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   بستر انتخابات چه بایسته ها و 

لوازم اخالقی برای حضور روحانیون 

را در خود به دنبال دارد؟

واقعیت این است که برای بررسی پرسش 

شما، باید زمینه و ساختاری را که این پرسش 

در آن مطرح می شود بررسی کرد. به این 

معنی که باید سؤال شما را در بافت سیاسی، 

ی کرد و به آن 
ّ

اجتماعی، فرهنگی امروزی تلق

 اگر سؤال شما را به ۶۰ سال 
ً
پاسخ داد؛  مثال

پیش بازگردانیم، باید فضای اجتماعیـ  سیاسی 

 بسیار 
ً
آن زمان را در نظر داشته باشیم که طبیعتا

متفاوت از فضای امروز است و این سؤال را 

ی کرد. اکنون 
ّ

باید در آن جا طور دیگری تلق

من مقداری perspective taking انجام 

می دهم؛ به این معنا که هنگامی که می خواهم 

تلقی کنم، خودم را جای مردم می گذارم و 

فضای فکری آنان را روشن می کنم. بر این 

اساس اگر بخواهیم خیلی عوامانه مطرح 

کنیم، سؤال شما این گونه می شود:

حال که ما با یک حکومت آخوندی 

مواجه هستیم، آخوندها در انتخابات چه 

نقشی دارند؟

منظور این است که از نگاه مردم به طور 

پیش فرض، آخوندها در این ماجرا ذی نفع 

هستند و حکومت متعلق به خودشان است 

و می خواهند کسی انتخاب شود که بیشتر 

منافعشان را حفظ کند. البته واقعیت این 

است که تعداد زیادی غیرروحانی در 

حکومت مشغول کار هستند و واقعیت، 

خالف ذهینت مردم است؛ اما به هرحال 

الزم است که ما آن ذهنیت را لحاظ کنیم 

و در نظر بگیریم که تا حدی در معرض 

این اتهام هستیم که می خواهیم دستگاه 

حاکم و خطاکاری های دولت ها، حاکمان 

و دستگاه های نظارتی را توجیه کنیم؛ بنابراین 

ی طبیعی است. 
ّ

این ذهنیت مردم تا حد

حجت االسالم بوسلیکی در گفت وگو با مباحثات:

روحانیت باید ضمن اعالم 
بی طرفی، دغدغه  معیشت مردم 

را در انتخابات داشته باشند
سید مرتضی ابطحی

روحانیت در انتخابات ریاست جمهوری با چه چالش های اخالقی 
روبه رو است و چه راهکارهایی برای حل این معضالت وجود دارد؟ 
این سؤاالت را با حجت  االسالم و المسلمین دکتر حسن بوسلیکی، 
عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی اخالق و تربیت و مدیر گروه 

تربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی مطرح نمودیم.



6

نسخه مکتوب   - شماره   12
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

6

لذا باید در این فضا، مقداری ذهنیت مردم 

 ۶۰ سال پیش، در 
ً
را لحاظ کرد و اگر مثال

حکومت دیگری که به ما منسوب نبود، 

از ما ۷۰درصد انتظار رعایت اخالقیات، 

عدم سوگیری و بی طرفی می رفت، اکنون 

آن ۷۰ درصد تبدیل به ۹۰ درصد شده 

است؛ به این معنا که اگر اکنون ما ۹۰ 

 بی طرف باشیم، شاید با ۷۰ 
ً
درصد واقعا

درصد بی طرفی در ۶۰ سال پیش برابری 

کند. بنابراین وظیفه ی بی طرفی بر ما 

مضاعف است.

شهید مطهری می گوید روحانی ها و 

دستگاه دین باید در هر جامعه ای، همواره در 

سویه ی مردم باشند؛ یعنی اگر آن دوگانه ی 

حاکمیت ـ شهروندی را لحاظ کنیم، 

روحانیت باید همیشه همراه و در جناح 

شهروندان باشند. ایشان در آنجا می گویند 

که حتی در حکومت اسالمی و دینی هم 

این مسأله باید لحاظ شود و روحانیون 

باید در سویه ی مردم باشند. به طور مثال 

اگر بین حاکمان و شهروندان ناهماهنگی 

در مطالبات پیش بیاید، باید حوزه بیشتر 

در سمت مردم قرار گیرد؛ اما از نگاه عامه 

مردم ما اکنون در معرض برعکس شدن 

این رابطه هستیم؛ لذا اکنون ما باید آن 

توصیه ی شهید مطهری را دوچندان به نمایش 

 سوگیرانه، جانب 
ً
بگذاریم و حتی تقریبا

مردم را بگیریم. مردم ذهنیت هایی دارند و 

خطاهایی می بینند؛ بنابراین اگر در دوگانه 

حاکمیتـ  شهروند دستگاه های نظارتی، 

اجرایی و قضایی حتی بامقداری سوگیری 

جانب مردم را بگیرند، شاید مصلحت های 

بزرگ تری حفظ شود. در بحث های اخالق 

 
ً
کاربردی به چنین نوع تبعیضی، اصطالحا

»تبعیض مثبت« می گویند.

شاید امروزه باید مقداری به نفع مردم 

تبعیض مثبت داشته باشیم؛ یعنی به جای 

توجیه کاندیداها و دولت های قبلی، حامی 

مردم باشیم. ما باید بیشتر داعیه دار اخالق 

باشیم و فراموش نکنیم که عنصری ترین 

محور تفکر اخالقی، بی طرفی و عدالت 

است. این بی طرفی خود را در جاهای 

مختلف نشان می دهد؛ زمانی در مناظره ها، 

زمانی در نوع تبلیغات و زمانی در ارزیابی 

دولت های قبلی؛ لذا می خواهم بگویم اگر 

روحانیون بتوانند مرّوج اصل بی طرفی 

باشند، مصلحت بسیار بیشتری دارد؛ در 

مقایسه با این که به نفع کاندیدای اصلح 

سوگیری داشته باشند. به طور مثال این که 

من بخواهم به خاطر مصالح مردم از یک 

کاندیدا جانب داری یا دفاع کنم، آن هم 

مصالحی دارد؛ اما نیاز جدی امروز ما این 

بی طرفی است؛ به خصوص به دلیل این که 

حکومت منسوب به ماست. فکر می کنم 

این مهم ترین وظیفه ی روحانیت در تبلیغ 

برای انتخابات و عرصه ی انتخابات است. 

امروز از دوستان شنیدم که پیامک هایی 

از مراکز رسمی در قم برای ما آمده که با 

هزینه هایی که خودمان می دهیم، بیایید 

برای فالن کاندیدا تبلیغ کنید. به نظر می آید 

این نیاز امروز جامعه ی ما و انتظارات امروز 

از حوزویان نیست و خطرات بزرگی دارد.

 شاید امروزه باید مقداری 

به نفع مردم تبعیض مثبت داشته 

باشیم؛ یعنی به جای توجیه 

کاندیداها و دولت های قبلی، 

حامی مردم باشیم. ما باید 

بیشتر داعیه دار اخالق باشیم و 

فراموش نکنیم که عنصری ترین 

محور تفکر اخالقی، بی طرفی و 

عدالت است؛ به خصوص به 

دلیل این که حکومت منسوب به 

ماست.
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   بی طرفی روحانیون امر مهمی است؛ 

ولی از نگاه برخی طالب، الزم است 

برای حفظ اسالم به نفع فالن کاندیدا 

وارد عمل شویم. این دغدغه  را چگونه 

یابی می کنید؟ ارز

در نظر داشته باشید که در انتخابات، 

کاندیداهایی که تأیید صالحیت شدند، 

فی الجمله بخشی از صالحیت هایشان 

احراز شده است. این مسأله بر اساس 

روند قانونی و توسط شورای نگهبان انجام 

 کسانی تأیید صالحیت 
ً
می شود و نوعا

می شوند که سابقه روشنی داشته اند. 

این  افراد خیانت کار، دزد و قاتل نیستند 

و پروای دین، جمهوریت و اسالمیت و 

دغدغه ی مردم را دارند؛ هرچند قرائت های 

متفاوتی از دین و رابطه ی دین و سیاست 

دارند؛ اما نباید به هیچ وجه منکر اصل 

موضوع شویم؛ زیرا در این صورت به طور 

غیرمستقیم به شورای نگهبان طعنه  زده ایم.

در هرحال افرادی که بسیار از ما 

دغدغه مندتر هستند و در مورد کاندیداها 

نسبت به ما اطالعات بیشتری دارند، این 

افراد را تأیید صالحیت کرده اند؛ بنابراین 

نباید فکر کنیم که اگرفالن کاندیدا رأی 

بیاورد، اصل نظام از بین می رود و ما 

وظیفه داریم به نفع رقیب وارد عمل 

شویم. متأسفانه سالیان سال است که 

جهت گیری ها و تحرکات بسیار مستقیم 

و صریحی در حمایت از فالن کاندیدا در 

حوزه دیده می شود و حتی به طور مثال در 

جهت تخریب فالن کاندیدا برنامه ریزی 

می کنند. در صورتی که در نظر ندارند که 

آن فرد زمانی خودش رئیس یک ارگان 

بزرگ دولتی بوده و مسؤولیت هایی داشته 

است و تخریب او، همه آن ارگان ها و بلکه 

پایه های نظام اسالمی را زیر سؤال می برد و 

طوری ترسیم می شود که گویا نظام ما ۴۰ 

سال در دست عده ای خائن بوده است. این 

چه تصویری است که ما درست می کنیم؟! 

اگر این فرد تا این مقدار خائن است، چرا 

شورای نگهبان او را تأیید کرده است؟ بنابراین 

همه چیز به صورت غیرمستقیم زیر سؤال 

می رود و این دغدغه ی ما می شود نقض 

غرض؛ یعنی نگران اصل نظام هستیم؛ اما 

با تخریب چهره های مؤثر نظام، سابقه و 

وجاهت نظام را خراب می کنیم.

ما طوری در مورد کاندیداهایی که ارکان 

مهم نظام سالیان بسیار در دست آن ها بوده 

است صحبت می کنیم که مردم می گویند 

پس تا به حال جمهوری اسالمی را عده ای 

خائن اداره می کردند و از کجا معلوم که ۲۰ 

سال بعد معلوم نشود که اکنون هم کشور 

در دست عده ای خائن است؟!

همان طور که اشاره کردم به نظر من آن 

بی طرفی و جانب مردم را گرفتن، اصلی ترین 

 انتقاد صحیحی 
ً
مسأله است. حتی اگر واقعا

مطرح شد، بگوییم که این مربوط به این دولت 

و یا آن دولت نیست؛ بلکه تا کنون جمهوری 

اسالمی نتوانسته است این هدف را محقق 

 پذیرفتن یک نقد منصفانه، تقویت 
ً
کند. اتفاقا

نظام است و بسیار بهتر از این است که شما 

متعّصبانه همه مشکالت را انکار کرده و 

مدام موفقیت ها را به نمایش بگذارید؛  خطر 

 در هرحال افرادی که 

بسیار از ما دغدغه مندتر هستند 

و در مورد کاندیداها نسبت به 

ما اطالعات بیشتری دارند، 

این افراد را تأیید صالحیت 

کرده اند؛ بنابراین نباید فکر کنیم 

که اگرفالن کاندیدا رأی بیاورد، 

اصل نظام از بین می رود و ما 

وظیفه داریم به نفع رقیب وارد 

عمل شویم.



8

نسخه مکتوب   - شماره   12
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

8

چنین رویکردی بیشتر است؛ در این صورت 

مردم می گویند که معلوم است که همه ی این 

تأییدات هم اشتباه است. بنابراین اگر چند 

نقد منصفانه را هم بپذیریم، تأییداتمان هم 

جای خود را پیدا می کند.

اگر روحانیت بخواهد جایگاه خود را حفظ 

کند، شاید بهتر باشد که به صراحت در رّد 

یک کاندیدا وارد نشود. با وجود این که به 

 از 
ً
نظر بنده حوزه مناسب است که صریحا

یک نفر حمایت نکند؛ ولی حتی اگر حوزه 

در حمایت فردی خاص هم وارد شود، 

آنقدر مخّرب نیست که بخواهد در جهت 

تخریب یکی از کاندیداها حرکت کند.

متأسفانه بیش از آن که صحبت اثباتی داشته 

باشیم، به دنبال تخریب فرد مقابل هستیم؛ 

یعنی حتی حمایت ما از نفر الف با این توجیه 

است که می خواهیم آقای ب رأی نیاورد؛ 

یعنی دفاع جانانه ای از نفر الف نداریم؛ 

ولی از ترس انتخاب شدن نفر ب، از آقای 

 این کار خطا و 
ً
الف حمایت می کنیم. قطعا

خالف اخالق است و حضرت آقا هم مدام 

توصیه می کنند که این با اخالق اسالمی ما 

نمی سازد. گذشته از اخالق اسالمی، حتی 

در سطح جهانی نیز این مسأله منفور است.

مراجع بزرگوار تقلید ما قرن هاست 

هنگامی که فتوا می دهند می گویند ما 

حکم کلی را می دهیم و تشخیص موضوع 

دین است؛ ممکن است من به عنوان 
ّ
با مقل

 
ً
مرجع تقلید تشخیص حکم دادم و مثال

گفتم ماهی بدون پولک حرام است؛ اما در 

جایی که بحث موضوعی شد و یک ماهی 

را بدون پولک دانستم، دیگر به عنوان یک 

مرجع تقلید تشخیص نداده ام؛ بلکه در 

این تشخیص موضوع من هم مانند دیگر 

ی و 
ّ
مردم عادی هستم. این یک اصل کل

جاافتاده است؛ اما نگاه مردم شاید در 

مسائل مختلف هنوز به این شکل در 

نیامده است. ما وظیفه داریم مقداری 

توقعات مردم را جابه جا کنیم و این مهم 

را برای مردم جا بیاندازیم که ما عهده دار 

ی هستیم؛ اگر هم وارد 
ّ
تبیین خطوط کل

تطبیق شدیم، مانند یکی از شما خواهیم 

بود و ممکن است اشتباه هم داشته باشیم.

ما باید بتوانیم این دو مقام را به خوبی 

جا بیندازیم؛ اول این که روحانیت یک 

وظیفه ای جهت تذکرات مهم، نقاط کلیدی 

و محوری، پرهیز از حواشی، نشان دادن 

اصل و فرع، روش های فریب کاری، سواد 

رسانه ای مردم را باال بردن و مسائلی از این 

دست دارد که این خدمت بسیار بزرگ تری 

از معرفی مصداق است. اما در درجه بعد 

باید بگوییم که اگر من هم معرفی مصداق 

کردم، تشخیص شخصی ام بوده است و 

من هم ممکن است اشتباه کنم.

البته این نقطه ایده آل است؛ ولی اگر 

زمانی که هنوز به این نقطه نرسیده  باشیم، 

به صورت مصداقی وارد این مباحث 

 وقتی جلوی 
ً
شویم، تبعات منفی دارد؛ مثال

ستاد تبلیغاتی یک فرد تجمع می کنند و 

می گویند »ما سرباز والیت، حامی فالن 

فرد هستیم«، می خواهند بگویند که این 

کاندیدای خاص مدنظر حضرت آقاست. 

 انتقاد صحیحی 
ً
 اگر واقعا

مطرح شد، بگوییم که این مربوط 

به این دولت و یا آن دولت 

نیست؛ بلکه تا کنون جمهوری 

اسالمی نتوانسته است این هدف 

 پذیرفتن یک 
ً
را محقق کند. اتفاقا

نقد منصفانه، تقویت نظام است 

و بسیار بهتر از این است که شما 

متعّصبانه همه مشکالت را انکار 

کرده و مدام موفقیت ها را به 

نمایش بگذارید.
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آن قدر هم این شعار را تکرار می کنند که 

همه می گویند فالن فرد به آقا منسوب 

است. اما اگر در آینده آن فرد رأی نیاورد 

چه اتفاقی می افتد؟ گویا رأی نیاوردن آن 

فرد، طوری »نه« به والیت فقیه تلقی 

می شود. در حالی که خود حضرت آقا 

بسیار هوشمندانه هیچ گاه این کار را 

انجام نداده اند. با این که احتمال بسیار 

قوی دارد که اگر ایشان به طور مستقیم از 

فردی حمایت کنند، آن فرد رأی بیاورد. 

بنابراین ما در بین خودمان که جامعه ی 

مؤمنین است، یک مؤمن را مؤمن و یک 

مؤمن را کافر ترسیم می کنیم.

در سال ۸۷ یا ۸۸ به سفارش وزارت 

کشور، دفتر تبلیغات متولی تدوین منشور 

اخالقی انتخابات شد. بودجه سنگینی هم 

برای آن صرف شد. گروه های تخصصی 

اخالق پژوه و فلسفه ی سیاسی تشکیل شد 

و مسؤولین وزارت کشور ماه ها روی آن 

کار کردند. هزاران صفحه مستندات تهیه 

شد و در انتها یک منشور کوچک انتشار 

دادند. این منشور یک کتابچه قطع پالتویی 

حدود ۵۰ صفحه ای است؛ اما اکنون چه 

کسی در مورد آن صحبت می کند؟!

باید از این آقایان درخواست کرد که 

اجازه ندهند پولی که از بیت المال صرف 

این کار شده است، تلف شود. از این چند 

نسخه چاپ کنید، به مردم بدهید و اجازه 

دهید مفادی که برایتان مهم است را مردم 

گاه شوند. واقعیت این است که  ببینند و آ

ما هزاران کار علمی خوب را به نتیجه 

رسانده ایم؛ اما نزدیک انتخابات باز هم 

همه آن ها را فراموش می کنیم و کار خود 

را انجام می دهیم. هرکس با هر راهی که 

می داند به سراغ فضاحت و رسواگری 

و… می رود. عرض من این است که اگر 

روحانیت به طور کلی اخالق ورزی را جا 

بیندازد، به مصلحتی بسیار بزرگ تر از این که 

برای یک فرد خاص صالح رأی جمع کند 

دست یافته است. اکنون اخالقیات در حال 

آسیب دیدن است؛ لذا اگر کاندیدایی که 

رأی می آورد، با بی اخالقی رأی بیاورد، این 

بی اخالقی ادامه پیدا خواهد کرد.

   خود شما در تدوین آن منشور 

حضور داشتید؟

مستقیم خیر؛ اما اساتید ما که در پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ اسالمی هستند با آن قضیه 

درگیر بودند.

ید؟    نقد خاصی به آن منشور دار

 باید به روزرسانی شود. 
ً
آن منشور قطعا

به طور کلی ماهیت منشور این است که هر دو 

سه سال یک بار باید به روزرسانی شود؛ چون 

مسائل جدیدی مطرح می شود. اما ساختار 

کلی آن قابل دفاع است. البته فکر می کنم 

که گویا در جاهایی خودسانسوری هایی 

اتفاق افتاده است؛ گویا در جاهایی 

نتوانسته اند صراحت کافی داشته باشند و 

مالحظاتی در آن در نظر گرفته شده است؛ 

 این که قوای نظامی، شورای نگهبان 
ً
مثال

و… چه کار کنند یا نکنند؛ این که بازبینی  

آرا و حق اعتراض چگونه باشد؛ این که 

اگر یک کاندیدایی به خود شورای نگهبان 

 متأسفانه بیش از آن که 

صحبت اثباتی داشته باشیم، به 

دنبال تخریب فرد مقابل هستیم؛ 

یعنی حتی حمایت ما از نفر الف 

با این توجیه است که می خواهیم 

آقای ب رأی نیاورد؛ یعنی دفاع 

جانانه ای از نفر الف نداریم؛ ولی 

از ترس انتخاب شدن نفر ب، از 

آقای الف حمایت می کنیم.
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اعتراض دارد، باید به چه کسی مراجعه کند. 

البته ممکن است در این خودسانسوری 

حق هم داشته باشند؛ چون ممکن است 

برخی از تعابیر در معرض سوءاستفاده، 

کج فهمی و دستاویز دشمنان قرار بگیرند؛ 

اما اصل این سند به عنوان یک نقطه شروع 

بسیار مهم است و خوب است که ترویج 

شود و در همین چند روز باقیمانده آن را 

به مردم معرفی کنند. حتی یکی از همین 

کاندیداها این را در دست بگیرد و بگوید 

چنین منشوری هم وجود دارد.

   ما با دو سطح از روحانیون مواجه 

هستیم؛ یکی بزرگان حوزه مانند مراجع 

تقلید، جامعه ی مدرسین و استادهای 

ارشد هستند و یکی هم طالب. این 

رویکرد شما برای هر دو سطح مطرح 

است؟

البته تفاوت هایی دارد؛ ولی باید توجه شما 

به این باشد که وقتی مردم اختالف نظر ما 

روحانیون را می بینند، این طور می گویند 

که این ها بین خودشان نیز درگیری دارند. 

 مهم نیست که بعدها فردی که رأی 
ً
اصال

می آورد مورد حمایت کدام یک از آقایان 

بوده است. این که ما اختالف داریم و 

مردم می گویند که این ها هنوز تکلیف 

خودشان معلوم نیست، از رأی آوردن آن 

فرد بدتر است. البته اگر کل حوزه به یک 

نفر می رسید، باز هم آسیب کم تری داشت.

من هنوز هم بر سر حرف خود هستم که 

حوزه باید در این مقطع بی طرف باشد و تنها 

بصیرت افزایی کند و شیوه های عوام فریبی 

و سواد رسانه ای را معرفی نماید؛ اما در 

هرحال اگر هم روزی خواستند از کاندیدایی 

حمایت کنند، اگر آن اتحاد حاصل نشود 

و هر بخش حوزه از یک نفر حمایت کند، 

این کار را انجام ندهند بهتر است.

برای مردم هنوز این مسأله جا نیفتاده 

است که هر فردی مالک های خاص 

خودش را دارد. حتی مردم هنوز اختالف 

بین مراجع در مسأله رؤیت هالل و اول ماه 

را بر نمی تابند و به این واسطه دینشان زیر 

سؤال می رود؛ وقتی یکی روزه می خورد 

و یکی روزه می گیرد، مردم می گویند دین 

از بین رفت. مردم حتی تا این حد تحمل 

اختالف آرا را ندارند.

البته این که مردم را به این نقطه ایده آل 

برسانیم که این اختالفات را درک کنند 

بسیار مهم است؛ اما از آن جا که هنوز به 

آن نقطه نرسیده ایم، این اختالف نظرها 

آثار بدتری دارد و بهتر است که به این آثار 

تن ندهیم. گذشته از آن که تجربه نشان داده 

است که گویا نشانه هایی وجود دارد که 
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مردم چندان اقبالی نسبت به کسانی که 

از مراکز رسمی منتسب به حوزه حمایت 

می شوند، نشان نمی دهند و این ضربه ی 

بدتری است به این بدنه.

باید قبول کنیم که حوزه مقداری از 

وجاهتش را به همین صورت از دست داده 

است. خود من یک حوزوی هستم و این 

حرف برایم سنگین است؛ اما یک واقعیت 

است. شاید در شهرستان ها و جاهای 

دورافتاده این طور نباشد؛ اما مردم در تهران 

تا چه مقدار حرف ما را گوش می دهند؟ 

نباید بگوییم در کل کشور این طور نیست؛ 

چون ضریب تأثیر پایتخت بسیار باالست.

   بی طرفی روحانیون چه تأثیری در 

دین داری افراد دارد؟

اگر بخواهیم مقداری صادق باشیم، سالیان 

سال است که حوزه از معیشت مردم غفلت 

کرده است. ما مدام دغدغه  و پروای نماز، 

روزه و خمس و زکات مردم را داشته ایم؛ 

اما نسبت به زندگی عادی آنان بی تفاوت 

بوده ایم. باید توجه داشته باشیم که عدالت 

توزیعی )distributive   justice( چه 

مقدار برقرار شده؟ آموزش مردم چه مقدار 

تأمین می شود؟ مسائل بهداشتی و درمانی 

در چه حدی است؟ آیا عدالت درمانی 

برقرار است؟ معلم ها تا چه مقدار به مراکز 

آموزشی دوردست می روند؟ روزی مردم 

چطور تأمین می شود و رفاه زندگیشان 

چگونه است؟ متأسفانه حوزه خیلی پروای 

این موضوعات را نداشته است. در حالی 

که زمانی حوزه امید مردم جهت پی گیری 

مطالبات معیشت شان بوده است؛ کارگرهایی 

که مورد ظلم کارفرمایشان قرار می گرفتند، 

سراغ مراجع تقلید می آمدند و از طرف 

ایشان یک طومار یا اعتراضی می بردند 

که مسأله حل می شد. اکنون سالیان سال 

است که این ارتباط قطع شده است؛ گویا 

مردم امید چندانی به حوزه ندارند و کسی 

در این گونه مسائل به دنبال این نیست که 

مشکل را به مراجع تقلید ارجاع دهد؛ 

انگار برای مردم جا افتاده است که این ها 

به آخرت ما کار دارند و جهت مطالبات 

دنیوی باید به دولت و قوه ی قضائیه مراجعه 

کنیم، اعتصاب کنیم یا شبکه های اجتماعی 

راه بیندازیم.

اگر حوزویان با بی طرفی پروای معیشت 

مردم را در انتخابات داشته باشند و به جد 

پی گیر آن شوند و مشکالت مردم را با 

 مردم دین دارتر 
ً
بی طرفی مطرح کنند، قطعا

می شوند. این که مردم ببینند که حوزه 

هم ندایی به نفع مردم سر می دهد و از 

بی عدالتی ها می نالدـ  نه این که توجیه کننده 

بی عدالتی ها باشد ـ دین داریشان بیشتر 

می شود. این ها تضعیف نظام جمهوری 

 تقویت است؛ در این 
ً
اسالمی نیست؛ اتفاقا

صورت است که مردم می دانند سیستمی 

قوی مانند حوزه در این مملکت هست 

 مراقب حقوق آنان است؛  اما 
ً
که کامال

اگر مردم بدانند بودجه حوزه ای که به آن 

امیدوار بودند، از دولت تأمین می شود و 

در نتیجه دیگر با حوزه مستقلی روبه رو 

نیستند، به تدریج اعتمادشان هم از بین 

رفته و دین داری مردم نیز تضعیف می شود.

   بعضی از مسائل به صورت عینی 

 آقایی 
ً
در این روزها اتفاق می افتد؛ مثال

یک حرفی را زده است و فرد دیگری 

می گوید چنین حرفی را زده ای؛ در 

صورتی که فقط بخشی از حرف او را 

نقل می کند؛ وظیفه ی روحانیت در 

چنین مواردی چیست؟

اول که این کار اشتباهی است که آقایان 

 حرفی که 
ً
انجام می دهند؛ چون معموال

نسبت می دهند را از زمینه هایش در کالم 
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پاک می کنند و جالب این است که بخش 

زیادی از فریب  ها از نقل ناقص واقعیت 

ناشی می شود و نه از خالف واقع گویی. 

دوست ندارم وارد مصادیق شوم و از کسی 

جانب داری کنم؛ اما این که بخواهیم بگوییم 

که شما این وعده را دادید، آن فرد نیز توضیح 

می دهد که من نگفتم این کار را انجام 

می دهم؛ گفتم که اگر این شرایط فراهم 

شود ما می توانیم این کار را انجام دهیم. 

آن گاه معلوم می شود که من کالم ایشان 

را منقطع کرده ام و جزای جمله شرطیه را 

بدون شرط مطرح کرده ام که نوعی فریب 

است. البته در اینجا دروغ اتفاق نیفتاده 

است؛ ولی فریب واقع شده است. فریب 

 نمی توانید 
ً
چیزی اعّم از دروغ است؛ بعدا

بگویید دروغ گفته؛ چون نشان می دهد که 

درست است؛ اما همچنان فریب است و  

خود این ها عوام فریبی است. البته تبیین 

این مسائل ظریف شاید سخت باشد که 

روحانیت باید همین مسائل را برای مردم 

بگوید و آنان را روشن و این پارامترها را 

معرفی کند؛ نه این که وارد بحث شخصی 

شود و بگوید این صحبت این فرد این گونه 

بوده یا آن گونه نبوده است. مردم در اینجا 

به مالکـ  و نه مصداقـ  نیاز دارند.

    در پایان اگر نکته ای هست بفرمایید.

واقعیت این است که متأسفانه فرهنگ 

مملکت ما به این شکل در آمده است و ما 

هم مدام در حال دامن زدن به آن هستیم. در 

مقاطعی تب یک مسأله  ای ایجاد می شود و 

موضوعی در مقطعی داغ می شود و همان 

زمان تعیین کننده این است که مردم به چه 

کسی رأی خواهند داد.

در برخی از کشورها که در فعالیت های 

سیاسی، سوگیری ها و… ثبات هست، از 

چند ماه قبل از انتخابات می توانید تخمین 

بزنید که چه کسی رأی می آورد؛ اما در 

مملکت ما، کسانی که به آمار دسترسی 

دارند می گویند که تا شب انتخابات 

وضعیت مشخص نیست. این موضوع 

 مهم نیست 
ً
بسیار بدی است؛ یعنی اصال

که چه کسی ۴ سال خدمت یا خیانت 

کرده است؛ بلکه مهم این است که در 

این یک هفته ی آخر چطور توانسته است 

 آقایان 
ً
رأی مردم را جمع کند؛ لذا معموال

برگ برنده شان را برای لحظه ی آخر روی 

میز می زنند.

این مسائل نیاز به تأمل و هم فکری بیشتری 

 در 
ً
دارد؛ اما شاید ریشه در آن دارد که اساسا

کشور ما تحّزب سالم وجود ندارد؛ به این 

معنی که ما در کل سال جریانات سیاسی و 

افراد را بشناسیم و پی گیر مطالبات باشیم. 

البته منظورم از تحّزب، تحّزبی نیست که 

به تعبیر حضرت آقا در ایران بیمار متولد 

شد؛ باید به گونه ای باشد که اگر من به 

حزبی اعتماد داشته باشم، آن حزب هم 

سالم باشد و بدانم که اصول مشخصی را 

گفته است و پای آن می ایستد؛  نه این که 

 شعار باشد. به طور مثال این حزب 
ً
صرفا

ده اصل دارد و همیشه با آن ها موضع گیری 

می کند. در عین حال تیم کارشناسی دارد و 

مسائل را پی گیر است. آن جاست که مردم 

به لیست رأی می دهند. اکنون مردم در 

 به لیست رأی نمی دهند. البته 
ً
ایران نوعا

در این موضوع نباید تنها به تهران توجه 

کرد. اگر این جریان به صورت سالمی 

 تجربه نشان داده است که 

گویا نشانه هایی وجود دارد که مردم 

چندان اقبالی نسبت به کسانی که 

از مراکز رسمی منتسب به حوزه 

حمایت می شوند، نشان نمی دهند 

و این ضربه ی بدتری است به این 

بدنه.
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پی گیری شود، احزاب کار رصد دائمی 

افراد و جریانات را انجام می دهند و مردم 

در حال زندگی عادی خود می دانند که 

 همان اصولی که آن ها 
ً
این حزب دقیقا

می خواهند را پی گیری می کند؛ لذا اگر 

 اعتماد می کنند 
ً
فردی را معرفی کند تقریبا

که ۹۰ درصد همان شخصی است که 

به دنبالش هستند. بنابراین اگر به سمت 

احزاب سالم و خالی از جریان های پشت 

پرده برویم، شاید با انتخاب های بهتری 

روبه رو باشیم. البته اصول این احزاب 

نیز باید روشن و خالی از دروغ باشد. 

در حقیقت باید برای احزاب این اندازه 

احساس امنیت به وجود بیاید که اصول شان 

 اگر اکنون 
ً
را به صراحت بیان کنند؛ مثال

 بگوید که ما به اسالم 
ً
حزبی بیاید و رسما

اعتقاد نداریم، بعید است اجازه فعالیت 

آزاد داشته باشد. یکی از انتقادهای استاد 

مطهری نسبت به مارکسیست ها این بود که 

می گفت شما که به قرآن اعتقاد ندارید، 

چرا از قرآن استفاده می کنید؟! مستقیم 

بگویید مارکسیست هستیم؛ خود را تحت 

پوشش قرآن قرار ندهید.

نکته ی دوم مسأله ای است که خود 

 در سفر به کردستان 
ً
حضرت آقا ظاهرا

 نیز یکی از مراجع تقلید 
ً
فرمودند و اخیرا

به این موضوع اشاره ای داشتند. وضعیت 

 
ً
انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما واقعا

قابل تأمل است. فردی که جامعه شناسی 

خوانده، جریانات را می شناسد و… یک 

حق رأی دارد، من طلبه ای که تمام مدت 

مکاسب می خوانم یک حق رأی دارم و آن 

فردی که زحمت می کشد، رفتگر است 

 فرصت 
ً
و به نظافت شهر می رسد و اصال

نمی کند روزنامه بخواند یا اخبار گوش کند 

نیز یک حق رأی دارد. آیا این روند منطقی 

است؟! البته این درست است که حق رأی 

برای هر فرد یکی است؛ اما آیا امکان آن 

 رئیس 
ً
نبود که آن را قدری بهینه تر کرد؟ مثال

جمهور توسط پارلمان یا مجلسی که در 

هرحال یک الیه نخبه تر هستند انتخاب 

شود. البته در خود مجلس نیز اگر بخواهیم 

دقیق شویم، میزان آرای نمایندگان متفاوت 

 نماینده فالن شهرستان با صد 
ً
است و مثال

هزار رأی، در مجلس حاضر است و یک 

حق رأی دارد؛ ولی فردی که در تهران بیش 

 به 
ً
از یک میلیون رأی آورده است اصال

مجلس راه نیافته است!

شاید یکی از راهکارهای عبور از این 

وضعیت این باشد که رئیس جمهور توسط 

رأی مستقیم مردم انتخاب نشود. بر وضعیت 

فعلی عقالنیت حاکم نیست.  مردم گذشته 

از آن که دقیقه آخر تصمیم شان را برای 

رأی نهایی می کنند، به صورت هیجانی 

هم تصمیم می گیرند.  برای همین مهم 

نیست که این فرد ۲۰ یا ۳۰ سال مشغول 

خدمت به این نظام بوده است یا خیر؛ مهم 

آن است که آیا این فرد در مناظره توانست 

برای یک لحظه آن فرد را عصبانی کند و آن 

 گفت 
ً
فرد در همان لحظه حرفی را اشتباها

یا نه؟ منظور من به هیچ وجه بیان مصادیق 

نیست؛ بلکه منظورم جریان کلی است.

توده مردم هیجانی رأی می دهند؛ اما 

عده ای از افراد که از یک سکون روحی 

برخوردار باشند، آن ضربه ها و تکان های 

لحظه ای را به اندازه ی خودش در محاسبات 

لحاظ می کنند و برای همین، شاید تا حدی 

انتخاب ها یا قضاوت هایشان عاقالنه تر و 

یا به صالح تر باشد.

 اگر به سمت احزاب سالم 

یان های پشت پرده  و خالی از جر

برویم، شاید با انتخاب های بهتری 

روبه رو باشیم. 
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کسی نمی گوید توجه به ارزش های 

اسالمی الزم نیست و همه کسانی که 

در محیط ایرانی اسالمی زندگی می کنند 

فارغ از هر گرایش فکری و سیاسی قائل 

به رعایت اخالق و ارزش های اسالمی 

هستند؛ اما نکته قابل توجه این است 

که اگر دوره های مختلف انتخابات را از 

ابتدای انقالب بررسی کرده باشیم ـ به 

غیر از دوره اول که کمونیست ها هم بودند 

ـ در سایر دوره ها همه شرکت کنندگان 

و انتخاب شوندگان، مسلمان و معتقد 

به نظام بودند؛ اما در بسیاری از اوقات 

اختالف شدیدی با همدیگر داشته و رفتار 

 نقد کرده و همدیگر 
ً
یکدیگر را شدیدا

را به رفتارهای غیردینی متهم می کنند. 

این نشان می دهد که ما در تعاریف و 

ارائه مالک هایی که با رفتار اسالمی و 

اخالقی مطابقت دارد مشکل داشته ایم 

و هنوز در این که کدام رفتار و معیار، 

ما را از ارزش ها دور کرده و یا به آن 

نزدیک می کند ابهام داریم و این خألی 

است که باید درباره آن سرمایه گذاری و 

مذاکره بشود. به نظر می رسد رسانه ها و 

به خصوص رسانه ملی که از مهم ترین 

کانون های فرهنگ سازی در کشور است 

در ارائه این الگو نقش بسیار مهمی دارد 

و باید از روش های مطلوب و مناسب و 

رسانه و بایدها و نبایدهای 
تشویق به حضور حداکثری 

در انتخابات
نگاهی به نقش رسانه ملی در جلب مشارکت مردمی

حجت االسالم و المسلمین محسن الویری

اگرچه همه دلسوزان و عالقه مندان به انقالب معتقدند رسانه ها 
و به طور خاص رسانه ملی باید زمینه مشارکت مردم را فراهم 
کند و دالیل سیاسی و عقلی این خواست نیز واضح است، اما 
این بحث فقط ناظر به انتخابات نیست؛ بلکه در هر جایی که 
نظام نیاز به نمایش و مشارکت جمعیـ  مثل راهپیمایی هاـ  دارد 
باید رسانه ها و همچنین رسانه ملی به ایفای نقش بپردازند.
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مقبول نزد همگان برای ارایه ارزش های 

مشترک  استفاده کند به طوری که الگوی 

سایر رسانه ها بشود.

مطلب دیگر این که غیر از اصل مشارکت 

در انتخابات که تکلیف دینی است، 

پرسش هایی وجود دارد که باید از سوی 

فقها بدانها پاسخ فقهی داده شود؛ از 

جمله این که همه ما به حرمت دروغ یقین 

داریم و به غیر از موارد مصلحت آمیز ـ 

که تعریف خاص خود را دارد و موارد 

خاص استـ  این کار را حرام می دانیم؛ 

اما گاهی مواقع برخی رسانه ها حرف 

یک مرجع تقلید و یا یک صاحب نظر 

حوزوی و دانشگاهی را به گونه ای تقطیع 

می کنند که پخش آن مصداق دروغ و یا 

حتی تهمت به فرد طراح است و معنای 

دیگری از گفته او افاده  می شود که قصد 

گوینده نبوده است.

 فقهایی که درک 
ً
فقهای ما ـ مخصوصا

رسانه ای دارندـ  باید در مورد مصادیق دروغ 

مصلحت آمیز و مواردی مثل جواز پخش 

چهره افراد بدحجاب در ایام انتخابات 

پاسخ فقهی دهند.

   نقش رسانه ها در حضور حداکثری 

مردم در انتخابات

اگرچه همه دلسوزان و عالقه مندان به 

انقالب معتقدند رسانه ها و به طور خاص 

رسانه ملی باید زمینه مشارکت مردم را 

فراهم کند و دالیل سیاسی و عقلی این 

خواست نیز واضح است، اما به نظر بنده 

این بحث فقط ناظر به انتخابات نیست؛ 

بلکه در هر جایی که نظام نیاز به نمایش 

و مشارکت جمعی ـ مثل راهپیمایی ها ـ 

دارد باید رسانه ها و همچنین رسانه ملی 

به ایفای نقش بپردازند. در دفاع از این 

دیدگاه ضروری می بینم که چند شاهد 

تاریخی ذکر کنم؛ دولت پیامبر)ص( 

الگویی همه جانبه برای ماست و ما باید 

رفتارهایی که ایشان در دوران حاکمیت 

خود انجام دادند را مالک قرار دهیم؛ 

ایشان وقتی وارد مدینه شدند، هدف و 

انگیزه خود از تشکیل دولت را افزایش و 

مشارکت حداکثری مردم قرار می دهند 

و این متفاوت با رفتار ایشان در جنبه 

تربیت دینی مردم است. اگر چه غایت 

اصلی پیامبر تربیت دینی مردم است که 

در آن شکی نداریم، اما وقتی وارد عمل 

و میدان کار می شوند گویی که ایشان 

سه هدف را که در راستای هم هستند 

تقطیع و تعیین کرده اند و در پاره ای مقاطع 

یکی از این اهداف را به صورت خاص 

برجسته می کنند. هدف و گام اول ایشان 

معتقدکردن مردم به خدا و تغییر روحیه 

مردم در جهت اعتقاد به توحید و لوازم 

آن است و محل ثبت این باور در قلب 

آنان است. اما پیامبر)ص( به این بسنده 

نکرده و در آغاز اجرای هدف دوم، دامنه 

این باور را از دامنه قلب به ذهن و فکر 

مردم می کشاند؛  تشریح و تبیین این که 

 در دوره های مختلف 

انتخابات از ابتدای انقالبـ  به 

غیر از دوره اول که کمونیست ها 

هم بودندـ   همه شرکت کنندگان و 

انتخاب شوندگان، مسلمان و معتقد به 

نظام بوده اند؛ اما در بسیاری از اوقات 

اختالفات شدیدی با همدیگر داشته و 

همدیگر را به رفتارهای غیردینی متهم 

می کنند. 
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خدا کیست و چرا باید به او اعتقاد داشت، 

نبوت و معاد چیست و چرا باید به آن 

اعتقاد داشت و تبیین مباحث اعتقادی 

برای مردم و تقویت ایمان قلبی آنان. البته 

می دانیم که الزم نیست همه افراد جامعه 

همه جزئیات را به شکل مبسوط بدانند 

و برای برخی ایمان قلبی کفایت می کند 

و ظرفیت بیشتر از این ندارند؛ ولی باید 

کوشید به فراخور ظرفیت، شخص را یک 

گام به بهتر فهمیدن نزدیک کرد. هدف 

سوم ایشان بروز و ظهور ایمان قلبیـ  که 

دیگر پشتوانه ذهنی هم دارد ـ در رفتار 

انسان است. تحقق هر یک از این موارد 

در آحاد جامعه، روش های تبلیغی خاص 

خود را دارد؛ اما ارزش اصلی ایمان قلبی 

است که باید تقویت شود؛ البته اینطور 

نیست که اگر فرد در مرحله اول کامل نشده 

باشد نتواند وارد مرحله دوم شود و تا در 

مرحله دوم به کمال نرسیده باشد نتواند 

وارد مرحله سوم شود و با این توجیه که 

 
ً
مخاطب ما هنوز توجیه نشده است صرفا

یک رفتار خاص از او انتظار داشته باشیم 

و منتظر تکمیل او در همه مراحل باشیم 

و سپس از او انتظار رفتار داشته باشیم. 

کید می کنم منظور من این نیست که  تأ

 پراگماتیسم 
ً
دچار عمل زدگی یا اصطالحا

شویم؛ اما در رفتار پیامبر)ص( می بینیم 

که به رغم کامل نشدن اعتقادی از منظر 

نظری، مردم را در صحنه حاضر می کرد؛ 

اگرچه به هر اندازه پشتوانه نظری، معرفتی 

و قلبی در پس این حضور باشد بهتر و 

ارزشمندتر است؛ اما نباید اداره امور 

جامعه متوقف به تکمیل همه مراحل 

اعتقادی باشد.

همچنین ما مقوله ای داریم تحت عنوان 

»مؤلفة قلوبهم« که تعبیری قرآنی است 

و در رفتار پیامبر هم این را شاهد هستیم 

که کسانی که در مرزهای جهان اسالم 

زندگی می کنند و می توانند برای جامعه 

اسالمی خطرآفرین باشند ـ اگرچه از 

نگرش اسالمی و نبوی، شکل مطلوب، 

ورود به قلب و سپس ذهن و بعد اصالح  

رفتار است  اماـ   پیامبر)ص( با پرداخت 

پول به این مرزداران، رفتار مطلوب را از 

آنان طلب می کند.

در غزوه حنین که پیامبر)ص( بعد از 

فتح مکه  درگیر آن شد نیز دیدیم که ایشان 

بیشتر غنایم جنگ را به آن تعداد محدود 

رزمندگان از شهر مکه ـ که اهالی آن 

تازه اسالم آورده بودند ـ داد و در پاسخ 

به اعتراض اهالی مدینه که بیش از ۹۰  

درصد مشارکت کنندگان در جنگ را 

تشکیل می دادند فرمودند: »من سهم 

شما از غنایم هستم و با شما به مدینه 

 
ً
 می توان با تدابیری موقتا

به دنبال افزایش حضور حداکثری 

مردم بود و سپس سر فرصت بر 

روی افکار آنان کار کرد و معرفت و 

شناخت آنان را افزایش داد.

 گاهی مواقع برخی رسانه ها 

حرف یک مرجع تقلید و یا یک 

صاحب نظر حوزوی و دانشگاهی را 

به گونه ای تقطیع می کنند که پخش آن 

مصداق دروغ و یا حتی تهمت به فرد 

است.
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می کنند و بدحجابی به ارزش تبدیل می شود 

که نتیجه آن هم طرح طنزهای مختلف در 

جامعه بر ضد رسانه ملی است.

در یک جمع بندی به عنوان فردی که 

گاهی دارد،  اندکی از مقوله رسانه  آ

معتقدم با وجود همه این مسائل، 

رسانه ملی این توان را دارد که با اتکا 

به تجربیات بیش از ۳۰ساله پس از 

انقالب، به طور مشخص نظریه کالن 

و کالن تئوری در باب رسانه تولید کند. 

تجربه رسانه ملی می تواند به افزایش 

مشارکت در مناسبت های خاص از جمله 

انتخابات و ارائه نظریه مشارکت افزایی 

منجر شود.

می آیم«. دلیل این کار این بود که پیامبر 

 جلوی مخالفت احتمالی 
ً
می خواست اوال

این تازه مسلمانان را گرفته و دل آنان را 

به اسالم گرم کند. ما در این جا از سوی 

مردم مدینه  شاهد یک رفتار همگرایانه با 

حکومت اسالمیـ  که از مردم مورد انتظار 

استـ  هستیم.

کید می کنم که   تأ
ً
ضمن این که مجددا

رویه رایج ما نباید عمل زدگی باشد، اما 

از طرح این شواهد تاریخی قصد دارم 

بگویم که در مقاطعی که به مشارکت 

کید بر این که عمل مردم  مردم نیاز داریم، تأ

 ضروری 
ً
پشتوانه نظری داشته باشد موقتا

نیست؛ اگرچه وجود این پشتوانه نظری در 

 در مقاطعی که به 

مشارکت مردم نیاز داریم، تأکید 

بر این که عمل مردم پشتوانه 

نظری داشته باشد موقتا ضروری 

نیست؛ اگرچه وجود این پشتوانه 

نظری در مسؤوالن ضروری 

است.  

 
ً
 فقهای ماـ  مخصوصا

فقهایی که درک رسانه ای 

دارندـ  باید در مورد مصادیق 

دروغ مصلحت آمیز و مواردی 

مثل جواز پخش چهره افراد 

بدحجاب در ایام انتخابات 

پاسخ فقهی دهند.

مسؤوالن ضروری است. بنابراین می توان 

 به دنبال افزایش حضور 
ً
با تدابیری موقتا

حداکثری مردم بود و سپس سر فرصت 

بر روی افکار آنان کار کرد و معرفت و 

شناخت آنان را افزایش داد. رسانه ملی و 

سایر رسانه ها باید تالش خود برای افزایش 

باور و اعتقاد قلبی مردم به نظام و این که چرا 

باید در سرنوشت خود مشارکت کنند را در 

همه مقاطع درنظر داشته و انجام دهند.

نکته دیگر این است که هرچند تبلیغات و 

تهییجات در مشارکت تأثیرگذار است، اما 

مشارکت در واقع روندی جاری است که 

همواره باید باشد و در انتخابات ثمره اش 

ظاهر شود. رسانه ها در غیر ایام انتخابات 

هم باید بتوانند مشارکت و اعتماد عمومی 

را جلب کنند؛ اگر در این فرایند نتوانند کار 

خود را به خوبی انجام دهند، به طور طبیعی 

در مناسبت های دیگر چون سابقه ای ندارند 

 در غیر 
ً
نمی توانند نقش آفرینی کنند. مثال

ایام انتخابات، بی حجابی در رسانه ملی 

ضد ارزش است؛ ولی در ایام انتخابات 

برای این که حضور اقشار مختلف را نشان 

بدهند حتی با زنان بدحجاب هم مصاحبه 
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مهم ترین مسأله و در واقع مسأله ی دارای 

اولویت برای رسانه ی ما این است که نگاه 

خودش را نسبت به سیاست اسالمی، 

اصالح کند. این که من می گویم اصالح 

کند دلیلش این هست که در آن چه طی 

این سال ها اتفاق افتادهـ  چه انتخابات و 

چه غیرانتخاباتـ  ما یک مسیر روشن و 

شفافی را ندیدیم و نمی بینیم در رسانه ها؛ 

 صدا و سیما در حوزه ی 
ً
مخصوصا

سیاست اسالمی؛ به عبارت دیگر، صدا 

و سیمای ما در تبیین و ارائه ی سیاست 

اسالمی به عنوان یک الگوی مستقل و یک 

سیاست الهی در جهان، خیلی شفاف 

عمل نکرده و حتی در سطح کشور هم 

این را نمی بینیم؛ یعنی اآلن اگر از مردم که 

بینندگان اصلِی صدا و سیما هستند سؤال 

بشود که به نظر شما سیاست اسالمی با 

سیاست غیراسالمی چه فرقی دارد، من 

بعید می دانم که جواب روشنی بتوانند 

بدهند. بخشی از این مسأله برمی گردد 

به این که در صدا و سیمای ما فضای 

مستقلی برای سیاست اسالمی باز نشده 

است. در واقع سیاست به عنوان یک امر 

عمومی و جهانی تلقی شده و به شکل 

التقاطی ارائه شده است. یک جاهایی 

 تصادفی  
ً
ممکن است که به شکل کامال

بحث هایی از سیاست اسالمی ارائه شده 

باشد؛ یا با توّجه به این که صدا و سیما 

فرمایشات امام و رهبری را پخش کرده، 

ابعادی از سیاست اسالمی تبیین شده 

باشد. اّما به لحاظ کاِر کارشناسی، صدا 

و سیما در حوزه ی سیاست اسالمی به 

نظر من تا حاال از آن انتظاراتی که بوده در 

ضعف رسانه در تبیین فقه، 
فلسفه و اخالق انتخابات

یادداشتی شفاهی از حجت االسالم والمسلمین نجف لک زایی

صدا و سیما باید یک بازنگری بکند در نحوه ی ارائه ی 
سیاست به جامعه؛ باید فضای مستقلی را برای سیاست 
اسالمی و اندیشه ی سیاسی اسالم باز کند که در ضمن آن 
این مجموعه ها بتوانند برای تبیین دیدگاه اسالمی در حوزه ی 
انتخابات هم برنامه ریزی کنند. آن وقت این شاخه های 
مختلفی پیدا می کند؛ یعنی ما باید هم فلسفه ی انتخابات 
را از منظر اسالم تشریح و تبیین کنیم، هم فقه انتخابات را 

و هم اخالِق انتخاباتی را.
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واقع عقب تر حرکت کرده و این را خیلی 

راحت می شود تشخیص داد. شما وقتی 

نگاه می کنید به گروه های سیاسی صدا و 

سیما در شبکه ها و بخش های مختلف 

ـ حتی در رادیویی مثل رادیو معارف ـ  

گروه یا هسته ای به نام سیاست اسالمی 

یا اندیشه ی سیاسی اسالم نداریم.

وقتی در این قسمت ضعیف هستیم، 

طبیعی است که در بحث انتخابات هم 

نمی توانیم دیدگاه روشنی را در  قالب آن 

الگوی اسالمی اش ارائه بکنیم؛ یعنی 

آن چه که از انتخابات در صدا و سیمای 

ما ارائه می شود، غیر از بخش هایی از 

فرمایشات حضرت امام و مقام معظم 

رهبری و یا برخی از بزرگان دیگر، یک کاِر 

سازمان یافته، تئوریک و تبیین شده توسط 

پژوهشگران این عرصه ارائه نمی شود. 

وقتی که این ها را نبینیم، چه بسا صدا و 

سیمای ما به جای این که بیاید در این فضا 

خوب عمل بکند، ممکن است بعضی 

وقت ها فضاهایی را باز بکند به تقلید از 

کشورهای خارجی که در جامعه  زمینه ی 

تنش را فراهم کند.

 ما در فرهنگ اسالمی می گوئیم 
ً
مثال

که غیبت حرام است؛ تهمت زدن حرام 

است. حضرت امام)ره( در کتاب شرح 

چهل حدیث خودشان فرمودند که غیبت 

در اسالم حرام است؛ مکتوب هم باشد 

حرام است؛ یعنی اگر کسی مقاله  یا 

یادداشتی بنویسد و از آن طریق غیبت 

کند هم حرام است؛ در صدا و سیما هم 

اگر کسی بگوید، حرام است.

بنابراین به نظر من صدا و سیما باید 

یک بازنگری بکند در نحوه ی ارائه ی 

سیاست به جامعه؛ باید فضای مستقلی 

را برای سیاست اسالمی و اندیشه ی 

سیاسی اسالم باز کند که در ضمن 

آن این مجموعه ها بتوانند برای تبیین 

دیدگاه اسالمی در حوزه ی انتخابات هم 

برنامه ریزی کنند. آن وقت این شاخه های 

مختلفی پیدا می کند؛ یعنی ما باید هم 

فلسفه ی انتخابات را از منظر اسالم 

تشریح و تبیین کنیم، هم فقه انتخابات 

را و هم اخالِق انتخاباتی را.

بنابراین کاِر رسانه سه محور اساسی 

پیدا می کند. وقتی این سه محور را 

جلوی چشممان می گذاریم، می بینیم 

ی وجود 
ّ

که در هر سه محور، خأل جد

دارد؛ یعنی هنوز  صدا و سیما با فقه 

انتخابات ـ به معنای آن نگاِه شرعی ای 

که باید به انتخابات وجود داشته باشد؛ 

چه از ناحیه ی شرکت کنندگان، چه از 

 آن چه که از انتخابات در 

صدا و سیمای ما ارائه می شود، 

غیر از بخش هایی از فرمایشات 

حضرت امام و مقام معظم رهبری 

و یا برخی از بزرگان دیگر، یک کاِر 

سازمان یافته، تئوریک و تبیین شده 

توسط پژوهشگران این عرصه ارائه 

نمی شود.

 هنوز  صدا و سیما با 

فقه انتخاباتـ  به معنای آن نگاهِ 

شرعی ای که باید به انتخابات 

وجود داشته باشد؛ چه از ناحیه ی 

شرکت کنندگان، چه از جانب نامزدها 

 
ً
و چه از سوی مجریانـ  به شکل کامال

ارتکازی برخورد می کند.
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 این ها راه حلش این نیست؛ باید 
ً
اصال

در خوِد مراکز پژوهشی صدا و سیما، 

 مرکزی چون پژوهش های 
ً
مخصوصا

اسالمی صدا و سیما یا جایی مثل رادیو 

معارف، یا شبکه ی قرآن و معارف، یعنی 

ل کارهای اسالمی 
ّ

آن  بخش هایی که متکف

هستند، این گروه ها به لحاظ پژوهشی 

و اجرایی به شکل مستقل راه بیفتند و 

با کانون های پژوهش سیاست اسالمی 

در حوزه های علمیه ارتباط برقرار کنند؛ 

پروژه تعریف شود تا در درازمدت بتواند 

به نحو بنیادی، حوزه هایی را که ذکر شد 

 اگر به شکل موسمی 
ّ
پوشش بدهد؛ واال

نگاه بکنیم، ده سال دیگر باز در همین 

جایی هستیم که اآلن هستیم.

جانب نامزدها و چه از سوی مجریان ـ 

 ارتکازی برخورد می کند. 
ً
به شکل کامال

ممکن است یک استادی که دارد صحبت 

می کند، یک گریزی هم به این بحث 

داشته باشد؛ بدون این که برایش یک 

برنامه ی مستقلی لحاظ شده باشد؛ با 

پشتوانه ی پژوهشی.

در اخالِق انتخاباتی هم همین طور 

است؛ وزارت کشور یک منشور اخالق 

انتخاباتی تهیه کرد که بازتابی در رسانه ی 

ملی پیدا نکرد. در حالی که رسانه ی ملی 

خودش باید باعث و بانی این اخالق 

انتخاباتی می شد؛ و حتی می توانم بگویم 

نیازمند یک اخالِق انتخاباتی ویژه ی رسانه 

هستیم؛ یعنی غیر از این که رسانه باید 

بیاید این را به شکل عمومی ترویج کند، 

برای خودش هم باید یک منشور اخالق 

انتخاباتی داشته باشد؛ تا برسد به بحث 

فلسفه ی انتخابات که جزو بحث های 

بسیار کلیدی و مهم هست و تصور من 

این است که رسانه در این ها هنوز ورود 

پیدا نکرده و برایش طرح مسأله صورت 

نگرفته؛ چه رسد به این که بخواهد در این 

چهارچوب ها حرکت کند.

 
ً
این ها هم جزو اموری نیست که معموال

رسم شده تا یک چیزی به رسانه گفته 

می شود به لحاظ اسالمی، می گویند که 

خب، حوزه ی علمیه بیاید، ما در خدمتیم! 

 باید در خوِد مراکز 

پژوهشی صدا و سیما، 

 مراکزی چون 
ً
مخصوصا

پژوهش های اسالمی صدا و 

سیما بخش هایی به شکل مستقل 

راه بیفتند و با کانون های پژوهش 

سیاست اسالمی در حوزه های 

علمیه ارتباط برقرار کنند. 
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برگزاری همه پرسی و انتخابات های مکرر 

در جمهوری اسالمی، اعالم موضع مراجع 

تقلید را می طلبید. از این بزرگواران انتظار 

می رفت تا نسخه ای در اختیار مقلدین 

قرار دهند و راهکار سیاسی مشخصی 

را پیش روی آن ها بنهند. برخی مقلدین 

انتظار داشتند تا در این امور نیز به حکم 

مرجع دینی خود قدم بردارند. نسل اول 

از مراجع پس از انقالب اما، در مواجهه 

با این چالش رویکرد یکسانی نداشتند؛ 

برخی از ورود به ماجرای انتخابات سر 

باز زدند و برخی  بر حضور مردم در این 

صحنه ی سیاسی توصیه های مکرر کردند.

در روزهای ۹ و ۱۰ فروردین ماه ۱۳۵۸ 

که همه پرسی جمهوری اسالمی برگزار 

شد، اغلب مراجع و علما نیز در آن شرکت 

کردند. حتی آیت الله سید ابوالقاسم 

خویی اعالمیه ای صادر کرد و با حمایت 

از جمهوری اسالمی، از مردم خواست 

تا در همه پرسی شرکت کنند. ]۱[  آیت الله 

شریعتمداری هم در این رفراندوم شرکت 

کرده بود. مرحوم شریعتمداری اما به 

نحوه ی برگزاری این همه پرسی اعتراض 

داشت؛ وی معتقد بود که به جای »آری« 

یا »نه«، باید امکان انتخاب مردم بین 

گزینه های متعدد وجود داشته باشد. وی 

محدود کردن مردم به انتخاب این دو 

گزینه را روا نمی دانست و پیشنهاد داده 

بود که رأی دهندگان این امکان را داشته 

باشند که گزینه ی دلخواه خود را بر روی 

برگه بنویسند. آیت الله خمینی اما گفته 

بود که »جمهوری اسالمی؛ نه یک کلمه 

کم و نه یک کلمه بیش«. با این وجود، 

مرحوم شریعتمداری نیز در همه پرسی 

جمهوری اسالمی شرکت کرد.

اگرچه غالب مراجع تقلید در این نخستین 

رقابت سیاسی جمهوری اسالمی شرکت 

کردند، اما معدودی هم بودند که به پای 

صندوق آرا نیامدند. آیت الله سید احمد 

خوانساری از مراجعی بود که روی خوشی 

به انتخابات نشان نداد. وی در زمان مبارزه 

با حاکمیت پهلوی نیز، چندان حمایتی 

توصیه های کلی 
و پرهیز از ورود مصداقی

نگاهی به شیوه مواجهه مراجع نسل اول انقالب با انتخابات

سید هادی طباطبایی

مراجع تقلیدی که در زمان مبارزات علیه حاکمیت پهلوی، 
دست بر عصا داشتند و یکی بر نعل می زدند و یکی بر 
میخ می کوبیدند، با پیروزی انقالب اسالمی، دوران ثبات 
سیاسی را انتظار داشتند؛ ولی با چالش های دیگری همچون 

انتخابات مواجه شدند.
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از مبارزین و انقالبیون نکرده بود. مرحوم 

عالمه طباطبایی نیز در هیچ انتخاباتی 

شرکت نکرد. گویی منش و ذائقه ی دینِی 

وی با سیاست چندان قرابتی نداشت. 

مصطفی ملکیان در این خصوص گفته است 

 دینداران متفاوت است؛ 
ِ

که سلیقه و سنخ

برخی درون گرا هستند و سبک دینی ای 

که درونشان را تقویت کند می پسندد و 

برخی برون گرایند و فعالیت های دینی 

جمعی را دنبال می کنند. وی سپس در 

تمایزی که میان سبک دینی امام خمینی 

و عالمه طباطبایی می نهد این گونه عنوان 

می کند: »فکر می کنید اگر امام ده جلسه 

درس تشکیل می داد، می توانست عالمه 

طباطبایی را انقالبی کند تا بریزد، بگیرد، 

ببندد، انقالبی کند و رژیمی را عوض 

کند؟ این کار شدنی نبود. امام توان و سنخ 

روانی خاصی داشت و عالمه، سنخ روانی 

دیگری داشت«.  ]۲[ 

در این میان، آیت الله سید محمد روحانی 

نیز از شرکت در انتخابات ها خودداری 

می کرد. وی پیش از انقالب نیز موافقتی با 

حرکت های انقالبی و سیاسی امام خمینی 

نداشت. آیت الله سید رضا صدر نیز از 

روحانیون مطرحی بود که با صندوق های 

رأی جمهوری اسالمی قهر کرده بود.

با این وجود اما، غالب مراجع عظام 

در همه پرسی جمهوری اسالمی و قانون 

اساسی شرکت کرده بودند. حضرات آیات 

گلپایگانی، مرعشی نجفی، سید حسن 

طباطبایی قمی، سید محمد شیرازی، سید 

عبدالله شیرازی، سید صادق روحانی و 

میرزا هاشم آملی از جمله افرادی بودند 

که در رفراندم جمهوری اسالمی شرکت 

کردند. هرچند این تنها دوره ای بود که 

حضرات مراجع، رأی خود را آشکار ساختند 

و رأی »آری« خود بر جمهوری اسالمی را 

برمال کردند.  پس از این اما، اگر توصیه و 

کیدی بر حضور در انتخابات داشتند،  تأ

بدون ذکر نام نامزدها بود.

در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، 

ابوالحسن بنی صدر نزد امام خمینی رفت 

و پس از دیدار با ایشان اعالم کرد که نامزد 

انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. 

از بیت آیت الله خمینی اما هیچ گاه توصیه 

و تأییدی بر انتخاب ایشان صورت نگرفته 

بود. در این دوره ی نخست از انتخابات 

ریاست جمهوری، درخواست های مکرری 

به بیت مراجع سرازیر می شد تا کاندید 

مشخصی را تأیید کنند. بیوت مراجع اما 

دست رد بر این خواسته می زدند. از بیت 

آیت الله شریعتمداری بیانیه ای صادر شد 

که »مردم برای شرکت در انتخابات آزاد 

هستند و ایشان نظر خاصی ندارند«. ]۳[ 

برخی ظن و گمان ها در خصوص رأی 

آیت الله گلپایگانی و حمایت ایشان از 

نامزدی مشخص هم سبب شد تا بیت ایشان 

واکنش نشان دهد و ساحت مرجعیت را از 

این امر مبّرا کند؛ از دفتر آیت الله گلپایگانی 

پیام رسید که »من نسبت به شخص خاصی 

اظهار نظر نکرده ام«. توصیه ی آیت الله 

گلپایگانی این بود: »به شخصی که شایسته 

گاه، مدیر و مدّبر و صد در صد مسلمان  و آ

که خود را در برابر خدا و اولیای اسالم متعهد 

و مسئول بداند، از احکام الهی برداشت 

نادرست نداشته باشد رأی دهند…«.  ]۴[ 

 برخی ظن و گمان ها در 

خصوص رأی آیت الله سید 

محمدرضا گلپایگانی و حمایت 

ایشان از نامزدی مشخص هم 

سبب شد تا بیت ایشان واکنش 

نشان دهد و ساحت مرجعیت را 

از این امر مبّرا کند. 
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در این دوره اگرچه روحانیونی چون 

آیت الله پسندیده )برادر امام خمینی(، 

آیت الله دستغیب )امام جمعه شیراز( و 

سید جالل الدین طاهری )امام جمعه 

اصفهان( از ابوالحسن بنی صدر حمایت 

کردند،  اما مراجع عظام هیچ گاه به معرفی 

کاندید مشخصی نپرداختند. منش صحیح 

مراجع چنین بود و این امر سیاسی را به 

انتخاب مردمی وا نهاده بودند. آن ها بر 

توصیه هایی کلی در انتخاب فردی صالح 

کید داشتند. تأ

در زمانه ای که زخم ابوالحسن بنی 

صدر بر پیکر جمهوری اسالمی هنوز 

التیام نیافته بود، امام خمینی مالک های 

انتخاب رئیس جمهوری را برای دور دوم 

این گونه برمی شمرد: »االن ما مبتال به 

مسائلی هستیم در این کشور. حفظ اسالم 

این است که ما یک رئیس جمهوری که 

الاقل اعتقاد به اسالم داشته باشد، متعهد 

باشد برای اسالم. بشناسید که این آدم 

متعهدی است که مبادا مبتال بشویم به 

یک نفر نابابی که ما را بخواهد بکشد، 

ببرد به طرف امریکا…«. ]۵[  آیت الله 

سید محمدرضا گلپایگانی نیز حضور 

 واجب دانسته بود تا 
ً
در انتخابات را شرعا

نظام جمهوری اسالمی بار دیگر تقویت 

گردد. ]۶[  آیت الله مرعشی نجفی نیز 

حضور در این انتخابات را واجب دانسته 

بود تا اتحاد و اتفاق مردم تثبیت گردد. ]۷[ 

مراجع نسل اول انقالب در مواجهه با 

امر انتخابات کوشیدند تا ضرورت زمانه 

را یادآور شوند و مردم را بر حضور در 

این عرصه ترغیب کنند؛ اگرچه برخی از 

مراجع چون سید صادق روحانی و سید 

حسن طباطبایی قمی، دیگر در انتخابات 

شرکت نمی کردند، اما مراجعی چون 

آیت الله محمدعلی اراکی  به ضرورت 

حضور در انتخابات پای می فشردند. پس 

از ارتحال امام خمینی و در پنجمین دوره 

از انتخابات ریاست جمهوری، با توجه 

به قابل پیش بینی بودن نتیجه انتخابات و 

احتمال کاهش مشارکت،  آیت الله اراکی 

شرکت در انتخابات را از اهم فرائض و 

م شرعی اعالم کرده بود. 
ّ
وظیفه ی مسل

آیت الله مرعشی نجفی نیز از مردم خواسته 

بود به جهانیان ثابت کنند راهی که رهبر 

فقید انقالب ترسیم کرده اند، تحت هیچ 

شرایطی تغییرپذیر نیست. ]۸[ 

مرجعیت نسل اول انقالب، چنین روّیه ای 

 با انتخابات 
ً
پیشه کرده بود. برخی اساسا

موافقتی نداشتند و ذائقه ی فقهی دیگری 

را می پسندیدند. اما آن ها که پای در عرصه 

نهادند نیز، نه به جانب فردی میل می کردند 

و نه از نامزدی مشخص سخن به میان 

می آوردند. مراجع عظام، این امر مردمی 

 به مردم حواله داده بودند. آن ها 
ً
را کامال

منش و روش درستی را برگزیده بودند؛ 

منشی که می تواند تا همیشه ی ایام مورد 

تأسی قرار گیرد.

پانوشت ها
۱. نقل از غروب خورشید فقاهت، شرح احوال آیت الله 

العظمی خویی.

۲. ملکیان، مصطفی، در رهگذار باد و نگهبان الله، ج۲، ص۲۰۳.

۳. روزنامه اطالعات، ۵۸/۱۱/۲.

۴. حاج سید جوادی، سید فرید، روایت انتخابات، بررسی ۸ 

دوره انتخابات ریاست جمهوری، ص۵۲.

۵. صحیفه امام، ج۱۵.

۶. حاج سید جوادی، سید فرید، همان جا، ص۹۰.

۷. همان.

۸. روزنامه کیهان، ۶۸/۵/۵.

 آیت الله سید محمدرضا 

گلپایگانی نیز حضور در انتخابات 

 واجب دانسته بود تا 
ً
را شرعا

نظام جمهوری اسالمی بار دیگر 

تقویت گردد.  
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   در ابتدای گفت وگو اگر مایل 

باشید از این سؤال شروع کنیم که 

تأثیر حضور روحانیت در جهت دهی 

سیاسی جامعه به ویژه انتخابات چقدر 

 روحانیت نقش 
ً
مهم است و آیا اساسا

مؤثری دارد یا نه؟

 باید گفت که رسالت روحانیت 
ً
صراحتا

خیلی پررنگ است. در هرحال در 

جامعه ای که روحانیت همیشه در تاریخ 

آن نقش آفرین بوده است، از میان همه ی 

گروه های سیاسی که در تاریخ سیاست این 

مملکت کار می کردند، افرادی که عاقل 

و همه جانبه نگر بودند به نقش روحانیت 

توجه ویژه ای داشته اند. نقش روحانیت 

نیز هم می تواند در جهت دهی سیاسی و 

هم نحوه ی تحوالت سیاسی در نظر گرفته 

شود؛ یعنی اگر اتفاقی بخواهد در این 

مملکت رقم بخورد، روحانیت به عنوان 

یک جریان ریشه دار و تاریخی قابل حذف 

 روحانیت باید در نظر گرفته 
ً
نیست و حتما

شود. این نکته را هم باید دقت داشته باشیم 

که در تحوالت سیاسی، روحانیت باید 

مراقب باشد که خود را هزینه ی چه نوع 

تحولی می کند؛ هم باید به حوزه های 

دینی و وحیانی تسلط داشته باشد و هم 

به واقعیت های زمانه اشراف کافی داشته 

باشد؛ این که چطور واقعیت های زمانه را 

بر آیات و روایات و آموزه های دینی تطبیق 

دهیم تا جامعه از هر دو سمت لطمه نخورد 

بسیار مهم است.

همه ی کسانی که عاقالنه می خواهند 

 
ً
در این جامعه تحولی رقم بخورد، قطعا

نقش روحانیت را نیز در نظر می گیرند. 

در انقالب اسالمی نیز نقش روحانیت در 

بسیج مردم و جهت دهی دینی به انقالب 

بسیار برجسته بود؛ هرچند گروه های 

هیچ کاندیدایی 
مصون از خطا نیست
گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین محمدتقی اسالمی

نقش آفرینی اخالقی حوزویان در وقابع 
سیاسی از جمله انتخابات موضوعی 
است که با حجت االسالم والمسلمین 
محمدتقی اسالمی در میان گذاشته ایم. 
وی عضو گروه اخالق و تربیت اسالمی 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
است و تألیفات متعددی در زمینه 

اخالق دارد.
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دیگر نیز نقش داشتند که باید آن ها را نیز 

در نظر گرفت و حتی اکنون هم نباید در 

این موضوع و تداوم انقالب نقش دیگران 

را انکار کرد؛ اما به عنوان روحانیت باید به 

نقش خودمان توجه اصیلی داشته باشیم.

اگر بخواهم خالصه عرض کنم، انتخابات 

پس از پیروزی انقالب شکوه مند اسالمی در 

ایران، به عنوان یک فرآیندی که همواره این 

نظام و حکومت را به روزرسانی می کند و به 

جلو می برد تعریف شده است؛ همان طور 

که می گوییم که خداوند عالوه بر این که  

خالق است، همواره عنایت او  ادامه دارد 

که این خلقت را تکمیل کند، ما روحانیت 

هم همان طور که در اتفاق مبارک انقالب 

که شروعی برای یک جریان ادامه دار بود 

نقش داشتیم، باید در این ادامه ی مسیر 

نیز نقش خود را دقیق ایفا کنیم.

   یکی از اقدامات جالب توجه 

جمعی از فضالی حوزه، نگارش »منشور 

اخالقی انتخابات« بود که شما که نقش 

 
ً
محوری در این پروژه داشتید. لطفا

در این مورد بیش تر توضیح بفرمایید.

ما در سال ۸۸ و پیش از انتخابات سال 

۸۸، این توانمندی را از خود نشان دادیم. 

البته این که لفظ »ما« را به کار می برم به این 

علت است که شخص بنده تنها مدیریت 

پروژه را بر عهده داشتم. در گروه اخالق نیز 

به عنوان سرگروه تیم اخالق نقش داشتم. به 

این دلیل که چند تیم در تدوین این منشور 

مشارکت داشتند، ما در همین جاـ  پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ دفتر تبلیغات اسالمیـ  از 

دوستان مطالعات اجتماعی و اندیشه ی 

سیاسی استفاده کردیم و خودمان نیز بودیم. 

گروه چهارم هم دوستان فقه و حقوق بودند 

که درگیر این موضوع شدند. مطالعات خود 

را مباحثه می کردیم و به برون داد تبدیل 

می کردیم که به صورت  بندهای منشور 

در این مکتوب مختصر ذکر شده است. 

البته برون داد پیشانی منشور است؛ حدود 

۶۰۰-۵۰۰ صفحه مستندات آن است؛ 

اما آن چه بین اقشار جامعه و عناصر درگیر 

با انتخابات پخش می شود، همین است 

که اکنون در خدمت شماست. ما در آن جا 

رصد کردیم و این توانمندی را از خود نشان 

دادیم که بتوانیم برخی از آسیب ها را که به 

دلیل درگیری ها بین جناح های سیاسی و 

مچ گیری های ضداخالقی ـ که به سمت 

رقم زدن یک انتخابات غیر یا ضداخالقی 

پیش می رفتـ  را از قبل پیش بینی کنیم. آن 

پیش بینی منجر به تدوین این منشور شد.

 نشان دادن ارزش ها 
ً
کارکرد این منشور صرفا

و آموزه هاست. نهادهای اجرایی و تبلیغی 

که باید پشت این قضیه می بودند ـ مانند 

صدا و سیما و حتی خود وزارت کشور که 

بانی و به نحوی پیشنهاددهنده هم بودـ  به 

میزان نیاز همراهی نکردند. ما در همان زمان 

پیشنهاد دادیم که چهار کاندیدا به عنوان 

آموزش  این منشور حضور پیدا کنند و این 

منشور را آموزش ببینند و پیش از آن که به 

عرصه ی انتخابات وارد شوند، نکات به آن ها 

 این که برخی از حرکات 
ً
گوشزد شود؛ مثال

ممکن است آسیب  اخالقی داشته باشد و 

به لحاظ آوازه ی جهانی برای جمهوری 

اسالمی خوب نباشد. جمهوری اسالمی 

نظامی است که در آخر قرن بیستم انقالب 

اسالمی در آن رخ داد و  توجه دینی دنیا 

  در تحوالت سیاسی، 

روحانیت باید مراقب باشد که خود را 

هزینه ی چه نوع تحولی می کند؛ هم 

باید به حوزه های دینی و وحیانی تسلط 

داشته باشد و هم به واقعیت های زمانه 

اشراف کافی داشته باشد.   
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هم حل نخواهد شد و دوباره به مشکل 

برمی خورید و می پرسید چرا مردم، نامزدها 

و احزاب به این قانون عمل نمی کنند؟ به این 

دلیل که همیشه تعهد اخالقی و وجدانی 

عامل عمل به قانون است؛ اگر این نباشد 

خیلی نمی توان انتظار داشت.

یک دلیل این است؛ دلیل دیگر نحوه ی تدوین 

قانون است؛ این که شما چه چیزی را تبدیل به 

 چیزی که حساسیت 
ً
قانون می کنید؛ آیا واقعا

بیشتری دارد را در نظر می گیرید و یا آن چه 

به لحاظ اخالقی حساسیت کم تری دارد را 

الزام می کنید؟ پیش از آن موارد دیگری وجود 

دارد که باید شما در نظر بگیرید؛ مالحظات 

اخالقی حتی در تدوین خود قانون نیز نقش 

دارد؛ تا جایی که به عمل )تعهِد به قانون( برسد.

را جلب کرد؛ آن هم در زمانی که دنیا به 

سمت سکوالر شدن می رفت. اکنون اگر آثار 

اندیشمندان سکوالر را که پس از ۱۹۸۰-

۱۹۷۰ بودند، مشاهده کنیم، یکی از نقاط 

عطفی که دوباره توجه دنیا را به دین جلب 

کرد، انقالب اسالمی ایران بود. نظامی که به 

لحاظ توجه دینی چنین آبرویی در دنیا دارد، 

به یک باره با برخوردهایی مواجه می شود 

که شاید در بسیاری از انتخابات های دنیا 

تا آن روز دیده نشده بود. لذا اگر این منشور 

به صورت جدی پیگیری می شد، شاید 

می شد نتیجه ی بهتری گرفت.

در هرحال این کاری است که از دست ما 

برمی آید؛ ما باید به وظیفه ی خود و دیگران 

نیز به وظیفه ی خود عمل کنند؛ این نکته ی 

این منشور است. من فکر می کنم با این  که 

این منشور در زمان دولت سابق تدوین 

شده است؛ اما یک منشور از پایین به باال 

و نه از باال به پایین بوده است؛ لذا هنوز 

زنده است؛ با این که ۸ سال از تاریخ آن 

می گذرد، بندهایش هنوز گویا هستند؛ 

گرچه هیچ منشوری، منشور نهایی نیست و 

باید آن را پس از هر انتخابات به روزرسانی 

کرد؛ این که همان طور مانده است به دلیل 

عدم استقبال مسئوالن بوده است.

فرض کنید دولت بعدی روی منشور 

حقوق شهروندی متمرکز شد؛ یکی از 

مشکالتی که ما در پرونده ی مباحثات 

منشورات اخالقی داشتیم، همین بحث 

عدم کفایت حقوق بود؛ این که تا زمانی که 

اخالق نباشد حقوق و قانون کافی نیست. 

بنده با حضور برخی مسئولین کارگاه هایی 

در تهران داشتم؛ وزیر کشور که در آن زمان 

جناب آقای پورمحمدی بودند، اخالق 

را  مستحب -و نه الزامی – می دانستند 

و  می گفتند که واجبات ما انجام نشده 

است؛ ایشان حقوق را واجب می دانستند.

 
ً
همچنین در دولت های بعدی نیز ظاهرا

تساوی حقوق با اخالق و اندیشه  است که 

فکر می کنیم اگر به لحاظ حقوقی و قانونی 

مسائل را حل کنیم، آن گاه مشکل اخالق 

حل می شود. این فکری است که هنوز 

از جانب تصمیم گیرندگان دولت فعلی 

وجود دارد. ما هم معتقد هستیم که بدون 

اخالق، نمی شود به قانون اکتفا کرد. مشکل 

اصلی و اساسی فرآیندهای حساسی مانند 

انتخابات، کماکان مشکل اخالقی است. 

نمی خواهم مشکالت قانونی را نفی کنم؛ 

اما اگر شما مشکالت قانونی را پیش از 

پرداختن به مسائل اخالقی حل کنید، باز 

  اگر شما مشکالت قانونی 

را پیش از پرداختن به مسائل 

اخالقی حل کنید، باز به مشکل 

برمی خورید و می پرسید چرا مردم، 

نامزدها و احزاب به این قانون عمل 

نمی کنند؟ به این دلیل که همیشه 

تعهد اخالقی و وجدانی عامل 

عمل به قانون است.
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   تشکر از توضیحی که دادید. 

 
ً
اگر صالح می دانید توصیه هایی کامال

کاربردی برای رعایت اخالق انتخاباتی 

بفرمائید.

من چند نکته را که به نظرم می رسد جهت 

آرام کردن فضای گفت وگوی انتخاباتی 

ـ نه گفت وگوی مناظرات نامزدها ـ نیاز 

است مطرح می کنم؛ چون اکنون آسیبی 

که در زمان تبلیغات انتخاباتی وجود 

دارد، درگیری هایی است که من با شما 

به عنوان طرفدار دو نامزد رقیب داریم؛ که 

متأسفانه بداخالقی های برجسته ای ایجاد 

می شود. خود من یکی از کانال ها را حذف 

کردم؛ با این که آقایان طالب و روحانیون 

بودند؛ چون می دیدم تندی های عجیب 

و نگاه های حذفی و ناآرامی بسیاری در 

آن جا وجود داشت؛ این شایسته ی یک نهاد 

معنویت بخش به جامعه نیست.

   کانال حوزوی طلبگی بود؟

بله؛ مربوط به حوزه و روحانیت بود؛ 

چون دیدم نمی توانم تغییری ایجاد کنم 

از آن جا بیرون رفتم.

بنابراین چند نکته ای که می خواهم برای 

اخالق گفت وگوی انتخاباتی بگویم، ناظر 

به گفت وگوی شهروندان با یکدیگر است؛ 

یعنی مردم را در نظر بگیرید که با یکدیگر 

مخالفت هایی دارند.

یکی این است که اگر ما بخواهیم در 

فضای سیاسی آرام باشیم، باید واقع بین، 

آینده نگر و دوراندیش باشیم.

   منظور شما از آرام این است که 

علی رغم ورود به مسائل سیاسی، یک 

آرامش درونی داشته باشیم؛ نه آرامش 

به معنای سکوت کردن؟

بله؛ منظور آرامش روحیـ  روانی است؛ 

 ممکن است من به یک باره با شما که 
ً
مثال

برادر دینی من هستید و مشترکات زیادی با 

یکدیگر داریم، درگیر شویم و به یکدیگر 

برچسب بزنیم؛ همدیگر را فاسق بخوانیم 

یا به یکدیگر در نماز جماعت اقتدا نکنیم. 

این ها پیامدهای عجیبی است که شایسته 

نیست. فرآیند انتخابات در جهت دچار 

کردن ما به این وضعیت نیامده است. پس 

اولین نکته این است که واقع بین، آینده نگر و 

دوراندیش باشیم؛ فکر و اندیشه ی خودمان 

را به این جا و اکنون منحصر نکنیم.

دومین نکته این که خیلی نگران و خیلی 

هم امیدوار نباشیم. برای توضیح این نکته 

فکر می کنم باید گزاره ی »انتخاب کاندیدای 

اصلح« را به »انتخاب کاندیدای بد از 

میان کاندیداهای بدتر« تبدیل کنیم. اگر 
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من بگویم اصلح، در واقع در حال مقایسه 

کاندیداها با یک تراز معصوم هستم؛ در 

حالی که کاندیدای اصلح، معصوم است. 

اگر شما بگویید که بین صالح و اصلح، 

آفاتی به دنبال دارد. این آموزه، آموزه ی 

مقدسی است. ما عقیده داریم که انسان 

کامل، انسان معصوم است. از تراز معصوم 

که پایین تر بیاییم، باید این واقعیت را در 

 خطا 
ً
نظر بگیریم که انسان ها معموال

می کنند؛ گرچه می گوییم جایزالخطا به 

معنای ممکن الخطاست نه واجب الخطا؛ 

 
ً
اما اگر واقعیت را در نظر بگیریم، معموال

از قضیه ی خطا، بسیار استفاده می کنیم. 

اگر این نکته که انتخاب ما بین بد و بدتر 

است را درنظر نگیریم، مجبوری بگوییم 

این کاندیدایی که من به آن رسیده ام اصلح 

و آن کاندیدایی که به آن نرسیدم صالح یا 

فاسد است! چون واقعیت این است که پس 

از هر انتخاباتی، مشاهده می کنید این افراد 

ـ در گذر زمانـ  مصون از خطا نیستند.

   تحّیرهای بسیار عجیبی ایجاد 

می شود.

این باعث می شود که شما به یک باره 

دچار یأس و ناامیدی شوید و بگویید که 

هرکس به آن جا می رود فراموش می کند که 

چه وعده ای داده است؛ چرا این شخص را 

آورده است و آن شخص را برده است و… 

اگر شما از ابتدا خود را آماده کرده بودید، 

نباید تا این مقدار با دیگران درگیر می شدید 

که بگویید آن چه من می گویم در آسمان و 

آن چه شما می گویید در جهنم است؛ نه 

این که هنگامی که متوجه شدید این طور 

نیست ناامید شوید؛ باید بپذیریم که من 

کسی را در نظر گرفتم که فکر می کردم که 

خطاهایش از لحاظ سیاسی و اجتماعی 

ـ گرچه خطاکار است ـ از دیگران کمتر 

است. در عالم سیاست، دیدن خطا، 

پیش بینی کردن آن و آمادگی برای دیدن آن 

از دیگران، امروز مرا آرام و واقع بین می کند 

و در آینده نیز اگر اتفاقی افتاد خیلی دچار 

سرخوردگی شدید نخواهم شد و خواهم 

توانست پاسخگوی دیگران  باشم. فرض 

کنید من کاندیدایی را به فرزندان یا خانواده 

معرفی کرده ام؛ اگر در آینده دیدند که این 

کاندیدا آن کاری که ما می گفتیم را انجام 

 
ً
نداد، می توانیم بگوییم که ما نگفتیم حتما

این کار را انجام می دهد؛ بلکه امید به 

انجام این کار داشتیم.

   البته شاید گزینه ی متعادل تری از 

انتخاب بین »بد و بدتر« نیز وجود داشته 

باشد؛ عبارت »بد و بدتر« مقداری 

شوکه کننده است. شاید عبارت »خیر 

الموجودین« بهتر باشد؛ چون موجود 

یک مسئله ی خنثی را پیرامون آن هایی که 

هستند می رساند و بحث ارزش گذاری  

نیست؛ نه صالح هستند و نه بد؛ یعنی در 

بین موجودین این فرد بهتر است. اما در 

نهایت با منظور شما که »اصلح و صالح« 

را نگوییم که آن بار معنوی را ایجاد نکند که 

بعدها عوارض داشته باشد موافق هستم.

من نفی نمی کنم؛ شما می توانید با هر 

تاکتیک و اصطالحی آن چیزی که من در 

ذهن دارم را توجیه کنید؛ اما باید واقعیت 

   در عالم سیاست، دیدن 

خطا، پیش بینی کردن آن و آمادگی 

برای دیدن آن از دیگران، امروز مرا 

آرام و واقع بین می کند و در آینده 

نیز اگر اتفاقی افتاد خیلی دچار 

سرخوردگی شدید نخواهم شد 

و خواهم توانست پاسخگوی 

دیگران  باشم.  
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را نیز در نظر بگیرید. در پرونده ی همه ی 

آقایانی که در عرصه ی مدیریت کشور قرار 

می گیرند، نقاط منفی وجود دارد؛ اگر من 

بیایم و در مباحثه با شما بگویم که این 

فردی که می گویید این بدی ها را دارد، 

در نهایت به جایی می رسید که باالخره 

بد است دیگر! من اگر بخواهم قبول نکنم 

می گویم چه کسی گفته این فرد بد است؟ 

در حالی که هدف صحبتم این بوده است 

که این از چیزی که شما می گویید، بهتر 

است؛ یا  این بدتر است و این یکی بد.

نکته ی بعدی این که حقیقت با مخالفت 

دیگران از بین نمی رود. من فکر می کنم آن 

چیزی که می اندیشم با حقیقت مطابق است؛ 

حاال این آقا یا متوجه نمی شود و یا متوجه 

می شود و خدای ناخواسته عناد می ورزد؛ 

در این صورت من نباید نگران باشم؛ چون 

با عنادورزیدن، مخالفت کردن دیگران 

و… حقیقت تغییر نمی یابد. ممکن است 

مبارزات حق طلبانه زودبازده نباشند. شما 

نباید توقع داشته باشید حقیقتی که شما به 

آن می اندیشید، خود را در همین انتخابات 

نشان دهد؛ ممکن است هنوز زمان آن نرسیده 

باشد. شما تالش فکری خود را انجام می دهید 

و حقیقتی که به آن رسیدید را تبلیغ می کنید، 

بیان می کنید و روی آن بحث می کنید؛ اما 

باید آمادگی پذیرفته نشدن آن را نیز داشته 

باشید. مگر از اتفاقی که در ماجرای کربال 

 با 
ً
س تر داریم؟ ظاهرا

ّ
انی تر و مقد

ّ
افتاد، حق

شکست مواجه شد؛ اما پس از آن دنیا را فرا 

گرفت و حقیقت خود را نشان داد. بسیاری 

از مبارزات حق طلبانه ی دنیا هنوز پس از 

۲۵۰-۱۰۰ سال در حال گذر است و به 

تثبیت نرسیده است. بنابراین این را در نظر 

داشته باشیم که مبارزات حق طلبانه زودبازده 

نیستند و حقیقت با مخالفت دیگران از بین 

نخواهد رفت.

نکته ی بعدی این که روشن اندیش باشیم؛ 

 در بین ایده های مختلف 
ً
حقیقت معموال

مشترک است؛ به این معنا که گاهی شما 

با فردی بحث می کنید و می بینید که این 

فرد هم در حال بیان بخشی از واقعیت 

است؛ اگر واقع بین و روشن اندیش باشید 

و نخواهید دریچه ی ذهن خود را بسته نگه 

دارید متوجه می شوید که حقیقت یک 

مسأله ی سّیالی است که بخشی از آن در 

ذهن این آقا و بخش دیگر آن در ذهن من 

است؛ گویا من باید آن بخش را از ایشان 

بگیرم و بخش دیگر را از فکر خودم به 

آن اضافه کنم. ممکن است در اندیشه ی 

مخالف من بهره هایی از حقیقت وجود 

داشته باشد؛ پس باید این آمادگی را داشته 

انیت هایی هست که 
ّ

باشم که بپذیرم حق

تاکنون در اندیشه ی من نبوده و این آقا یا 

خانم به آن رسیده است و من باید به این 

مسأله توجه کنم. اگر به این مسأله توجه 

کنیم، روشن اندیش ـ به معنای صحیح 

کلمه ـ  خواهیم شد و نیز به آرامش 

خواهیم رسید و همیشه آماده ی شنیدن 

افکار مختلف خواهیم بود.

   البته گاه تصور می شود این روحیه 

 در بین 
ً
  »حقیقت« معموال

ایده های مختلف مشترک است؛ 

به این معنا که گاهی شما با فردی 

بحث می کنید و می بینید که این فرد 

هم در حال بیان بخشی از واقعیت 

است. ممکن است در اندیشه ی 

مخالف من بهره هایی از حقیقت 

وجود داشته باشد؛ پس باید این 

آمادگی را داشته باشم که بپذیرم 

انیت هایی هست که تاکنون در 
ّ

حق

اندیشه ی من نبوده.
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نشأت گرفته از سست اندیشی افراد 

و نداشتن اراده ی قوی برای دفاع از 

انیت است!
ّ

حق

بله؛ این تمرین می خواهد. متأسفانه در 

فرهنگ و نحوه ی تربیت ما مسأله بدین گونه 

است که اگر شما به طرف مقابل حق بدهید، 

به این معناست که نتوانستید از خودتان 

دفاع کنید؛ اما این با تأّنی حل می شود. 

ممکن هم هست که طرف مقابل شما 

روشن اندیش نباشد؛ اما این از مسئولیت 

روشن  اندیشی شما کسر نمی کند؛ شما باید 

با روشن اندیشی خودتان به او یاد بدهید.

مورد بعدی این است که به نفس تفکر 

و اندیشه، هرچند مخالف باشد احترام 

بگذاریم. همه بی تفاوت نیستند؛ ممکن 

است فردی با همان چیزهایی که بلد است 

و می فهمد در حال تفکر برای آینده ی این 

مملکت است و  در حال ایفای نقش برای 

فهم خود است؛ همین ارزشمند است. زمانی 

که ما تبلیغ می رفتیم، وقتی به دانشجویان 

می گفتیم سؤال مطرح کنند، دانشجویی 

بود که هیچ سؤالی نداشت؛ اما دانشجویی 

بود که می آمد و  شبهه و اعتراض مطرح 

می کرد؛ می گفت که نباید این طور باشد؛ 

این خود منشأ بحثی می شد و ما گاهی شب 

تا صبح بحث می کردیم. این ارزشمند 

است؛ در مقایسه با دانشجویی که ما 

باید از او سؤال کنیم که باالخره برای شما 

حکومت یزید و امام حسین تفاوتی دارد 

 ارسال رسل، انذار کتب و… 
ً
یا نه؟ اصال

برای شما تفاوتی دارد؟ باالخره اندیشیدن 

کار دشواری است و این فرد خود را در این 

دشواری قرار داده و در حال تالش کردن 

است. بنابراین باید ارزش اندیشه راـ  ولو 

این که مخالف باشد ـ در نظر گرفته و به 

آن احترام بگذاریم.

نکته ی بعدی این که بکوشیم که درک 

درستی از حساسیت های دیگران داشته 

باشیم و بتوانیم خود را در جایگاه آنان 

 من انسانی هستم که فکر 
ً
قرار دهیم؛ مثال

می کنم مقداری دنیادیده ترم؛ اما فردی 

هست که نسبت به صحبت هایی احساس 

خطر می کند؛ من باید بتوانم متوجه شوم 

که چرا احساس خطر می کند؛ باید خود را 

در جایگاه او قرار دهم؛ باید با خود بگویم 

اگر من هم این احساس خطر را می کردم، 

چه برخوردی را می پسندیدم. این مسأله 

را بزرگان اخالق مانند فیض کاشانی در 

آثار اخالقی خود آورده اند که برای درمان 

غضب، باید بتوانید خود را در شرایط فردی 

که غضب کرده قرار دهید. برخی فیسلوفان 

اخالق در غرب نیز  توانمندی قراردادن خود 

به جای دیگران و درک حساسیت دیگران را 

به عنوان فضیلت اخالقی معرفی کرده اند؛ 

حساسیت نسبت به دین، سکوالریسم و… 

 ممکن است فردی لیبرال باشد؛ اما 
ً
اصال

اندیشه های وطن خواهانه داشته باشد؛ من 

 باید او را 
ً
که همیشه با این فرد نیستم، فعال

آرام کنم و متوجه شوم که او نسبت به چه 

چیزی حساس و برای چه چیزی ارزش 

 ارزش ندارد یا الاقل 
ً
قائل است. آیا اصال

امکان فرض ارزش برای او وجود دارد 

که من بتوانم خود را در جای این فرد قرار 

دهم که با او درگیر نشوم؟

نکته ی آخر این است که نسبت به دیگران 

سوءظن نداشته باشیم. من این آموزه که 

در این دوران رواج یافته که »اصل بر عدم 

صحت است؛ مگر آن که خالف آن ثابت 

شود« را برای فضای سیاسی کشور سم 

می دانم؛ برای ما مشکل درست می کند؛ 

این که هر فردی که با من بحث کند باید 

اصل را بر عدم صحت بگذارم و این که  

 امنیت 
ّ

اصل بر این باشد که این فرد مخل

و آینده ی کشور، اسالم و دیانت کشور 

است؛ با چنین اصلی، فضای انتخابات 
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ما آرام و اخالقی نخواهد شد. باید اصل 

بر این باشد که انسان ها در حال کار کردن 

و فکر کردن در جهت صالح این مملکت 

هستند؛ مگر آن که خالف آن ثابت شود.

      این موضوع با آن نکته که فرض 

یم که انتخاب بین بد  را بر این بگذار

و بدتر است، تناقض ندارد؟ به ویژه 

در حالتی که  مسئوالن هم ـ عالوه بر 

شهروندانـ  به چنین نگاهی برسند که 

همیشه انتخاب میان بد و بدتر است. 

نتیجه ی طبیعی این نگاه این است که 

اصل بر عدم صحت است؛ مگر آن که 

عکس آن ثابت شود!

این دو با هم تفاوت دارند؛ منظور بنده 

در انتخاب میان بد و بدتر، در نظر گرفتن 

شرایط خطای انسان هاست؛ به این معنا 

که نوع انسان ها به غیر از معصوم، خطا 

خواهند داشت. اما  این  نکته ی اخیر ، 

بحث دیگری است. شاید بتوان این طور 

گفت که امنیتی کردن فضای کشور، ناشی 

از سوءظن های خارج از ضابطه است. 

در بحث انتخاب بین بد و بدتر، موضوع 

سوءظن مطرح نیست؛ بلکه درنظر گرفتن 

این واقعیت است که به هرحال این فرد 

مرتکب خطا می شود؛ اما  آیا عزم بر 

خطا دارد؟ مسائلی نظیر این که بگوییم 

 پول 
ً
»این فرد، انگلیسی است«، »حتما

 منافع اقتصادی یا 
ً
گرفته است«، »حتما

سیاسی اش در خطر است« و… این ها 

مشکل ایجاد می کند.

حتی اگر دیدیم که دوستمان به کاندیدایی 

که او را نهادهای استخدامی و اجرایی کشور 

قبول نداشتند، رأی داد و از ما پرسیدند که 

دوست شما به چه کسی رأی داده، تصریح 

کنیم که این سؤال اشتباه و غیراخالقی 

است. گاهی پرونده های برخی از دوستان 

ما به این جا می آید؛ یکی از سؤال ها این 

است که این آقا تماس می گیرد و می گوید 

این فرد به چه کسی رأی داد؟ من دیدم که 

یکی از دوستان ما صریح  و قاطع  گفت 

که این سؤال از لحاظ اخالقی اشتباه 

است. اگر بنا بود که ما  افراد را این طور 

مؤاخذه کنیم، برگزار کردن انتخابات آزاد 

چه معنایی دارد؟

   به هرحال به یک منتخب شورای 

نگهبان رأی داده است.

این که از فردی سؤال کنند که به چه کسی 

رأی داده یا نداده و بخواهند او را ارتقا دهند، 

استخدام کنند یا نکنند و… . آن فرد فکر 

کرده که رأ ی به فالن کاندیدا درست بوده؛ 

حتی اگر خطا هم کرده باشد،  دلیلی ندارد 

که از حقوق شهروندی محروم شود. نباید 

 بگوییم که آن 
ً
سوء ظن داشته باشیم و مثال

فرد با نیت براندازی نظام به فالن کاندیدا 

ـ که بعدها معلوم شده خالف بودهـ  رأی 

داده است. این ها به لحاظ اخالقی خطا 

هستند؛ باید از بروز این گونه سوءظن ها 

ممانعت کنیم.

  این آموزه که »اصل بر 

عدم صحت است؛ مگر آن که 

خالف آن ثابت شود« برای فضای 

سیاسی کشور سم است. اگر در 

بحث با هر فردی اصل را بر این 

 امنیت 
ّ

بگذاریم که آن فرد مخل

و آینده ی کشور و اسالم است، 

فضای انتخابات ما آرام و اخالقی 

نخواهد شد. باید اصل بر این 

باشد که انسان ها در حال کار کردن 

و فکر کردن در جهت صالح این 

مملکت هستند؛ مگر آن که خالف 

آن ثابت شود.
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   به عنوان سؤال اول بفرمایید چه 

چالش های اساسی و مهم اخالقی در امر 

یاست   انتخابات ر
ً
انتخاباتـ  خصوصا

جمهوریـ  پیش روی روحانیت است؟

بسم الله الرحمن الرحیم؛ نکته ی نخست 

این  است که باید در نظر داشته باشیم 

این است که ما باید شخصیت حقوقی و 

حقیقی روحانیت را از هم تفکیک کنیم. 

آحاد طالب و روحانیون می توانند در این 

عرصه به عنوان یک شخصیت حقیقی مانند 

سایر شهروندان موضع گیری داشته باشند 

و فعالیت های سیاسی خودشان را پی گیری 

کنند؛ اما به نظر می رسد روحانیت به عنوان 

شخصیت حقوقی، اگر بتواند ـ جز در 

 مشکل اهّمی 
ً
موارد حاّد و ویژه که واقعا

مطرح می شودـ  جنبه ی پدری و بی طرفی 

خود را در این گونه موارد حفظ کند، شاید 

به لحاظ اخالقی عملکرد قابل دفاع تری از 

خود نشان داده و بهتر بتواند جایگاه علمی 

خود را در جامعه حفظ کند.

نکته ی دوم این که ما باید کاری علمی 

را در خصوص منشور اخالقی مناظره و 

کاندیداهای انتخابات ـ به ویژه ریاست 

جمهوری ـ مشخص کنیم. برخی از 

موارد مرزی است که وظیفه ی اخالقی 

 فردی 
ً
کاندیدا خیلی روشن نیست؛ مثال

که در مناظره شرکت می کند، تا چه مقدار 

حق دارد در حریم خصوصی رقیب خود 

یا همراهان او و یا هم حزبی های او ورود 

پیدا کند؟ باید مقداری این مسأله را از نظر 

اخالقی روشن کنیم. این موضوع شاید 

حتی برای برخی از کاندیداها نیز مشتبه 

باشد و خیلی شفاف و روشن نشده باشد؛ 

 این که می گوییم حریم خصوصی 
ً
مثال

هم مسائل خانوادگی و هم برنامه ها و 

فعالیت های آنان را شامل می شود. معنای 

مرزهای اخالقی 
باید برای نامزدهای 
انتخابات مشخص شود

گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین مسعود آذربایجانی

سید مرتضی ابطحی

با حجت االسالم والمسلمین مسعود آذربایجانی از 
اعضای گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
درباره چارچوب ها و چالش  های اخالقی روحانیت 
در انتخابات ریاست جمهوری به گفت وگو نشستیم.
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 نقد برنامه ی طرف مقابل 
ً
مناظره قطعا

هست؛ اما نقد شخصیت خود فرد شاید 

قابل دفاع نباشد. عالوه بر بحث های 

حریم خصوصی، این هم نکته ای  است 

که باید روشن شود. هنگامی که ما باید به 

نقد برنامه های طرف مقابل بپردازیم، این 

برنامه ها باید تا چه حدی نقد شوند؟ این 

هم مسأله مهمی  است که به نظر من خط 

شفافش این است که به خود فرد نرسد. به 

 برنامه ها را نقد 
ً
هرحال ما می توانیم کامال

 مسائلی که در حوزه ی امور 
ً
کنیم؛ قطعا

اجتماعی یا موارد عمومی یا اجتماعیـ  

سیاسی است، می تواند مورد نقد منصفانه 

قرار بگیرد.

نکته ی سوم مورداطمینان  و دقیق بودن 

مباحثی است که توسط کاندیداها در 

مناظره ها مطرح می شود؛ همان گونه 

ذیَن 
َّ
َها ال ُیّ

َ
که در قرآن می خوانیم: »یا أ

«؛ 
ً
 َسدیدا

ً
ْوال

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
َه َو ق

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
آَمُنوا ات

« به معنای آن است که تا آن حد 
ً
»َسدیدا

محکم باشد که مانند »سد« نتوانیم هیچ 

نفوذی در جهت اعتبار و یا نادرستی آن 

داشته باشیم. بنابراین مطالب باید متقن 

ت 
ّ
 دق

ً
باشند و در عبارات  نیز باید عمیقا

شود. ممکن است مطلبی که ما راجع 

طرف مقابل می گوییم درست باشد؛ 

اما با شدتی که گفته می شود صحت 

نداشته باشد.

   تأثیر نوع رویکرد روحانیون در 

مسائل مختلف انتخاباتی بر دین داری 

افراد جامعه چگونه است؟

در این گونه مواردـ  همان طور که بزرگان 

ما نیز فرموده اندـ  دسترسی به واقع بسیار 

مشکل است و گاهی صعب و غیرممکن. 

در بیشتر مواقع هنگامی که دو فرد را مقایسه 

می کنیم، می گوییم این فرد نسبت به شرایط 

جامعه و ویژگی ها اصلح است؛ اما ممکن 

است مردم به این تشخیص نرسند و یا 

واقعیت متفاوت باشد.  من بر همان نکته ی 

کید دارم که ورود روحانیت و اظهار  قبلی تأ

نظر راجع به شخصـ  به عنوان تشکل هایی 

که جنبه ی حقوقی دارند، مانند مرجعیت 

ـ نیاز به توجیه بیشتری دارد. این مسأله 

 روشن نیست که آیا 
ً
برای خود بنده واقعا

صحبت در مورد شخص ـ به خصوص 

در انتخاب رییس جمهورـ  به مصلحت 

اصل دین هست یا نه؟ به این دلیل که در 

این موضوع اختالف ها شدید و جدی 

است و می تواند باعث چنددستگی شود.

البته افراد و اشخاص می توانند در 

سخنرانی های شان، برای مردم مسائل را 

ذکر کنند و توضیح دهند؛ اما ورود به این 

مسأله توسط بزرگان حوزه و شخصیت 

حقوقی روحانیت نیاز به توجیه بیشتری 

دارد و حداقل ابهام دارد و می تواند در 

دین داری مردم تأثیر معکوسی داشته باشد؛ 

این عملکرد می تواند جایگاه روحانیت و 

 
ً
نفوذ آن را به تدریج تضعیف کند. خصوصا

برخی روش ها تأثیرات منفی و ماندگاری 

بر مردم دارد؛ مانند این که یک کاندیدا را 

  برخی از موارد مرزی 

است که وظیفه ی اخالقی کاندیدا 

 فردی 
ً
خیلی روشن نیست؛ مثال

که در مناظره شرکت می کند، تا چه 

مقدار حق دارد در حریم خصوصی 

رقیب خود یا همراهان او و یا 

هم حزبی های او ورود پیدا کند؟

 ممکن است مطلبی که ما 

راجع  به طرف مقابل می گوییم 

درست باشد؛ اما با شدتی که گفته 

می شود صحت نداشته باشد.



34

نسخه مکتوب   - شماره   12
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

34

مساوی با اسالم قرار دهیم و کاندیدای 

مقابل آن را مساوی با کفر بدانیم.

   در جهت حفظ دین مردم، در 

مسأله انتخابات روحانیت باید بیش از 

کید داشته باشد؟ همه بر چه مسائلی تأ

 در مواقعی که هیجانات جامعه 
ً
قطعا

شدیدتر است، طبیعی است که هم امکان 

آسیب پذیری و هم امکان خروج از خطوط 

صحیح بیشتر است و به همین دلیل نیاز به 

کنترل هیجانات نیز بیشتر خواهد بود. به 

نظر من روحانیت باید یکی از لنگرهایی 

باشد که این هیجانات را کنترل کند و باعث 

شود که مردم بر اساس عقالنیت، بصیرت 

و معیارهای درستی که عقل و شرع آن ها را 

بیان می کند و و بزرگان، مراجع تقلید و رهبر 

کید دارند، تصمیم بگیرند. معظم بر آن تأ

کید بر این معیارها  روحانیت می توانند با تأ

و بیان چارچوب ها باعث تقویق قوه رشد 

در مردم شوند؛ همچنین روحانیت باید به 

خصوص در منابر و مطبوعات عمومی تا 

جایی که می توانند از ذکر مصداق خودداری 

کنند. باید در نظر داشته باشیم که انتخاب 

رئیس جمهور یکی از موارد ویژه ای است 

که قانون اساسی ما آن را حق مردم دانسته 

است. ما باید طوری عمل کنیم که این حق 

مردم در جایگاه درست خود قرار بگیرد 

و آن ها بتوانند با ارتقای معرفت، گزینش 

عقالنی و صحیح تری داشته باشند. البته 

ممکن است در یک مورد آن شخص یا 

مصداق خاصی که خودمان می خواهیم 

به نتیجه نرسد؛ اما اگر بتوانیم به تدریج 

این معیارها را برای مردم بیان کرده و این 

بستر را برای گزینش عقالنی صحیح تر را 

فراهم کنیم، یک نوع ضمانت اجرایی در 

جامعه ایجاد می شود.

    به نظر می رسد که روند انتخابات، 

بیش از آن که متأثر از عقالنیت باشد، از 

هیجانات تأثیر می گیرد و بخش بزرگی از 

رأی را کسی به دست می آورد که بتواند 

کنترل احساسات مردم را به دست بگیرد 

 رقیب را زمین بزند. روحانیت در 
ً
و مثال

این جهت و برای تعدیل این هیجانات 

زودگذر چه باید کند؟

برای اینکه ما قطاری را در مسیر خود 

حرکت دهیم، باید ریل گذاری خود را 

ایمن تر و سالم تر کنیم و بر آن مراقبت 

داشته باشیم که سنگ و موانعی که می تواند 

ریل گذاری را بر هم بزند ایجاد نشود؛ به 

نظر من یکی از رسالت های مهم روحانیت 

همین ریل گذاری صحیح در این گونه موارد 

است. ما باید یک ریل گذاری عقالنی انجام 

دهیم که بر اساس واقعیت های اجتماعی 

نهاده شود؛ ممکن است در این انتخابات 

بتوانیم ۳۰% این کار و در انتخابات بعدی 

نیز ۳۰% آن را انجام دهیم و به مرور این 

امر تکمیل شود. روحانیت مانند دیگر 

اقشار فرهنگی دانشگاهی و روشنفکرانی 

که در جامعه هستند، رسالت انجام این 

کار و نظارت بر روند آن را بر دوش دارند. 

ما باید هیجانات شدید را کنترل کنیم. 

اگر کسی تصمیم عقالنی بگیرد، علی 

القاعده بر اساس یک مقدمات مطالعه 

شده است و نمی تواند یک مرتبه با یک 

حرف که در یک مناظره گفته می شود، به 

 در مواقعی که هیجانات 

جامعه شدیدتر است، طبیعی است 

که هم امکان آسیب پذیری و هم 

امکان خروج از خطوط صحیح 

بیشتر است و به همین دلیل نیاز به 

کنترل هیجانات نیز بیشتر خواهد 

بود. 
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طور کلی تغییر پیدا کند. در نتیجه من فکر 

می کنم که نگاه درازمدت جهت تقویت 

این نگرش الزم است.

   در دنیای امروز بحث ارتباطات 

 ارتباطات مجازی بسیار 
ً
و خصوصا

پررنگ شده است. روحانیت در این 

چارچوب باید در جهت تقویت اخالق 

چه رویکردی داشته باشد؟

باید در نظر داشته باشیم که شبکه های 

اجتماعی مجازی،  شبکه های حقیقی و 

بیرونی نیستند و بخش مهمی از کار ما در 

شبکه های حقیقی است. ما باید عامل به 

معارفی که می گوییم باشیم و سعی کنیم 

معیارها را رعایت کرده و اعتبار و جایگاه 

خود را در بین مردم از دست ندهیم. بنابراین 

اول باید خود ما عامل باشیم و حتی اگر 

مشاهده شد که یک نفر هم در بین روحانیت 

مسیری غیر از این را می رود، باید با عدم 

تأیید و حتی مخالفت روحانیت مواجه شود 

تا مجموعه ی روحانیت به این عقالنیت 

شناخته شود. خود این موضوع می تواند 

در شبکه های اجتماعی نیز اثرگذار باشد.

از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که با 

انزوا و دوری از شبکه های اجتماعی هم 

نمی توانیم در مقابل برخی روندهای منفی 

و غیر اخالقی آن کاری انجام دهیم؛  با 

حضور مؤثر است که می توان کمک کرد. 

ما می توانیم در مواضعی که می بینیم مسیر 

به سمت هیجانات و رفتارهای غیرعقالنی 

می رود، با ورود درست آن ها را هدایت 

و کمک کنیم.

   به بحث مهمی اشاره کردید که 

روحانی باید عامل به آن چه که می گوید 

 در فضای 
ً
باشد. این موضوع خصوصا

پس از انقالب اسالمی بیشتر مورد توجه 

مردم گرفته است.

امروزه دیگر زندگی های ما روحانیون به 

طور دقیق کنترل می شود و هیچ چیز مخفی 

نمی ماند. در نتیجه ما به عنوان روحانیتی 

که می خواهد پیام دین را به مردم منتقل 

ظ بر رعایت کردن 
ّ

کند، در جهت تحف

معیارهای اخالقی و دین وظیفه ی مضاعف 

و دشوارتری داریم. باید پیوسته همدیگر را 

به این مسأله توصیه کنیم و خود روحانیت 

به این مسأله توجه داشته باشد. به میزانی 

که خود ما متوجه این موضوع باشیم در 

 اثرگذاری آن در درازمدت 
ً
بیرون نیز قطعا

بر مردم بیشتر خواهد بود. به نظرم این نکته 

بسیار مهمی است که باید درباره جزئیات 

آن بیشتر صحبت کرد.

   در ابتدای بحث اشاره ای به منشور 

اخالقی انتخابات کردید. آیا نقدی به 

ید؟ آن دار

دفتر تبلیغات این منشور را تهیه کرده بود 

و در مجموع کار خوبی انجام شده است؛ 

اما به نظرم می آید که هنوز موارد ابهام و 

چالش ها و معماهایی وجود دارد که حل 

نشده است. برخی از مصادیق آن را در 

ابتدای بحث مطرح کردم. این مسأله به 

خصوص در بحث مناظره ها مطرح است. 

به این دلیل که مناظره به صورت جدی در 
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دوره های اخیر مطرح شده است،  الزم است 

روی بحث منشور اخالقی در مناظره، به 

صورت خاص کار شود و چارچوب ها 

را در جهت علمی و اخالقی نیز روشن 

کنیم. این مسأله می تواند تأثیر مطلوبی بر 

شفاف تر شدن رفتارها و حرکات  داشته باشد.

   برخی معتقدند که عدم ورود 

شخصیت های حقوقی روحانیون در 

حمایت یک کاندیدای خاص موجب اصل 

تقویت نظام و به نفع اصل اسالم می شود 

و برخی نیز منتقد این رویکرد هستند. شما 

منتقد ورود به این شکل هستید؟ و این که 

در پاسخ به آن گروه باید چه گفت؟

ما می توانیم با دو رویکرد به این مسأله 

بپردازیم؛ یک روش عقالنی و دیگری راه 

میدانی؛ راه میدانی به این معناست که ما 

حداقل در سال های پس از انقالب مواردی 

که شخصیت های حقوقی در دفاع از یک 

کاندیدای خاص وارد شده و حمایت کردند 

را بررسی کنیم و ببینیم در چند درصد از 

مجموع این موارد، رأی مردم به آن سمت 

تغییر کرده است؛و دوم این که اثرات آن 

روی دین داری و نفوذ روحانیت بر مردم 

چگونه بوده است. از این جهت یک کار 

میدانی می تواند مفید باشد.

راه دوم نیز راه عقالنی است که به بررسی 

مباحث و استدالل های عقلی که دو طرف 

در این مسأله دارند می پردازد. به همین دلیل 

هم من استدالل های آن آقایان را رد نکردم 

 نیاز به بیان استدالل هاست. 
ً
و گفتم واقعا

استدالل های منتقدان روشن تر است؛ اما 

اگر ما استدالل های آن طرف را بشنویم، 

راحت تر می توانیم راجع به آن داوری 

کنیم. بد نیست کسانی که معتقد هستند 

که حتی در این موارد باید شخصیت های 

حقوقی روحانیت ورود پیدا کنند و اعالم 

موضع مصداقی کنند، ادله ی خود را ذکر 

کنند که ما بررسی کنیم.

    اگر در پایان نکته ای هست بفرمایید.

 
َّ

ال
َ
وظیفه ی ما روحانیت این است که از »ک

ُروَن اآلِْخَرَة«؛ یا 
َ

ذ
َ
 َو ت

َ
ة

َ
عاِجل

ْ
وَن ال ِحُبّ

ُ
 ت

ْ
َبل

آیه ای که در سوره ی معارج است که » ِإنَّ 

 
ً
رُّ َجُزوعا

َّ
ُه الش  ِإذا َمسَّ

ً
وعا

ُ
ِلَق َهل

ُ
ْنساَن خ ِ

ْ
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ِّ
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ْ
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َّ
  ِإال

ً
ْیُر َمُنوعا

َ
خ

ْ
ُه ال َو ِإذا َمسَّ

استفاده کنیم؛ با توجه به این دو آیه، یک 

نگاه شتاب گرانه و استعجالی در ما وجود 

دارد که در نتیجه ی آن گاهی نگاه های 

درازمدت و آن چیزی که قرآن تحت 

برهان »خیٌر و ابقی« در جاهای مختلف 

ذکر می کند، مورد غفلت قرار می گیرد؛ 

بنابراین ما نگاه های شتاب زده و زود هنگام 

داریم که نگاه های درازمدت را فدای آن ها 

می کنیم. به نظر من باید مقداری روی این 

مسأله تأمل شود؛  بدین معنا که عملکرد ما 

باید به گونه ای باشد که نتیجه ی درازمدت،  

ابقی و پایدار آن،  تأثیر مثبتی در جهت 

دین داری مردم، حفظ انقالب و ارتباط 

روحانیت با مردم داشته باشد.

 عملکرد ما باید به گونه ای 

باشد که نتیجه ی درازمدت،  ابقی 

و پایدار آن،  تأثیر مثبتی در جهت 

دین داری مردم، حفظ انقالب و 

ارتباط روحانیت با مردم داشته 

باشد.

 یکی از رسالت های مهم روحانیت 

همین ریل گذاری صحیح در این گونه موارد 

است. ما باید یک ریل گذاری عقالنی انجام 

دهیم که بر اساس واقعیت های اجتماعی 

نهاده شود.
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   ورود طالب به مباحث انتخاباتی 

دو محذور دارد؛ از سویی از طالب انتظار 

می رود به مباحث سیاسی و اجتماعی 

ورود کنند و از سوی دیگر حمایت از یک 

کاندیدای خاص می تواند موجب افت 

جایگاه روحانیون در انتخابات شود. آیا 

ید؟ راهکاری برای رفع این محذور دار

روحانیت در سطوح مختلفی ایفای نقش 

دارد؛ در سطح اول، مراجع تقلید هستند؛ 

در سطح دوم مدرسین مشهور سطح عالی 

و اعضای جامعه محترم مدرسین، علمای 

مطرح و ائمه جمعه قرار دارند و در سطح 

سوم هم طالب متوسط قرار دارند. این که 

گفته می شود روحانیون از بین کاندیداها 

تعیین مصداق نکنند، درباره روحانیون 

سطح اول، مطلوب است؛ زیرا جایگاه 

پدری برای جامعه دارند. این مسأله درباره 

سطح دوم علما نیز می تواند تاحدودی 

صادق باشد؛ ولی برای سطح سوم از 

روحانیون که جایگاه پدری برای جامعه 

 دور 
ً
ندارند و نیز نمی توانند از سیاست کال

باشند، اشکالی ندارد.

این که جوامعی مثل جامعه هنری، جامعه 

ورزشی و… در حمایت از کاندیداها فعال 

باشند، ولی روحانیون به کلی از این بحث 

بر حذر باشند، می تواند در اذهان مردم 

نسبت به روحانیت سؤال و نگرش منفی 

ایجاد کند.

ائمه جمعه استانها و شهرها با توجه به 

این که منتسب به رهبر انقالب هستند و 

از امکانات عمومی بهرمند هستند، نباید 

با عنوان امام جمعه بودن، از یک کاندیدا 

حمایت کنند؛ چون این امر موجب کاستن 

استفاده از مقدسات در 
انتخابات، غیراخالقی و 

فرصت سوز است
گفت وگو با استاد قاضی زاده 

زینب علیزاده

در ارتباط با پرونده انتخاباتی این شماره گفت وگوی کوتاهی 
داشتیم با حجت االسالم والمسلمین کاظم قاضی زاده، 
استاد درس خارج حوزه علمیه قم؛ از نظر وی سطوح عالی 
روحانیت می توانند نقش مؤثری در مبارزه با ابعاد منفی 
مناظره های تلویزیونی کاندیداها داشته باشند؛ زیرا مشکالت 
و بداخالقی هایی در بحث مناظرات بروز و ظهور یافته که  

البته ریشه های آن در مناظره سال ۸۸ است.
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جایگاه امامت جمعه در حد نمایندگی 

یک حزب و جریان و نیز تغییر نگرش 

مردم می شود.

   آیا ورود روحانیت به انتخابات 

 به عنوان مشّوق اصل حضور پای 
ً
صرفا

صندوق ها می تواند کارساز باشد؟

تشویق به شرکت در انتخابات، منافاتی 

با نقش پدری روحانیت ندارد؛ ولو در حد 

مقام مرجعیت؛ چراکه چنین عملی، تشویق 

مردم به تعیین سرنوشت و بهرمندی مردم 

از حق خودشان و به نوعی تشویق ایشان به 

انجام وظیفه شان درقبال کشورشان است.

   طالب چه رویکردی در مقابل 

برخوردهای ناصحیح کاندیداهای 

انتخاباتی در مناظره های تلویزیونی 

می توانند داشته باشند؟

سطوح عالی روحانیت می توانند نقش 

مؤثری در مبارزه با ابعاد منفی مناظره های 

تلوزیونی کاندیداها داشته باشند. ایشان 

می توانند راهکارهایی را در اختیار کسانی  

که متصدی جلوگیری از بداخالقی های 

انتخاباتی و مناظراتی هستند، قرار دهند. 

مشکالت و بداخالقی هایی در بحث 

مناظرات بروز و ظهور یافته که ریشه های 

آن در مناظره سال ۸۸ یافت می شود؛ این که 

شخصی تهمت هایی به رقبای خود بزند 

و به بهانه حمایت از انتخابات و آرام نگه 

داشتن فضای کشور، با او برخورد نشود 

و او بخواهد از این طریق کسب هوادار 

نماید، مطلوب نیست.

گاه شاهد این هستیم که کاندیدایی 

باطرح مباحث غیر اخالقی، به رقیبش 

حمله می کند و رقیب این تفکر را دارد 

که اگر سکوت پیشه کند و بخواهد 

اخالقی برخورد کند، عموم مردم فکر 

می کنند او شکست را قبول کرده است؛ 

لذا با استدالل »زدی ضربتی، ضربتی 

نوش کن«، مقابله به مثل می کند و 

آلوده به مسائل غیراخالقی می شود. از 

همین رو فکر می کنم رسانه ملی ضعفی 

جدی دارد که تاکنون نتوانسته زمینه 

مناسبی برای مناظرات طراحی کند؛ 

مدل مناظرات کنونی، بیش از این که 

مناظره باشد، نوعی جواب دادن به یک 

مسابقه ی بیست سؤالی است! لذا الزم 

است صدا و سیما با بودجه کالنی که 

دارد کارشناسان بی طرفی را داشته باشد 

تا نسبت به بررسی صحت و عدم صحت 

 
ً
ادعاهای کاندیداها علیه یکدیگیر، سریعا

تحقیق و موضع گیری نمایند.

سات باید 
ّ

   در زمینه استفاده از مقد

ی گویی 
ّ
چه کرد؟ آیا می توان به صرف کل

مسأله را حل نمود یا باید با رویکردی 

خاص وارد شد؟

استفاده از مقدسات در مسأله عرفی 

 به صورت ابزاری و 
ً
انتخابات، معموال

غیراخالقی و فرصت سوز برای جامعه 

اسالمی نمود می یابد. در صورت موفقیت 

یک کاندیدا ممکن است مردم در ارادت به 

آن امر مقدس ترغیب و تشویق شوند؛ اما 

اگر آن کاندیدا موفق نشد یا بد اخالقی هایی 

داشت، مردم ممکن است نسبت به آن امر 

مقدس بدبین شوند. لذا خوب نیست که 

مقدسات و ائمه را خرج یک کاندیدا کنیم.

 این که شخصی تهمت هایی 

به رقبای خود بزند و به بهانه حمایت 

از انتخابات و آرام نگه داشتن فضای 

کشور، با او برخورد نشود و او 

یق کسب هوادار  بخواهد از این طر

نماید، مطلوب نیست. 
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ورود مصداقی روحانیت 
در انتخابات، مصداقی از 
اهتمام به امور مسلمین 

است
گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین عالم زاده نوری

در ادامه سلسله گفت وگوهایی که ذیل عنوان »روحانیت 
و سیاست اخالقی در انتخابات« داشته ایم، این بار به 
سراغ حجت االسالم والمسلمین محمد عالم زاده نوری 
رفتیم؛ پژوهشگر و عضو هیأت علمی گروه اخالق 
و تربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. به باور 
وی، بخشی از بدنه ی روحانیت بهتر است در جریان 

انتخابات ورود مصداقی داشته باشند.

    در ابتدای بحث درباره اصل 

وظایف سیاسی حوزویانـ  اعم از مراجع 

و فضال و طالب جوان ـ نظر خود را 

 حوزویان وظیفه 
ً
بفرمائید؛ آیا اساسا

ورود به مسائل سیاسی و اجتماعی را 

دارند یا خیر و در چه سطحی باید باشد؟

در این جا چند بحث مبنایی وجود دارد؛ 

ما تا زمانی که این مبانی و کلیات را حل 

نکنیم، شاید توافقمان در مرحله تطبیق 

بر مصداق دشوار شود. هنگامی که ما از 

 
ً
»اخالق اجتماعی« بحث می کنیم عمدتا

احترام، ادب، تواضع، خیرخواهی، حسن 

ظن، کظم غیظ، عفو، مدارا، وفا، صدق، 

امانت داری، رعایت حقوق و مانند آن 

از عناوین اخالقی به ذهن ها منصرف 

می شود که هنجارهای حاکم بر ارتباط 

فرد با افراد دیگر است؛ اخالق اجتماعی 

 این طور تعریف می کنند. در این 
ً
را معموال

مجال رابطه فرد با فرد مطرح می شود. این 

آن چیزی است که در کتب اخالقی کهن 

ما سابقه دارد، مصادیق متعددی برای آن 

ذکر شده و عنوان اخالق اجتماعی را پدید 

آورده است.

اما اخالق اجتماعی معنای دیگری هم 

دارد که از آن غفلت می شود: ارتباط »فرد« 

با »جامعه با هیئت اجتماعیه اش« یا جامعه 

با صورت ترکیبیه اش. به نظر بنده می رسد 
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که این مسأله ی دوم در اخالق اسالمی 

کمتر کار شده است. شاید بهتر باشد نام 

اولی را »اخالق اجتماعی خاص« و دومی 

را »اخالق جامعه ساز« بگذاریم. اخالق 

جامعه ساز در واقع احکام ارزشی، ضوابط 

اخالقی و هنجارهای حاکم بر ارتباط فرد 

با جامعه »بصورتها االجتماعیه« است. 

در بحث اخالق روی این مورد بسیار کم 

اثر پدید آمده است.

من برخی از هنجارهای ذیل این اخالق را 

برای شما مثال می زنم؛ این که انسان نسبت 

به سالمت جامعه ی خود حساس باشد، 

مربوط به ارتباط با کلیت جامعه است؛ نه 

ارتباط با فرد فرد افراد؛ بله نسبت به فرد فرد 

جامعه نیز باید احساس مسئولیت شود؛ 

همان گونه که پیامبر اکرم)ص( مطابق 

م 
ُ
یک

َ
توصیف قرآن کریم »َحریٌص َعل

 َرحیٌم« بود؛ یعنی نسبت 
ٌ

ِبالُمؤِمنیَن َرءوف

به تک تک انسان هاـ  مسلمان یا غیرمسلمان 

ـ احساس مسئولیت می کرد. این درست 

است؛ اما عالوه بر این، نسبت به سالمت 

جامعه نیز باید حساس بود؛ یعنی حتی 

اگر من نسبت به اثر مثبت گذاشتن روی 

یک فرد ناامید هستم، نباید اجازه دهم که 

آن فرد جامعه را خراب کند؛ باید اقدامی 

انجام دهم که فساد او به جامعه منتقل 

نشود؛ این مثال اول است.

حفظ وحدت نیز از این موارد است؛ 

یعنی جزو اخالقیات حاکم بر رابطه ی فرد 

با جامعه است. فضایلی مانند قانون مداری، 

ظلم ستیزی، احقاق حق، موضع گیری در 

مقابل باطل، امر به معروف و نهی از منکر، 

دعوت به خیر، حساسیت نسبت نظامات 

اجتماعی، دخالت در تعیین سرنوشت، 

اطاعت از ولی و حاکم جامعه اسالمی 

و… همه از این جمله اند.

 موضع گیری در مقابل باطل یا 
ً
مثال

ظالم ـ ظالمی که به جامعه و نه یک فرد 

ظلم می کند ـ و مفسدینی که در حال به 

تباهی کشیدن جامعه هستند، به این معنا 

که ساختارها و نظام ها را تخریب می کنند، 

از اخالقیات مربوط به رابطه فرد با فرد 

نیست؛ رابطه فرد با جامعه است. حق 

تعیین سرنوشت، شرکت در راهپیمایی و 

انتخابات همگی مربوط به این نوع نگاه 

)یعنی اخالق جامعه سازی( است.

    با توجه به مقدمه ای که فرمودید 

 طلبه 
ً
سؤال اول این است که آیا اساسا

چنین وظایفی دارد؟

من فکر می کنم که دیگر پس از انقالب 

و در عصر حضرت امام کسی نباید این 

سؤال را بپرسد؛ مشخص است که چنین 

وظایفی بر عهده ی طالب، بلکه بر عهده 

 
ً
آحاد مؤمنان است. حضرت امام تقریبا

تمام عمر خود را صرف کرد تا نشان دهد 

که امکان ندارد یک انسان مسلمان نسبت 

به جامعه ی پیرامون خود بی تفاوت باشد. 

صَبَح 
َ
پیامبر اکرم)ص( فرمودند: »َمن أ

یَس ِبُمسِلم «؛ ]۱[  
َ
ل

َ
ُموِر الُمسِلِمیَن ف

ُ
الیهَتمُّ ِبأ

»هرکس صبح کند در حالی که دغدغه و 

اهتمام به امور مسلمانان ندارد، مسلمان 

نیست«.

در این حدیث »امور مسلمانان« را می توان 

به زندگی دشوار مستمنداِن یک محله یا 

وضعیت ناگوار یک روستای دورافتاده 

کاهش داد؛ چنانکه می توان این کلمه را به 

مسائل امت اسالمی در لبنان و فلسطین، 

سوریه و عراق، یمن و حجاز، اروپا و 

آمریکا و… توسعه بخشید. بر اساس این 

حدیث دغدغه ی امت اسالمی و اهتمام 

به اصالح جوامع بشری از آغاز طلبگیـ  

بلکه پیش از آن ـ باید در جان طلبه زنده 

 این اهتمام نسبت به امور 
ً
باشد. اساسا

جامعه شرط مسلمانی است.
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خداوند، امر به معروف و نهی از منکر 

را از روز اول تکلیف برای ما واجب کرده 

است. روز آغاز بلوغ، همان لحظه ای که 

نماز بر گردن ما واجب شده است، تکلیف 

اجتماعی هم پیدا کرده ایم و حتی یک 

لحظه فاصله میان این دو نیست. در واقع 

یک تکلیف نسبت به خدا و یک تکلیف 

 
ً
نسبت به جامعه بر دوش ما آمده است. قطعا

در این فرهنگ دینی مسئولیت اجتماعی 

یک تکلیف است.

من  تاکنون از کلیدواژه ی »اخالق 

اجتماعی« استفاده کردم؛ اآلن کلیدواژه 

را تغییر می دهم و به جای آن از »اخالق 

روحانیت« یا از »وظایف حوزه و روحانیت« 

 مشخص است که 
ً
استفاده می کنم. اجماال

وظایف حوزه و روحانیتـ  به عنوان نهاد 

متولی امر دین ـ در پیرامون دین است؛ 

اما باید چه کاری انجام دهد؟ روحانیون 

وارثان انبیا هستند؛ بنابراین آن کاری که 

انبیای گذشته در اعصار پیشین انجام 

می دادند را باید روحانیت انجام دهد. 

اما آنان چه کار می کردند؟ شاید کسی 

پاسخ دهد که وظیفه ی آن ها این بود که 

وحی را از جانب خدا دریافت کنند و به 

 الَبالغ 
ّ
ی الرسوِل ِاال

َ
مردم ابالغ کنند: »ماَعل

الُمبین«؛ »پیام خدا را به مردم برسانند؛ 

«؛ 
ً
ورا

ُ
ف

َ
ا ک  َو ِإَمّ

ً
ا شاِکرا  ِإَمّ

َ
بیل ْیناُه الَسّ

َ
ا َهد »ِإَنّ

چه مردم شاکر باشند و چه کفور باشند؛ 

این که بعد از ابالغ پیام، مردم عمل کنند 

یا نکنند دیگر به آن ۱۲۴ هزار پیغمبر و 

عالمان وارث پیامبران مربوط نیست. این 

یک پاسخ است. بر این اساس، وظایف 

عالمان و نهادهای دینی هم در امتداد 

 همین است که علم 
ً
وظایف انبیا صرفا

به دین پیدا کنند ـ البته پیامبران از طریق 

وحی و اینان از طریق تحصیل علم ـ  و 

سپس آن را به مردم ابالغ کنند.

اما پاسخ درست این است که با صرف 

ابالغ دین کار انبیای الهی پایان نمی پذیرد؛ 

صرف این که نسخه ای برای هدایت بدهند 

و پیام را برسانند، وظایف روحانیت و 

وظایف انبیا تمام نمی شود؛ باید کار 

دیگری هم انجام شود و آن این که در مسیر 

تحقق، اجرا و اقامه ی آن در جامعه و بین 

مردم نیز تالش کنند. من یک مثال عرفی 

ساده می زنم؛ کار پزشک این است که 

نسخه بنویسد و تحویل دهد؛ می گوید 

برای این که این بیماری درمان شود این را 

مصرف کنید؛ اما مادر برخالف پزشک 

به فرزندش تنها نمی گوید این را مصرف 

کن؛ او در جهت اقامه یا تحقق بخشیدن 

این دستور کار دیگری نیز انجام می دهد؛ 

اول تشویق و انگیزه سازی می کند و سپس 

 یک لیوان 
ً
تلخی آن دارو را می گیرد؛ مثال

آب یا یک قند می آورد و دارو را خوردنی 

می کند و در اختیار فرزند قرار می دهد؛ 

یعنی در جهت این که این اتفاق بیفتد دل 

می سوزاند؛ کارش صرف دستور دادن یا 

نسخه صادر کردن نیست.

حاال سؤال این است که آیا شأن نهاد 

عالمان دین ـ که وارثان انبیا هستند ـ در 

امتداد شأن پیامبران الهی این است که 

نسخه ای بدهند و بروند؟ یا عالوه بر آن 

باید دل بسوزانند و در مقام اجرا، تحقق 

و اقامه ی این نسخه کاری انجام دهند، 

مقداری تلخی ها را بگیرند و شرایط را 

جهت اجرا آماده کنند؟

 نقطه ی 
ً
پس از حضرت امام ـ که واقعا

عطفی در تاریخ تشّیع محسوب می شوند 

 آیا شأن نهاد عالمان دینـ  

که وارثان انبیا هستندـ  در امتداد شأن 

پیامبران الهی این است که نسخه ای 

بدهند و بروند؟  
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 روشن است که وظیفه ی 
ً
ـ برای ما کامال

انبیای الهی تنها گفتن و رفتن نبوده است؛ 

بلکه برای تحقق آن، اقدام نیز می کردند. 

تحقق آموزه های دینی دو سطح دارد: 

سطح فردی و سطح اجتماعی؛ یعنی 

یک زمان پیامبر یا عالمان دینی که امتداد 

حرکت رسول هستند در جهت جاری و 

محقق کردن دین در جان انسان ها تالش 

می کنند؛ این که یک فرد را بیاوریم و او 

را دین دار کنیم، دین را در جان او جاری 

نماییم؛ که اگر موفق به این کار شویم موفق 

به انسان سازی شده ایم؛ بنابراین انساِن تراِز 

دین پدید آورده ایم؛ این سطح اول است.

سطح دوم در تحقق و اقامه ی دین این 

است که این دین را در سطح کالن جامعه 

جاری و محقق کنیم. بین کالن جامعه و 

تک تک افراد تفاوت وجود دارد؛ جامعه 

چیزی فراتر از تک تک افراد است. یک 

گله ی اسب را در نظر بگیرید؛ با یکدیگر 

حرکت می کنند؛ اما جامعه ای در کار 

نیست و هرکس کار خود را انجام می دهد. 

جامعه زمانی تحقق پیدا می کند که ِنَسب، 

روابط و مناسباتی بین این افراد پدید بیاید. 

گله ی اسبی که با همدیگر حرکت می کنند، 

 از نظر فیزیکی کنار 
ً
جامعه نیستند؛ صرفا

هم هستند. اما یک کندوی زنبور جامعه 

است؛ مجموعه ی موریانه ها یا مورچه ها 

زندگی اجتماعی دارند؛ چون همگی با 

همدیگر به سمت یک مقصد حرکت 

می کنند، یک کار را انجام می دهند و بین 

خود تقسیم کار انجام داده اند.

نهادها، قانون، فرهنگ، شخصیت های 

حقوقی، ساختارها، مناسبات و شبکه ی 

روابط است که جامعه را پدید می آورد. 

زمانی ما تالش می کنیم افراد را تک تک 

اصالح کنیم؛ اگر امکان آن باشد اتفاق 

خوبی است. زمانی هم تالش می کنیم که 

فراتر از تک تک افراد، این نسب، روابط، 

نهادها، ساختارها، فرهنگ اجتماعی، قوانین 

و آن چه که جامعه با آن جامعه می شود را 

اصالح کنیم؛ این سطح دیگری است. آیا 

در این سطح انبیای الهی وظیفه داشتند و 

در امتداد آن ها عالمان دین وظیفه ای دارند؟ 

ما پس از امام و انقالب اسالمی به سهولت 

و بداهت می گوییم بله؛ انبیای الهی وظیفه 

داشتند، حکومت تشکیل دادند و بنابراین 

در ساختارهای اجتماعی تصّرف کردند و 

اّنی 
َ
در عصر غیبت نیز به ما فرمودند که: »ف

«؛ عالمان دین 
ً
ْم َحاِکما

ُ
ْیک

َ
ُتُه َعل

ْ
 َجَعل

ْ
د

َ
ق

هم وظیفه دارند در جهت اقامه و تحقق 

دین در سطح کالن جامعه فعالیت کنند.

مقام معظم رهبری در کتاب طرح کلی 

اندیشه ی اسالمی در قرآن یک تعبیری 
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دارند که انبیای الهی برای اصالح انسان ها 

آمده بودند؛ اما برای اصالح انسان ها دو 

کار می شود انجام داد، یکی آن که تک تک 

افراد را اصالح کنیم که بسیار زمان بر 

و دشوار است. ایشان تعبیری دارند که 

می فرمایند راه دوم آن است که کارخانه ی 

انسان سازی درست کنیم؛ هنگامی که ما 

نسب و روابط اجتماعی را در سطوح کالن 

اصالح کردیم، کارخانه ی انسان سازی پدید 

می آید و این گونه کار تربیت انسان ها سهل 

و ساده می شود. حوزوی ها نسبت به این 

موضوع نیز مسئولیت دارند. این نیز باید 

به عنوان یک بحث مبنایی در جای خود 

 مفروض می گیریم؛ 
ً
بحث شود؛ اما ما فعال

اکنون ما فرزندان حضرت امام هستیم و 

این نهضت تاریخی را دیده ایم؛ ابتدای 

تاریخ نیستیم تا این حرف ها را تک تک 

 حوزوی ها نسبت به 
ً
ثابت کنیم. قطعا

اصالح جامعه به معنای کلی خود وظیفه 

دارند؛ می توانید این را وظیفه ی اخالقی یا 

تکلیف دینی بنامید؛ خیلی متفاوت نیست.

مقدمه دیگر این است که ما در مقام انجام 

وظایف اجتماعی خود موظف به انجام 

کار مؤثر بلکه مؤثرترین کارها هستیم. 

یک مثال می زنم؛ فرض کنید یک حوض 

کرم زده باشد؛ یک راه این است که کرم ها 

را دانه دانه از حوض دربیاوریم و یک به یک 

نابود کنیم؛ راه دیگر این است که به صورت 

کالن اقدام کنیم تا این حوض کرم زده 

یک باره پاک شود و دیگر زمینه ی رشد 

کرم در آن نباشد. گاهی هزار سخنرانی 

من و شما به عنوان روحانی که مردم را به 

ایمان، تقوا، فضیلت ها و ارزش ها توصیه 

می کنیم با یک تصمیم نادرست فردی که 

در رأس یک منصب حاکمیتی قرار گرفته 

نابود و خنثی می شود.

به تعبیر مرحوم شهید مطهری، امر به 

معروف و نهی از منکر واجب تعّبدی 

نیست که شما بگویید من تکلیف خود 

را انجام دادم و رفتم؛ بلکه واجب توّصلی 

است؛ به این معنا که باید وسیله ای در 

جهت رسیدن به یک مقصد باشد؛ اگر 

 تکلیفی 
ً
به آن مقصد نمی رسید اصال

ندارید. بنابراین شما باید مقصدی را در 

نظر بگیرید و هرچه آن مقصد بزرگ تر و 

مؤثرتر باشد، وظیفه ی شما بیشتر می شود؛ 

اما اگر امیدی به رسیدن به مقصد ندارید 

وظیفه ای ندارید. حاال همین را تطبیق کنیم؛ 

من در مقام انجام تکالیف اجتماعی خود 

ـ  تکالیف اجتماعی به معنای کالن؛ نه 

تک تک افرادـ  باید دنبال کار مؤثر باشم؛ 

کار غیرمؤثر یا کمتر مؤثر آن است که 

وقت خود را صرف تک تک افراد کنم و 

اقدامات فردی انجام دهم؛ راه دیگر این 

است که در سطح کالن عمل کنیم. اگر 

بپذیرید که عملکرد کالن ما از عملکردهای 

فردی ما مؤثرتر است، روشن می شود که 

وظیفه ی ما همان خواهد شد؛ وظیفه ی 

ما کاری است که معادل هزار سخنرانی 

اثر می کند؛ نه کاری که به اندازه ی یک 

سخنرانی اثر کند. البته قصد ندارم یک 

سخنرانی را نفی کنم؛ می خواهم اهمیت 

مسأله را روشن کنم که تکلیف اجتماعی 

ما انجام یک کار مؤثر است؛ باید بررسی 

کنیم که کدام کار مؤثرتر است.

تعبیر حضرت امام را مالحظه بفرمایید؛ 

ایشان در مناسبت های مشابه شرایط کنونی 

 اسالم برای شما 
ً
اگر واقعا

مهم است و می خواهید اقدام 

مؤثری برای اسالم انجام دهید، 

به مطلب نوشتن در کنج کتابخانه 

یا یک سخنرانی معمولی درباره ی 

اسالم اکتفا نکنید!  
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فرموده اند: »در این ایام که مسأله ی رئیس 

جمهور را اعالم می کنند، باید اشخاصی 

که در حوزه ها هستند دست از کارها 

بردارند و در شهرها، دهات و روستاها 

راه بیفتند و کمک کنند و اگر این کار را 

نکنند، فردا نزد خدا مسئول هستند؛ باید 

مردم را در دخالت در امور و انتخاب رئیس 

دعوت کنند. اهمیت این، همان اهمیتی 

است که اسالم دارد«. این سخن را یک 

 
ً
اسالم شناس می گوید. بنابراین اگر واقعا

اسالم برای شما مهم است و دلتان به حال 

اسالم می سوزد و می خواهید اقدام مؤثری 

برای اسالم انجام دهید، به کنج کتابخانه 

نشستن و مطلب نوشتن اکتفا نکنید؛ 

همچنین به این که یک سخنرانی معمولی 

درباره ی اسالم داشته باشید اکتفا نکنید؛ 

دغدغه ی آن را داشته باشید که اسالم در 

بهترین صورت و مؤثرترین حضور خود 

مطرح شود و آن حضور، حضور حاکمیتی 

است. پس از حدود ۱۴۰۰ سال قدرت 

سیاسی در اختیار مکتب تشّیع قرار گرفته 

و یک فرصت مغتنم تاریخی پدید آمده 

است که باید آن را قدر شناخت و شاکر 

بود؛ شکر آن نیز بدین صورت است که 

اجازه ندهیم ـ به تعبیر حضرت امام ـ 

انقالب به دست نااهالن و نامحرمان 

بیفتد. این کلیت مسأله است.

حاال اگر بخواهیم مقداری جزئی تر 

بیان کنیم، اکنون باید در دل یک طلبه با 

نگاه به این مبانی، شعله ی انجام تکلیف 

پرفروغ شده باشد و برای اسالم دلسوزانه 

 از جهت رفع تکلیفـ  کاری 
ً
ـ و نه صرفا

انجام دهد؛ بنابراین اکنون باید جهت 

اجرا و اقامه ی دین فعالیتی انجام دهیم؛ 

آن فعالیتی که برای این امر مؤثر است 

و ما را به عمل به دین نزدیک می کند 

 تبیین کبریات، شرایط، 
ً
چیست؟ قطعا

مالک ها، معیارها و آموزه های اصلی 

دین مهم است؛ زیرا واقعیت این است 

که برخی از کبریات دینی ما به مرور به 

سمت فراموشی می رود. از جمله کبریات 

مغفولی که باید گفته شود، توجه دادن 

به سنن الهی در جوامع انسانی است. 

خدای متعال در سوره ی مبارکه ی فتح 

روا 
َ

ف
َ
ذیَن ک

َّ
ُم ال

ُ
ک

َ
ل
َ
و قات

َ
می فرماید: »َول

ار با شما بجنگند، 
ّ

دباَر«؛ »اگر کف
َ
ُوا األ

َّ
َول

َ
ل

 پشت خواهند کرد 
ً
شک نکنید که حتما

ا َوال  َمّ ال َیِجدوَن َوِلًیّ
ُ
و بازمی گردند«؛ »ث

َنصیًرا« ]۲[ ؛ »هیچ کس نیز نمی تواند 

به آن ها کمک کند«؛ بنابراین شکست 

 بازخواهند گشت.
ً
خواهند خورد و حتما

ممکن است کسی بگوید این مربوط 

به ماجرای فتح مکه است و به ما مربوط 

نیست؛ در آن جا خداوند به پیامبر وعده 

 پیروز 
ً
می دهد که بروید بجنگید و حتما

می شوید؛ اما این گونه نیست. برای 

این که کسی این گمان را نکند، خدای 

متعال بالفاصله در آیه ی بعد می فرماید: 

ِه«؛ آن چیزی که بیان شد قانون 
َّ
 الل

َ
ة »ُسَنّ

 
ْ

د
َ
ِتی ق

َّ
ِه ال

َّ
 الل

َ
ة و سنت الهی است؛ »ُسَنّ

«؛ 
ً

ْبِدیال
َ
ِه ت

َّ
ِة الل  ِلُسَنّ

َ
ِجد

َ
ْن ت

َ
 َول

ُ
ْبل

َ
ْت ِمْن ق

َ
ل

َ
خ

این سنت پیش از این در جوامع انسانی 

جاری بوده است و پس از این نیز همواره 

جاری است. بنابراین مسلمانان باید در 

مواجهه با جبهه ی کفر بسیار احساس 

 بترسند. این همان 
ً
اقتدار کنند و نباید ابدا

 دغدغه ی آن را داشته باشید 

که اسالم در بهترین صورت و 

مؤثرترین حضور خود مطرح شود و 

آن حضور، حضور حاکمیتی است. 

پس از حدود ۱۴۰۰ سال قدرت 

سیاسی در اختیار مکتب تشّیع قرار 

گرفته که باید آن را شاکر بود. 
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چیزی است که امام ۴۰ سال پیش در 

این مملکت با دست خالی و یک قلم در 

مقابل آمریکایی که روزی بسیار هیبت 

و شکوه داشت، استقامت کرد و آن ها را 

شکست دارد. امروز ۴۰ سال از آن تاریخ 

گذشته است؛ قدرت نظامی، موشکی، 

هسته ای، علمی، مردمی و اعتبار جهانی 

داریم؛ بسیار رشد کرده ایم و آمریکا نیز 

به اندازه ی ۴۰ سال تنّزل پیدا کرده است؛ 

هیبت و اعتبار خود را از دست داده است؛ 

اگر امروز بخواهیم بترسیم ناشی از آن 

است که آن کبرا و آن سنت الهی را فراموش 

کرده ایم. روحانیت باید این کبرا و سنت 

قطعی الهی را به مردم بگوید؛ این که خدا 

پشتیبان ما است و اگر امروز در مقابل 

قدرت ها کوتاه بیاییم، نسبت به کبریات 

دینی نهایت کم فهمی است.

این مسأله بسیار مهم است؛ ما باید 

دوباره فرهنگ اسالمی را گفتمان سازی 

کنیم؛ فرهنگ اسالمی به معنای مبارزه 

با ظلم و قدرت های ظالم و ابرقدرت در 

سطح کالن است که در حال ظلم های 

بین المللی و ساختاریـ  نه تنها ظلم های 

فردیـ  هستند. این ها کبریاتی است که باید 

مرتب گفته شود و بر آن اصرار ورزند که 

بر اساس همان تصمیم گرفته شود؛ این ها 

مالک هایی است که بر اساس آن می توان 

تصمیم گرفت که چه کسی صالحیت 

حکومت در جامعه ی اسالمی را دارد یا 

ندارد. البته عالوه بر این کارهای دیگری 

هم باید انجام داد.

    در اینجا سؤالی که مطرح می شود 

ورود حوزویان به موارد مصداقی در 

انتخابات است و آسیب های احتمالی 

که بر این ورود مترتب می شود؛ نظر شما 

در این باره چیست؟

عالوه بر بیان کبریات و ضوابط کلی، 

لطف دیگری نیز می توان در حق مردم کرد 

و آن تشخیص مصداق است. زمانی بود 

م استفتا می کردید و 
ّ

که شما از مراجع معظ

آن ها حکم کلی را بیان می کردند و می گفتند 

تشخیص مصداق بر عهده ی مکلف 

است. این عبارت در حوزه های علمیه 

 ضرب  المثل شده است که تشخیص 
ً
تقریبا

مصداق بر عهده ی مکلف است؛ درست 

هم هست؛ قول عالم دینی در تشخیص 

مصداق حداکثر به اندازه یک کارشناس 

حجیت و اعتبار دارد. اما اگر بخواهیم در 

حق جامعه ی ایمانی لطفی کنیم خوب 

است که در تشخیص مصداق نیز به آن ها 

کمک کنیم؛ این مورد را حوزه های علمیه 

پس از انقالب در تجربه ی ۴۰-۳۰ ساله 

به دست آورده اند.

امروز مرکزی در قم به نام مرکز 

»موضوع شناسی فقهی« تأسیس شده 

ف کمک 
ّ
است؛ موزه ای نیز دارند که به مکل

 در احکام گفته شده است 
ً
می کند. مثال

که چند فرسخ که از شهر دور شدید و به 

مسافت شرعی رسیدید، در آن جا حکم 

نماز شما این گونه است؛ اما آن مسافت 

کجاست؟ باید در آن جا یک تابلو زده شود؛ 

آن تابلویی که اکنون کنار شهر زده شدهـ  که 

ص و مسافت شرعی را مشخص 
ّ

 ترخ
ّ

حد

می کندـ  کار آن هاست؛ آیا این کار خوب 

است یا خیر؟ یا این که گفته می شود اگر 

ماهی فلس داشته باشد حالل گوشت و اگر 

نداشته باشد حرام گوشت است؛ باالخره 

این ماهی تن که ما می خوریم، فلس 

دارد یا خیر؟ فالن پرنده آیا حالل گوشت 

است یا حرام گوشت؟ یک نفر باید این 

را مشخص کند. در واقع وظیفه ی عالمان 

دین وارد شدن در مصداق نیست؛ اما اگر 

فان لطفی انجام 
ّ
وارد شدند در حّق مکل

داده اند و کار را سهل کرده اند. قرار این 
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بود که عالوه بر آن که ما ابالغ می کنیم تا 

رسیدن به مرحله ی اجرا دلسوزی نیز داشته 

باشیم؛ برای آنکه این مرحله ی اجرا محقق 

شود باید مثل یک مادر دلسوز مقداری 

کار را سهل کنیم.

یک بحث روان شناختی را عرض کنم. 

انسان یک آستانه ی تحمل و کاسه صبری 

دارد؛ یعنی سختی یک کار را تا حدی 

تحمل می کند؛ اما اگر آن کار از حدی 

سخت تر شود دیگر آن را انجام نمی دهد؛ 

در حالی که به واقع می تواند انجام دهد؛ اما 

سختی آن را تحمل نمی کند و دیگر انجام 

نمی دهد. ما برای آن که یک کار محقق شود 

می توانیم دو روش را پی گیری کنیم؛ یکی 

آن که انگیزه ها را باال ببریم؛ به این معنا که 

آستانه ی تحمل ها را باال ببریم و اراده ها را 

تقویت کنیم. این یک کار اخالقی است. 

معلم اخالق شروع به توصیه های اخالقی 

می کند و در توصیه های اخالقی، اراده ی 

اخالقی را تقویت می کند؛ در نتیجه 

آستانه ی تحمل آن ها باالتر می رود. این 

روش اول است.

روش دوم آن است که آن کار دشوار را 

سهل و سبک کنیم؛ از یک سمت وجود 

انسان ها را تقویت و از سمت دیگر آن 

کار را سبک تر کنیم. اگر شما توصیه ای 

کردید که بسیار مشکل بود، به صورت 

طبیعی افرادی که اراده های پوالدین ندارند، 

نمی توانند انجام دهند؛ شما به بچه هایی 

که هر روز پای تلویزیون می نشینند و 

البه الی جذاب ترین برنامه های کودکانه 

بارها و بارها انواع و اقسام پفک ها را 

می خورند، می گویید پفک مضر است؛ 

از سمت دیگر در هر فروشگاه کوچکی 

چند قفسه پفک در رنگ ها و طعم های 

مختلف و در جذاب ترین بسته ها گذاشته 

شده است؛ از سمت دیگر قیمت آن یک 

پانزدهم آن خوراکی هایی است که شما 

توصیه می کنید آن ها را  بخورند. در چنین 

شرایطی توصیه ی شما که می گویید پفک 

نخور، عمل نمی شود؛ چون اراده ی پوالدین 

 می خواهید این 
ً
می خواهد. اما اگر واقعا

کار انجام شود، عالوه بر آن که به بچه ها 

درس اخالق می دهید، باید تولید و توزیع 

آن را کنترل کنید و جایگزین بهتری برای آن 

بگذارید. این ها مقام اجرا و تحقق است. 

 دلش برای چیزی بسوزد 
ً
اگر کسی واقعا

باید این دو کار را به موازات همدیگر 

انجام دهد. حوزه ی علمیه این تجربه را 

در زمینه ی موضوع شناسی فقهی داشت؛ 

ما از سمتی توصیه های فقهی می کنیم و از 

سمت دیگر کار را برای مکلفان مقداری 

ساده تر می کنیم؛ به این معنا که به مردم 

در جهت شناخت موضوعات فقهی 

کمک می کنیم.

مانند همین بحث را در تکالیف اجتماعی 

داریم؛ در تکالیف اجتماعی باید از سمتی 

کلیات را بیان کنیم و از سمت دیگر کار را 

ساده کنیم. اگر همان طور در خط کلیات 

پیش برویم، ممکن است تعدادی از توده ی 

مردم در تطبیق کلیات موفق نشوند. بله، 

در حد رهبری نظامـ  به علت آن که رهبری 

نظام نباید موضع گیری های سوگیرانه 

داشته باشد و باید در حق تمامی احزاب 

موجود پدری کند ـ باید تنها کبریات 

کلی را به بالغت بیان کند و بر آن اصرار 

ورزد. در حد مرجعیت و علمای طراز 

 روحانیت برای همه اقشار 

و احزاب و جناح ها باید شأن پدری 

داشته باشد؛ اما این منافات ندارد 

با این که کسی را که اصلح می داند 

-یعنی برای تحقق آن مالک های کلی 

مناسب تر می بیند- معرفی کند.
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 درست است؛ 
ً
اول نیز این سخن کامال

آن هم به این دلیل است که آن ها باید 

خرج یک مصلحت باالتری شوند؛ آن ها 

نیز  پدران دینی هستند و شأنی شبیه شأن 

رهبری دارند. اما هنگامی که از آن سطح 

پایین تر بیاییم، شاید دلیلی وجود نداشته 

باشد که دیگران را استثناء کنیم؛ اگر کسی 

بتواند در تشخیص مصداق کمک کند، 

لطفی در حق جامعه است. به تعبیر دیگر 

اصل این است که این هدایت هم به 

صورت کبروی و هم به صورت صغروی 

و مصداقی صورت گیرد؛ مگر مفسده ای 

بر آن مترتب باشد یا مصلحت اهمی فوت 

شود. در باره توده طالب و اساتید حوزه این 

مصلحت اهم دیده نمی شود؛ همان گونه 

که اساتید دانشگاه و سایر اقشار فرهیخته 

خود را در معرفی اصلح و کمک کردن به 

انتخاب مردم محق می دانند و احساس 

مشکلی نمی کنند.

البته اینجا یک شیب لغزنده وجود دارد؛ 

در معرفی مصادیق نباید به گونه ای عمل 

شود که دیگران )غیر از آن مصادیق که 

روحانیت معرفی کرده است( احساس 

کنند از دایره اسالم و انقالب و نظام 

خارج شده اند؛ یعنی نباید سوگیری 

روحانیت به گونه ای تلقی شود که دیگران 

بی دین و ضد انقالب و عامل استکبار 

تلقی شوند. روحانیت برای همه اقشار 

و احزاب و جناح ها باید شأن پدری 

داشته باشد و وظیفه تبلیغ دین را برای 

همگان به خوبی انجام دهد؛ بنابراین 

نباید دیگران را از زیر پوشش خود خارج 

کند. اما این منافات ندارد با این که کسی 

را که اصلح می داندـ  یعنی برای تحقق 

آن مالک های کلی مناسب تر می بیند 

ـ معرفی کند.

در مقام تطبیق بر مصداق و تطبیق کبریات 

کلی بر افراد، به قدر متیقن ها و عملکردهاـ   

و نه به شایعات یا مشتبهاتـ  استناد شود؛ 

بنابراین در این جا یک لغزشگاهی وجود 

دارد که ممکن است در مقام تطبیق دیگر 

سوگیری های فردی، تعصّبات و حّب و 

بغض های فردی وارد شود؛ باید این را 

تذکر داد؛ اما نفس این که شما عالوه بر 

آن که کلیات را بگویید بر مصداق نیز 

تطبیق کنید، در واقع یک لطفی در حق 

جامعه است.

   آسیب احتمالی در این جا این 

است که اگر مصداق مورد معرفی و 

تأیید بخشی از حوزویان که فرمودید، 

بعدها عملکرد نادرست سیاسی یا 

دینی پیدا کرد، ممکن است به پای 

همین جایگاه حوزه و در نهایت دین 

نوشته شود؛ یعنی ممکن است  لطفی 

که قرار بود در حق مردم شود، بعدها 

تبدیل به یک آسیب یا اثر منفی شود. 

این موضوع را چطور حل کنیم؟

اگر بخواهیم به این دلیل که ممکن است 

در آینده چنین اتفاقی بیفتد، پرهیز کنیم، 

خیلی احتیاطی خواهیم شد و خیلی 

 امام 
ً
از کارها را نباید انجام دهیم؛ مثال

نباید انقالب کند؛ چون ممکن است در 

آینده این انقالب منحرف شود؛ پیامبر 

نیز نباید حکومت تشکیل دهد؛ چون در 

حکومت پیامبر نیز ممکن است فردی 

مانند »زبیر« پیدا شود. حتی ممکن است 

 یک استانداری یک 
ً
ظلم هایی شود؛  مثال

کار اشتباهی کرده باشد یا… در هرحال 

 حمایت مصداقی نباید 

به صورت کلی باشد؛ حداقل از 

گذشته تجربه بگیریم و همیشه معرفی 

مصداقی ما مشروط بر سالمت این 

فرد باشد. 
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انسان ها معصوم نیستند و تضمینی وجود 

ندارد که تا ابد سالم بمانند؛ کسی که 

زمانی یار غار پیامبر یا امیرالمؤمنین بوده 

است، ممکن است روزی در جبهه ی 

مقابل شمشیر بزند. این اتفاق به این دلیل 

است که انسان ها پیش بینی ناپذیر هستند 

و در حقیقت برای سالمت آن ها تضمین 

و تأمینی تا ابد وجود ندارد؛ به تعبیر بهتر 

انسان ها تغییرپذیر و فسادپذیر هستند؛ کما 

این که تغییرپذیر و صالح پذیر نیز هستند؛ 

یک فرد بسیار بد ممکن است روزی خوب 

شود؛ مانند ُبشر حافی، حر یا امثال این ها؛ 

این صالح پذیری انسان را نشان می دهد. 

از سمت دیگر فسادپذیر هستند؛ خدای 

متعال در قرآن بلعم باعورا را مثال زده است 

 ِمْنَها« را بیان کرده 
َ

خ
َ
اْنَسل

َ
ْیَناُه آَیاِتَنا ف

َ
و »آت

است. این طبیعت انسان است و نمی توان 

به خاطر یک احتمال جزئی، یک بحث 

کالن را متوقف کرد.

ما باید وظیفه ی خود را در هر موقعیتی 

که قرار داریم بشناسیم؛ مانند کاری که 

حضرت امام راجع به تأییدات خود نسبت 

به شخصیت ها فرمود؛ فرمود که اگر من 

کسی را تأیید کردم به حسب آن روز او بود 

و مالک حال فعلی افراد است؛ آن روز فرد 

خوبی بوده است و من او را تأیید کردم؛ این 

دلیل بر آن نیست که یک چک سفیدامضا 

داده باشم که تا ابد این فرد سالم خواهد 

بود؛ این را نیز باید به مردم آموخت.

بنابراین به نظر می آید که آن حمایت 

مصداقی نباید به صورت کلی باشد؛ 

حداقل از گذشته تجربه بگیریم و همیشه 

معرفی مصداقی ما مشروط بر سالمت 

این فرد باشد؛ یعنی در کنار آن که یک 

فرد را مصداقی برای اصلح تأیید می کنیم، 

بالفاصله او را مشروط کنیم بر آن که این 

فرد تا زمانی مورد حمایت است که در 

این راه مستقیم است و با توجه به این که 

انسان ها فسادپذیر هستند، بعد از آن اگر 

موردی دیدیم، خود ما اولین نفری هستیم 

که مقابل او خواهیم ایستاد. فکر می کنم 

این راه بهتری برای ورود است.

ین راه این است که      پس بهتر

 مقید به 
ً
ورود مصداقی جزئی هم کامال

پایندی معرفی شوندگان به اصول و مبانی 

دینی و انقالبی باشد.این موضوع باید 

 از سوی حوزویان بیان شود.
ً
صراحتا

باید این را به مخاطب خود توضیح دهیم 

که اگر ما این شخص را به شما معرفی 

می کنیم به علت وجود آن معیارهای کلی 

ة 
ّ
او تا به امروز است؛ از باب اینکه العل

ل به 
ّ
تعّمم و تخّصص؛ به این علت که معل

آن کبریات کلی است؛ هرگاه که این علت 

از بین رفت، این موضوع نیز خودبه خود 

منتفی خواهد شد و این حکم، حکم مادام 

الموضوع است؛ تا زمانی که آن شخص 

موضوع آن کبریات کلی و معیارها و 

شاخص های اساسی است و مطابق خط 

درست عمل کرده است، این حمایت ما 

برقرار است؛ از لحظه ای که از این خط 

خارج شد، طبیعی است که از خط حق 

خارج شده و از خط معیارهای کلی دینی 

خارج شده است و دیگر وجهی جهت 

حمایت از او وجود ندارد.

پانوشت ها
۱. کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ ج۲، ص۱۶۳.

۲. فتح:۲۲.

 در کنار آن که یک فرد 

را مصداقی برای اصلح تأیید 

می کنیم، باید بالفاصله آن را 

مشروط کنیم بر آن که این فرد تا 

زمانی مورد حمایت است که در 

این راه مستقیم باشد. 
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    حجت االسالم ملک افضلی
در کشور ما که پایه گذار مردم ساالری 

دینی است ضرورت دارد به این دو پرسش 

پاسخ داده بشود؛ یکی این که انتخابات از 

منظر فقهی چه ماهیتی دارد؛ دوم این که  

حکم شرعی آن برای مکلفین و مردم در 

حکومت اسالمی چیست؟ من این مطلب 

را با چند مقدمه پی می گیرم.

امروزه در نظام های سیاسی، انظار عمومی 

و مجامع بین المللی، میزان مشارکت 

مردم در انتخابات، نشان دهنده ی میزان 

مشروعیت یا مقبولیت نظام است.

انتخابات به وسیله مردم برای ایفای این 

نقش مقبولیت، بنا بر نظر حضرت آیت الله 

جوادی آملی، تشخیص و کشف حق شمرده 

می شود؛ یعنی در نظریه مقبولیت، نقش 

کاربردی انتخابات تشخیص حق است؛ 

نه تولید حق؛ یعنی کشف شخص اصلح.

قانون اساسی جمهوری اسالمی که پس 

از نظام دیکتاتوری به عنوان اولین قانون 

تصویب شد، در اصل ششم اداره امور 

کشور را به طور کامل با اتکای به آرای 

عمومی پیشنهاد می دهد.

وقتی ما به انتخابات نقش و کارکرد 

اساسی می بخشیم، بدین معنی نیست 

که اصالت را به عقل بشری و رأی مردم 

در مقابل وحی و نص الهی بدهیم؛ بلکه 

اصالت و کارکرد انتخابات در طول وحی و 

نص پذیرفته می شود. در حقیقت پذیرش 

رأی مردم در حکومت به معنی احترام 

گذاشتن به عقل انسان هاست.

پس از بیان این مقدمات، بحث اول ما 

درباره ماهیت انتخابات است. آیا انتخابات 

 یک حق است یا تکلیف؟ من در 
ً
ماهیتا

این جا کلمه »حکم« را انتخاب کرده ام. 

از نگاه فقهی می توانیم انتخابات را حکم 

بدانیم؛ بدین معنی که قابل واگذاری به 

غیر نیست. یکی از وجوه افتراق حق و 

حکم این است که حق قابل اسقاط و قابل 

ماهیت و حکم شرکت در انتخابات 
از منظر فقه سیاسی

گزارشی از نشست علمی در پژوهشگاه فقه نظام

سید حسین میرخلیلی

نهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع »ماهیت و حکم شرکت در 
انتخابات از منظر فقه سیاسی اسالم« در تاریخ ۲۰/۲/۹۶ برگزار شد. دبیری علمی این 
نشست را حجت االسالم محمدحسن براری برعهده داشت و دکتر محسن ملک افضلی 
)عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة( بحث را ارائه داد. دکتر سید سجاد 
ایزدهی )عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی( و نیز حجت االسالم 

یاسر شهامت )پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام( به نقد دیدگاه های ایشان پرداختند.
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واگذاری به غیر است؛ ولی حکم چنین 

ویژگی ای ندارد. بنابراین از این جهت که 

قابل واگذاری به غیر نیست و بنا بر اقوال 

فقها و مبانی فقهی، این یک حکم و تکلیف 

شرعی است.

بنابراین، اگر ما انتخابات را یک حکم و 

تکلیف بدانیم، مردم در مقابل نظام اسالمی 

مکلف به حفظ آن نظام و نیز مکلف به 

حفظ شرع و جایگاه مسلمین هستند و بر 

این اساس اگر مردم در انتخابات شرکت 

نکنند و این حکم را لغو کنند، دچار معصیت 

و گناه شده اند؛ البته مخفی نماند که اگر 

انتخابات را واجب ندانیم، این مسأله از 

حکم بودن خارج و یک حق می شود.

دیدگاه دیگری هم هست که می گوید 

انتخابات حقی است 

که استیفای آن واجب 

است؛ چیزی شبیه 

نهاد حضانت در فقه 

خصوصی.

به نظر ما انتخابات 

یک حکم شرعی است. 

فقهای گران قدر معاصر 

ما مثل حضرت امام و 

برخی دیگر پیرامون 

حکم شرعی شرکت در 

انتخابات فتاوای زیادی 

 مرحوم امام می فرماید: »همه 
ً
دارند؛ مثال

ملت بی استثنا به پای صندوق ها بروند و 

بی اعتنایی نکنند به مطلبی که کشور آن ها 

به آن احتیاج دارد. سرنوشت ملت و اسالم 

به او وابسته است«. درجای دیگر امام 

انتخابات را یک تکلیف الهی و واجب 

عینی و هدف آن را حفظ اسالم دانسته اند.

مقام معظم رهبری هم در این باره می گویند: 

»به اعتقاد من این انتخابات هم تکلیف 

شرعی هم تکلیف عقالیی است«. در 

جای دیگر می گویند که قوام جمهوری 

اسالمی  متکی به رأی و حضور مردم 

کید به این که انتخابات  است و ضمن تأ

هم حق و هم تکلیف مردم است، حضور 

مردم در انتخابات را مصونیت دهنده به 

نظام اسالمی و کشور دانسته اند.

اولین دلیل فقهی ما برای وجوب شرکت 

در انتخابات حفظ نظام است. نظام 

کلمه ای پرکاربرد است؛ ولی وقتی به طور 

مطلق به کارمی رود، منظور نظام عام 

اجتماع است. وقتی گفته می شود حفظ 

نظام تکلیف شرعی است، منظور نظام 

عام اجتماع است. حفظ نظام سیاسی 

واجب است؛ به این دلیل که حفظ نظام 

سیاسی موجب حفظ نظام عام اجتماع 

می شود. آیت الله منتظری نیز فرموده اند: 

»حفظ نظام از اوجب واجبات است«. 

در این مورد اجماع وجود دارد. برخالف 

حکم وجوب حفظ نظام، هیچ فقیهی 

سخن نگفته است. امام حفظ جمهوری 

 یکی از دالیل وجوب فقهی 

انتخابات، قاعده یا حکم وجوب 

اعانه بر ِبّر و تقواست که در آیه 

دوم سوره مائده به آن اشاره شده: 

»تعاونوا علی البّر و التقوی«.  



روحانیت و اخالق انتخاباتی

51

M
ob

ah
es

at
.ir

@
M

ob
ah

es
at

m
ag

z

اردیبهشت 96

اسالمی را واجب عینی قلمداد کرده اند؛ 

آحاد مردم برای حفظ جمهوری اسالمی 

تکلیف دارند؛ یک واجب عینی است؛ 

اهم مسائل واجبات دنیا؛ از نماز اهمیتش 

بیشتر است؛ برای این که انتخابات حفظ 

اسالم است؛ ولی نماز فرع اسالم است.

دلیل دوم ما، قاعده یا حکم وجوب اعانه 

بر ِبّر و تقواست. بر اساس آیه دوم سوره 

مائده که می فرماید: »تعاونوا علی البّر و 

التقوی« یکی دیگر از ادله را بر این آیه 

 اعانه و تعاون که از 
ً
مبتنی کردیم. اصوال

لغات محوری این آیه است، با اجتماع 

شکل می گیرد و یکی از مهم ترین مصادیق 

ِبر و تقوا، حمایت مردم از نظام سیاسی 

اسالمی و نظام عام اجتماعی است و از 

این باب که حفظ نظام سیاسی و اجتماعی 

نمونه ای از ِبّر و  تقواست، مردم باید در 

این زمینه اعانه و تعاون داشته باشند؛ که 

یکی از مقدمات آن شرکت در انتخابات 

و مشارکت سیاسی است.

سومین دلیل ما، ادله مربوط به اهتمام 

به امور مسلمین است. پیامبر می فرماید: 

»کسی که به امور مسلمانان نپردازد مسلمان 

نیست«. در این روایت کلمه امور و مسلمین 

هردو به صورت جمع آمده اند.

دلیل چهارم امربه معروف و نهی از منکر 

است؛ در روایتی می گوید کسی که امربه معروف 

و نهی از منکر را ترک کند، خداوند اشرار را 

به او مسلط خواهد کرد.  در نگاه نخست به 

نظر می رسد درباره انتخابات امر و نهی وجود 

ندارد؛ اما از آن جا که مردم طی شرکت در 

انتخابات، خواسته ی خود را مطالبه کرده و 

ایشان را به واگذاری امور به شخص منتخب 

خود یا پذیرش خواسته ی خود امر می کنند، 

می توان آن را از مصادیق امربه معروف و 

نهی از منکر برشمرد و در طی آن گفت که 

واجب است که مردم در انتخابات شرکت 

کنند تا بتوانند حاکم را انتخاب کنند که امربه 

معروف و نهی از منکر کنند.

پنجمین دلیل، دلیل عقل است؛ به حکم 

عقل هم شرکت در انتخابات به همه 

واجدان شرایط واجب است.

   حجت االسالم ایزدهی
اگر می خواهیم در ماهیت یک مسأله، 

رویکرد فقهی داشته باشیم، باید ببینیم آن 

مسأله برچه چیزی انطباق دارد؛ ماهیت 

انتخابات چرا حکم و حق است؟ مراد از 

این که گفته می شود حکم، شاید تسامح 

باشد؛ شاید به این که این مسأله به حکم 

شرعی هم می تواند مستند بشود.

نکته بعدی این است که در این جا مطلوبیت 

انتخابات، به واسطه غایت حاصل شده؛ 

در حالی که این طور نیست. خودش باید 

مطلوبیت بالذات داشته باشد. القل اباحه 

داشته باشد و ما به واسطه اباحه بتوانیم آن 

را به حکم واجب تبدیل کنیم. در این که 

اگر چیزی موجب حفظ نظام بشود، الزم 

است، بحثی نیست؛ اما این استدالل، 

استدالل مشروط است؛ اگر موجب حفظ 

نظام شد، واجب است؛ من می توانم به 

جای آن کارهای دیگر بکنم، جبهه بروم 

و… . مقدمه واجب در صورتی واجب 

است که مقدمه منحصره باشد؛ درصورتی 

که اینجا مقدمه منحصره نیست.

در بحث امربه معروف و نهی از منکرـ  

که انتخابات به مثابه امر به معروف و نهی 

از منکر تلقی شدـ  از قضا این انتخابات 

 از این باب که حفظ نظام 

سیاسی و اجتماعی نمونه ای از ِبّر 

و  تقواست، مردم باید در این زمینه 

اعانه و تعاون داشته باشند؛ که یکی 

از مقدمات آن شرکت در انتخابات 

و مشارکت سیاسی است.  
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ذیل اعانه بر تقوا جای می گیرد؛ یعنی 

فرض بر این است که من یک آدم خوب 

پیدا کرده ام و می خواهم او را به منصب 

بگمارم؛ چون این کار مباح  است و بلکه 

راجح؛ اما خود این امر که امر به معروف 

و نهی از منکر نیست؛ به چه مالکی امر 

به معروف و نهی از منکر است؟ آیت الله 

مکارم در یکی از کتاب هایشان می گویند 

که ما در اسالم انتخابات نداریم.از آن سو 

اگر قرار باشد قاضی و استاندار را حاکم 

انتخاب کند، ، می شود نظام استبدادی؛ 

لذا به خاطر این که شبهه استبداد برطرف 

شود، انتخاباتی هم برگزار می کنیم. ما 

باید اصل کار را اثبات کنیم.

ما سه نوع الگوی انتخابات داریم؛ نظام 

غربی، مشروطه و اسالمی. فرق است بین 

این سه نوع انتخابات. در نظام غربی ماهیت 

 ارزشی است؛ هرچه مردم 
ً
انتخاب عمدتا

انتخاب کنند موجد حق است. در نظام 

مشروطه دعوا سر موجدحق بودن نیست؛ 

غرض این است که حاکمیت استبدادی 

تبدیل بشود به حاکمیت مشروطه؛ تحدید 

حاکمیت؛ مردم در قانون گذاری دخیل 

باشند. در جمهوری اسالمی، ماهیت 

انتخابات تبدیل می شود به کمک به حاکم 

در شناخت کارگزاران مشخص. کمک به 

حاکم در این که مجلس قانونی مستند به 

مردم انتخاب کند و کمک به این که اگر 

حکومت شکست خورد یا پیروز شد، 

مردم بگویند خودمان انتخاب کرده ایم. 

پس این سه نوع انتخاباتبا هم متفاوتند و 

ما باید در اینجا ببینیم ماهیت آن چیست 

و بر چه چیزی منطبق است.

انتخابات جمع انتخاب نیست؛ انتخابات 

از لحاظ التین election است؛ در حالی 

 election .است selection ،که انتخاب

جمع کلمه selection نیست. انتخابات 

یک فرایند است؛ و مفرد است؛ نه جمع.

 آیت الله مکارم در یکی از 

کتاب هایشان می گویند که ما در 

اسالم انتخابات نداریم. از آن سو 

اگر قرار باشد قاضی و استاندار را 

حاکم انتخاب کند، می شود نظام 

استبدادی؛ لذا به خاطر این که شبهه 

استبداد برطرف شود، انتخاباتی 

هم برگزار می کنیم.
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   حجت االسالم یاسر شهامت
بحث وجوب شرکت در انتخابات دائرمدار 
تبیین ماهیت خود انتخابات است. ما هرچه 
در مسأله، تأسیس اصل کردیم و گفتیم 

شرکت در انتخابات چه حکمی دارد ـ و 
 نتایج 

ً
آن جا به هر حکمی رسیدیمـ  طبعا

آن در مسأله شرکت در انتخابات خودش 
را بیشتر نشان می دهد.

کلیات ادله ای که استاد مطرح کردند درست 
است؛ منتها چند نکته مبهم است. در مسأله امر 
به معروف و نهی از منکر،  بحث بر روی کیفیت 
انتخابات رفته است؛ نه شرکت در انتخابات. ما 
این جا دو مسأله داریم؛ یکی اصل وجوب شرکت 
در انتخابات  و یکی کیفیت شرکت در انتخابات 
است. اگر ما وجوب شرکت در انتخابات را در 
این حوزه برسی می کردیم که در حکومت های 
اسالمی و حتی غیراسالمی به لحاظ این که 
انتخابات تنها مصداق فعلی نفی آنارشیسم 
و لجام گسیختگی اجتماعی است و چه در 

حکومت اسالمی به عنوان حفظ نظام اسالمی، 
خودش می توانست  یک عنوان معروف بشود و 
هرچه  این معروف را حفظ کند معروف است و 
ما باید امر به معروف بکنیم. ما امر کنیم مردم 

را به این معروف که حفظ نظام اسالمی باشد.
روایتی که گفتند کسی که اهتمام به امور 
مسلمین داشته باشد مسلمان نیست، 
منظورش این است که این طور نباشد که 
 به امور مسلمین اهتمام نداشته باشید. 

ً
اصال

اگر مسلمانی در خارج از کشور پیدا شد 
که دست نیازمندی را گرفت و از این قبیل 
کارها کرد، ولی در انتخابات شرکت نکرد، 
آیا مشمول حرمت ادله اهتمام شده؟فکر 

می کنم روایت این را نمی رساند.
نکته دیگر این است که بحث این که شرکت 
در انتخابات حفظ نظام را در پی داشته باشد 
یک مالک است؛ تشخیص این مالک بر 
عهده کیست؟ آیا مکلفین باید تشخیص 
بدهند؟ در جامعه ما خیلی از متشرعین 
درست یا غلط به این نتیجه نمی رسند که 
حضورشان نافی حفظ نظام است و اگر 
در انتخابات شرکت نکنند نظام تضعیف 
می شود. این بحث یک رابطه متقابل دارد 
با بحثی که استاد محترم در مقاله خودشان 
درباره وجوب عینی و کفایی مطرح کرده اند. 
ما اگر لسان ادله را لسان مطلق گرفتیم و 

گفتیم که بر اساس نهی از منکر، بر اساس 
وجوب اهتمام و… وجوب شرکت در 
انتخابات احراز شده، دیگر معنی ندارد 
که بگوییم اکثریت در انتخابات شرکت 

کرده اند و وظیفه از بقیه ساقط است.

  حجت االسالم ملک افضلی
درباره ی انتخابات که حساسیت بین المللی 

دارد و جنبه ملی دارد ابتدا بر همه واجب 

است )واجب عینی( و اگر به حدی رسید 

که مشروعیت نظام را ثابت کند، بیشتر از 

آن واجب کفایی می شود.
حکم نیز در بحث ما به معنای حکم شرعی 
نیست؛ ما مضاف الیه به آن نداده ایم که 
بگوییم حکمی شرعی یا وصفی؛ حکم و 

حق. همان حکمی که قابل اسقاط و انتقال به 
غیر نیست، طبق زبان رایج فقهی و حقوقی.

 روایتی که گفتند کسی که 

اهتمام به امور مسلمین داشته باشد 

مسلمان نیست، منظورش این است 

 به امور 
ً
که این طور نباشد که اصال

مسلمین اهتمام نداشته باشید. 

 حکم نیز در بحث ما به معنای 

حکم شرعی نیست؛ ما مضاف الیه به 

آن نداده ایم که بگوییم حکمی شرعی 

یا وصفی؛ حکم و حق. همان حکمی 

که قابل اسقاط و انتقال به غیر نیست، 

طبق زبان رایج فقهی و حقوقی.



جامعه شناسی روحانیت؛ غلبه نگاه سیاسی

فراست مرجعیت



سیاست و  تدبیر 
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گروه مطالعاتی جامعه شناسی تشیع از 

انتشار کتاب ۷۲۶ صفحه ای »کتاب شناسی 

انتقادی جامعه شناسی تشیع« خبر داده 

است. این گروه که فعالیت خود را از 

سال ۱۳۹۰ تحت سرپرستی دکتر سارا 

شریعتی )استاد جامعه شناسی دین در 

دانشگاه تهران( و با حضور تعدادی از 

پژوهشگران حوزه جامعه شناسی دین آغاز 

کرده، تاکنون چندین کنفرانس و جلسه 

علمی در دانشگاه های مختلف کشور 

درباره موضوعات جامعه شناسی تشیع 

برگزار کرده و ذیل این حوزه های اصلی به 

پژوهش و فعالیت پرداخته است:

   عدالت و امامت

   تاریخ اجتماعی تشیع

   روحانیت و مرجعیت

   سیاست و قدرت

   مناسک )اعیاد و عزاداری ها(

   انتظار و مهدویت

  باطنی گرایی، عرفان و تصوف

   زیارت و مکان های مذهبی

   ادبیات و هنرهای شیعی

   کتابشناسی انتقادی جامعه شناسی تشیع

طرح روی جلد »کتابشناسی انتقادی 

جامعه شناسی تشیع«

انتقادی  »کتاب شناسی  کتاب 

جامعه شناسی تشیع« نخستین محصول 

فعالیت گروهی این پژوهشگران علوم 

اجتماعی است که نشر نگاه معاصر روانه 

بازار کتاب کرده است. در این کتاب که 

حاصل چهار سال پژوهش و جستجو 

در همه کتاب های فارسی منتشر شده در 

ایران از آغاز صنعت چاپ تا پایان سال 

۱۳۹۱ حول موضوعات اجتماعی شیعه 

است، هفده کتاب ذیل حوزه پژوهشی 

»روحانیت و مرجعیت« معرفی و نقد 

شده است.

در مقدمه این بخش آمده که آثار اجتماعی 

مرتبط با روحانیت و مرجعیت، دومین 

جایگاه را به لحاظ کثرت مطالعات، پس 

از حوزه »تاریخ اجتماعی تشیع« به خود 

اختصاص داده است، ولی با این حال، 

جامعه شناسی روحانیت؛ 
غلبه نگاه سیاسی

نگاهی به جدید ترین اثر گروه مطالعاتی جامعه شناسی تشیع

علی اشرف فتحی

در این کتاب که حاصل چهار سال پژوهش و جست وجو در 
همه کتاب های فارسی منتشر شده در ایران از آغاز صنعت 
چاپ تا پایان سال ۱۳۹۱ حول موضوعات اجتماعی شیعه 
است، هفده کتاب ذیل حوزه پژوهشی »روحانیت و 

مرجعیت« معرفی و نقد شده است.
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کتب معدودی وجود دارد که با رویکردی 

جامعه شناختی به روحانیت پرداخته باشد 

و نقطه عزیمت بسیاری از کتاب های 

منتشر شده نیز علوم سیاسی بود و این 

حاکی از غلبه سیاست بر وجوه اجتماعی 

روحانیت پژوهی است.

سارا شریعتی نیز در مقدمه کتاب، 

روحانیون و روشنفکران دینی را غایبان 

عرصه مطالعات اجتماعی تشیع دانسته و 

نوشته است: »بی شک تشیع موضوع آثار 

بسیاری از مراجع و طالب حوزوی قرار 

گرفته است، اما رویکردهای مسلط بر این 

آثار، اغلب فقهی، کالمی و در مواردی 

نیز فلسفی بوده است«.

به نوشته سرپرست این گروه مطالعاتی، 

در میان روحانیون، استاد مطهری بیشترین 

نزدیکی را با رویکرد مطالعات اجتماعی 

تشیع دارا بوده است.

دستاورد چند ساله این گروه در حوزه 

روحانیت و مرجعیت به انتخاب ۱۷ اثر 

منجر شده که واجد بیشترین نزدیکی به 

رویکرد اجتماعی بوده اند:

   مشکل اساسی سازمان روحانیت 

)مرتضی مطهری(

   آشنایی با حوزه های علمیه شیعه در 

طول تاریخ )حجت موحد ابطحی(

   علما و رژیم رضاشاه )حمید 

بصیرت منش(

   تحلیلی بر نقش سیاسی عالمان 

شیعی در پیدایش انقالب اسالمی )فرهاد 

شیخ فرشی(

   حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران 

)موسی نجفی(

   مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست 

)محمدحسین منظوراالجداد(

   چالش های روحانیت با رضاشاه 

)داود امینی(

   نقش روحانیت شیعه در پیروزی      

انقالب اسالمی )احمد نقیب زاده و وحید 

امانی زوارم(

   روحانیت و جامعه پذیری سیاسی 

)مرتضی علویان(

   تحوالت حوزه علمیه قم پس از 

پیروزی انقالب اسالمی )علی شیرخانی 

و عباس زارع(

   گفتمان سیاسی شیعه در ایران معاصر 

)جالل درخشه(

   مناسبات روحانیت و دولت در ایران 

با رویکرد جامعه شناسی سیاسی )آیت 

مظفری(

   سازمان روحانیت شیعه در عصر 

رضاشاه پهلوی )امید بابایی(

   شکل گیری و تحول حوزه های شیعه 

)سید محمدعلی حسینی زاده(

   روحانیت و سیاست؛ مسائل و پیامدها 

)عبدالوهاب فراتی(

   گونه شناسی رفتار سیاسی مراجع 

تقلید شیعه )۷۵۳۱-۲۳۳۱( )سید حسن 

هاشمیان فر(

   دین در ایران عصر پهلوی دوم )فاطمه 

فرامرزی(

از عناوین بسیاری از این آثار پیداست 

که سیاست، وجه غالب نگاه آن هاست و 

رویکرد جامعه شناختی در اغلب آثار این 

حوزه، کمرنگ و نوپاست. سرپرست و 

نویسندگان این کتاب شناسی انتقادی به 

دستاوردهای دیگری نیز نائل شده اند که 

در این کتاب و کنفرانس های علمی این 

گروه مورد اشاره قرار داده اند؛ از جمله 

می توان به نقش محوری تهران و کم کار 

بودن ناشران و مؤلفان قمی در این گونه آثار 

اشاره کرد. با این حال انتظار می رود که 

رویکرد علمی مبتنی بر نگاه جامعه شناختی 

به روحانیت و مرجعیت، در قم نیز مورد 

اقبال بیشتری قرار گیرد.
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آیت الله العظمی وحید خراسانی از نسل 

عالمانی هستند که مشارکت سیاسی در 

مباحث غیرمرتبط با مذهب را در شأن 

جایگاه مرجعیت نمی دانند. ایشان اگرچه 

براساس شاخص ها و اولویت های خاصی، 

مناسبات و مراودات متفاوتی با دولت های 

برآمده در جمهوری اسالمی داشته اند، 

اما همواره بر صیانت منزلت مرجعیتـ  

فراتر از منازعات و رقابت های سیاسی ـ 

تحفظ داشته اند. ُحسن نظر ایشان نسبت 

به دولت آقای روحانی از پذیرش مسئولین 

این دولت در رده های گوناگون ـ حتی 

ریاست سازمان انتقال خونـ  در این مقطع 

بی نیاز از بیان و تصریح است. این نگاه 

مثبت متأثر از توجه دولت به راهنمایی های 

مشاوران حوزوی است که نگرانی ها و 

حساسیت های مراجع را به سازمان های 

ذی ربط دولت منتقل کرده اند.

انتظارات و مطالبات مراجع سنتی 

 چنان نیست که اجابت آن ها 
ً
معموال

مخل برنامه مدیریت کشوری باشد و 

حداکثر ممکن است نارضایتی برخی 

گروه های خاص را در پی داشته باشد. در 

دوران دولت یازدهم جلوگیری از اکران 

فیلم رستاخیز و تعطیلی روز شهادت 

امام حسن عسگری)ع( از مهم ترین 

مصادیق رفتارهای اعتمادساز دولت 

فراست مرجعیت
تأملی در رفتار اخیر آیت الله العظمی وحید خراسانی

)یادداشت وارده(

روز گذشته موعد برگزاری نشست 
دوره ای اساتید حوزه قم در بیت آیت الله 
وحید خراسانی بود؛ سنتی که در سالیان 
اخیر به همت جمعی از اساتید حوزه 
برای تقویت مناسبات سنتی مرجعیت 
و مدرسین حوزه پی گیری شده است. 
اما از آن جا که شخصیت های محوری 
این نشست همسویی واضحی با دولت 
مستقر داشته اند، برگزاری نشست اساتید 
در آستانه انتخابات در بیت آیت الله وحید 
می توانست به معنای حمایت از نامزد 

خاصی در انتخابات تلقی شود.



58

نسخه مکتوب   - شماره   12
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

58

به شمار می رود. همین همراهی دولت 

با انتظارات آیت الله  وحید موجب شده، 

معظم له با رعایت اصول خود حداکثر 

تأیید را نسبت به دولت روا دارند.

از سوی دیگر تصمیم جمعی مراجع تقلید 

مبنی بر عدم پذیرش نامزدهای انتخاباتی 

در ایام تبلیغات و رقابت های سیاسی، با 

استقبال جامعه مذهبی و طالب و فضال نیز 

همراه شده است. التزام به این عقالنیت، 

مراجع تقلید را در حفظ حریم مرجعیت 

و اجتناب از ورود در فضای رقابت های 

سیاسی و انتخاباتی همداستان ساخته است.

روز گذشته موعد برگزاری نشست 

دوره ای اساتید حوزه قم در بیت آیت الله 

وحید خراسانی بود؛ سنتی که در سالیان 

اخیر به همت جمعی از اساتید حوزه 

برای تقویت مناسبات سنتی مرجعیت 

و مدرسین حوزه پی گیری شده است. 

اما از آن جا که شخصیت های محوری 

این نشست همسویی واضحی با دولت 

مستقر داشته اند، برگزاری نشست اساتید 

در آستانه انتخابات در بیت آیت الله 

وحید می توانست به معنای حمایت از 

نامزد خاصی در انتخابات تلقی شود. 

عالوه براین، شایعه سفر آقای روحانی به 

قم همزمان با برگزاری نشست، شائبه ی 

بهره برداری تبلیغاتی از این نشست با 

حضور رییس جمهور یا همراهان ایشان 

 انتظارات و مطالبات مراجع 

 چنان نیست که 
ً
سنتی معموال

یت  اجابت آن ها مخل برنامه مدیر

کشوری باشد و حداکثر ممکن 

است نارضایتی برخی گروه های 

خاص را در پی داشته باشد. 

در بیت آیت الله وحید را به اذهان متبادر 

ساخته بود.

لغو نشست اساتید، که برگزارکنندگان 

آن را ناشی از سفر زیارتی آیت الله وحید 

خراسانی به مشهد مقدس اعالم داشته 

بودند، می تواند برخاسته از همان سیره 

متعارف معظم له در خارج شدن از قم 

برای اجتناب از مالقات ها و دیدارهایی 

باشد که رد و قبول آن دوران االمر بین 

المحظورین است.



در عقالنیت وحیانی، »وحی« منبع است و »نقل« دلیل و راهنما
نمایشگاه کتاب و سطح عمومی فکر ایرانی!

گزارشی از مناظره حجت االسالم و المسلمین خسروپناه و دکتر گلشنی
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امام علی)ع( می فرماید: »العلم اصل 

کل خیر«؛ هر خیر و نیکی و زیبایی در 

پناه علم امکان پذیر است؛ هیچ خیر و 

شایستگی ـ چه در حوزه نظر و چه در 

حوزه عمل ـ اتفاق نمی افتد مگر این که 

علم به معنای حقیقی پایه و اساس باشد. 

گاهی و کیاست  هر کجا خردمندی، آ

ایمانی وجود دارد، علم سایه افکن است 

و هر کجا که نابخردی و جهالت وجود 

دارد، علم وجود ندارد.

علم به یک سری مبانی نیاز دارد که اگر 

تشکیل شوند علم نیز تولید خواهد شد. آن چه 

در این کنگره از علم مدنظر است، توسعه و 

تعالی علم بر مبنای عقالنیت وحیانی است. 

علم به معنای واقعی به شیوه معرفتی شایسته 

نیازمند است و عقالنیت وحیانی نیز یک 

شیوه معرفتی است؛ منهج و راه و روشی است 

برای این که علم صحیح و اصیل و پایه گذار 

هر خیری تحقق پیدا کند. البته سه واژه علم، 

توسعه و تعالی نیاز به توصیف و تعریف دارد 

که در همه نشست ها درباره آن ها صحبت 

می شود. ما در این جا به عقالنیت وحیانی 

بیشتر اشاره می کنیم و آن را با توجه به رویکرد 

و نظریه آیت الله جوادی آملی تشریح می کنیم.

در عقالنیت وحیانی، »وحی« 
منبع است و »نقل« دلیل و راهنما
گزارشی از سخنان حجت االسالم والمسلمین مرتضی جوادی آملی در پیش نشست کنگره 

توسعه علوم بر پایه عقالنیت وحیانی

سید حسین میرخلیلی

نخستین پیش نشست کنگره بین المللی »توسعه و تعالی علوم بر پایه 
عقالنیت وحیانی با تکیه بر اندیشه های عالمه جوادی آملی« با عنوان 
»توسعه و تعالی علم سیاست و اخالق« صبح روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت 
۹۶ در سالن همایش های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی برگزار گردید. 
در این نشست علمی که با حضور فضال و اساتید حوزه و دانشگاه برگزار 
گردید، حجج اسالم آقایان مرتضی جوای آملی رییس بنیاد بین المللی 
علوم وحیانی اسراء، نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی، مهدی علیزاده رئیس پژوهشکده اخالق و معنویت پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسالمی و دکتر علیرضا صدرا استاد دانشگاه تهران به 
ارائه بحث پرداختند. در این مطلب مشروح سخنان حجت االسالم 

والمسلمین مرتضی جوادی آملی تقدیم خوانندگان می شود.
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   عقالنیت سنتی، مدرن و وحیانی
امروزه عقالنیت در صحنه معرفتی با 

پیشوندها و پسوندهای مختلفی همراه 

است. برخی عقالنیت را همراه با وحیانی 

و برخی همراه با سنتی و برخی نیز همراه 

با عرفی یا مدرن یاد می کنند که همه آن ها 

یک شیوه معرفتی محسوب می شوند؛ 

و این دو نوع شیوه معرفتی در جنگ 

و مبارزه با یکدیگر هستند. عقالنیت 

مدرن و عقالنیت سنتی تالش می کنند تا 

یکدیگر را از صحنه معرفتی خارج کنند؛ 

به گونه ای که تمام بحران های علمی و فقهی 

به عقالنیت سنتی منسوب و از عقالنیت 

مدرن به عنوان پایه معرفت مدرن و پیشرفته 

با آثار مثبت یاد می کنند.

عقالنیت وحیانی که به تبیین و توضیح 

نیاز دارد، نه کمبودها و نواقص عقالنیت 

سنتی را دارد و نه عیب ها و کاستی های 

عقالنیت مدرن را. عقالنیت وحیانی 

شیوه معرفتی جامع و کاملی است 

که برای درک صحیح علم و توسعه 

و تعالی آن در نظر گرفته شده است. 

با توجه به همین سه نوع عقالنیت، 

به نقص ها، ضعف ها و ویژگی های 

عقالنیت اشاره می کنیم. البته برخی 

این خوانش ها را از عقالنیت، جامع 

و کامل نمی دانند.

   عقالنیت سنتی

در عقالنیت سنتی، نقل )کتاب و سنت( 

تنها منبع معرفتی است که باید از آن 

برای به دست آوردن علم و برطرف کردن 

نیازهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

بهره گرفت. این نوع از عقالنیت که در 

 مورد توجه است و 
ً
نظام سنتی ما کامال

متأسفانه و متعصبانه بر آن اصرار ورزیده 

می شود، دارای دو نقص اساسی است؛ 

نخستین نقص ـ و نقص عمده ـ این 

است که نقل و به عبارت دیگر آن چه که 

در ظواهر کتاب و سنت و جود دارد را 

مرادف وحی گرفته است و سعی می کند 

آن چه که در ظواهر کتاب وجود دارد ـ 

و آن را  وحی می داند ـ  را به عنوان منبع 

هستی دین تلقی کند؛ و از آن جا که عقل 

دارای سه شأن مفتاح، مصباح و میزان 

است، از منظر عقالنیت سنتی جایگاه 

عقل شأن مفتاح است و فقط درگاهی را 

به عنوان دین برای مواردی باز می کند و 

فقط باید این را مدنظر قرار داد.

   عقالنیت مدرن

در عقالنیت مدرن نیز که متأسفانه 

برخی عقالنیت مدرن را روشنفکری 

دینی معرفی می کنند؛ در حالی که در 

این عقالنیت، دین جایگاه اساسی ندارد؛ 

بلکه معیارهای آن همان مواردی است 

که در غرب شکل گرفته و عقل میزان 

است که نقل باید خود را با آن منطبق 

کند. معیارها و ضوابطی که برای این 

نوع عقالنیت است، همانی است که در 

نظامات فکری غرب شکل گرفته است؛ 

که بناست به دین رنگ ببخشد و در سایه 

آن خوانش کند. عرف و مقتضیات دنیای 

 علم به یک سری مبانی نیاز 

دارد که اگر تشکیل شوند علم نیز تولید 

خواهد شد. آن چه در این کنگره از علم 

مدنظر است، توسعه و تعالی علم بر 

مبنای عقالنیت وحیانی است. 

 عقالنیت مدرن و عقالنیت 

سنتی تالش می کنند تا یکدیگر را از 

صحنه معرفتی خارج کنند.
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مدرن و عقل و بسیاری از اموری که نزد 

آن ها معیار و شاخص در نظر گرفته شده 

است، نقل حتی به عنوان یک جریان 

اصلی و اساسی دیده نمی شود.

   عقالنیت وحیانی

عقالنیت وحیانی ویژگی های فراوانی 

دارد؛ از جمله آن هاـ  و مهم ترین آن هاـ  

منبعی به عنوان هستی دین است که وحی 

نام دارد و تمام امور مورد نیاز بشری در آن 

هست. خدای عالم از جایگاه ارادت الله 

ظهور کرده و اراده تشریعی حضرت حق 

برای هدایت و سعادت در دین و وحی 

تجلی کرده و هیچ امری در این اراده 

فروگذار نشده است. هرآن چه بشر برای 

سعادت دنیا و آخرتش به آن نیاز دارد، 

در وحی موجود است. مشخص شدن 

تفاوت وحی و نقل که عقالنیت سنتی 

به آن دچار شده نیز ضروری است؛ آیا 

آن چه به عنوان اراده الهی و دین موجود 

است وحی است یا نقل؟ در کتاب 

منزلت عقل در هندسه معرفت دینی 

مسأله به صورت واضح آمده است که 

همان گونه که از نظر تکوین تمام عالم 

با یک امر خداوند شکل گرفته، از نظر 

تشریع نیز دین نزد خداوند اسالم است؛ 

حال آن مقدار از این دین که در کتاب و 

سنت آمده است به نقل یاد می شود؛ و 

باید گفت نقل منبع نیست؛ بلکه دلیل و 

راهنماست و می آید تا وحی را  واکاوی و 

به جامعه انسانی معرفی کند. البته وقتی 

دین از عنداللهی به عندالناسی تبدیل شد، 

مسیحیت و یهودیت و مجوس و امثال 

ذلک می شود؛ اما دین عنداللهی، اسالم 

است؛ آن حیثیت عنداللهی اراده اصلی 

خداوند به عنوان دین است که تمام نیازات 

بشر در آن تحقق یافته است و هر کدام از 

ائمه به سهم خود از آن برداشت می کنند 

و البته دین کامل و جامع که »مصدق لما 

بین یدیه« هست به عنوان دین رسول)ص( 

آمده است. حال این که چه مقدار از این 

دین در کتاب و سنت آمده است و به چه 

زبانی، از آن به عنوان نقل یاد می کنیم.

پس ما یک منبع هستی دین داریم که 

آن وحی است؛ اما آن چه به عنوان نقل 

یاد می کنیم، منبع نیست؛ بلکه دلیل و 

 متأسفانه برخی عقالنیت 

مدرن را روشنفکری دینی معرفی 

می کنند؛ در حالی که در این عقالنیت، 

دین جایگاه اساسی ندارد.
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راهنماست؛ نقل می آید تا وحی را بکاود 

و از آن حقیقت استفاده کند؛ همان گونه 

که عقل چنین نقشی دارد؛ یعنی عقل و 

نقل سراج هستند و وحی صراط است و 

عقل و نقل با هماهنگی یکدیگر به دنبال 

این هستند که حقیقت دین را واکاوی 

کنند؛ که این می شود علم و معرفت و 

شناخت دینی. بنابراین آن نقلی که در 

عقالنیت سنتی ارائه شده است، در 

عقالنیت وحیانی نیست. در عقالنیت 

وحیانی آن چه منبع هست وحی است؛ 

نه آن چه به عنوان نقل ارائه شده است. 

گرچه بی تردید ظاهر قرآن عزیز وحی 

است و هیچگونه تردیدی در وحی بودن 

حتی ظاهر این قرآن نیست؛ اما این قرآن 

در کسوت متشابهات و محکمات است؛ 

در کسوت مطلق و مقید و حجاب انتزاع 

مفهومی است؛ در کسوت علم حصولی 

است؛ و قدرت فهم آن حقیقت عینی 

و شهودی که معصوم است باید اصل 

قرار گیرد.

بنابراین ما نباید به این نقل به معنای منبع 

نهایی دین تعبد داشته باشیمـ  که این کمبودی 

است که در عقالنیت سنتی وجود داردـ  

بلکه نقل را باید با راهکارهایی منقح کنیم 

و هرکدام از این عقل و نقل در درون خود 

یک طراز و میزانی دارند که میزان صدق و 

کذب در آن ها روشن می شود؛ در بیرون 

هم معیارهایی برای حق و باطل و صدق 

و کذب این ها دیده می شود.

در مباحث معرفتی، مجاری ادراکی به 

سه دسته عمده تقسیم می شوند: عقل، نقل 

و شهود. هر سه نقششان کشف است؛ نه 

نقل منبع است، نه عقل و نه شهود. شهود 

عارف، آن مکشوف را، عقل حکیم، آن 

مکشوف را و نقل متکلم آن مکشوف را و 

حقیقت غیبی و وحی را دنبال می کنند. 

این ها راه ها و مجاری ادراکی هستند که 

هر سه یک حقیقت را پیدا می کنند. ما 

این سه مسیر را داریم؛ اما مثل چشم و 

گوش هستند که می خواهند یک حقیقت 

را بشنوند و ببینند. مکشوف ما دین است 

و آن چه که از راه کشف و شهود و عقل 

و نقل می رسیم، یک حقیقت است به 

نام وحی. عقل، منبع نیست آن گونه که 

در عقالنیت مدرن دیده می شود. عقل 

سراج است و نه صراط؛ از عقل به جز 

کشف برنمی آید. اگر کسی که عقل را ـ 

معاذ الله ـ منبع دین معرفی کند، از دین 

چیزی نمی ماند و این به محاق بردن و به 

استحاله کشاندن دین است. عقل، نقل و 

شهود هر سه مجاری ای هستند برای کشف 

حقیقتی به نام دین. ما یک صراطی داریم 

به نام وحی که حق است و معصوم و »ال 

یأتی الباطل من بین یدیه و خلفه« هست 

که از قرآن و عترت برمی آید و الغیر؛ تمام 

تالش متکلمان و حکیمان نیز برای نقل، 

کشف و شهود و دیده شدن آن دین است.

 عقالنیت وحیانی 

ویژگی های فراوانی دارد؛ از جمله 

ین آن هاـ  منبعی  آن هاـ  و مهم تر

به عنوان هستی دین است که وحی 

نام دارد و تمام امور مورد نیاز بشری 

در آن هست.

 پس ما یک منبع هستی 

دین داریم که آن وحی است؛ 

اما آن چه به عنوان نقل یاد 

می کنیم، منبع نیست؛ بلکه 

دلیل و راهنماست؛ نقل می آید 

تا وحی را بکاود و از آن حقیقت 

استفاده کند.
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امسال و تا به امروز که سه شنبه )۹۶.۲.۱۹( 
است، موفق شدم سه روز را در نمایشگاه 
کتاب حضور داشته باشم. سی امین 
نمایشگاه بین المللی کتاب، در نقطه ای 
قرار دارد که می توانست زمینه برگزاری 
یک نشست عالمانه را در بررسی سی 
سال تاریخچه این نمایشگاه فراهم سازد. 
نشستی برای بررسی نقاط قوت و ضعف و 
بررسی حرکت و مسیری که هر ساله و در 
طول این سی سال در حوزه های مختلف، 
برای بهبود آن برداشته شده است. فکر 
می کنم کسی به فکر چنین نشستی نبوده 
یا من در برنامه ها ندیدم. خوشبختی من 
در این است که چون همراه همکارانم برای 
کتابخانه تاریخ خرید می کنم و مجبورم 
هر اثر خوب یا بدی را در حوزه تاریخ 

بخرم، به تک تک غرفه ها سر می زنم و آثار 
عرضه شده را با نگاه خریداری می بینم. 
اکنون می خواهم آن چه در این سه روز 

نظرم را جلب کرد بیان کنم.
در حوزه کتاب های عربی باید بگویم 
ـ  و همچنانـ  بیش از شصت درصد 

ً
اوال

نمایشگاه در بخش عربی، آثار مؤسسات 
و ناشران ایرانی یا وابسته به دولت ایران 
است که کارهای عربی منتشر می کنند. 
 شامل چندین ناشر 

ً
این بخش ضمنا

شیعی عمومی لبنانی هم می شود که آثار 
عامه پسند شیعی را منتشر می کنند و شاید 
دو درصد آثارشان هم تازه و قابل ارزیابی 
علمی نیست. باقی ناشران از کشورهای 
 سوریه و لبنان ـ 

ً
عربی مختلف ـ و غالبا

هستند که شمار زیادی از آنان هر ساله و 

بیش از بیست سال است به تکرار می آیند 
و چیزی که برای آنان اهمیت ندارد، علم 
است. در مقابل، با چند عنوان کتاب تازه 
اما از نظر موضوع تکراری، چشمشان 
 به جیب طالب اهل سنت است که 

ً
غالبا

از نقاط مختلف ایران می آیند و همچنان 
دنبال صحیح بخاری و شروح آن و آثار 
فقهی هستند. می ماند اندکی از ناشران 
 اردنی و کسانی 

ً
لبنانی یا سوری و احیانا

که نمایندگی از شماری از ناشران عرب 
دارند. آن ها اندکی آثار به درد بخور و قابل 
تأمل دارند. این آثار هم از تغییری کلی که 
در مسیر نوشته های نویسندگان و ناشران 
عرب است حکایت دارد؛ و آن واردشدن 
نویسندگان و ناشران عرب به بررسی و 
تحلیل مسائلی است که جهان عرب با 

نمایشگاه کتاب و سطح 
عمومی فکر ایرانی!

نگاهی تحلیلیـ  انتقادی به بهانه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران

رسول جعفریان

متن پیش رو گزارش تحلیلی استاد رسول جعفریان 
است از بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که 
در کانال تلگرامی شان قرار گرفته که پس از هماهنگی با 

خود ایشان، در مباحثات هم منتشر شده است.
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آن درگیر است. این که این آثار چه قدر 
 هم 

ً
عالمانه است مهم نیست ـ و غالبا

نیست ـ اما در عوض می توان گفت این 
ناشران از نشر آثار تراثی فاصله گرفته اند 
و از حوزه حتی تاریخ اسالم هم بیرون 
رفته است. بیشترین فروش کتاب های 
عربی، مربوط به آثار فکری و سیاسی و 
 ادبی مربوط به حوزه تاریخ اندیشه 

ً
احیانا

و تحوالت سیاسی معاصر است. این ها 
هم به قدری تکراری شده که گاهی 
تهوع آور به نظر می آید. از آن چه در این 
آثار به نظر می رسد، هیچ تحول علمی و 
پژوهشی را نمی توان سراغ گرفت؛ مگر 
آن که گفته شود آثار مهم و اصلی به ایران 
نمی آید. بگذریم که به طور کلی وضع 
نمایشگاه های کشورهای همجوار هم 
 مانند کتابفروشی و مرکز شماری از 

ً
تقریبا

ناشران بازاری است )بنده از بخش التین 
بی خبر هستم(.

اما در باره بخش ایرانی و سالن های 
ناشران عمومی باید عرض کنم مع االسف، 
هشتاددرصد این ناشران، ناشر کتاب های 
زرد، اعم از آثار تاریخی، داستانی و حتی 
مذهبی در سطح نازل هستند؛ آثاری 
در بخش شعر و ادب و قصه و کتاب 
سازی های وحشتناک و بی سروته، با 
جلدهای رنگارنگ و اسامی شگفت که 

، مثل هندوانه فروش ها، داد هم برای 
ً
بعضا

جلب مشتری می زدند و با نصف قیمت 
کتاب ها را می فروختند. این مسأله البته 
در تمام این سال ها با شدت و ضعف 
بوده؛ اما حاال فاجعه ای که رخ داده این 
است که برخی از ناشران هم که زمانی 
اعتباری داشتند، حاال برای حفظ و بقای 
خود به این وضع روی آورده اند. اما فارغ 
از آن، آن قدر تعداد این ها زیاد است که 

می توان گفت یکی در میان و گاه چند تا 
در میان، آن ها هستند که فضا را تصرف 
کرده اند. در میان این هشتاد درصد، باید 
از ناشران مذهبی هم نام برد که دریغ 
از یک کار خوب و جدی؛ همه شان به 
ترجمه آثار حدیثی پرداخته، آثاری در باره 
مسائل دینی منتشر می کنند که نه رنگ و 
لعاب خوبی دارد و نه محتوای درستی. 
قصه های دینی، نصایح و مواعظ، داستان ها 
و تفسیرهای متنوع و ترجمه های مکرر و 
 بازاری. متأسفانه، کمترین اقبالی 

ً
عمدتا

هم از طرف بازدیدکنندگان نسبت به این 
کتاب ها صورت نمی گیرد و اغلب صاحبان 
آن ها با حسرت به مراجعین نگاه می کنند؛ 
آن گونه که واکسی های کنار خیابان به 
کفش های مردم در حال عبور می نگرند. 
البته موارد استثنا هم هست؛ اما در کل 
برداشت من همین است که عرض شد.

از بیست درصد بقیه، می توان به چند 
گروه اشاره کرد؛ مؤسسات دولتی که هر 
ساله از یک  تا حداکثر پانزده اثر را منتشر 
می کنند و در این باره پشت شان گرم به 
پول های بادآورده ای است که برای پژوهش 
در اختیار آن ها گذاشته می شود. شگفت 
که برخی از این یال وکوپال دارها، در طول 
سال فقط دو سه اثر منتشر کرده اند؛ برخی 
هم البته بیشتر. اغلب نمی توان حدس 
زد که چه تعداد از این آثار و تا چه حد 
سودمند و عالمانه اند. اغلب آن ها فضایی 
را اشغال کرده اند و کارهای منتشره در طول 
30-20  سال را به عالوه آثار معدود تازه 
به نمایش گذاشته اند. جالب است که گاه 
پنج شش نفر هم آن جا را اداره می کنند 
و باید خوشبخت بود که سامسونگ و 
ایسوز و ال جی و آیفون، گوشی هایی 
برای آن ها درست کرده اند که با آن ها ور 
بروند و بازی کنند و خبر و جک بخوانند. 
برخی از مؤسسات دولتی، چند کتاب 

 هشتاد درصد ناشران عمومی 

)ایرانی( ناشر کتاب های زردـ  اعم از 

آثار تاریخی، داستانی و حتی مذهبی 

در سطح نازلـ  هستند. 
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خاطره از جنگ دارند؛ برخی تعدادی 
کتاب درباره تاریخ معاصر و شماری هم 
درباره وزارت خانه ها ومباحث مربوط به 
خودشان. این ها کمتر پژوهش درخوری 
دارند و اغلب جا را اشغال کرده اند؛ بدون 
آن که چیزی برای عرضه در یک نمایشگاه 
با این وسعت را داشته باشند. تأسف از 
مؤسساتی است که گاهی بیش از چند 
صد متر را در انحصار خود گرفته اند؛ در 
حالی که به عدد انگشتان دست، کتاب 

تازه ندارند.
دسته ای دیگر، ناشران سوسول هستند 
که آثاری در رمان و شعر منتشر می کنند و 
اغلب جوانان در اطراف آن ها رفت و آمد 
دارند. این ها هم آثار تکراری فراوان دارند 
و البته آثار جدیدی هم دارند که جذابیت 
دارد. دست کم دو ناشر بودند که صدها نفر 
در صف ایستاده بودند تا کتاب شعری را به 
امضای مؤلفش برسانند. باید خوشحال 
بود که برای کتاب در صف می ایستند؛ اما 
نباید امید داشت که اندیشه و فکر بدیعی 

از درون این قبیل آثار بیرون آید.
البته هستند در این میانـ  هرچند اندکـ  
شماری از ناشران خط و ربط دار که هدف 
مشخص و زمینه ی نگارشی معینی دارند. 
آن ها در طول سال می کوشند آثاری زبده 
و عالمانه را منتشر کنند. برای تدارک آن ها 

منت مؤلفان را می کشند، پول برای ویرایش 
می دهند، برای طراحی جلد هزینه می کنند 
و آثاری بدیع فراهم می آورند. این آثار فراوان 
 سوددهی قابل توجهی 

ً
نیستند؛ چون اساسا

ندارد و همین امر رمز گرایش ناشران به 
کارهای بازاری و بی خاصیت است.

با اذعان و اعتراف به این که آثار خوب و 
تازه هم در نمایشگاه هست، بدون شک 
می توان گفت که شأن یک کشور هشتاد 
میلیونی بیش از این است که مالحظه 
می کنیم؛ کشوری که عالوه بر ایران، 
چندین میلیون مخاطب فارسی زبان از 
هند تا کشمیر و از آن جا تا تاجیکستان 
و افغانستان دارد؛ کشوری که بیش از 
یک و نیم قرن است که دارالفنون دارد 
و نزدیک صدسال است که از نعمت 
دانشگاه برخوردار است، باید دید چرا این 
وضع را دارد. گفته اند که مظفرالدین شاه 
گفته بود همه چیزمان به همه چیزمان 
می آید؛ راست است. ما ملتی هستیم 
متوسط؛ بلکه از صد با نمره ۲۵؛ آن هم 
در خوشبینانه ترین صورت. کتاب هم 
امر جدایی از امور دیگر نیست. وقتی 
به دانشگاه هایمان توجه نمی کنیم، باید 
هم شاهد این باشیم که استادان سهمی 
در ارائه علم ندارند. وقتی پایان نامه ها 
و رساله ها با آن وضع نکبت بار تدوین 

می شوند، باید شاهد باشیم که آثار خوبی 
در حوزه علم پدید نمی آید. وقتی نمی توانیم 
کارهای پژوهشی روز داشته باشیم، باید 

شاهد تکرار چاپ کارهای قدیمی به 
صورت عکسی یا ترجمه های تکراری یا 
گزیده های بازاری و دانشجویی از متون 
کهن باشیم. به نظر می رسد مشکل کشور 
ما و بسیاری از کشورهای همجوار تغییر 
دولت ها نیست؛ بلکه رسوخ و نفوذ جهل 
در الیه های مختلف جامعه، مقدس شدن 
جهل، توهم داشتن دانش، تکبر و غرور 
برتری ایرانی بر سایر ملل و ادعای بزرگی 
و بزرگ زادگی در همه سطوح است. فکر 
کنید در کشوری که هم اکنون بیش از ده 
میلیون بی سواد مطلق دارد، چه انتظاری 

بیش از این می توان داشت؟

 به نظر می رسد مشکل کشور 

ما و بسیاری از کشورهای همجوار 

تغییر دولت ها نیست؛ بلکه رسوخ 

و نفوذ جهل در الیه های مختلف 

جامعه، مقدس شدن جهل، توهِم 

داشتن دانش، تکبر و غرور برتری 

ایرانی بر سایر ملل و ادعای بزرگی و 

بزرگ زادگی در همه سطوح است.
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گلشنی:    برخی ناهنجاری هایی در 
کشور ما وجود دارد که مانع می شود 

فضا برای علم دینی باز بشود. من به آن ها 

اشاره می کنم:

   غالب بودن علم غربی در مراکز علمی 

و آموزشی کشور؛

   مطلق نگری در محیط های علمی 

کشور چه در پذیرش و چه در رد کردن 

علم غربی؛

   فقدان وجود فضای گفت وگو و تبادل نظر 

جدی میان رویکردهای تولید علم دینی؛

ورود و حضور برخی افراد در فضای تولید 

علم دینی بدون اطالع کافی از فضای 

علم جدید؛

   دور شدن محیط های علمی ما از 

آداب و اخالق و عدم تقوای علمی و ادب 

اسالمی و برخی مسائل روان شناختی 

و ذهنی مانند تعصب و برتری طلبی در 

فضای علمی کشور؛

   جفای برخی از افراد و اساتید در 

سیاسی جلوه دادن تولید علمی به عنوان 

پروژه ای از سوی نظام؛

   بهره گیری از افراد غیرمرتبط و متخصص 

درزمینه ی تولید علم دینی؛

   نادیده انگاشتن نقش و جایگاه فرهنگ 

در پیشرفت علمی؛

   عدم توجه به بعد تربیتی در مدارس 

و مراکز آموزشی و توجه صرف به بعد 

تعلیمی و همچنین عدم وجود وسعت 

نظر در بسیاری از مراکز.

علم دینی یک بحث سهل و ممتنع است. 

تصویری که از وضعیت علوم  داده شده 

است، تصویری جاهالنه و غافالنه است. 

اگر صورت مسأله را بفهمیم در جواب 

مسأله مشکل کمتری خواهیم داشت.

خسروپناه: بحث من شامل دو بخش 
است. در بخش اول چهار مقدمه مطرح 

خواهم کرد. در بخش دوم الگوی حکمی – 

اجتهادی خودم را در باب اسالمی سازی علوم 

اجتماعی به اختصار توضیح خواهم داد.

بحث علم دینی امروز در جامعه ما چند 

علوم اجتماعی اسالمی، دغدغٔه 
دینی انسان متدین است

 گزارشی از  مناظره حجت االسالم والمسلمین خسروپناه و دکتر مهدی گلشنی 

زینب علیزاده

جلسه کرسی ترویجی اسالمی سازی علوم انسانی با حضور 
دکتر مهدی گلشنی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و 
حجت االسالم والمسلمین خسرو پناه رئیس موسسه پژوهشی 
حکمت و فلسفه ایران، پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ برگزار شد.
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آسیب جدی دارد؛  یکی این که موافقان و 

مخالفان علم دینی بیشتر به نقلی سازی 

کید می کنند. تلقی طرفداران و  علم تأ

منتقدان علم دینی از علم دینی این است 

که ما علم را باید نقلی کنیم. درحالی که 

ماهیت علم مدرن تجربه است. ماهیت 

علم در دنیای مدرن به معنای نقلی بودن 

علم نیست.

آسیب دیگر این است که متأسفانه 

طرفداران علم دینی با تعریف علم دینی 

می خواهند علم را دینی کنند.  به تعبیر 

دیگر بین تعریف و الگو خلط کرده اند. 

ما برای اسالمی سازی علوم محتاج الگو 

هستیم. الگو عالوه بر توجه به تعریف، به 

روش شناسی اسالمی سازی توجه می کند. 

قوام هر علمی چه در علم مدرن چه در 

علم سنتی، متدولوژی آن است. در الگو 

 باید به روش توجه بشود.
ً
حتما

نکته سوم این است مخالفان علم دینی 

گمان می کنند دینی سازی علوم یک شبه اتفاق 

 تحقق یک علم بعد از تولید 
ً
می افتد. اصوال

نظریه هاست. از اول باید نظریه هایی دینی 

داشته باشیم، بعد اگر این نظریه ها به درستی 

شکل گرفت، تبدیل به علم می شود.

همان طور که گفتم، در بخش اول 

صحبت هایم چهار مقدمه را عرض می کنم:

بنده براین باورم که ارائه تعریف یکسان 

از علم دینی ممکن است؛ ولی ارائه الگوی 

یکسان برای اسالمی سازی علوم ممکن 

نیست. تعریف یکسان مستلزم الگوسازی 

یکسان نیست. از نظر من علم دینی علمی 

است که مبتنی بر مبانی، روش شناسی و 

جهت گیری دینی باشد. این تعریف هم در 

علوم طبیعی دینی می تواند تطبیق کند، هم 

علوم انسانی، هم مهندسی و هم پزشکی. 

سه عنصر مبانی، روش و جهت گیری اگر 

دینی بشود علم، دینی می شود. اما در الگو 

این طور نیست. در الگو باید ببینیم روش ما 

و جهت گیری ما چگونه است؛ روشی که در 

علوم طبیعی استفاده می شود با روشی که در 

علوم اجتماعی  استفاده می شود متفاوت است؛ 

و چون روش ها متفاوت است، پس الگوهای 

اسالمی سازی علوم متفاوت خواهد بود.

مقدمه دوم این است که مقصود من از 

علوم انسانی، معنای آمریکایی و آلمانی ها 

از علوم انسانی نیست. منظور آلمانی ها 

از علوم انسانی و به تعبیری علوم روحی، 

همه علوم غیر از علوم طبیعی و مهندسی 

و پزشکی است. منظور آمریکایی ها هم از 

علوم انسانی، مقابل علوم اجتماعی است.

پس به یک معنا علوم انسانی معنای خاصی 

است که مقابل علوم اجتماعی است و به 

یک معنا عام است که همه علوم اجتماعی 

فلسفی و ادبی را شامل می شود. مقصود 

من از علوم انسانی علوم اجتماعی است؛ 

یعنی علومی که رفتاریـ  اجتماعی است.

مقدمه سوم: مقصود ما از اسالمی سازی 

علوم اجتماعی این نیست که علوم اجتماعی 

مدرن را بخواهیم اسالمی کنیم. وقتی که 

می گوییم علوم انسانی اسالمی، منظورمان 

تولید علوم اجتماعی اسالمی است که 

 خسروپناه: بحث علم دینی 

امروز در جامعه ما چند آسیب جدی 

دارد؛  یکی این که موافقان و مخالفان 

علم دینی بیشتر به نقلی سازی علم 

تأکید می کنند. 

 خسروپناه: بنده براین باورم 

که ارائه تعریف یکسان از علم دینی 

ممکن است؛ ولی ارائه الگوی 

یکسان برای اسالمی سازی علوم 

ممکن نیست.
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مبتنی بر مبانی و روش شناسی و جهت گیری 

اسالمی باشد که کار عمیق تری است.

مقدمه چهارم: علوم اجتماعی مدرن 

به دنبال چیست؟ فلسفه شکل گیری آن 

چیست؟ تفاوت سیاست در دنیای مدرن 

با سیاست ارسطو چیست؟

اتفاق مهمی که در علوم اجتماعی و 

سیاسی دنیای مدرن افتاده این است که 

علوم اجتماعی مدرن دنبال شناخت و 

تغییر انسان است. می خواهد بگوید 

انسان کیست و چگونه تغییر پیدا می کند. 

 همان نگاهی که علوم طبیعی مدرن 
ً
دقیقا

به طبیعت دارد.

با این نگاه، علوم اجتماعی سه وظیفه 

اصلی دارد: یکی توصیف انسان مطلوب 

است. مقصود من از انسان،  عنوان مشیر 

است که رفتار و جامعه و سازمان را شامل 

می شود. مطلوب هم مطلوب متعارف 

است. علوم اجتماعی وقتی می خواهند 

 
ً
انسان مطلوب را توصیف کنند معموال

از فلسفه و ایدئولوژی مقبول خودشان 

استفاده می کنند.

وظیفه دوم توصیف انسان محقق است. 

تمام تحقیقاتی که با روش آماری انجام 

می شود، ناظر به انسان محقق است. 

یک جامعه آماری را بررسی می کنند و به 

نظریه ای می رسند. روابط بین پدیده های 

انسانی را در دانش خاص خودشان کشف 

می  کنند با روش ها و تحقیق میدانی آن را 

بررسی می  کنند. این جا نقش تجربه خیلی 

پررنگ است.

وظیفه سوم، تغییر انسان محقق به 

انسان مطلوب است. سه عنصر مهم در 

فعالیت سوم هست که تغییر انسان محقق 

به مطلوب را دنبال می کنند. یکی بحث 

حقوقی است، یکی بحث راهبردی و 

 نهاد بیمه 
ً
دیگری نهادسازی است؛ مثال

بانک و… را درست می کنند و با این نهاد 

سعی می کنند انسان محقق را به انسان 

مطلوب نزدیک کنند.

گلشنی:    من یک سؤال دارم. چرا اآلن 
علم دینی مطرح است و چرا در تمدن 

اسالمی مطرح نبوده؟ چرا ما دنبال علم 

اسالمی و دینی هستیم؟

خسروپناه: من با توضیح دو نکته شروع 
می کنم. من معتقد نیستم که در دوره تمدن 

اسالمی متفکران ما دنبال اسالمی سازی 

علوم نبوده اند. ما اآلن وقتی به اسالمی سازی 

علوم می  پردازیم، درواقع راه آن ها را ادامه 

می دهیم؛ اما اقتضائات،  مسائل، مبانی و 

مکاتب خیلی تفاوت کرده است. چرا اآلن 

کید داریم؟ وقتی علوم  روی این مسأله تأ

اجتماعی دنبال شناخت و تغییر انسان 

است، آیا اسالم دنبال این مسأله بوده یا نه؟ 

دین ابتدا انسان را معرفی می کند و دغدغه 

دوم این است که چطور تغییرش بدهد به 

انسان متعالی. علوم اجتماعی مدرن آمده 

است جای دین را بگیرد؛ چون ماهیت 

مدرنیته که در رنسانس شکل گرفت، 

هیومنیزم بود و اومانسیم در معنای مدرنش 

یعنی  همه چیز را زمینی و انسانی کردن. 

انسان هایی که دغدغه دین دارند می بینند 

بدیلی به نام علوم اجتماعی آمده و به جای 

دین می خواهد سعادت انسان را به دست 

خسروپناه: اتفاق مهمی که 

در علوم اجتماعی و سیاسی دنیای 

مدرن افتاده این است که علوم 

اجتماعی مدرن دنبال شناخت و 

تغییر انسان است. می خواهد بگوید 

انسان کیست و چگونه تغییر پیدا 

 همان نگاهی که علوم 
ً
می کند. دقیقا

طبیعی مدرن به طبیعت دارد.
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بگیرد. یک انسان متدین دغدغه دینی اش 

اقتضا می کند که از علوم اجتماعی اسالمی 

سخن بگوید. این یک انگیزه ابتدایی است؛ 

ولی انگیزه مهم تر رسیدن به یک تمدن 

اسالمی است. تمدن اسالمی هم با علوم 

اجتماعی سکوالر نمی سازد.

بعضی کسانی که منکر اسالمی سازی 

علوم هستند، به خاطر این است که تلقی 

 شخصی نسبی گرایی 
ً
آن ها از دین تلقی کامال

است که هیچ کارکردی ندارد. کسی که 

دغدغه دینی و دغدغه تمدن اسالمی 

داشته باشد و نیز، تلقی او از اسالم تلقی 

روشنفکران جدید نباشد، بحث از علوم 

اسالمی برایش می شود ضرورت.

گلشنی:    من با چند برداشت از استاد 
موافق نیستم. در دوران تمدن اسالمی جدایی 

بین علم و دین وجود نداشت؛ اندیشمندان 

بخشی از کار دینی و عبادتشان کار علمی 

 بحث علم  و دین برای 
ً
بوده است. اصال

نیوتون و الیب نیتس و این ها مطرح نیست. 

آن ها کار علمی شان را عبادت می دانستند. 

صدسال بعد از نیوتون گفته می شود ما به 

خدا و متافیزیک نیاز نداریم؛ ولی تا آخر 

 الحاد در 
ً
نیمه اول قرن بیستم ۰۵۹۱  اکثرا

محیط فالسفه بود. مطلب مهمی که در 

این دوسه دهه اخیر اتفاق افتاده این است 

که تعدادی از فالسفه خداباور شده اند.

وقتی فالسفه به خدا پشت کردند 

محیط های علمی هم خدارا کنار 

گذاشتند؛ حاال که فالسفه برگشته اند، 

تعداد جالب توجهی از فیلسوفان غرب 

دارند علم دینی و غیره را ترویج می کنند. 

الحاد بیش از آن که از علوم اجتماعی و 

انسانی بیاید،  از علوم طبیعی می آید.

نکته مهم دوم این است که علوم اجتماعی 

و علوم انسانی غرب به شدت متأثر از علوم 

طبیعی بوده.

اینکه استادخسروپناه روی علوم اجتماعی 

کید می کند، با اقتضائات روز متناسب نیست.  تأ

باید اولویت های زمان را سنجید. حوزه متوجه 

نیست در دانشگاه چقدر الحاد گسترش پیدا کرده 

است. اقبال مردم به علوم بیشتر است تا فلسفه.

بنده این که اول نظریه های علم دینی 

داشته باشیم تا تولید علم دینی بکنیم  را 

یک رؤیا می بینم. اآلن علوم طبیعی در 

علوم انسانی اثر می گذارد؛ ریشه خراب 

است؛ یک فیزیکالیزم و پوزیتیویسم خیلی 

قوی حاکم است.

هم در علوم فیزیکی و هم در علوم انسانی 

پیش فرض های متافیزیکی وجود دارد؛ منتها به دلیل 

وجود روح انسان و وجود انسان، علوم انسانی 

بسیار غامض تر است و این وظیفه ما را مشکل تر 

می کند که متون دینی را بیشتر کاوش بکنیم.

یک فرق اساسی بین علوم انسانی و 

علوم طبیعی وجود دارد؛ در علوم طبیعی 

موارد مورد اتفاق خیلی زیاد و کار راحت 

است؛ ولی در علوم اجتماعی مکاتب 

گلشنی: وقتی فالسفه به خدا 

پشت کردند محیط های علمی هم 

خدارا کنار گذاشتند؛ حاال که فالسفه 

برگشته اند، تعداد جالب توجهی از 

فیلسوفان غرب دارند علم دینی و 

غیره را ترویج می کنند. الحاد بیش 

از آن که از علوم اجتماعی و انسانی 

بیاید،  از علوم طبیعی می آید.

خسروپناه: پس به یک معنا 

علوم انسانی معنای خاصی است که 

مقابل علوم اجتماعی است و به یک 

معنا عام است که همه علوم اجتماعی 

فلسفی و ادبی را شامل می شود.
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مختلف و موارد متفق علیه خیلی کم و 

وظیفه مشکل تر است.

علوم اجتماعی مدرن به دنبال چیست؟ 

این را قبول دارم که دنبال تغییر انسان است؛ 

ولی فقط با علوم اجتماعی نمی توانیم 

انسان مطلوب را تعریف کنیم. باید یک 

تحقیق میدانی خوب بشود 

تا ببینم در جوامع مختلف 

اولویت ها و فصل مشترک 

چیست. برای انسان محقق 

یک کار میدانی خوب الزم 

است؛ برای انسان مطلوب 

یک مطالعه دینی خیلی قوی 

الزم است و باید در حوزه های 

مختلف انجام بشود و من با 

محدودکردن قضیه به علوم 

اجتماعی مشکل دارم.

خسروپناه: من خیلی کوتاه دیدگاه 
خودم را درباره الگوی حکمیـ  اجتهادی 

که برای اسالمی سازی علوم اجتماعی 

مطرح است عرض کنم.

الگوی حکمیـ  اجتهادی روی دو مؤلفه 

کید دارد: »مبانی« و »روش«.  خیلی تأ

در اسالمی سازی علوم اجتماعی معتقد 

است باید از مبانی استفاده کرد. از مبانی 

معرفت شناختی و انسان شناختی گرفته 

تا مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی 

و دین شناختی و مبانی هرمونتیکی. باید 

تکلیف انواع و اقسام مبانی را اینجا روشن 

کنیم و این خیلی مهم است که بدانیم 

اسالمی سازی علوم اجتماعی چطور 

اتفاق می افتد.

مؤلفه دوم روش است. نقش مبانی را 

 
ً
خیلی از بزرگان مطرح کرده اند؛ اما معموال

کید داشته اند؛  فقط روی بخشی از مبانی تأ

ولی ما معتقدیم همه این مبانی الزم است. 

بزرگانی که در این مورد سخن گفته اند، 

روی روش متمرکز نشده اند. روش غیر 

از روش شناسی است. من قوام علم را در 

کید  روش شناسی می دانم و روی روش تأ

دارم. در علوم اجتماعی هم روی روش 

کید دارم. حکمیـ  اجتهادی تأ

روش حکمی یعنی روش برهانی؛ همان 

روش برهانی که در منطق خوانده ایم. اما 

چرا تعبیر حکمی از آن کرده ام؟ 

چون حکمت علم مطابق با 

 فالسفه 
ً
واقع نافع است. معموال

ما علم برهانی را فقط روی 

گزاره هایی می برند که جنبه 

مطابقت با واقع دارند؛ لذا 

کارآمدی و نافع بودن در حوزه 

برهان نیست. کار جدید من 

این است که این روش برهانی 

را در حوزه اعتباریات و بایدها 

و نبایدها و ارزش ها استمرار 

داده ام که جنبه کارآمدی پیدا کند.

روش اجتهادی را چهار قسم کرده ایم:

روش اول همان است که در حوزه ها 

متعارف است. با استفاده از علم اصول و 

علوم دیگر کلیات و اصول را از نصوص 

دینی استنباط می کنند و بر فروعات و 

جزئیات تطبیق می کنند.

روش دوم این است که از مکاتب جدید 
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سؤال هایی استخراج شود و به کتاب و سنت 

عرضه بشود و کتاب و سنت استنطاق بشود 

و داللت های التزامی جدیدی از قرآن و 

سنت استقرا بشود؛ بدون این که گرفتار 

تفسیر به رأی بشویم. این کار را شهید 

صدر تفسیر موضوعی نامید. مجتهدان 

سنتی از اجتهاد قسم دوم خیلی کمتر 

استفاده می کنند.

با این که شهید صدر از این روش به روش 

 عالمه 
ً
تفسیر موضوعی یاد می کنند و عمال

طباطبایی از آن استفاده کرده، ولی این 

روش منقح نشده است. این روش را باید 

تنقیح کنیم و فرایندش را مشخص کنیم.

اجتهاد قسم سوم ابتکاری است و آن این 

است که از معرفت دینی و منظومه دینی یا 

ایدئولوژی دینی که از طریق اجتهاد قسم 

اول و دوم به دست آمده، پرسش هایی 

دربیاوریم و عرضه بکنیم بر فکت ها و 

واقعیت های خارجی و استنطاق بکنیم.

روش اجتهادی چهارم هم روشی است 

برای نهادسازی.

بنابراین یک روش برهانی و چهار 

روش اجتهادی داریم؛ یعنی پنج روش 

داریم. علوم اجتماعی هم سه وظیفه 

داشت. حاال توصیف انسان مطلوب 

را با چه روشی می توانیم به دست 

بیاوریم؟ علوم اجتماعی کافی نیست؛ 

حتماباید از فلسفه و دین کمک بگیریم. 

لذا روش برهانی و اجتهاد قسم اول و 

دوم در توصیف انسان مطلوب به ما 

کمک می کنند.

توصیف انسان محقق را با روش اجتهاد 

قسم سوم به دست می آوریم. البته برهان هم 

کمکمان می کند. در تغییر انسان محقق 

به مطلوب، به نظر من هر سه قسم اجتهاد 

کارایی دارند.

کلیدی ترین بحث من، توصیف انسان 

محقق است. معتقدم مجموعه روش های 

حکمیـ  اجتهادی در سه حوزه و سه فعالیت 

می توانند مفید باشند و در اسالمی سازی 

علوم اجتماعی به ما کمک کنند.

گلشنی:    درباره اصطالح حکمی 
اجتهادی من نکته ای را عرض کنم. هرجایی 

اصولی را دارند و در پرتو آن اصول اجتهاد 

می ورزند. به نظرم وقتی شما الگویتان را 

به جامعه ارائه می دهید بهتر است عنوانی 

باشد که عمومیت داشته باشد. چون در 

حوزه های مختلف علوم و دانشگاه  ها هم 

باید اجتهاد کنند که آیا این نظریه را بپذیرند 

یا آن یکی را.

این که آقای خسروپناه فرمودند دیگران 

روی روش ها متمرکز نشدند من قبول 

ندارم. افراد مختلف در جاهای مختلف 

از آن سخن گفته اند. چهار روش 

اجتهادی را ذکر کردند؛ روی بخش 

اول و دوم بحثی نیست. اجتهاد قسم 

سوم ابتکاری است که از معرفت دینی 

حاصل از معرفت هایی که از اجتهادهای 

اول و دوم به دست آمده پرسش هایی 

را مطرح کنیم. این الزم است که در 

محیط ما انجام بشود و نشده است. 

در کشورهای دیگر انجام شده. این که 

گفتند پیش فرض ها در استنطاق ها نقش 

 درست است. ما در مسائل 
ً
دارند کامال

جامعه عمیق نشده ایم. بحث اجتهاد 

 الزم است.
ً
ابتکاری کامال

 گلشنی: بنده این که اول 

نظریه های علم دینی داشته باشیم تا 

تولید علم دینی بکنیم  را یک رؤیا 

می بینم. اآلن علوم طبیعی در علوم 

انسانی اثر می گذارد؛ ریشه خراب 

است؛ یک فیزیکالیزم و پوزیتیویسم 

خیلی قوی حاکم است. 



خاطرات منتشر نشده دکتر مهدی محقق از استاد شهید مرتضی مطهری
قدم در طریقت روحانیت )به مناسبت درگذشت آیت الله صابری همدانی(
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استاد مهدی محقق در بهمن ۱۳۰۸ 

خورشیدی در مشهد در خانواده ای روحانی 

به دنیا آمد. پدرش شیخ عباسعلی محقق 

خراسانی از وعاظ مشهور مشهد بود. از 

سال ۱۳۲۳ شروع به تحصیالت حوزه ای 

کرد و علوم حوزوی را در حوزه های علمیه 

مشهد و تهران تا مرحله اجتهاد فرا گرفت 

و موفق به اخذ درجه اجتهاد از آیت الله 

محمدحسین کاشف الغطاء و آیت الله 

محمدتقی خوانساری گردید.

در سال ۱۳۲۷ وارد دانشگاه تهران شد 

و دوره دکتری الهیات را در سال ۱۳۳۷ به 

پایان رسانید و در سال ۱۳۳۸ موفق به اخذ 

درجه دکتری در زبان و ادبیات فارسی از 

دانشگاه تهران گردید. در سال ۱۳۴۰ از 

طرف دانشگاه لندن دعوت برای تدریس 

در دانشکده زبان های شرقی شد و در 

سال ۱۳۴۵ به مقام استادی دانشگاه نائل 

آمد و تا سال ۱۳۶۱ که بازنشسته گردید با 

همان سمت در گروه های زبان و ادبیات 

فارسی، عربی، فلسفه و علوم اجتماعی 

دانشگاه اجتماعی دانشگاه تهران به 

تدریس درس های مختلف پرداخت. طی 

سال های ۱۳۴۷-۱۳۴۴ و ۱۳۵۵-۱۳۵۷ 

و ۱۳۶۱-۱۳۶۰ در دانشگاه مک گیل کانادا 

به تدریس فلسفه و کالم و عرفان اسالمی 

پرداخت و در سال ۱۳۴۷ شعبه مؤسسه 

مطالعات اسالمی آن دانشگاه را در تهران 

تأسیس کرد. استاد محقق آثار گرانبهایی 

نیز به جامعه علمی کشور اراده کرده است.

   آشنایی با شهید مطهری

مرحوم شهید مطهری را تحقیقا باید 

بگویم که هفتاد سال است می شناسم. 

تقریبا از سال ۱۳۲۴، اولین بار زمانی 

بود که مرحوم آیت الله بروجردی از پدر 

من تقاضا کرده بود به قم مشرف شوند و 

در منزل یکی از بازرگانان، یک دهه منبر 

بروند که االن نوه آیت الله بروجردی در 

همان منزل ساکن هستند. من هم به پدرم 

ملحق شدم و به قم رفتم. طالب مشهدی 

که در مدرسه فیضیه و دارالشفاء ساکن 

خاطرات منتشر نشده دکتر مهدی 
محقق از استاد شهید مرتضی مطهری

به مناسبت روز معلم و سالروز شهادت مرتضی مطهری

چندی پیش استاد مهدی محقق در نشستی که برای بزرگداشت 
شهید مرتضی مطهری برگزار شده بود  به روایتی از یک جلسه 
بیست ساله علمی در مدرسه سپهساالر اشاره می کند که استاد مطهری 
پای ثابت آن بوده است؛ جلسه ای که رهبر معظم انقالب آیت الله 
خامنه ای نیز غبطه می خورد که چرا زودتر نتوانسته است در این 

جلسات شرکت کند.
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بودند پای منبر پدرم می آمدند چون ما 

نیز مشهدی هستیم و پدرم در میان طالب 

مشهد شناخته شده بود. من این طلبه ها را 

می دیدم که بیشتر دور یک طلبه مسن تر از 

خودشان هستند. آن طلبه به نام »مطهری« 

خوانده می شد و آن طالب جوان که پانزده 

شانزده نفر بودند در تمام مشکالت خود به 

آن طلبه مراجعه می کردند و درباره مسائل 

علمی، مادی و حتی خانوادگی مشاوره 

و راهنمایی می گرفتند و شهید مطهری 

راهنمای آنها بود. این اولین آشنایی من 

با شهید مطهری بود.

   جلسات منظم بیست ساله

بعدها بیشتر با ایشان محشور بودم. شاید به 

مدت بیست سال بود که به صورت هفتگی 

در یک جلسه ای به صورت منظم شهید 

مطهری را می دیدم. پس از آن در دانشگاه 

تهران در جلسات شوراها با هم بودیم و 

اگر در وزارت علوم هم جلساتی تشکیل 

می شد و من نماینده دانشکده ادبیات بودم، 

ایشان نماینده دانشکده الهیات بودند .در 

آنجا نیز همدیگر را می دیدیم.

اما ۲۰ سالی که هر هفته ایشان را مالقات 

می کردم، جلساتی بود که روزهای چهارشنبه 

تشکیل می شد و از ناهار تا 

چهار و پنج بعد از ظهر با 

هم در آن جلسه بودیم. این 

جلسات از سال ۱۳۳۷ تا 

۱۳۵۷ ادامه داشت، جلسه 

دوستانه ای بود در مدرسه 

سپهساالر که االن مدرسه 

شهید مطهری خوانده 

می شود. یک مستوفی 

داشت به نام احمد راد که 

حساب های مالی مدرسه را 

انجام می داد. او از فرهنگیان 

متشخص و متدین بود و 

رئیس فرهنگ شهرستان ها 

بود. یادم است وقتی من لیسانس را گرفتم 

و در همان زمان شهید بهشتی نیز لیسانس 

گرفت، به آقای احمد راد مراجعه کردیم تا 

ما را به شهرستانی بفرستند. ایشان پیشنهاد 

کرد به شاهرود بروید و من گفتم فقط 

می خواهم به قم بروم. ایشان گفت: »دیر 

آمده ای؛ ما دیروز قم را به آقای بهشتی 

دادیم.« این باعث شد که من دیگر به 

شهرستان ها نروم. می خواستم در مرکزی 

باشم تا علمم را افزایش دهم یا آنکه بتوانم 

دکتری را ادامه دهم. 

آن زمان دانشکده الهیات دوره دکتری 

نداشت و همین باعث شد در تهران بمانم 

و لیسانس دومی بگیرم تا به دوره دکتری 

بروم. به رشته ادبیات رفتم، هر چند که 

بعدا دوره دکتری الهیات هم باز شد و من 

گذراندم اما بیست سالی که چهارشنبه ها 

خدمت مرحوم مطهری بودیم در همان 

مدرسه سپهساالر و در دفتر آقای احمد راد 

برگزار می شد در تابستان صفای خاصی هم 

داشت آن محیط. آقای راد چون فرهنگی 

بودند همکاران فرهنگی شان هم به این 

جلسه ملحق می شدند؛ از جمله احمد 
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آرام، علی محمد عامری و از میان افراد 

مدرسه آقای راشد، مرحوم شیخ کاظم 

عصار، و حدود ۲۰ نفر می شدند. مرحوم 

جعفر شهیدی، مرحوم نورانی و مرحوم 

محیط طباطبایی هم بودند. جلسه ای بود 

که شیخ محمد علی حکیم استاد عرفان، 

عبدالحسین زرین کوب، مرحوم معین نیز 

به صورت مرتب می آمدند و جلسه تعطیل 

نمی شد. مرحوم شهید مطهری هم بودند.

حاال تصور کنید چه مجلس جامعی 

بود که فقیه داشت، فیلسوف داشت، 

ادیب داشت و درباره مسائل مختلف 

بحث می شد. اینکه هر کسی چه دیده، 

چه خوانده، چه کتاب هایی چاپ شده، 

چه مقاالتی نوشته شده. در حقیقت یک 

کادمی محسوب می شد. آ

مرحوم شهید مطهری از من خواسته 

بودند اگر برخی از دانشمندان خارجی 

از تهران بگذرند یا در تهران باشند شهید 

مطهری را با آنها آشنا کنم و اصرار داشتند 

با فیلسوفان و اندیشمندان دیگر آشنا شوند. 

اصرارشان برای این بود که فکرشان توسعه 

پیدا کند. چند نفر از فیلسوف های بزرگ 

را از جمله پرفسور پانیکار فیلسوف بزرگ 

هندی، به آن مجلس آوردم. دو یا سه مرتبه 

هم مرحوم پرفسور ایزوتسو را آوردم که 

مدتی در تهران بود. ده کتاب از ایشان به 

زبان فارسی چاپ شده است که معرف 

اولین کتاب ایشان برای چاپ من بودم. 

یکی از کتاب های ایزوتسو را به آقای احمد 

آرام دادم تا ترجمه کنند. مرحوم آرام در 

توصیف این کتاب نوشته بودند این کتاب 

از یهودی گری و مسیحی گری برکنار است. 

اول به صورت مقاله چاپ شد و بعد به 

صورت کتاب. رابطه زبانی خدا با قرآن، 

کتاب دومی بود که ترجمه شد. مفاهیم 

دینی و قرآنی در قرآن و چند کتاب دیگر 

از ایشان نیز چاپ شد.

مرحوم مطهری خیلی عالقه مند بود که 

ایزوتسو را ببیند. بنابراین ایشان را دعوت 

کردیم به مدرسه سپهساالر و چند جلسه ای 

با هم بحث کردند. ایزوتسو عالوه بر شهید 

مطهری، با مرحوم آشیخ حکیمی و جعفر 

شهیدی و دکتر احمد مهدوی دامغانی نیز 

گفت وگو کرد. پس از یکی از این جلسات، 

از ایزتسو نظرش را درباره جلسه پرسیدم و 

گفت: »این جلسه، معنوی ترین جلسه ای 

بود که در عمر خودم دیده ام«. این به 

خاطر این بود که با مرحوم شهید مطهری 

بحث های طوالنی کردند.

این آغاز آشنایی ما بود و چون منزلشان 

نیز در سمت و سوی خانه ما بود، ایشان 

را می رساندم. ولی پیش از آن هم باید 

بگویم که مرحوم مطهری وقتی به مشهد 

می آمدند به جلسات علمی در مسجد 

گوهرشاد ملحق می شدند؛ از جمله 

من این طلبه ها را می دیدم 

که بیشتر دور یک طلبه مسن تر از 

خودشان هستند. آن طلبه به نام 

»مطهری« خوانده می شد و آن 

طالب جوان که پانزده شانزده نفر 

بودند در تمام مشکالت خود به آن 

طلبه مراجعه می کردند.

حاال تصور کنید چه مجلس 

جامعی بود که فقیه داشت، فیلسوف 

داشت، ادیب داشت و درباره مسائل 

مختلف بحث می شد. اینکه هر 

کسی چه دیده، چه خوانده، چه 

کتاب هایی چاپ شده، چه مقاالتی 

نوشته شده. در حقیقت یک آکادمی 

محسوب می شد.
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حلقه ای که آشیخ کاظم دامغانی داشتند. 

مرحوم شیخ محمد تقی شریعتی نیز از 

مریدان دامغانی بود. در یکی از جلسات 

وقتی شهید مطهری از دور دیده شد، 

آقای محمدتقی شریعتی شعر ابونراس را 

خواندند: »مطهرون نقیات ثیابهم تجری 

الصالة علیهم اینما ذکروا« که در وصف 

حضرت امام رضا)ع( بیان شده است.

پس از انقالب اوضاع تغییر کرد. آیت الله 

امامی کاشانی وصف این جلسه را شنیده 

بودند و گفته بودند مگر ما اهل علم نیستیم؟ 

خدا رحمت کند شیخ کاظم نورانی را، آدم 

طنزگویی بود. به لهجه مشهدی گفته بود: 

»اینجا دم در، پاسدارهای تو دستانشان را 

تا فیها خالدون آدم می برند!« آقای امامی 

کاشانی گفت: »نه. می سپارم این مسائل 

نباشد«. خود آیت الله امامی هم مدتی 

در آن جلسات شرکت می کردند. یک بار 

هم آقای خدیو الجمع گفت: »آسید علی 

خامنه ای، امام جمعه تهران وصف این جلسه 

را شنیده اند و دوست دارند شرکت کنند«. 

در یکی از جلسات، مقام معظم رهبری هم 

شرکت کردند و فرمودند: »عجب جلسه 

خوبی است! حیف که زمانی با این جلسه 

آشنا شدیم که گرفتار مسائل مملکتی و 

دولتی شده  ایم.«

پیش از شروع این جلسات در سال های 

۱۳۳۱ که آقای مطهری به تهران هجرت 

کرده بودند، من ایشان را می شناختم. 

مشکالت زیاد معیشتی در تهران داشتند؛ 

چون در تهران شغلی نداشتند و خب هنوز 

شهرتی پیدا نکرده بودند. تنها کمکی که 

من توانستم برای ایشان انجام دهم این بود 

که برای آقای مطهری شاگردی پیدا کردم. 

مرحوم مطهری در ساعت دو ظهر در آن 

گرما می آمدند به مسجد معیر خیابان 

خیام و دوست ما آقای انوار خدمت ایشان 

شرح منظومه می خواند و این کمکی به 

ایشان بود. شهید مطهری تازه ازدواج کرده 

بودند و مشکل مسکن هم داشتند. پدر من 

خانه ای داشت در سه راه سیروس. خانه 

درهم شکسته ای بود اما اتاق های زیادی 

داشت. دو تا از اتاق هایش خالی بود. من به 

مرحوم شهید مطهری پیشنهاد کردم که در 

آنجا ساکن شود. شهید مطهری گفت: »من 

از خدا می خواهم که در کنار استادم آشیخ 

عباس محقق باشم«. پدر ما را مشهدی ها 

به عنوان استاد می شناختند. یک سال و 

نیم تا دو سال در منزل ما در همان دو اتاق 

درهم شکسته زندگی می کردند.

مدتی قبل که با خانواده شهید مطهری 

صحبت می کردیم می گفتند مدتی که در 

منزل ما ساکن بودند سال های خوبی برایشان 

پس از انقالب اوضاع تغییر 

کرد. آیت الله امامی کاشانی وصف 

این جلسه را شنیده بودند و گفته 

بودند مگر ما اهل علم نیستیم؟
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بوده است. آن دوران، زمانی بود که مرحوم 

شهید مطهری هنوز وارد دانشگاه نشده بودند، 

اما خوشحال بودند چون شهید مطهری 

کار مورد عالقه خود را انجام می دادند و 

مطالب خود را آماده عرضه به نسل جوان 

می کردند. در خاطرم هست که همان موقع 

که در منزل ما ساکن بودند، شهید مطهری 

یک بار از من خواست تا یادداشت هایش 

را نگاه کنم. بسیار مرتب و منظم، کلمات 

کلیدی قرآن را گرفته بودند و برای هر کدام 

شعبه ای ایجاد کرده بودند. معلوم بود که 

ذهن ایشان ذهنی منظم و علمی است.

فکر شهید مطهری گسترده بود. در هر 

حال با این کیفیت در همین زمانی که 

فراغت داشت این کتاب ها را نوشت. 

به علت اینکه فراغت داشت، به کیفیتی 

می نوشت که برای مخاطب ایرانی عرضه 

شود؛ جوانی که با مکتب های فکری الحادی 

و الئیک روبه رو بود. مرحوم مطهری با 

دسته های فکری به خوبی آشنا بود و مواد 

تهیه می کرد که بتواند در برابر آنها کتاب 

بنویسد و سهم بسیار بزرگی در هدایت 

جوان ها داشت.

بعدها پذیرفتند که در دانشگاه باشند. 

درس خود را خوب می دادند و دانشجویان 

از ایشان راضی بودند. حتی اگر با نظام 

همکاری می کرد، حرف خودش را می زد. 

یک بار وزرات علوم آن دوران متوجه شده 

بود که این بچه ها و دانشجوها قدری سرکش 

و یاغی شده اند. وزرات علوم فکر کرده بود 

عده ای را جمع کند تا شرح حال خود را 

بنویسند و به عنوان الگوی دانشجویان 

معرفی شوند. آقای مطهری و من را نیز 

دعوت کرده بودند. شب، مرحوم مطهری 

تلفن کردند و درباره جلسه با هم مشورت 

کردیم و معلوم شد که می خواهند برای 

جوانان، الگوسازی کنند. قرار شد برویم 

اما حرف خود را بزنیم.

در جلسه حاضر شدیم و چند نفر حرف 

زدند. هر کدام، از رؤسای مملکت به عنوان 

الگو یاد می کردند که باید این ها را به عنوان 

الگو معرفی کنند تا جوان ها سرشان به 

درسشان باشد و کارهای انقالبی نکنند. 

وقتی نوبت به شهید مطهری رسید ایشان 

گفت جوان ایرانی نمی تواند از ایران الگو 

بگیرد؛ چون از این الگوها ناامید شده است؛ 

چرا که این الگوها آن قدر در مال پرستی، 

تملق و چاپلوسی و غیره مشغول اند که اگر 

شما این کتاب ها را به آنها بدهید، کتاب ها 

را می خوانند و با خود می گویند: »چه کنیم 

که مثل این الگوها نشویم؟« حرف های 

شهید مطهری برای اولیای آن مجلس گران 

تمام شد. خدمات شهید مطهری به جامعه 

و مردم به این کیفیت بود.

آخرین شبی که من با ایشان تماس داشتم 

شبی بود که ایشان گفت: »شنیده ام شما کتاب 

قبسات میرداماد را چاپ کرده ای.« گفتم: 

»بله چاپ کردم؛ با دو مقدمه انگلیسی« 

گفت کتاب را ندیده است و قرار شد دو 

نسخه برای ایشان بفرستم. کتا ب ها را به 

منشی دادم. ساعت ۱۰ شب، منشی به 

من تلفن کرد و گفت: »این کتاب ها باید 

به دست شیخ مرتضی مطهری برسد؟« 

گفتم بله. گفت: »ظاهرا ایشان ترور شده 

است«. این کتاب قرار بود دست ایشان 

برسد. خدا در هر حال ایشان را رحمت کند.

مدتی قبل که با خانواده شهید 

مطهری صحبت می کردیم می گفتند 

مدتی که در منزل ما ساکن بودند 

سال های خوبی برایشان بوده است. 

آن دوران، زمانی بود که مرحوم شهید 

مطهری هنوز وارد دانشگاه نشده 

بودند، اما خوشحال بودند.
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آیت الله احمد صابری همدانی از فضالی 
حوزه علمیه و از اعضای جامعه مدرسین 
حوزه بود. سابقه نمایندگی در مجلس 
خبرگان رهبری را نیز در کارنامه داشت. او 
اگر چه مدارج حوزوی و طلبگی را پله پله 
طی کرده بود، اما در خانواده ای دیده به 
جهان گشود که هرچند مذهبی بودند اما 
فردی معّمم را در خانواده نداشتند؛ در 
نزدیکانشان نیز فردی روحانی نبود. برادران 
وی نیز به کشاورزی و دامداری مشغول 
ق خاطری به مرام طلبگی 

ّ
بودند و تعل

نداشتند. شیخ احمد اما دلبسته ی حوزه 
شد. عامل اصلی این دلبستگی، وقایعی 

بود که یکی بعد از دیگری رخ داد.
در خردسالی به بیماری شدیدی مبتال 
می شود. مادر نذر می کند که اگر کودکش 

شفا یافت، او را برای تحصیل علوم دینی به 
حوزه علمیه بفرستد. شیخ احمد خود نیز 
در خواب می بیند که عمامه ای از آسمان 
آوردند و بر سر وی گذاشتند و شمشیری 
بر کمر او بستند و گفتند لشکر یزید بن 
معاویه در مقابل توست؛ برو و با آن ها 
جنگ کن! این عوامل کافی بود تا شیخ 

احمد، گام در طریق روحانیت بگذارد.
در همدان به حوزه می رود. در آن جا 
دو استاد بر وی اثر بسیاری می گذارند. 
یکی از اساتید او را تهّجد و ذکر و توسل 
می آموزد و نزد دیگری امور اجتماعی را 
مشق می کند. این دو طریِق تربیتی اساتید، 
شیخ احمد را بر سر دو راهی قرار می دهد 
که کدامین راه را برگزیند. وی پیش از 
ورود به حوزه علمیه قم، با خود به تأمل 

می پردازد: »نشستم با خود فکر کردم که 
حال من باید کدام یک از این دو روّیه را 
دنبال کنم؟ آیا اگر من یک عاِلم درون گرا 
و منزوی بشوم و فقط گلیم خود را از آب 
بیرون بکشم حضرت ولی عصر)عج( بیشتر 
از من راضی است یا نه؛ باید به جامعه و 
اجتماع نیز توجه داشته باشم؟ دیدم که 
گردن کجکردن و اظهار تقدس نمودن و 
از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن کار 

درستی نیست«. ]۱[ 
به قم می رود و محفل اساتید برجسته ای را 
تجربه می کند. از محضر آیت الله بروجردی 
و سید محمد محقق داماد و سید احمد 
خوانساری، تا امام خمینی و آیت الله گلپایگانی 
استفاده می کند. وی اگر چه حرمت آیت الله 
بروجردی را پاس می نهاد، اما در نقدی به 

قدم در طریقت روحانیت
به مناسبت درگذشت آیت الله صابری همدانی

سید هادی طباطبایی

آیت الله احمد صابری همدانی عضو جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری 
در دوره های دوم و سوم این مجلس شامگاه بیست و 
سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در سن ۹۴ سالگی و بر اثر 

بیماری ریوی در قم دار فانی را وداع گفت.
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ایشان گفته بود که زمانی برای درمان آیت الله 
بروجردی، از فرانسه پزشکی را آورده بودند. 

این در مقطعی بود که با اشغال الجزایر توسط 
فرانسوی ها و کشتار مسلمانان مظلوم این 
کشور همراه شد. آیت الله بروجردی نیز از 
لع بود؛ اما با ورود پزشکی 

ّ
این وقایع مط

فرانسوی برای معالجه، موافقت کرده بود. 
این مسأله مورد اعتراض صابری همدانی 

قرار می گیرد.
در میان مراجع اما وی با آیت الله 
گلپایگانی قرابت بیشتری می یابد. مرحوم 
گلپایگانی بارها وی را به عنوان نماینده ی 
خود معرفی می کند. شیخ احمد، درس 
آیت الله گلپایگانی را نیز تقریر می کرد.  
یکی از این تقریرات کتاب »الهدایة الی 
من له الوالیة« است که در آن به بحث 
والیت فقیه پرداخته است. صابری همدانی 
در این اثر ادعا کرده که مرحوم گلپایگانی 

به والیت مطلقه ی فقیه معتقد بوده است. 
این کتاب اما بعد از کتابی نوشته شده بود 
که شیخ احمد در خصوص نامه های پیامبر 
به رشته ی تحریر در آورد؛ کتاب »محمد و 
زمامداران« که دربردارنده نامه های سیاسی 
پیامبر اکرم)ع(  به زمامداران و سالطین 
زمان خودش بود. صابری همدانی زمانی 
ه مشرف شده بود، در کنار مقام 

ّ
که به مک

ابراهیم)ع( از خداوند می خواهد که توفیق 
نوشتن مطالب و کتبی را به وی بدهد که 
پیش از این کسی ننوشته باشد. در مدینه ی 
منّوره به فکرش خطور می کند که کتابی 
درباره نامه های حضرت رسول اکرم)ص(  
به پادشاهان  را بنویسد. این کتاب مورد توجه 
و استقبال قرار گرفت. آیت الله بروجردی و 
مرحوم گلپایگانی وی را به خاطر نگارش 
این کتاب تشویق کردند. مرحوم دکتر قریب 
زمانی که دست نوشته های کتاب را قبل از 
چاپ دیده بود، ضمن تمجید و تشویق، 
گفته بود که هر چه زودتر این کتاب منتشر 
شود. مرحوم محیط طباطبایی نیز چندین 
بار در رادیو از این کتاب به عنوان اثری از 
حوزه علمیه قم، تمجید و تقدیر کرده بود. 
مرحوم محقق داماد زمانی که این کتاب 
منتشر می شود، هر زمان که صابری همدانی 
در درس، اشکال می کرده، برای بی اهمیت 
جلوه دادن آن اشکال می فرموده: »شما که 

موّرخ هستید«. صابری همدانی اما زمانی 
که تقریرات درس مرحوم گلپایگانی را 
می نویسد، نسخه ای را به مرحوم محقق 
داماد تقدیم می کند و می گوید: »این کتاب 
را نوشتم و خدمت شما آوردم تا فقیه بودن 

بنده را نیز تأیید بفرمایید«.
صابری همدانی پس از این، کتاب های 
دیگری را نیز به رشته ی تحریر در آورد. 
وی مباحث حج مرحوم گلپایگانی را نیز 
مرقوم کرد. کتاب های »ادب الحسین)ع(«، 
»سازندگی های اخالقی امام حسین)ع(«، 
»المهدی علی لسان الحسین)ع(«، را نیز 
تألیف نمود. وی در ترکیه بود که کتابی در 
خصوص امام صادق)ع( را به زبان ترکی 
نگاشت. انگیزه ی وی برای نوشتن این 
کتاب، درخواست وزارت کشور ترکیه 

بود تا عقائد شیعه مورد تبیین قرار گیرد.

او برای امر تبلیغ، به ۳۷ کشور دنیا سفر 
کرده بود که طوالنی ترین آن ها سفر به ترکیه 

 در همدان به حوزه می رود. 

در آن جا دو استاد بر وی اثر بسیاری 

می گذارند. یکی از اساتید او را 

تهّجد و ذکر و توسل می آموزد و 

نزد دیگری امور اجتماعی را مشق 

می کند. 

 در میان مراجع اما وی با 

آیت الله گلپایگانی قرابت بیشتری 

می یابد. مرحوم گلپایگانی بارها وی 

را به عنوان نماینده ی خود معرفی 

می کند. 



تاریخ و سیره

81

M
ob

ah
es

at
.ir

@
M

ob
ah

es
at

m
ag

z

اردیبهشت 96

بود. وی در خصوص فعالیت های خود 
در ترکیه چنین نقل کرده بوده: »زمانی 
که آیت الله شریعتمداری چشم از جهان 
 شب 

ً
فرو بست، من در ترکیه بودم. ظاهرا

جمعه بود که این خبر به من رسید؛ ولی در 
خطبه های نماز جمعه که در استانبول اقامه 
می کردم چیزی در این مورد ابراز نکردم. 
بعد از نماز شخصی پیش من آمد و گفت 
چرا شما درباره فوت آقای شریعتمداری 
حرفی نزدید؟ که اظهار بی اطالعی کردم. 
چند روز بعد شنیدم که گروه های خاصی 
از طرفداران ایشان می خواهند در یکی 
از مساجد بزرگ استانبول مجلس ختمی 
برای ایشان برگزار کنند که ضمن تماس 
با سر کنسول سفارت ایران در استانبول 
گفتم که این مجلس نباید برپا شود؛ چون 
احتمال دارد که این ها بعد از پایان گرفتن 
مجلس، تظاهراتی راه بیندازند و با طرح 
شعارها و مطالبی به امام و انقالب توهین 

و جسارت کنند«. ]۲[ 
صابری همدانی به سبب سفرهای مکرر 
به دیگر نقاط جهان، به این باور رسیده بود 
که سویه های عقالنی دین می باید فربه تر 
شود. وی بارها گفته بود که در کشورهای 
مختلفی که بودم، پس از روضه خوانی ها 
مردم پیش من می آمدند و از بسیاری از 
امور از من پرسش می کردند. من هم به 

کید می کردم که  روضه خوان ها مکرر تأ
در سخنانشان دقت کنند و امور عقالنی 

را مطرح کنند. ]۳[ 
وی اما در خصوص وقایع ایران و انقالب 
اسالمی نیز دست به انتشار کتابی زد. یک 
روز پس از واقعه فیضیه، وی به آن محل 
رفت و آن چه را که خودش به عینه دید را 
مکتوب کرد. درهای شکسته ی حجره ها 
و آثاِر خوِن پخش شده بر در و دیوار و 
عمامه های افتاده بر روی زمین، همگی 
مورد توجه وی قرار گرفت و به شرح آن 

پرداخت و کتاب »از فیضیه ۴۲ تا فیضیه 
۵۷« را منتشر کرد. سید مهدی گلپایگانی 
)فرزند آیت الله گلپایگانی( زمانی گفته بود 
که پدر و مادرم با خواندن این کتاب، متأثر 
شده و گریه کرده بودند. بعد از پیروزی 
انقالب نیز دستنوشته های این کتاب توسط 
مرحوم اشراقی به امام خمینی داده شد که 
مرحوم امام دستور می دهند دوباره این 

کتاب چاپ شود.

صابری همدانی از دوستداران امام بود. 
وی در ذکر رؤیایی می گوید شبی خواب 
دیدم که پیامبر)ص( در تابوت است و من 
دست ایشان را بوسیدم. به من گفتند این 
آخرین باری است که دست حضرت را 
می بوسی. از خواب که برخاستم خیلی 
ناراحت شدم. چند وقت بعد در جماران به 
دیدار امام رفتم و دست ایشان را بوسیدم. 
همین که حضرت امام دستش را آورد که 
ببوسم، دیدم همان دستی است که در عالم 
خواب دیده ام و در همان جا این نکته به 
ذهنم رسید که این آخرین باری است که 
من امام را زیارت می کنم و دست مبارکش 
را می بوسم. طولی نکشید که خبر رحلت 
ایشان را در استانبول شنیدم و آن خواب 

تحقق یافت.
قریب به سی سال پس از آخرین بوسه ی 
وی بر دست امام)ره(، صابری همدانی 
نیز چشم از جهان فروبست. شاید 
دوباره تجربه ی این بوسه را نصیب ببرد. 

روحش شاد.

پانوشت ها
۱. خاطرات آیت الله احمد صابری همدانی، مرکز اسناد انقالب 

اسالمی، ص۲۶.

۲. همان، ص۱۱۹.

۳. رک: مصاحبه با آیت الله صابری همدانی، مجله فرهنگ 

کوثر، دی ماه ۱۳۷۸، ش۳۴.

 صابری همدانی به سبب 

سفرهای مکرر به دیگر نقاط جهان، 

به این باور رسیده بود که سویه های 

عقالنی دین می باید فربه تر شود..



مسیحیت و اسالم، راه حل روشنی برای مقابله با بحران 
محیط زیست ارائه نداده اند
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در ابتدا سعی می کنم  التور:
تصویری از علم ارائه بدهم؛ به همین 

منظور، درباره ارتباط دین و علوم اجتماعی 

در سنت خودم صحبت خواهم کرد که 

منظورم مطالعات اجتماعی تکنولوژی 

)STS( است و نه سنت غربی؛ چرا که این 

تصویرسازی، برای شروع بحث اهمیت 

دارد و جناب پارسانیا هم قرار است از 

موضع دیانت اسالم صحبت بکنند و این که 

این دین چه اعتقادی درباره ناشناخته ها و 

چیزهایی دارد که ما به آن دسترسی نداریم.

کربن در یکی از کتاب هایش، بخش اعظم 

مطالعات خود را به سنت شما و مذهب 

کاتولیک اختصاص داده و  ارتباط مادیت 

و وجودی فراتر از آن را بررسی کرده است. 

من هم من  با استفاده از همین روش، سعی 

می کنم ارتباط مادیت و وجودی فراتر از آن 

را مورد بررسی قرار دهم و با بهره گیری از 

آن، تقابل مطالعات دینی و علم و عقالنیت 

را نشان بدهم؛ چرا که عقالنیت علم، 

در عمل اجرایی نشده است. زمانی که 

در مطالعات علمی حرف از عقالنیت 

می زنیم، باید ببینیم در پژوهش تجربی 

 چیست. در این روش 
ً
منظورمان دقیقا

سعی می شود نشان داده شود علم چطور 

تولید می شود و چطور قول به ماده و قول 

به معنویت در تقابل با هم قرار می گیرد. 

با استفاده از این روش می خواهیم درک 

درستی از علوم اجتماعی به دست بیاوریم.

در سنت کالسیک علوم اجتماعی بر 

جدایی حوزه هایی مثل دین، طبیعت، 

کید می شد و هر  جامعه، اقتصاد و… تأ

کدام از این ها جداگانه مطالعه می شدند؛ 

ولی مطالعه پیوند بین این ها، در آن چیزی 

که من روی آن کار می کنم، شامل اتصالی 

است که بین این ها وجود دارد. درنتیجه 

مسیحیت و اسالم، راه حل 
روشنی برای مقابله با بحران 
محیط زیست ارائه نداده اند
گزارشی از مناظره پروفسور التور و حجت االسالم والمسلمین پارسانیا

زینب علیزاده

گفت وگوی علمی »مذهب و نقش آن در بازسازی 
علوم اجتماعی« بین پروفسور برونو التور، فیلسوف و 
جامعه شناس شهیر فرانسوی و حجت االسالم والمسلمین، 
دکتر حمید پارسانیا، استاد دانشگاه تهران، چهارشنبه سی ام 
فروردین۹۶ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دفتر 

تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم تشکیل شد.
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تکنولوژی، اقتصاد، روانشناسی و این 

حوزه ها همگی اتصاالت ما با جهان 

هستند. من به جای این که از تعریف امر 

اجتماعی شروع کنم، سراغ پیوند به عنوان 

اتصال این ها با هم خواهم رفت.

با این تعریف از علوم اجتماعی، تصور 

دیگری از پیوند میان علوم به یکدیگر 

شکل می گیرد و اهمیت دین ملموس 

می شود؛ چون در این شیوه، دین برقرارکننده 

ارتباط میان همه ما به شمار می رود؛ حتی 

اتصال دهنده با خداوند هم هست. باید 

دید چه شیوه هایی برای پیوند وجود دارد و 

 فقه و حقوق، 
ً
اقسام پیوند را درک کنیم؛ مثال

یا فن آوری و علم یک راه ارتباط افراد با 

هم است. لذا منظور من از جامعه، مکان 

تلفیق علوم با یکدیگر است و من به جای 

امر اجتماعی از اجتماع استفاده می کنم.

این شیوه از فهم جامعهـ  با سایر شیوه های 

بودن، از جمله دین، روانشناسی و سیاست 

ـ متفاوت است از چیزی که سنت فراگیر 

درباره مدرنیته ارائه می دهد. مدرنیته شیوه 

نامطلوبی از اجتماع بوده است. از همین 

رو وقتی از طرف جناب پارسانیا دعوت 

شدم با خوشحالی پذیرفتم؛ چون احساس 

کردم که ممکن است جایگزینی برای بحث 

مالل آور و قدیمی تقابل اسالم روحانی و 

غرب مادی پیدا بشود و این تقابل از یک 

سوءتفاهم در گفت وگو ناشی می شود.

به نظرم ما هیچ وقت مدرن نبودیم. مدرنیته 

یک چیز ثابت و منجمد و اجباری نیست. 

من این بحث را در کتاب »مواجهه با گایا« 

توضیح داده ام که نگرانی های محیط زیستی 

چگونه می تواند برای ما مسأله ساز شود و 

موضوع ما قرار بگیرد.

برایم جالب است که ببینم در کنار غرب 

الئیک و سکوالر، کشوری وجود دارد که 

در برابر این ماده گرایی مقاومت می کند. به 

نظرم ما غربی ها هیچ وقت مدرن نبوده ایم و 

آن چه اآلن جدید است، بحث گایا است؛ 

یعنی شورش این جهانی و شورش زمینی 

همه علوم و ادیان. مدرنیزاسیون یک افق 

محتوم به عنوان سرنوشت همه در نظر 

گرفته است؛ درحالی که اآلن برای مثال، 

با مسأله زیست محیطی روبه رو شده ایم 

و هیچ کشوری نمی تواند به این مسأله 

بی تفاوت باشد. چیزی را که مبنای ما 

برای پیشرفت است، با آلوده کردن، داریم 

از دست می دهیم؛ لذا بحثی که مایلم با 

 التور: کربن در یکی از 

کتاب هایش، بخش اعظم مطالعات 

خود را به سنت شما و مذهب 

کاتولیک اختصاص داده و  ارتباط 

مادیت و وجودی فراتر از آن را 

بررسی کرده است.
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جناب پارسانیا داشته باشم، بررسی ارتباط 

و یا تقابل معنویت و ماده گرایی است.

من عالقه ای به پرداختن به بحث رایج 

نحوه مقاومت شما در برابر ماده گرایی 

غرب ندارم؛ بلکه می خواهم از موضع 

سنت خود به من کمک کنید که بتوانم 

مباحث زیست محیطی و جهش محیط 

زیستی را درک کنم. وقتی از مباحث غیر 

دنیوی صحبت می کنم، منظورم چیزی 

نیست که شما ممکن است از آن متوجه 

شوید؛ منظورم این است که دیگر زمینی 

وجود ندارد که بخواهیم از آن استفاده 

 در ایران دیگر آبی وجود ندارد. 
ً
کنیم. مثال

وقتی در تهران بودم کوه زیبایی را می دیدم 

که رو به ما ایستاده بود و به اعمال ما نگاه 

می کرد و می گفت شما با این وضعیت 

معماری که ایجاد کردید به هیچ وجه در 

حد و اندازه من نیستید! من این جا هستم 

که بپرسم شما با این تفسیر منحصربه فردی 

که از اسالم دارید، چطور می خواهید به 

ما غربی ها کمک کنید که بر این وضعیت 

محیط زیستی غلبه کنیم؟

پارسانیا:  پرفسور سؤالی را مطرح 
کردند که امیدوارم در مسیر بحثم، این 

سؤال نیز پاسخ داده بشود. برای اینکه 

درباره دیدگاه پرفسور نظر بدهم، ابتدا 

گزارشی اجمالی از دیدگاه ایشان ارائه 

می دهم و مقایسه می کنم با دیدگاه های 

متناظر با ایشان که مطرح شده است؛ به 

خصوص دیدگاه هابرماس، برگر یا ماکس 

وبر که درباره رابطه دین و حیات اجتماعی 

بحث کرده اند.

کتور 
َ
آقای التور مفهوم طبیعت را یک ا

جهان مدرن می داند؛ اکتور یعنی ترجمه ای 

که جهان مدرن از طبیعت کرده و از آن به 

عنوان  Nature یاد می کند. این نگره از 

قرن ۱۷ شکل گرفته است.

از دیدگاه ایشان مفهوم طبیعت نقش 

متافیزیک را برای علم جهان مدرن دارد. 

بنابراین برخالف چیزی که پوزیتیویست ها 

فکر می کنند، جهان مدرن بدون متافیزیک 

نیست. آقای التور دین را عقیده به چیزی 

می داند و معتقد است جهان مدرن خالی 

از عقیده به نوعی از متافیزیک نیست. از 

نظر ایشان، عقیده به طبیعت یک ضد دین 

است که در قالب دین، یعنی قالب عقیده 

ظاهر شده است.

از نظر ایشان گایا، حقیقت چیزی است 

که جهان مدرن از آن با عنوان نیچر یاد 

کرده است. گایا در اساطیر یونانی تجسم 

شخصیت زمین و یکی از اصلی ترین و 

کهن ترین خدایان یونان است. گایا در 

نگاه آقای التور خداوندی فوق طبیعی 

و متعالی نیست؛ بلکه الهه ای حاضر در 

زمان است.

وقتی گایا به جای طبیعت استفاده شود، 

شبکه معنایی علوم به خصوص علوم 

اجتماعی را در چگونگی مواجهه با زمین 

دگرگون خواهد کرد و از این طریق، مسائل 

زیست محیطی که امروزه به صورت معضل 

برای جامعه بشری درآمده است، حل 

می شود. این صحبت پروفسور من را  به 

کید آیت الله جوادی آملی انداخت  یاد تأ

که در اعتراض به ادبیات امروز پیشنهاد 

می کردند به جای کلمه »طبیعت« از واژه 

»خلقت« استفاده کنیم.

 التور: وقتی در تهران بودم 

کوه زیبایی را می دیدم که رو به ما 

ایستاده بود و به اعمال ما نگاه می کرد 

و می گفت شما با این وضعیت 

معماری که ایجاد کردید به هیچ وجه 

در حد و اندازه من نیستید! 
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حال می خواهم مقایسه ای بین مواجهه 

آقای التور با دین و متافیزیک و مواجهه 

برگر، وبر، هورکهایمر و هابرماس انجام 

دهم . هابرماس نظریه پست سکوالریزم 

را مطرح کرده و معتقد است بازگشت دین 

پس از غلبه سکوالریسم، واقعیتی است 

که جهان مدرن می تواند آن را تحمل کند؛ 

به این شرط که دین، مرجعیت ساینس و 

مرجعیت عقل عرفی را بپذیرد. دیدگاه 

هابرماس تجویزی است؛ لذا دین تأثیری 

در علم و عقالنیت مدرن نمی تواند داشته 

باشد؛ بلکه با قبول قواعد علم و عقالنیت 

مدرن، فقط امکان حضور در جهان 

موجود را پیدا می کند. این، خالف نظر 

آقای التور است.

برگر نظریه ای با عنوان افول سکوالریزم 

دارد. او پس از مواجهه با بازگشت مجدد 

دیانت به عرصه حیات و فرهنگ عمومی 

 بعد 
ً
جامعه، در اواخر قرن بیستم و عمدتا

از انقالب اسالمی ایران، از نظریه قبلی 

خود عدول کرد. او ابتدا می گفت دین، از 

عرصه سیاست و علم خارج شده و در پایان 

قرن بیستم از حیطه فرهنگ عمومی هم 

خارج خواهد شد. او به این عقیده رسید که 

باورهای دینی الیه عمیقی از  نظام معنایی 

حیات را تأمین می کند و برای آن بدیلی 

نیست. خیزش دینی در کشورهای غربی 

و غیر غربی او را به این نظریه سوق داد. 

برگر می گوید دین نیازمند به عقالنیتی 

متناسب با خود است که عهده دار تبیین 

و دفاع از حقایق مربوطه باشد و مشکل 

جوامع مدرن، فقدان عقالنیتی از این نوع 

است. او توصیه می کند برای تداوم حیات 

اجتماعی باید دین در فرهنگ عمومی 

ترویج شود؛ البته بدون این که عقالنیتی 

برای دفاع از حقیقت دین داشته باشیم؛ 

یعنی جهان مدرن چنین عقالنیتی ندارد. 

برگر معتقد است علم، سیاست و مدیریت 

فرهنگی جهان مدرن، همچنان سکوالر 

عمل خواهد کرد و فرهنگ عمومی با 

روش های خطابی به حیات خود ادامه 

می دهد.

از نظر ماکس وبر، ویژگی جهان مدرن، 

علم و عقالنیت ابزاری است و این نوع 

از عقالنیت، مستقل از ارزش ها از جمله 

ارزش های دینی است؛ گرچه این ارزش ها 

در خدمت اهداف دنیوی پدید آمده و رشد 

می کنند. او از جوامعی یاد می کند که در 

آن ها مدل های دیگری از عقالنیت وجود 
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داشتند که به داوری درباره خدایان متعدد 

می پرداختند. به نظر او در جوامع دینی آن 

نوع عقالنیت وجود داشت؛ درحالی که 

در جامعه مدرن، این عقالنیت به دست 

کانت از بین رفت و امروزه مردم، قدرت 

تمیز علمی خدایان متعدد را ندارند. وبر 

معتقد است در جهان مدرن هرکس از 

شیطان خود پیروی می کند. همچنین از 

نظر او جهان مدرن اسطوره زدایی کرده 

است. امروزه  جهان مدرن فاقد متافیزیک 

اسطوره ای است.

هورکهایمر نیز علم مدرن را مبتنی بر 

کید می کند  عقالنیت ابزاری دانسته و تأ

این نوع از عقالنیت مالزم با هستی شناسی 

و متافیزیک خاص است. در این 

هستی شناسی، طبیعت به عنوان ماده ای 

خام و بی جان در انتظار تصرف انسان 

است. او برخالف مارکوزه اعتقاد دارد که 

هویت جهان مدرن و ساختارهای سیاسی 

و اقتصادی، مبتنی بر این نوع از عقالنیت 

است و تغییر در این جهان با تغییر در این 

عقالنیت و متافیزیک رخ می دهد.

پس از بیان نظریه آقای التور و مقایسه 

آن با نظریات افراد فوق الذکر، چندین نکته 

را باید عرض کنم. اول این که از مقایسه 

دیدگاه آقای التور با این نظریه ها دانسته 

می شود که ایشان به نقش متافیزیکی 

مفهوم طبیعت در علم مدرن و شبکه 

مفهومی این جهان توجه دارند؛ ولی از 

کنار لوازم و پیامدهای معرفت شناختی 

متافیزیک دینی به سرعت عبور می کنند 

و بدین نکته تصریح نکرده اند که تغییر 

متافیزیک مدرن معنای علم و عقالنیت 

آن را نیز دگرگون می کند.

دوم این که، پذیرش گایا و سخن گفتن 

از آن به عنوان حقیقتی که طبیعت یا نیچر 

 ترجمه مدرن از آن است، مستلزم 
ً
صرفا

پذیرش سطحی از معرفت عقلی است که 

به شناخت حقیقت قائل باشد.

سوم این که، روی آوردن التور به گایا، 

متأثر از سنت تاریخی جهان غرب است 

که ریشه در الهیات مسیحی یونانی دارد. 

گایا الهه ای است که جنبه تشبیهی و 

تنزیلی در آن غلبه یافته و جهت تنزیه و 

تعالی در آن نابود شده است. این ویژگی، 

از فرهنگ یونانی و از آمیختگی مسیحیت 

با آن فرهنگ برمی خیزد. در شورای نیقیه 

اول، حضور خداوند مسیح بدون تنزیه 

دیده شد و پدر همان پسر شد. در شورای 

قسطنطنیه این امر شامل روح القدس نیز 

شد. هگل این میراث الهیاتی مسیحیان 

را در فلسفه خویش به صورت فلسفه 

شدن درآورد.

چهارم این که، مفهوم گایا متفاوت است 

با سنت دینی جهان اسالم که تشبیه و تنزیه 

را با یکدیگر جمع می کند. التور الهیات 

مقابل خود را الهیات تنزیهی می داند و 

از آن گریزان است؛ درحالی که الهیات 

اسالمی الهیات تنزیهی محض نیست. 

خداوند در اسالم یک امر ماورائی گسسته 

از طبیعت و زندگی انسان نیست و چون 

او کمال مطلق است، ضمن تمایز با تمام 

موجودات مقید، هیچ امر محدود و مقیدی 

از احاطه، اشراف و حضور او خارج 

نیست. او به خاطر رحمت گسترده خود 

با همه اشیا همراه است و در درون همه 

 پارسانیا: خداوند در اسالم 

یک امر ماورائی گسسته از طبیعت و 

زندگی انسان نیست و چون او کمال 

مطلق است، ضمن تمایز با تمام 

موجودات مقید، هیچ امر محدود و 

مقیدی از احاطه، اشراف و حضور 

او خارج نیست.
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آن هاست؛ البته بدون آمیختن با آن ها. او 

از همه اشیا فراتر است؛ بدون آن که دور 

از آن ها باشد.

همه آنچه التور از حضور خداوند با 

مخلوقات این جهان توقع دارد، در الهیات 

اسالمی وجود دارد؛ بدون آن که خداوند 

و فیض گسترده او مقید به قید طبیعی، 

زمانی و یا مکانی شود. او با همه همراه 

است؛ به همه رنگ و تعین می دهد؛ بدون 

آن که خود به رنگ، تعین یا قیدی درآید. 

به همین دلیل انسان مسلمان در همه 

فعالیت های روزانه خود و همه ارتباطاتی 

که با دیگران و دیگر اشیا دارد، خود را در 

محضر خداوند و در تعامل با او می بیند. 

او وقتی که به تجارت و اقتصاد مشغول 

می شود، اگر ادب محضر الهی را رعایت 

کند، دوست خداست. مرد هنگامی که 

برای توسعه زندگی خود تالش می کند و 

هنگامی که زن به همسر خود می خندد 

در راه خدا تالش می کند.

پنجم این که، در الهیات اسالمی همه 

موجودات عالم، مثل گایا موجودی زنده 

و با ادراک هستند؛ ولی هرکدام از آن ها 

نشانه های خداوند واحدی هستند که 

اصل و حقیقت زمین نیست؛ بلکه اصل 

و حقیقت همه موجودات و اکتورهاست 

و اگر ترجمه ای نادرست از آن ها شود، 

پاسخ منفی داده و مقاومت خود را از 

موضع همان ترجمه ارائه می دهند. لذا 

مقاومت در الهیات اسالمی، به آنچه 

مدرن ها طبیعت می نامند، محدود نیست 

و در تمام شبکه ای که جهان مدرن را ایجاد 

کرده است زمینه مقاومت وجود دارد. 

خداوند، فقط از طریق طبیعت پاسخ 

منفی خود را به انسان نمی دهد؛ بلکه از 

درون خود انسان نیز می تواند پاسخ خود 

را بیان کند.

نکته ی ششم این که خداوندگاری که آقای 

التور در عبور از جهان مدرن برمی گزیند 

)گایا( و از عقیده به آن سخن می گوید، 

الهه ای است که وی برای پاسخ از مشکالت 

زیست محیطی امروز از آن یاد می کند. 

تردیدی نیست که انسان از ناحیه محیط 

زیست با تهدیداتی روبه روست؛ لکن 

مشکالت انسان معاصر به این مسأله 

محدود نمی شود و نظام اجتماعی، نیازمند 

به حوزه ای از معناست که اصل زندگی و 

مرگ او را توجیه کند.

در فرهنگ مدرن مرگ زلزله ای است 

که همه پیوندهای کنشگران را درهم 

فرومی ریزد؛ لذا تداوم کنش ها جز 

با فراموشی مرگ و عبور از آن ممکن 

نیست. الهه طبیعت نمی تواند کانون 

بحران این پدیده را به صورت ساحل 

آرامش و امن درآورد. الهیات توحیدی 

اسالم با حفظ ویژگی تنزیهی خود به 

دلیل این که هستی را به افق زمان و 

زمین محدود نمی کند، از خداوندی 

سخن می گوید که مرگ را دروازه عبور 

از محدودیت های زمانی و آستانه ورود 

به سعادت ازلی و ابدی می داند. در 

الهیات پویشی چنین ظرفیتی نیست؛ 

چون در هستی شناسی اش، جایگاه 

ثابتی که سرمدی و ازلی باشد وجود 

ندارد. حضرت امیر، مرگ را به عنوان 

معرفتی جدید معرفی می کند و می فرماید 

انسان چه در شب و چه در روز بمیرد، 

سرمدی و ازلی می شود.

التور: با توجه به این که من 
برخالف آقای پارسانیا، در مسائل الهیاتی 

نوپا هستم و همچنین با توجه به اینکه 

من قسمت هایی از متن آقای پارسانیا 

را نخوانده ام، بحثمان چندان گسترده 

نخواهد بود و اآلن فقط درباره یک فصل 
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از کتاب »مواجهه با گایا« که ارسال کرده 

بودم صحبت می کنیم.

پیش از کنفرانس ۲۰۱۵ محیط زیست 

که در پاریس برگزار شد، پاپ فرانسیس 

کتابی با عنوان»بیایید ببینیم« نوشت. این 

متن بسیار مهم از منظر مسیحیت ارتباط 

بین الهیات سیاست و محیط زیست را 

نشان می داد.

به نظرم دو سنت ما می توانند حرف های 

مشترک زیادی درباره ترکیب محیط زیست 

و الهیات داشته باشند. نه مسیحیت و نه 

اسالم هیچ کدام تابه حال راه حل روشنی 

برای مقابله با بحران محیط زیست ارائه 

 این مسأله از منظر سیاسی 
ً
نداده اند. اتفاقا

و دینی جایگاه مهمی دارد.

به نظرم دوگانه ایمننس و ترانسندنس 

نمی تواند برای مواجهه با بحران محیط 

زیستی موجه باشد؛ چه در سنت شما 

و چه در سنت من. گایا همه طبیعت 

نیست؛ یک الیه خاص از آن است که هم 

اکوسیستم را می سازد و هم سازمان ما را 

تشکیل می دهد. شاید بتوان آن را عاملیت 

نامید و این را برای حل دوگانه مادی گرایی 

و ترانسندنس مطرح کردم. گایا ایمننس 

است؛ ولی در معنایی به غایت متفاوت از 

معنای ماده در تاریخ فلسفه غرب و شرق.

گایا چیزی است که اگر دانشمندان آن 

را در طرح ریزی هایشان مبنا قرار دهند، با 

نوع خاصی از سیاست مواجه می شوند و 

 نمایش فکت های عینی 
ً
دیگر علم را صرفا

در نظر نمی گیرند. اگر دانشمندان گایا را 

مبنای عمل خود قرار دهند، در تقابل با 

دشمنان محیط زیست قرار خواهند گرفت. 

اگر چیزی که آقای پارسانیا می گویند و 

پاپ گفته است درست باشد، باید ایتالیا و 

ایران بهترین نوع از مدیریت و چشم انداز 

به زیست بوم و بیشترین توجه را نسبت به 

مخلوقات خداوند داشته باشند و ایران 

باید در جبهه مقدم محیط زیست باشد؛ 

سرزمینی سرشار از آب و باغ ها. اگر در 

اسالم ارتباط وثیقی میان خداوند و طبیعت 

وجود داشته باشد، باید توجه به مخلوقات 

خدا در درجه اول اهمیت قرار بگیرد؛ 

درحالی که این طور نیست. در زبان التین 

دین نقطه مقابل بی توجهی و غفلت است. 

باید اعتراف کنیم  که به وجوه مادی زمین 

بسیار بی توجهیم. ما از علم و فن آوری 

صحبت می کنیم؛ ولی شما این مسأله را 

به خداوند ربط می دهید.

من با حرف های آقای پارسانیا موافقم که 

گفتند دین مسأله ای مربوط به گذشته نیست 

و با استفاده از آن می توان علوم اجتماعی 

را بازسازی کرد. سؤالم از ایشان این است 

که  معنویت اسالم و مسیحیت چه تأثیری 

در سیاست گذاری ها داشته است؟ ما برای 

این که بتوانیم کوه ها و دریاها را نجات دهیم 

و مسأله آب وهوا را حل کنیم، چه کمکی 

می توانیم از معنویت اسالمی بگیریم؟ پان 

فرانسیس مسأله زیست بوم را به نابرابری 

سیاسی ارتباط داده است. گایا خدا نیست؛ 

طبیعت نیست؛ گایا یک بار دیگر هستی 

سیاسی را از نو به وجودآوردن است. همان 

هستی ای که روی زمین وجود دارد. گایا 

سلطه نیست؛ از آن شکوه و شخصیت 

برمی آید و ما را وامی دارد که اقدام کنیم. 

این جمله که خداوند در تمام ذرات وجود 

دارد، البته چیز زیبایی است؛ ولی نتیجه 

و برونداد آن چیست؟ منظورم این است 

که چه تأثیری در سیاست گذاری روزمره 

ما دارد؟

پارسانیا: درباره سخنان آقای 
التور دو نکته را باید عرض کنم. نکته 

اول درباره راهکار مسیحیت و اسالم 

درباره محیط زیست است. در پاسخ به 
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این مسأله باید بین دو امر تفکیک قائل 

شویم. شما جایگاه واتیکان را در تدبیر 

زندگی مردم اروپا می دانید. واتیکان همین 

مقدار که حضور دارد، به دلیل جایگاهی 

است که جهان مدرن به آن داده است؛ 

وگرنه همین مقدار هم جایگاه نداشت. 

نگاه هابرماس و برگر را به دین دیدید. 

این ها برای حفظ جهان مدرن، برای دین 

جایگاهی را در نظر می گیرند. به تعبیر 

مارکس بورژوازی همه چیز را دود می کند 

و به هوا می فرستد. من تحلیل مارکسیستی 

را به صورت همه جانبه نمی پذیرم؛ اما 

می خواهم بگویم که دین در عمل در 

جهان امروز خیلی کم اثر دارد؛ آن هم 

به اندازه ای که جهان مدرن به آن اجازه 

می دهد. این دو امر نسبت به آن چه در 

اسالم هست هم به لحاظ نظری قابل 

تفکیک است.

سؤالی که دارم در همین راستاست: شما 

چرا عمل نمی کنید؟ پاپ نمی تواند عملیات 

کند. راجع به ایران هم باید بگویم ممکن 

است که عوامل این جا با عواملی که در رم 

وجود دارد فرق کند؛ ممکن است که عوامل 

اجتماعی ای متفاوت از عوامل اجتماعی 

واتیکان وجود داشته باشد؛ ممکن است 

نوعی اخالق تربیتی در جامعه ما وجود 

داشته باشد که به آن چه می دانند، عمل 

نمی کنند. اقتضای نگاه دینی به عالم این 

است که یک مسلمان به لحاظ اخالقی 

و حقوقی موظف به رعایت حقوق محیط 

زیستی است. هیچ مسلمانی حق ندارد به 

خاطر منافع اقتصادی یا زندگی دنیوی اش 

حقوقی را که طبیعت دارد نادیده بگیرد؛ اما 

این که مسلمانان چقدر به این حقوق آشنا 

هستند و چه مقدار به آن عمل می کنند، 

بحث دیگری است.

اما نکته دوم این که مسأله اصلی ما در 

مواجهه با طبیعت، خود طبیعت نیست. 

مشکل اصلی از انسان شروع می شود و 

در آخر خود را در طبیعت نشان می دهد. 

مواجهه غلط با طبیعت و ترجمه غلط 

حقیقت طبیعت، به خاطر ترجمه غلطی 

است که انسان از خود دارد. تا انسان این 

حجاب را از درون خود برندارد، از طبیعت 

برداشته نخواهد شد.

   نگاه پایانی

التور:   من از شما تقاضای کمک 
داشتم. من قصد داشتم دو شهر قم و رم 

را به عنوان شهرهای بزرگ مرکز دینی، به 

همدیگر متصل کنم. آن چه در این نشست 

در تالش بودم به آن دست یابم این بود که آیا 

می توانم به غرب برگردم و به مردمان آن جا 

بگویم در قم نگاهی متفاوت از نظر عملی 

و نظری وجود داشت که می توان آن را در 

بوم شناسی سیاسی اسالمی سراغ گرفت؟

پارسانیا:  آثار مدونی در این حوزه 
به زبان فارسی داریم؛ مثل دانشنامه محیط 

زیست که در جامعة المصطفی در حال 

انجام است. لذا برای ادامه همکاری 

جدی تر در این زمینه، نیاز است مراکزی 

که در قم هستند، با مراکز آن جا همکاری 

پژوهشی مشترک داشته باشند.

 پارسانیا: واتیکان همین 

مقدار که حضور دارد، به دلیل 

جایگاهی است که جهان مدرن به 

آن داده است؛ وگرنه همین مقدار 

هم جایگاه نداشت. دین در عمل 

در جهان امروز خیلی کم اثر دارد؛ 

آن هم به اندازه ای که جهان مدرن به 

آن اجازه می دهد.
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