 
تعدد و تنوع فرهنگی  در این راه بیشتر شود، 
در پرتو محبت جمعی، وحدت و هویت 

اجتماعی رنگین تر و عمیق تر می گردد.
عنصر مهم دیگری که در گذشته تمدن 
اسامی بوده است و امروزه با اربعین رنگ 

ــوی بسیار  و ـب
متفاوتی به خود 
ــت،  گــرفــتــه اس
رحــلــه هــا و یا 
سفرهای علمی 
)مدرسه سیاره 
عامه حلی(، 

اقتصادی، و معنوی )حج( است. 
در امــروز دنیای مــدرن غرب نیز چنین 
رحاتی وجود دارد که بخشی از آن علمی 
و دانشگاهی است؛ به گونه ای که برخی از 
دانشگاه های امروز، دانشگاه هایی روی آب 
هستند که تعلیم و تعلم در آن، در سفر و در 
دیالکتیک بین نظر و عمل رخ می دهد، ولی 
پیاده روی معنوی  اربعین )رحلۀ معنوی( نه 
در حج امروز مصداق دارد و نه در سفرهای 

علمی موجود. 
در سفر اربعین نه فقط مقصد، بلکه این 
سفر و حرکت موضوعیت دارد و اینکه 
برخی بایستند و خدمت کنند و دیگران 
سفر کنند و حرکت داشته باشند، و اینکه 
نظام خادمـ  زائر نه فقط بعد از رسیدن به 
کربا بلکه قبل از آن در راه های منتهی 

به کربا  شکل بگیرد، و اینکه نه فقط در 
کربا، بلکه در نقطه های دور از کربا نیز 
سیر و سلوک معنوی انجام یابد و مناسبات 
انسانی در هر نقطه منتهی به کربا تعالی و ترقی 

پیدا کند.
عاوه بر عناصر فوق، البته سازه های مهم 
دیگری در مسیر اربعین دیده می شود که از 
آن جمله می توان به عنصر »سبقت در کار 
خیر« )فاستبقوا 
الـــخـــیـــرات( و 
»ســـرعـــت در 
کسب فیوضات 
معنوی« )سارعوا 
ــی الخیرات(  ال
ــرد که  اشـــاره ک
بدون شک در ساخت امواج اجتماعی در 
مقیاس تمدنی و بلکه جهانی بسیار مهم و 
کلیدی است. اینها همه از نقطه های بسیار 
درخشان و قابل توجه در اربعین است که آن 
را فراتر از فرایندهای معمول تمدنی قرار 

می دهد.
با همه ایــن ظرفیت ها، آسیب های 
جدی ای هم در مسیر اربعین وجود دارد 
که هر یک می تواند نظم ایــن حرکت 
بزرگ را مختل کرده و آن را عاملی در 
عقب ماندگی، انحطاط و اختاف امت 
اسامی قرار دهد. اگر این آسیب ها به 
درستی شناسایی نشوند و تدبیری برای آن 
اندیشیده نشود، این حرکت قدسی، عرفی 
می شود و این وحدت و انسجام به تشتت و 

تفرق می کشد. 

امروزه به رغم اینکه متن اربعین، متنی 
مقدس و معنوی است، حواشی نامقدسی 
در آن وجود دارد که باید هر یک را تدبیر 
کرد. ایرانیان به لحاظ فرهنگی باید قبل 
از اربعین آموزش ببینند که توهم شیطانی 
»عرب بی فرهنگ« را از خود دور کنند، در 
دریافت پذیرایی و مهمان نوازی عراقی ها 
شکرگزار باشند و آموزش ببینند که دست 
خالی به منزل عراقی ها وارد نشوند، 
کودکان عراقی را تکریم کنند، و عراقی ها 
را به وقت زیارت شان از ایران و شهرهای 

مقدس خدمت  کنند. 
همین طور همه باید نسبت به مرام و 
منطق امام حسین علیه السام و حقیقت 
اربعین معرفت بیشتری پیدا کنند، 
اندیشمندان در این مورد بیشتر فکر کنند و 
تحلیل های اصیل و به روزی داشته باشند، 
تا اربعین اربعین بماند و نظام مناسبات 
انسانِی آن توسعه و تکامل پیدا کند. از 
این رهگذر می توان راهی را گشود فراتر 
از آنچه امروز به تمدن شناخته می شود 
و مدل های سکوالر آن را بر ما تحمیل 
و تعریف می کنند. ایــن راه می تواند 
چشم انداز انسانِی متفاوتی را فراروی ما 
بگشاید و شاید آمدن موعود آخرالزمان را 

آسان نماید. آمین!

پی نوشت ها:
۱.	»از	روح	خود	در	آن	دمیدم	«.

۲.  »در	خلقت	رحمان	)پروردگار	متعال(	تفاوتی	نمی		بینی«.

 در تمدن مدرن سکوالر، مناسبات 
انسانی بر پایۀ آسایش و رفاه عمومی شکل 

می گیرد، در حالی که در مناسبات انسانی در 
اربعین، اساسا آسایش در حاشیه، و آرامش در 

متن و مرکز است.
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قبل	از	هر	گونه	تفصیل،	می	توان	به	اجمال	
گفت	در	رابطه	با	موضوع	مــورد	بحث،	دو	
نظرگاه	یا	حتی	دو	مدرسه	متفاوت	قابل	تصور	
است.	نظرگاه	اول	تبعیت	از	ُمّر	قول	معصومین	
در	زمان	و	شیوه	عزاداری،	یا	به	تعبیری	دیگر	
نص	بسندی	در	سوگواری	است.	نظرگاه	دوم	
خود	را	محدود	به	نصوص	وارده	نمی	داند	و	تا	
جایی	که	خالف	شرعی	رخ	ندهد،	خود	را	مجاز	
به	بسط	ایام	و	شیوه	های	عــزاداری	می	داند.	
برای	هر	کدام	از	این	دیدگاه	ها	می	توان	ادله	ای	
بیان	کرد.	الزم	به	ذکر	است	که	شاید	این	دو	

دیدگاه	و	ادله	شان	پیش	تر	به	این	شیوه	احصا	
نشده	باشند	و	می	توان	این	یادداشت	را	به	
نوعی	تقریر	آن	چیزی	دانست	که	احتماال	در	
اذهان	طرفداران	هر	کدام	از	این	دو	دیدگاه	

وجود	دارد.

  دیــدگــاه اول: نص بسندی در 
سوگواری

مطابق	با	این	نظریه،	ایام	سوگواری	محدود	
است	به	آنچه	در	سیره	و	دستورات	معصومین	
آمده	و	شیوه	نیز	همان	شیوه	ای	است	که	ائمه	

هدی	به	آن	سفارش	و	یا	آن	را	تقریر	کرده	اند.	
در	این	نظریه،	اضافه	کردن	به	ایام	عزاداری	
و	ابداع	شیوه	های	جدید،	مورد	پذیرش	قرار	
نمی	گیرد.	آنچه	در	روایات	امامیه	وارد	شده،	به	

طور	کلی	در	چهار	دسته	جای	می	گیرد:
۱-	ذکــر	مصائب	اهــل	بیت	یا	به	عبارتی	
مقتل	خوانی،	۲-	گریه	کردن	بر	مصائب	وارده	
و	نیز	سایر	افعالی	که	نشان	دهنده	حزن	است؛	
مانند	مهموم	بــودن،	تباکی	و	ناله	زدن،	۳- 
شعرخوانی	و	مرثیه	خوانی	و	مدیحه	سرایی،	و	
۴-	زیارت.	معتقدین	به	این	نظریه	معتقدند	که	

آیا  آیین سازی، میراث 
ائــمــه را دگــرگــون 

نخواهد کرد؟
نقدی بر حد و حدود عزاداری و سوگواری 

برای اهل بیت )ع(

محمدامین شرف الدین

ــن روزهـــا در فضاهای مــجــازی و  ای
غیرمجازی، جدالی برپاست که آیا با 
اتمام ماه صفر باید رخت عزا از تن به در 
کنیم، یا به حرمت ایام محسنیه باید تا 
نهم ربیع عزادار بمانیم؟ به بهانه همین 
جدال که در سال های اخیر دائما بر آتش 
آن دمیده می شود، می توان بحثی اساسی 
و بنیادین تر را گشود و آن حد و حدود 
عــزاداری و مرز ابداع ایام و شیوه های 

جدید سوگواری است.
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تجاوز	از	این	موارد،	پذیرفته	شده	نیست	و	باید	
به	همین	موارد	بسنده	کرد.	ادله	توجیهی	

این	نظریه	را	می	توان	موارد	زیر	دانست:
الف-	عدم	اعطای	بسط	ید	برای	نوآوری:	
معصومین	به	شیعیان	چک	سفیدی	برای	
خلق	ایام	جدید	و	شیوه	های	نوین	نداده	اند	
و	تنها	به	عباراتی	کلی	مانند	»در	سوگ	
سیدالشهدا	)ع(	همان	گونه	کــه	بــرای	
خودتان	شعر	می	خوانید،	بخوان«	بسنده	
کرده	اند	و	اعمالی	که	خود	انجام	می	دادند	یا	
توصیه	به	انجام	آن	می	کردند،	همان	کاری	
بود	که	عرفا	برای	سوگ	اقــوام	و	نزدیکان	
متداول	بود.	لذا	از	فرمایشات	معصومین	
نمی	توان	چنین	بسط	یــدی	را	استفاده	و	

اصطیاد	نمود.
ب-	فقدان	حّد	یقف:	اگر	بنا	باشد	برای	
خلق	آیین	ها	مــرزی	مشخص	نشود،	حّد	
یقفی	نیز	متصور	نخواهد	بود.	هر	کس	و	در	
هر	شهری	می	تواند	برای	خود	ایامی	را	برای	
عزا	معین	کند	و	نیز	شیوه	ای	جدید	ابداع	کند	
و	ممکن	است	کار	به	جایی	برسد	که	تمام	ایام	
سال	در	شهر	عزا	باشد	و	هر	کسی	برای	خود	
شیوه	ای	برای	عزاداری	خود	انتخاب	کند.	
اگر	این	باب	گشوده	شود،	به	سادگی	قابل	

بستن	نیست.
ج-	جلوگیری	از	فربهی	قــالــب	هــا	و	
فراموشی	محتوا:	اگــر	برداشت	الهیات	
ــدن	امـــام	بـــرای	امــان	 ــدا	ش مسیحی	و	ف
مامومین	از	عذاب	را	کنار	بگذاریم،	در	سایر	
رویکردها،	آنچه	در	سوگواری	ها	مهم	است،	
باال	رفتن	معارف	و	درک	فلسفه	آن	و	نهایتا	

عمل	بر	طبق	دستورات	معصومین	و	الگو	
قرار	دادن	آنان	است.	بدیهی	است	که	شعائر	و	
آیین	ها	به	عنوان	نمودهای	عمومی	و	جمعی	
در	یک	جامعه،	نقش	بسیار	پررنگی	در	ادامه	
یافتن	این	محتوا	و	انتقال	آن	به	نسل	های	بعد	
دارد.	کمااینکه	یکی	از	علل	ماندگاری	دین	
یهود	را	آیین	وار	)ceremonial(	بودن	آن	
می	دانند.	اما	هیچگاه	نباید	از	این	نکته	ظریف 

و	دقیق	غافل	شد	که	
تمام	ایــن	قالب	ها	و	
ظواهر	و	آیین	ها،	باید	
در	خدمت	آن	هدف	
و	آرمـــان	باشند.به 
عبارت	دیگر	این	

آیین	ها	خود	به	تنهایی	موضوعیت	نداشته	
و	طریقیت	دارند.	فربهی	و	تنوع	و	تکثر	این	
آیین	ها	ممکن	است	آن	هدف	و	اصل	را	در	
زرق	و	برق	خود	گم	کند.	نمونه	های	زنده	ای	
از	این	مساله	در	عزاداری	های	پرطمطراق	
و	کم	محتوای	برخی	نقاط	پاکستان	و	

هندوستان	قابل	مشاهده	است.
د-	عدم	احساس	نیاز	به	ابداع	های	جدید:	
اساسا	علت	ایجاد	هر	چیزی،	احساس	
احتیاج	و	نیاز	به	آن	است.	اگر	ما	درک	معارف	
و	تبعیت	از	معصوم	را	هدف	اصلی	بدانیم	
و	شیوه	های	ماثوره	را	کافی	برای	نیل	به	
هدف	نهایی	بدانیم،	دیگر	چه	نیازی	است	
به	خلق	شکل	و	شیوه	های	جدید؟	مگر	نه	
اینکه	ائمه	برای	نیل	به	آن	اهــداف	غایی	
خود	شیوه	هایی	را	تجویز	کــرده	انــد؟	پس	
دیگر	چه	کمبود	و	نقیصه	ای	وجود	دارد	که	

ما	بخواهیم	با	ابداع	آیین	های	جدید	آن	را	
برطرف	کنیم؟

   دیدگاه دوم: عبور از نصوص، 
مشروط به عدم تخلف از شرع

مطابق	با	این	نظریه،	نه	برای	تعیین	روزهای	
سوگواری	و	نه	برای	شیوه	های	عــزاداری،	
هیچ	قالب	خشکی	وجود	ندارد	و	آنچه	مهم	
است	احیای	امر	
اهــل	بیت	است	
و	هر	آنچه	برای	
این	هدف	ایجاد	
شود	و	مخالفتی	
با	شرع	مقدس	
نداشته	باشد،	قابل	استعمال	و	استخدام	
است.	این	شیوه	ها	ممکن	است	در	هر	عصر	
و	مصری	به	فراخور	حال	آن	مکان	و	زمان،	
متفاوت	و	متغیر	باشد.	مطابق	با	این	نظریه،	
آنچه	در	عزاداری	ائمه	نیز	انجام	می	پذیرفته،	
تنها	قالب	هایی	بــوده	است	که	در	خدمت	
محتوای	اصلی	بوده	و	هر	جا	پاسداشت	آن	
اهداف	نیاز	به	روشی	نوین	داشته	باشد،	باید	
آن	قالب	مورد	نیاز،	ابداع	و	ایجاد	شود.	ادله	
پیشتیبان	این	نظریه	را	می	توان	به	شرح	ذیل	
برشمرد.	از	آنجا	که	نگارنده	نقدهایی	به	این	
ادله	وارد	می	داند،	در	ذیل	هر	بند،	به	نقد	و	

بررسی	آن	پرداخته	خواهد	شد.

   الف- اصل اباحه
اصل	اولی	در	هر	فعلی	اباحه	است.	»کل	
شی	لک	حالل،	حتی	تعلم	انه	حــرام.«	در	

 اصل اولی در هر فعلی اباحه است. »کل 
شی لک حالل، حتی تعلم انه حرام.« در مورد 
این مساله نیز تا وقتی آن آیین در ورطه حرام 

نیفتد، دلیلی بر ممنوعیت آن وجود ندارد.
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مورد	این	مساله	نیز	تا	وقتی	آن	آیین	در	ورطه	
حرام	نیفتد،	دلیلی	بر	ممنوعیت	آن	وجود	
ندارد.	آیین	های	عــزاداری،	مانند	مناسک	
حج	نیستند	که	کسی	حق	دخل	و	تصرف	در	
آن	را	نداشته	باشد.	بلکه	می	توان	با	استفاده	
از	اصل	اباحه	در	مواقعی	که	نیازی	احساس	
می	شود،	دست	به	ابداع	و	نــوآوری	زد.	این	
نوآوری	ها	تا	جایی	معتبر	و	مورد	تایید	است	
که	با	احکام	اولیه	و	ثانوی	درگیری	نداشته	
باشد.	مثال	مالزمه	با	عمل	حــرام	نداشته	
باشد	و	موجب	وهن	مذهب	یا	تنفیر	از	دین	

نگردد.

   نقد و بررسی
این	استدالل	در	حقیقت	نوعی	نگاه	فقهی	
به	این	مساله	است.	اصل	اباحه	خود	قاعده	ای	
فقهی	است	و	از	آن	چنین	استفاده	می	شود	که	
ایجاد	آیین	های	جدید	شرعا	ایرادی	ندارد.	
اما	ابتدا	باید	به	این	سوال	اساسی	پاسخ	داد	
که	آیا	تنها	دانشی	که	متکفل	پاسخگویی	به	
این	مساله	است،	علم	فقه	است؟	آیا	هر	آنچه	
شرعا	مباح	و	جایز	است،	می	توان	انجام	داد؟	
به	عنوان	مثال	اگر	برای	عزای	جناب	عمار	
یاسر	سه	ماِه	تمام	هیئات	عزاداری	برپا	شود	
و	سینه	زنی	و	نوحه	و	روضه	برقرار	گردد،	از	
نظر	فقهی	و	شرعی	عمل	حرامی	رخ	داده؟	
یا	مثال	اگر	برای	سالگرد	یار	با	وفای	موسی	
بن	جعفر	)ع(،	جناب	علی	ابن	یقطین	یک	
هفته	تعطیلی	رسمی	قــرار	دهیم،	از	نظر	
شرعی	و	فقهی	خالفی	مرتکب	شده	ایم؟	
اگر	نه	تنها	محرم	و	صفر،	بلکه	تمام	سال	را	

برای	عزای	سیدالشهدا	مشکی	بپوشیم	و	
مجلس	عزاداری	در	تمامی	نقاط	شهر	برقرار	
کنیم،	از	نظر	علم	فقه	خدشه	ای	به	این	عمل	
وارد	است؟	به	نظر	می	رسد	علم	فقه	به	تنهایی	
نمی	تواند	پاسخگوی	مساله	ابداع	آیین	های	
جدید	باشد.	علم	فقه،	علم	حداقل	هاست	و	نمی	توان	
تنها	به	جوازات	این	علم	اکتفا	کرد.	مساله	آیین	ها	
به	این	خاطر	که	از	جنبه	فردی	خارج	می	شود	
و	نمود	و	اثر	اجتماعی	دارد،	عالوه	بر	فقه،	باید	
با	سنجه	های	دیگری	مانند	جامعه	شناسی،	
روان	شناسی،	انسان	شناسی،	فرهنگ،	
اقتصاد	و	سایر	علوم	مرتبط	نیز	سنجیده	شود.	
فقهایی	هم	که	با	آیین	سازی	های	جدید	
مخالفت	کرده	اند،	از	منظری	غیر	از	فقه	وارد	

شده	اند.	به	عنوان	
ــال	مخالفت	 ــث م
آیات	عظام	شبیری	
زنجانی	و	مکارم	
شیرازی	با	دهه	

محسنیه،	نظری	فقهی	نبوده	است،	بلکه	به	
آثار	اجتماعی	آن	پرداخته	اند.	در	ضمن	باید	به	
این	نکته	نیز	توجه	داشت	که	قیودی	مثل	عدم	
وهن	مذهب	یا	عدم	تنفیر	از	دین،	مصادیقی	
نسبی	دارند	و	نمی	توان	استدالل	محکمی	
نسبت	به	آنــان	داشــت.	ممکن	است	کسی	
قمه	زنی	را	موجب	وهن	مذهب	بداند	و	دیگری	

به	هیچ	وجه	چنین	برداشتی	نداشته	باشد.

   ب- سیره علما و متشرعه
آنگونه	که	در	طول	تاریخ	شاهد	هستیم،	
متشرعه	و	حتی	علما،	یا	خود	دست	به	ابداع	

آیین	های	جدید	زده	اند	و	یا	از	آیین	های	نوظهور	
حمایت	کرده	اند.	این	خود	نشان	دهنده	مجاز	و	

حتی	ممدوح	بودن	این	عمل	است.

   نقد و بررسی
این	استدالل،	محل	اصلی	نزاع	است.	یعنی	
اساسا	سوال	اصلی	این	است	که	آیا	متشرعه	و	
حتی	علما،	می	توانند	دست	به	ابداع	آیین	های	
جدید	بزنند؟	نباید	این	اصل	مهم	فراموش	
شود	که	حتی	علما	و	فقها	نیز	باید	اعمال	و	
اقوالشان	مستند	به	آیات	و	روایات	باشد	و	قول	
و	فعلشان	تا	جایی	الزم	االتباع	است	که	برآمده	
از	ثقلین	باشد.	لذا	صرف	افعال	و	سیره	علما	و	
متشرعه	)جز	در	آن	مورد	خاص	فقهی(	بالذات	
حجیتی	ندارد.	لذا	
می	توان	گفت	که	
استناد	به	رفتار	و	
اقــوال	متشرعه	
و	علما	نمی	تواند	
پاسخ	مناسبی	برای	پرسش	اصلی	این	نوشتار	
باشد	و	نمی	توان	به	آن	استناد	کرد.	همچنین	
برخی	از	رفتارهای	سابق	متشرعه	و	حتی	
علما،	امروزه	با	تردیدهای	جدی	متشرعه	و	
علما	مواجه	شده	است.	افعالی	از	قبیل	قمه	زنی	

و	علم	کشی.

   ج- ابراز شکوه و عظمت شیعه
شیعه	همواره	به	عنوان	جریانی	سیاسی	
و	مبارز	در	جهان	اسالم	حضور	داشته	و	در	
طول	تاریخ،	یکی	از	ابزارهای	بروز	و	ظهور	
این	مذهب،	عزاداری	ها	بوده	است.	بسیاری	

 سوال اصلی این است که آیا متشرعه و 
حتی علما، می توانند دست به ابداع آیین های 

جدید بزنند؟
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از	آیین	هایی	که	در	ادوار	مختلف	در	میان	
شیعیان	شکل	گرفته،	به	جهت	مقابله	با	
جریان	های	حاکم	اهل	سنت	بوده	است.	
لذا	این	آیین	ها	خود	ابــزاری	هستند	برای	
اهدافی	بزرگ	که	هر	چه	باشکوه	تر	شدن	
آن	می	تواند	ما	را	هر	چه	بیشتر	به	آن	اهداف	
نزدیک	نماید.	به	عنوان	مثال	پیاده	روی	
ــزرگ	اربعین	کــه	در	ســال	هــای	اخیر	با	 ب

رونق	فراوانی	در	حال	انجام	است،	مانور	
قدرتمندی	برای	به	نمایش	گذاشتن	عظمت	
شیعه	در	برابر	دشمنانی	چــون	داعــش	و	

عربستان	سعودی	است.

   نقد و بررسی
ــزاداری	هــمــواره	یکی	از	 ــ در	اینکه	ع
ابزارهای	تشیع	برای	ابــراز	وجود	و	اثبات	
ــوده	اســت،	تــردیــدی	وجود	 ــدرت	خــود	ب ق
ندارد.	بسیار	از	حرکت	های	بزرگ	تاریخی	

از	قیام	حسینی	تغذیه	کرده	است.	اما	در	این	
میان	نیز	باید	به	سواالتی	پاسخ	داد.	آیا	برای	
نشان	دادن	عظمت	و	شکوه	شیعه،	تنها	راه	
یا	بهترین	راه،	ایجاد	آیین	های	جدید	است؟	
آیا	نمی	توان	همان	آیین	های	ماثوره	را	جهت	
این	هدف	به	کار	بست؟	همچنین	باید	به	این	
سوال	نیز	پاسخ	داد	که	اگر	قرار	بر	این	باشد	
که	در	هر	دوره	ای	و	در	هر	بالدی،	برای	یک	

هدف	خاص،	چیزی	به	این	آیین	ها	اضافه	
شود	یا	از	آن	کاسته	شــود،	در	نهایت	این	
میراث	ائمه	دچار	دگرگونی	فاحش	نخواهد	
شــد؟	آیــا	می	توان	مذهبی	را	که	از	حدود	
۱۴۰۰	سال	پیش	به	ما	رسیده	و	شاید	الزم	
باشد	۱۴۰۰	سال	دیگر	باقی	بماند	را	برای	
اهــداف	مقطعی	مورد	دخل	و	تصرف	قرار	
داد؟	به	عنوان	مثال،	امروزه	داعش	در	کشور	
عراق	است	و	برای	مقابله	با	آن	راهپیمایی	
عظیم	ایجاد	می	شود.	فرضا	ده	سال	دیگر	که	

داعش	هم	مانند	بسیاری	از	گروه	های	دیگر	
از	بین	برود،	آیا	راهپیمایی	اربعین	هم	کنار	
گذاشته	می	شود؟	یا	بدون	داشتن	فلسفه	
اولیه،	همچنان	ادامه	خواهد	داشت؟	مگر	
نه	اینکه	در	این	چند	سال	اخیر	شاهد	هستیم	
که	حتی	در	شهرهای	ایــران	هم	در	حال	

شکل	گیری	است؟

   چند نکته پایانی
۱-	ممکن	است	به	نظر	عــده	ای،	دغدغه	
این	یادداشت	دغدغه	ای	غیرضروری	به	
نظر	برسد	و	گفته	شود	مساله	آیین	سازی	ها	
تا	به	حال	خطری	ایجاد	نکرده	است.	اما	به	
نظر	می	رسد	این	ایراد،	ایراد	واردی	نباشد.	
چرا	که	نگاهی	آینده	نگرانه	و	توجه	به	مقصد	
این	مسیری	که	خصوصا	در	سال	های	اخیر	
به	سرعت	در	حــال	پیموده	شــدن	است،	
سیگنال	های	مثبتی	را	مخابره	نمی	کند.	در	
همین	چند	سال	اخیر	چه	مقدار	ایام	و	آیین	
جدید	ایجاد	شده	است؟	این	رویه	تا	کجا	ادامه	
خواهد	داشت؟	این	مسیر	که	هیچ	نشانه	ای	
از	تعدیل	و	کاهش	سرعت	در	آن	مشاهده	
نمی	شود،	نهایتا	به	کدام	ایستگاه	خواهد	
رسید؟	بهتر	است	به	جای	نگاه	به	وضع	فعلی،	
آینده	این	مسیر	را	پیش	بینی	کنیم	و	عالج	

واقعه	قبل	از	وقوع	کنیم.
۲-	قابل	حدس	است	که	این	مقدار	فربهی	
و	رشد	آیین	های	عزا،	به	نتایج	عملی	خوبی	
ــر	هــم	اکــنــون	کسانی	 نخواهد	رســیــد.	اگ
ــن	دارنـــد	و	خــودشــان	جزء	 کــه	دغــدغــه	دی
ارادتمندان	ائمه	هستند،	جلوی	این	مساله	
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را	نگیرند،	در	آینده	معاندین	و	مخالفین	اهل	
بیت	به	شیوه	های	زیانباری	نه	تنها	با	آیین	های	

جـــدیـــد،	بــلــکــه	با	
ــن	مساله	 ــل	ایـ اصـ
مقابله	خواهند	کرد.	
تجربیات	و	مشاهدات	
ــی	نــگــارنــده	 ــن ــی ع
نــشــان	مــی	دهــد	که	
غیرمعتقدینی	

که	تا	پیش	از	این	در	برابر	آیین	های	عزاداری	
سکوت	می	کردند	و	حرمت	نگه	می	داشتند،	
بر	اثر	افزایش	این	آیین	ها	زمزمه	هایی	را	شروع	
کرده	اند	که	نه	فقط	این	ابداع	ها،	که	اصل	
عــزاداری	را	زیر	سوال	می	برند.	اگر	مومنان	
دردمند	خودشان	در	این	مساله	وارد	نشوند	و	
جلوی	این	مساله	را	نگیرند،	با	این	ترک	فعل،	

اسباب	خسارت	بزرگی	را	پدید	آورده	اند.
۳-	به	نظر	می	رسد	باید	تنها	یکی	از	این	دو	
نظرگاه	یا	مدرسه	فوق	الذکر	انتخاب	شود.	یا	باید	
به	آنچه	از	معصوم	رسیده	بسنده	کرد	و	یا	باید	آن	را	
رها	گذاشت	و	تا	زمانی	که	خالف	شرعی	رخ	نداده	
با	آن	کنار	آمد.	راه	سومی	وجود	ندارد.	اینکه	کسی	
با	مراسم	شیرخوارگان	حسینی	یا	سوگواره	احلی	
من	العسل	موافقت	کند،	ولی	با	دهه	محسنیه	یا	
عاشورای	شمسی	مخالفت	کند،	از	یک	تناقض	
مبنایی	رنج	می	برد.	یا	مثال	نمی	توان	گفت	آنچه	
در	زمان	دیلمیان	و	قاجار	و	صفویه	ایجاد	شده،	
مورد	پذیرش	است	و	آنچه	در	زمان	ما	ساخته	
می	شود	قابل	پذیرش	نیست.	چون	به	هر	حال	یا	
ایجاد	آیین	های	جدید	مجوز	دارد	و	یا	ندارد.	پس	

نمی	توان	یک	بام	و	دو	هوا	داشت.

۴-	دغدغه	مطرح	شده	در	این	یادداشت،	
صرفا	در	مقام	تعیین	مبناست.	اینکه	اگر	مبنای	
اول	)نص	بسندی	
ــواری(	 ــ ــوگ ــ در	س
پذیرفته	شود،	کدام	
ایام	و	شیوه	ها	برای	
ــزاداری	باید	به	 ع
رسمیت	شناخته	
شــود،	یک	بحث	
ثانوی	است	و	از	موضوع	این	یادداشت	خارج	
اســت.	تعیین	ایــام	عـــزاداری	و	شیوه	های	
ــزاداری	در	عصر	معصوم،	پژوهشی	 ــ ع

جداگانه	می	طلبد.
۵-	اگــر	کسی	قائل	به	نص	بسندی	در	
سوگواری	باشد،	نمی	تواند	به	دنبال	فتوای	
حرمت	بسط	عــزاداری	هــا	باشد.	چــرا	که	
اساسا	این	موضوع،	فقهی	ِصرف	نیست.	
لذا	چنین	انتظاری	که	مثال	مراجع	عظام،	
به	حرمت	به	زمان	ها	و	شیوه	های	جدید	
عــزاداری	فتوا	بدهند،	انتظاری	مــردود	
است.	همچنین	طرفداران	نص	بسندی	در	
سوگواری	نمی	توانند	از	دولت	بخواهند	که	با	

طرفداران	نظریه	
ــب،	بــرخــورد	 ــی رق
قضایی	یا	انتظامی	
کند	و	مجالس	آنها	
را	تعطیل	کند.	چرا	
که	اساسا	ماهیت	
ایـــن	مــســائــل	از	

برخوردهای	قهری	و	سلبی	به	دور	است	و	
صرفا	ناشی	از	تفاوت	در	دیدگاه	هاست.

ــه	طـــرفـــداران	نــص	بــســنــدی	در	 ۶-	ن
ســـوگـــواری	عــامــل	دســـت	مثلث	شــوم	
غربی-عبری-عربی	و	افــرادی	سکوالر	
ــد،	و	نــه	طــرفــداران	بسط	 ــن	ان و	ضــددی
عــزاداری،	افــرادی	متحجر	و	خشک	مغز	
و	سلفیون	شیعه	اند.	ایــن	مساله	تنها	
یک	اختالف	نظر	اســت	که	مانند	سایر	
اختالفات	نظری	هر	کــدام	از	طرفین،	

استدالالت	خود	را	دارند.
۷-	مساله	اصلی	این	یادداشت،	صرفا	
یک	دغدغه	ذهنی	یا	به	تعبیری	بحث	
طلبگی	است.	قاعدتا	شیوه	تایید	یا	رّد	یک	
بحث	فکری	و	طلبگی	نیز	باید	از	همین	
جنس	باشد.	متاسفانه	به	کــرات	شاهد	
هستیم	که	طرفداران	ترویج	حداکثری	
آیین	ها،	به	سالح	هایی	مانند	تکفیر	و	
تفسیق	و	تهمت	و	حواله	به	دوزخ	و	اخبار	از	
خون	به	دل	کردن	امام	عصر	و	غیره	دست	
می	زنند.	این	شیوه	طبیعتا	شیوه	مطلوبی	

نیست.
قطعا	به	مطالب	فوق	و	استدالالت	هر	کدام	
از	طرفین	می	توان	افــزود.	اگر	کسی	بتواند	
ــن	 ــای	ای ــن بـــه	غ
بحث	افــــزوده	و	
اصــالح	خطاها	را	
بــر	عهده	بگیرد،	
مزید	امتنان	است.	
خــداونــد	به	همه	
پیروان	اهل	بیت	
کمک	کند	تا	بتوانند	هر	چه	بهتر	معارف	قرآن	و	

عترت	را	درک	کرده	و	به	آن	عمل	نمایند.

 پیاده روی بزرگ اربعین که در سال های 
اخیر با رونق فراوانی در حال انجام است، 
مانور قدرتمندی برای به نمایش گذاشتن 

عظمت شیعه در برابر دشمنانی چون داعش و 
عربستان سعودی است.

 اگر قرار بر این باشد که در هر دوره ای 
و در هر بالدی، برای یک هدف خاص، چیزی 

به این آیین ها اضافه شود یا از آن کاسته شود، 
در نهایت این میراث ائمه دچار دگرگونی 

فاحش نخواهد شد؟
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امــام	حسن	عسکری	)ع(	در	طول	مدت	
امامت،	با	سه	تن	از	خلفای	عباسی	به	نام	های	
معتز،	مهتدی	و	معتمد	معاصر	بودند.	دوران	
امامت	امام	حسن	عسکری،	بی	گمان	یکی	
از	سخت	ترین	ادوار	امامت	ائمه	)ع(	بوده	
است.	در	آن	دوران	عالوه	بر	بیم	عمومی	که	
خلفای	اموی	و	عباسی	همواره	از	وجود	امامان	
به	عنوان	رقیب	و	مدعی	خالفت	احساس	
می	کردند،	هراسی	خاص	نیز	در	بین	آنها	
به	وجود	آمده	بود	که	منشأ	آن	وجود	احادیث	و	
روایاتی	داّل	بر	قیام	قائم	بوده	است.	موقعیت	
ــام	حسن	عسکری	هم	به	عنوان	امام	 ام

شیعیان	به	گونه	ای	بود	که	وجودشان	به	عنوان	
خطری	بالقوه	برای	حکومت	جبار	عباسیان	

محسوب	می	شد.
فرقه	سازی	و	فرقه	گرایی	در	این	دوران	به	اوج	
خود	رسیده	بود	و	انواع	گرایش	های	مذهبی	
و	سیاسی	در	سرزمین	های	اسالمی	به	وجود	
آمده	بودند	که	تهدید	بالقوه	ای	برای	فروپاشی	
وحــدت	جهان	اســالم	به	شمار	می	رفت.	از	
جمله	این	فرقه	ها،	مرجئه،	معتزله،	واقفیه،	
شعوبیه،	صوفیه،	اشاعره،	خــوارج،	غالت	
و…	بودند	که	با	داشتن	زیرمجموعه	های	
فــراوان،	کار	امام	حسن	عسکری	)ع(	را	در	

وحدت	بخشی	به	جامعه	و	هدایت	مسلمانان	
و	به	خصوص	شیعیان	به	سوی	اسالم	واقعی	با	

مشکل	مواجه	می	ساختند.
تجربه	تاریخ	انبیا	و	سیره	معصومان	)ع(	که	
در	جهت	سنت	های	الهی	است،	پیوسته	بدین	
منوال	بوده	که	هرگاه	امر	خطیری	در	انتظار	
جامعه	بوده،	از	سال	ها	و	بلکه	قرن	ها	پیش	
زمینه	ذهنی	و	عملی	اینگونه	تحوالت	در	
افکار	نسل	های	متوالی	فراهم	می	شده	است	
تا	حجت	بر	همگان	تمام	باشد.	بی	تردید	مسئله	
غیبت	امام	عصر	)ع(	از	اینگونه	وقایع	تاریخ	

بشر	و	یکی	از	مهم	ترین	آنهاست.

امام حسن عسکری )ع( 
و زمینه سازی برای 

عصر غیبت
نگاهی به عملکرد امام عسکری )ع( در 

دوران سخت امامت

سعید نجفی نژاد

تجربه تاریخ انبیا و سیره معصومان 
)ع( که در جهت سنت های الهی است، 
پیوسته بدین منوال بوده که هرگاه امر 
خطیری در انتظار جامعه بوده، از سال ها 
و بلکه قرن ها پیش زمینه ذهنی و عملی 
اینگونه تحوالت در افکار نسل های 
متوالی فراهم می شده است تا حجت 
بر همگان تمام باشد. بی تردید مسئله 
غیبت امام عصر )ع( از اینگونه وقایع 

تاریخ بشر و یکی از مهم ترین آنهاست.



تاریخ و سیره

89

M
ob

ah
es

at
.ir

@
M

ob
ah

es
at

m
ag

z

فعالیت	های	امام	در	این	زمینه	به	چهار	محور	
کلی	تقسیم	می	شود:

۱-	توسعه	شبکه	وکالت	که	در	زمان	امام	جواد	)ع(	
تأسیس	شده	بود.

۲-	تربیت	فقها	و	شاگردان	خاص	جهت	در	
اختیار	گرفتن	اداره	امور،	در	دوره	ای	که	امام	

در	بین	شیعیان	نیست.
۳-	معرفی	حضرت	مهدی	)ع(	در	قالب	

احادیث	و	بشارت	ها.
۴-	معرفی	مستقیم	حضرت	مهدی	)ع(	به	

برخی	از	اصحاب	خاص.
ذکر	این	نکته	ضرورت	دارد	که	هدف	اصلی	
از	این	اقدامات،	طراحی	یک	مدل	از	جامعه	
بدون	حضور	فیزیکی	امــام،	بوده	است.	هر	
کدام	از	موارد	چهارگانه	باال	به	نوعی	شیعیان	
را	از	پایگاهی	بهره	مند	می	ساخته	که	در	
غیبت	ظاهری	امام	بتوانند	به	آن	اتکا	نموده	
و	در	اعتقادات	خود	دچار	انحراف	نشوند.	این	
مدل	سازی	باید	با	دقت	فوق	العاده	ای	انجام	
می	گرفت،	چرا	که	از	سویی	باید	بیشترین	
سعی	برای	انتقال	اطالعات	مربوط	به	غیبت	
انجام	می	شد	و	افراد	زیادی	تحت	پوشش	این	
اطالع	رسانی	قرار	می	گرفتند	و	از	سوی	دیگر	

باید	نهایت	احتیاط	
و	دورانـــدیـــشـــی	
به	عمل	می	آمد	تا	
حکومت	و	عمال	
آن	به	این	موضوع	
حــســاس	نشوند.	

با	توجه	به	کنترل	های	شدید	دربــاره	آمد	و	شد	
امــام	و	شیعیان،	کوچک	ترین	غفلت	در	این	

مورد	می	توانست	
سرنوشت	تشیع	
را	بــا	خطر	جدی 
مواجه	ساخته	و	یا	
الاقل	در	کوتاه	مدت	
ــه	گــرفــتــار	شــدن	 ب

عده	ای	از	شیعیان	در	دام	شبکه	جاسوسی	
خالفت	عباسی	منجر	شود.

   سازمان وکالت
گزارش	های	تاریخی	متعدد	نشان	می	دهد	
که	وکال،	شیعیان	را	بر	مبنای	نواحی	گوناگون	
به	چهار	گروه	تقسیم	کرده	بودند:	نخستین	
ناحیه،	بغداد،	مدائن	و	کوفه؛	ناحیه	دوم،	بصره	
و	اهــواز؛	ناحیه	سوم،	قم	و	همدان،	و	ناحیه	
چهارم،	حجاز،	یمن	و	مصر	را	در	برمی	گرفت.	
هر	ناحیه	به	یک	وکیل	مستقل	واگذار	می	شد	
که	تحت	نظر	او	کارگزارن	محلی	منصوب	

می	شدند.	]۱[
امام	حسن	عسکری	)ع(	با	توسعه	سازمان	
وکــالــت،	تربیت	شــاگــردان	و	فقها	و	صــدور	
رهنمودهایی	در	مورد	غیبت	امام	دوازدهــم	و	
بازگو	کردن	وظایف	شیعیان	در	آن	عصر،	در	قالب	
احادیث،	زمینه	را	
ــاز	مرحله	 ــرای	آغ ب
مهمی	از	حیات	
تشیع	مهیا	ساختند.
امـــــام	حسن	
عسکری	)ع(	با	
استفاده	از	ابزارهای	محدودی	که	در	اختیار	
داشتند،	مدلی	را	برای	جامعه	شیعی	پس	از	

غیبت	طراحی	
نمودند	که	بقای	
تشیع	را	تضمین	
می	کرد.	ایــن	کار	
عظیم	و	ارزشمند	
در	شرایطی	انجام	
شد	که	از	سوی	دولت	عباسیان	کنترل	شدیدی	
بر	آمد	و	شد	امام	صورت	می	پذیرفت.	آماده	
سازی	اذهان	شیعیان	برای	این	واقعه	مهم،	با	
برنامه	ریزی	و	احتیاط	زیادی	توسط	امام	حسن	

عسکری	)ع(	انجام	شده	است.
در	این	دوره،	به	برخی	از	وکال	اختیارات	تامی	
در	مورد	مسائل	مختلفی	که	شیعیان	در	مواجهه	
با	آنها	به	این	وکال	مراجعه	می	کردند	داده	شده	
اســت.	حتی	پایه	گذاری	ساختار	اداره	امور	
جامعه	و	برقراری	ارتباط	بین	شیعیان	و	حضرت	
مهدی	)ع(	توسط	نواب	اربعه	نیز	حاصل	تدابیر	
و	اقــدامــات	امــام	حسن	عسکری	)ع(	بوده	
است.	همچنین	در	راستای	زمینه	سازی	برای	
غیبت،	جایگاه	فقهای	جامع	الشرایط	به	عنوان	
نمایندگان	ائمه	در	بین	شیعیان	در	عصر	غیبت	
کبری،	توسط	امام	حسن	عسکری	تبیین	شده	

است.
افرادی	مانند	ابراهیم	عبده	]۲[،	ابراهیم	
بن	مهزیار	]۳[		و	عثمان	بن	سعید	عمری	از	

جمله	وکالی	امام	حسن	عسکری	بودند.

پی نوشت ها:
۱-	سیره	پیشوایان،	مهدی	پیشوایی،	قم،	موسسه	امام	صادق	علیه	

السالم،	چاپ	سوم،	۱۳۷۵	ص	۵۷۳	و	۵۷۴.
۲-	اختیار	معرفه	الرجال،	شیخ	طوسی،	مشهد،	انتشارات	دانشگاه	

مشهد،	ص	۵۷۵	–	۵۸۰.
۳-االرشاد،	شیخ	مفید،	قم،	مکتبه	بصیرتی.	ص	۳۵۱.

 اگر قرار بر این باشد که در هر دوره ای 
و در هر بالدی، برای یک هدف خاص، چیزی 

به این آیین ها اضافه شود یا از آن کاسته شود، 
در نهایت این میراث ائمه دچار دگرگونی 

فاحش نخواهد شد؟

 در این دوره، به برخی از وکال 
اختیارات تامی در مورد مسائل مختلفی که 

شیعیان در مواجهه با آنها به این وکال مراجعه 
می کردند داده شده است.
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در	حالی	که	روحانیت	در	سال	های	قبل	از	
انقالب،	یا	از	تشکیل	حکومت	دینی	به	زعامت	
فقیه	حمایت	می	کرد	و	یا	به	نظریه	تعطیل	قائل	
بود،	به	برکت	تاسیس	دولت	دینی،	نظریه	دوم	
به	حاشیه	رفت	و	در	این	دوره،	برداشت	ها	از	
سرشت	دولت	و	ساختار	پیشنهادی	دولت	به	
آنچنان	تنوعی	رسید	که	عمال	روحانیت	را	از	
درون	به	گونه	ای	متفاوت	صورت	بندی	کرد.	
اینکه	چه	نگره	هایی	سبب	چنین	تنوعی	درباره	
نظم	دینی	شده،	سوال	اصلی	این	پژوهش	

است.
به	اعتقاد	مولف،	روحانیت	بر	حسب	چهار	
نگرش	)سنتی/	غیرسنتی	و	سلبی/	ایجابی(	

به	برداشت	های	متفاوتی	از	نظم	سیاسی	دست	
یافته	که	در	این	اثر	مورد	تبیین	قرار	می	گیرد.

در	این	اثر	به	غیر	از	روش	استقرا	و	قیاس	
که	اغلب	استدالل	های	این	رساله	بر	آن	
استوار	است،	به	طور	تکنیکی	با	رویکردی	
زبان	شناختی	و	تفسیری	از	دو	روش	دیگر	
آزادانه	بهره	برده	است.	ضمن	آنکه،	پژوهش	
حاضر	ناظر	به	»توصیف«	تبیین	های	

روحانیون	درباره	امر	سیاسی	است.

   ساختار کتاب
کتاب	حاضر	از	چهار	فصل	و	نتیجه	گیری	
تشکیل	شده	است:	فصل	اول:	کلیات	و	

تمهیدات	نظری،	فصل	دوم:	روحانیت	و	
تحول	در	اندیشه،	فصل	سوم:	روحانیت	و	
نظم	های	سیاسی	کانونی،	فصل	چهارم:	
درهم	ریختگی	های	نظری	یا	برش	های	

طولی	در	حوزه	علمیه	قم.

  فصل اول: کلیات و تمهیدات 
نظری

فصل	اول	که	به	مباحث	مقدماتی	و	
تمهیدی	می	پردازد،	از	شش	گفتار	تشکیل	
شده	است.	مولف	در	این	فصل،	ضمن	تقریر	
موضوع،	به	صورت	بندی	روحانیت	پیش	
از	انقالب	اسالمی	می	پردازد.	روحانیون	

معرفی کتاب؛

گونه شناسی فکری سیاسی 
حوزه علمیه قم

سید حسین میرخلیلی

جدیدترین اثر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با عنوان 
»گونه شناسی فکری سیاسی حوزه علمیه قم« به قلم عبدالوهاب 
فراتی منتشر شد. با توجه به آنکه تحوالت نظام دینی در ایران 
وابستگی بسیاری به تحوالت فکری در میان حوزه های علمیه دارد 
و در واقع این روحانیت است که به سرشت و ماهیت نظام سیاسی در 
ایران جهت می دهد و در بالندگی آن نقش ایفا می کند، لذا مولف 
سعی داشته که در این اثر، تفکر سیاسی روحانیت حوزه علیمه قم 
درباره نظم دینی در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی را 

بررسی کند.
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محافظه	کار	شامل	آخوندهای	درباری،	
والیتی	ها	و	خشک	مقدس	ها	و	روحانیون	
مصلحت	اندیش،	روحانیون	اصالح	طلب،	
روحانیون	انقالبی	شامل	روحانیون	
سیاسی،	مبارزین	فرهنگی،	از	جمله	
صورت	بندی	های	روحانیت	پیش	از	انقالب	

بودند.
مولف	همچنین	در	ادامه،	تکثر	میان	
روحانیِت	پس	از	انقالب	را	با	الگوگیری	از	
سید	عباس	صالحی،	به	تکثرهای	چهارگانه	
پیرامون	رویارویی	روحانیت	با	مدرنیته	و	
مسائل	جدید،	تکثر	برخاسته	از	تعامل	
روحانیت	با	انقالب	و	نظم	سیاسی	برآمده	
از	آن،	تکثر	برخاسته	از	مسائل	صنفی	
روحانیت	و	حوزه	های	علمیه،	و	تکثرهایی	
که	ریشه	در	تبار	و	پیشینه	روحانیت	دارند	

تقسیم	می	کند.
گونه	شناسی	موجود	از	روحانیت	کنونی	
در	ایران،	تبیین	منطق	و	چارچوب	نظری	
پژوهش،	روش	و	متدلوژی	بحث،	تبیین	
مفاهیمی	چون	گونه/	جریان/	مکتب،	
فکری-	سیاسی،	امر	سیاسی/	سیاست/	
نظم	سیاسی،	سنتی/نواندیش/	متجدد،	
و	ایجابی/	سلبی	از	دیگر	مباحث	این	فصل	

را	تشکیل	می	دهد.

   فصل دوم: روحانیت و تحول در 
اندیشه

مولف	در	این	فصل،	با	بیان	اینکه	
تحول،	عنوان	عامی	است	که	شامل	همه	
عرصه	های	اندیشگی	از	جمله	سیاست	

می	شود،	رسالت	پژوهش	فوق	را	به	بررسی	
تحول	حوزه	و	روحانیت	در	تفکر	سیاسی،	
تقلیل	می	دهد.	مولف	در	این	فصل	کوشیده	
است	بازتاب	انقالب	را	در	متن	تحوالت	
فکری	سیاسی	حوزه	های	علمیه	پیگیری	
نماید.	از	همین	رو،	وی	از	طریق	بازنگری	

شماری	از	وقایع	و	
گفتگوهای	سیاسی	
و	غیرسیاسی	در	
حوزه	قبل	و	بعد	
انقالب،	 از	
تصویری	اجمالی	
از	تحول	فکری	
و	نیز	چشم	انداز	
کلی	آن	در	میان	

روحانیون	این	دوره،	ارائه	کرده	است.
و	 موانع	 رغم	 به	 مولف،	 اعتقاد	 به	
محدودیت	هایی	که	فراروی	مباحث	فکری	
به	ویژه	گفتگوهای	سیاسی	حوزه	وجود	
دارد،	تفکر	روحانیت	به	ویژه	در	ساحت	
دانش	هایی	مثل	فلسفه	سیاسی	و	فقه	

سیاسی	بارور	گردیده	است.
ارائه	سیمای	کلی	حوزه	علمیه	قم	در	
دوره	جدید،	از	جمله	مباحث	این	فصل	
است.	مولف	با	اشاره	به	انفعال	سیاسی	
در	زمان	حیات	آیت	الله	حائری	و	عالقه	
روحانیت	به	تداوم	آن،	به	طرح	ایده	
»حکومت	اسالمی«	قبل	از	طرح	والیت	
سیاسی	فقیهان	پرداخته	است.	پی	بردن	
روحانیت	به	ماهیت	دولت	مدرن	ایجاد	
شده	توسط	رضاخان،	از	دیگر	تحوالت	

بررسی	شده	توسط	مولف	است	که	به	
اعتقاد	مولف،	روحانیت	را	قانع	کرد	که	
اجرای	شریعت	تنها	از	مسیر	تشکیل	
حکومت	میسر	است	و	لذا	تاسیس	دولت	
از	باب	مقدمه	واجب	دیگری	مثل	اقامه	

احکام	شریعت،	واجب	بود.
این	 ادامه	 در	
فصل،	مولف	به	
تنوع	و	تکثر	موجود	
در	حوزه	علمیه	قم	
می	پردازد.	مباحث	
تاریخمند	روحانیت	
همچون	جریان	
تقریبی	و	جریان	
والیتی	ها،	تقابل	
عقل	مداران	و	نقل	گرایان،	از	جمله	این	

تکثرهاست.
تکثر	روحانیت	و	رویارویی	با	مدرنیته	
از	دیگر	تکثرهای	حوزه	است	که	شامل	
مخالفین	تجدد	می	شود؛	جریانی	که	با	
نگاهی	نقادانه	و	خردورزانه	به	میراث	
اسالمی،	می	خواهد	دین	را	عصری	کند	
و	جریانی	که	با	تکیه	بر	الزام	های	زمان	
و	مکانی،	سعی	دارد	که	تفکر	دینی	را	
با	برخی	از	ارکان	تجدد	به	هم	نهادی	

برساند.
تکثر	در	رویکرد	روحانیت	نسبت	به	انقالب	
اسالمی	و	نظم	سیاسی	و	تکثر	روحانیت	نسبت	
به	حوزه	علمیه	قم	و	مسائل	صنفی	روحانیت،	
شامل	دیدگاه	های	دولت	محور	و	حوزه	محور،	

از	دیگر	تکثرهای	مورد	نظر	مولف	است.

 به اعتقاد مولف، به رغم موانع 
و محدودیت هایی که فراروی مباحث 

فکری به ویژه گفتگوهای سیاسی 
حوزه وجود دارد، تفکر روحانیت 

به ویژه در ساحت دانش هایی مثل 
فلسفه سیاسی و فقه سیاسی بارور 

گردیده است.
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   فصل سوم: روحانیت و نظم های 
سیاسی کانونی

در	این	فصل	که	قلب	پژوهش	فوق	را	تشکیل	
می	دهد،	مولف	در	ابتدا	مراد	خود	از	
کانونی	بودن	نظریات	را	توضیح	می	دهد	
و	تصریح	می	کند	که	منظور،	نظریه	هایی	
است	که	در	محدوده	هنجارها،	رویه	ها	
و	سنت	های	حاکم	بر	حوزه	علمیه	تولید	
می	شود	و	به	آن	سنت	ها	و	ارزش	ها	همواره	

وفادار	می	ماند.
اولین	دسته،	
بی	توجهی	به	امر	
سیاسی	و	بالشرط	
شدن	نظم	سیاسی	
است	که	از	نظر	این	
دسته،	روحانیت	

در	نفی	و	اثبات	امر	سیاسی،	نگرش	تئوریک	
ندارد.	اراده	معصومانه	و	مدینه	فاضله	
مومنان،	از	جمله	مختصات	این	دسته	

است.
دسته	دوم،	شامل	افرادی	می	شود	که	به	
امر	سیاسی	توجه	دارند	و	لذا	قرائت	های	
مختلفی	از	نظم	دینی	ظهور	و	بروز	پیدا	
می	کند	و	در	واقع،	چهار	گونه	نظریه	پردازی	
شکل	می	گیرد.	البته	مراد	از	توجه،	لزوما	
موافقت	با	نظم	سیاسی	موجود	یا	لزوم	
برقراری	نظم	خاصی	نیست،	بلکه	صرفا	
به	معنای	آن	است	که	این	مسئله	تبدیل	به	

دغدغه	فکری	آنان	شده	است.
نظریه	پردازان	سنتی/	سلبی،	گروهی	
از	عالمان	دینی	اند	که	نظم	سیاسی	را	

در	همان	مفهوم	نظم	سلطانی	تحلیل	
می	کنند،	اما	چون	در	راس	آن	معصوم	را	
مشاهده	نمی	کنند،	به	معطل	ماندن	آن	
در	سال	های	پیش	از	ظهور	رای	می	دهند.	
نظریه	شیخ	انصاری	در	کتاب	المکاسب	
و	نظریه	مرحوم	سید	احمد	خوانساری	در	

این	دسته	است.
نظریه	پردازان	سنتی/	ایجابی،	که	هر	
چند	از	منظر	نظم	سلطانی	به	تحلیل	نظم	
دینی	می	پردازند،	
اما	بر	خالف	گروه	
پیشین،	بر	لزوم	
اقامه	نظم	دینی	
تاکید	و	با	نظریه	
تعطیل،	مخالفت	

می	ورزند.
مولف	در	ادامه،	نظریه	پردازان	غیرسنتی	
را	نیز	به	دو	گروه	ایجابی	و	سلبی	تقسیم	
می	کند.	وی	نظریه	پردازان	سنتی	ایجابی	
را	افرادی	چون	امام	و	شاگردان	ایشان	
می	داند	که	به	نوعی	حکومت	دینی	نه	در	
نظم	سلطانی،	بلکه	در	نظم	های	مردمی		
می	پذیرند	و	نظریه	پردازان	غیرسنتی	سلبی	
همچون	سید	احمد	قبانچی	و	محسن	کدیور،	
با	استدالل	درون	دینی،	اسالم	را	به	دین	و	
حکومت	تاویل	نمی	برند	و	با	طرح	اسالم	

مدنی	از	دولت	های	عرفی	حمایت	می	ورزند.

   فصل چهارم: درهم ریختگی های 
نظری یا برش های طولی در حوزه 

علمیه قم

مولف	در	فصل	چهارم،	به	نظریات	و	
کرانه	های	حاشیه	ای	حوزه	می	پردازد	
که	بر	کانون	های	حوزه	های	شیعی	وارد	
می	شوند	و	نه	به	دلیل	درستی	شان،	
بلکه	به	دلیل	نقد	و	ابرامی	که	بر	این	
کانون	ها	وارد	می	کنند،	از	اهمیت	زیادی	

برخوردارند.
به	اعتقاد	مولف،	قرآن	گرایان،	
گرایش	های	انتقادی	و	تجددگرایان	
اسالمی،	از	جمله	کرانه	های	حاشیه	ای	
مهم	در	حوزه	اند	که	وی	به	آنها	

می	پردازد.

   نتیجه گیری
مولف	در	این	بخش،	معتقد	است	که	
برآیند	این	پژوهش	نشان	می	دهد	که	
مناقشه	های	پیشین	روحانیت	درباره	امر	
سیاسی	وارد	مرحله	جدیدتری	از	تفکر	
سیاسی	شده	که	به	فهم	ماهیت	دولت	

بازمی	گردد.	
در	این	میان،	تنها	مکتب	سیاسی	امام	
بوده	است	که	سناریوی	آن	در	تعامل	اسالم	
و	دولت	مدرن	در	جهان	اسالم	به	پیروزی	

رسیده	است. 

   کتاب شناسی
عبدالوهاب	فراتی،	گونه	شناسی	فکری	
سیاسی	حوزه	علمیه	قم،	پژوهشگاه	
فرهنگ	و	اندیشه	اسالمی،	چاپ	اول،	
سال	۹۵،	شمارگان:	۳۰۰،	قیمت	۳۵ 

هزار	تومان.

 مولف در ادامه، نظریه پردازان 
غیرسنتی را نیز به دو گروه ایجابی و سلبی 
تقسیم می کند. وی نظریه پردازان سنتی 
ایجابی را افرادی چون امام و شاگردان 

ایشان می داند.
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