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مرداد 1396

  رهبری در انقالب مشروطه
  محمدحسن رجبی

در دوره معاصر از صدر جنگ های ایران و 

روس تا انقالب مشروطه در مواضع و موارد 

متعددی به دلیل مخاطراتی که استقالل 

سیاسی ایران را به خطر می انداخت، علما 

ناچار به حضور سیاسی اجتماعی شدند که 

این حضور با کامیابی ها و ناکامیابی هایی 

مواجه بود.

علما تا قبل از مشروطه با صدور فتاوای 

جهاد یا تحریم، با مخاطرات نظامی، 

سیاسی و اقتصادی که جامعه ایران را 

تهدید می کرد، مقابله می کردند؛ در 

برهه هایی مثل قیام تنباکو شاه را مجبور 

به عقب نشینی می کردند و موفق هم 

بودند. در برخی موارد هم اگر توقیفی بود 

مثل فسخ قرارداد رویتر، قرارداد دیگری 

تصویب می شد.

در زمان مشروطه مردم خواهان 

عدالتخانه ای بودند که در احقاق حق 

مردم و شاه یکسان عمل کند. در واقع 

عدالتخانه مکانی بود که هم برای عموم 

مردم هم برای خواص مردم احقاق حق 

کند. اما بعد از انتخابات و تشکیل مجلس 

و تهیه قانون اساسی مشخص نبود که آیا 

این روندی که به نام مشروطیت حادث 

شد می  تواند احقاق حق کند؟ همچنین 

چه نسبتی دارد با عدالتخانه ای که خواهان 

آن بودند؟ مردم می دانستند که تبعیض 

و بی عدالتی نمی خواهند.

به عنوان مثال در سال های ۵۶ و ۵۷ 

مردم شعار »نه شرقی، نه غربی، جمهوری 

اسالمی« می دادند؛ یعنی در این شعار که 

شیخ فضل الله نوری؛ 
حدیث نامکرر

گزارشی از نشست گرامیداشت شیخ فضل الله نوری

به مناسبت شهادت شیخ فضل الله نوری 
روز سه شنبه مورخ ۱۰ مردادماه ۱۳۹۶ در 
مسجد حضرت خدیجه نشستی با عنوان 
»شیخ فضل الله نوری؛ حدیث نامکرر« با 
سخنرانی موسی حقانی، رئیس مؤسسه 
تاریخ معاصر، محمدحسن رجبی، پژوهشگر 
تاریخ و سیدمصطفی تقوی، پژوهشگر 

علوم سیاسی برگزار شد.
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همه مردم به زبان می آوردند برای همه 

مردم مشخص بود که نظامی می خواهیم 

که نه مبتنی بر شرق باشد و نه وابسته به 

غرب؛ بلکه جمهوری اسالمی باشد. 

 برای توده مردم مشخص بود که 
ً
اجماال

جمهوری اسالمی نظامی سلطنتی نیست؛ 

جمهوری است و حکومت و حاکمیت 

ادواری است و محتوا و قوانین اسالمی 

است و برای خواص این مسأله روشن تر 

و دارای عمق بیشتر بود و مردم می دانستند 

که نظام شاهنشاهی نه و جمهوری 

اسالمی آری. در واقع مردم گفتند که 

ظلم و ستم و بی عدالتی نه و عدالتخانه 

بله. ولی آن چه به نام مشروطه محقق شد، 

حتی برای رهبران مشروطه نیز ناشناخته 

بود. تقی زاده که خود یکی از متفکران 

و سخنرانان مشروطه هست می گوید: 

نمی دانم چگونه لفظ مشروطه در جامعه 

نشر پیداکرد؟ از این رو مشروطه سال ها 

بعد متداول شد و در ابتدا آن چه مطرح 

شد ـ به تقلید از عثمانی ـ کنستیتوسیون 

بود و بعدها لفظ مشروطه متداول شد و 

حتی با تلفظ ترکی می نامیدند. از این 

رو مشروطه خواستی عمومی نبود؛ زیرا 

برای بیان آن لفظ معادلی وجود نداشت.

با پیش آمدن انقالب مشروطه، مواضع 

علما تغییر کرد؛ قبل از انقالب مشروطه 

مواضع سلبی بود؛ اما در انقالب مشروطه 

فضایی ایجاد شد که حضور علما سلبی و 

ایجابی شد. در این انقالب فرصتی ایجاد 

شد که علما هم صدا با مردم جایگزینی برای 

نظام استبدادی پیدا کنند و تفاوت حرکت 

مشروطه و حرکت انقالب اسالمی این بود 

که در مشروطه وجه سلبی برای عموم و 

رهبران معلوم بود؛ اما وجه ایجابی معلوم 

نبود؛ حال آن  که در انقالب اسالمی هر 

دو وجه مشخص بود.

انقالب مشروطه را از ابتدای آن تا 

انحالل مجلس تقسیم می توانیم  به سه 

دوره تقسیم کنیم:

   دوره اول؛ شعار عمومی عدالتخانه

این دوره شامل زمانی می شود که به 

تدریج نارضایتی ها شکل می گیرد و به 

مهاجرت علما می انجامد. در این دوره 

خواست علما و مردم ایجاد عدالتخانه 

است و رهبری به عهده علماست.

   دوره دوم؛ تدوین قانون اساسی و 

گنجاندن اصل دوم و اصالح قانون گذاری

در دوره دوم  که به تبع آن انتخابات 

انجام می شود، تدوین قانون اساسی را 

داریم. شیخ فضل الله نوری خواستار 

نظارت علما بر تدوین قانون اساسی 

شد؛ در حالی که علما در قانون نویسی 

نقشی نداشتند؛ بلکه تحصیل کرده های 

فرنگ رفته و دارالفنون رفته ها نگارش 

قانون را به عهده گرفتند که باعث شد این 

مسأله به وجود بیاید که این قانون مطابق 

با پیش آمدن انقالب 

مشروطه، مواضع علما تغییر کرد؛ 

قبل از انقالب مشروطه مواضع 

سلبی بود؛ اما در انقالب مشروطه 

فضایی ایجاد شد که حضور علما 

سلبی و ایجابی شد.
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مرداد 1396

با احکام شرع هست یا نه. در نگارش 

قانون هم تعارض هایی به وجود آمد و 

شیخ فضل الله به دلیل حضور در مجلس 

متوجه می شود که قانون نوشته شده برگرفته 

از قوانین سکوالریسم فرانسه و بلژیک است 

و لذا با آن مخالفت می کند؛ زیرا سازگار 

با فرهنگ کشور نیست و جریان غالب نیز 

بر این اساس است. وی برای این که بتواند 

این را مهار کند، اصل دوم قانون اساسی را 

پیشنهاد می دهد. طبق اصل دوم گروهی از 

مجتهدین و علما باید نظارت داشته باشند. 

البته این مسأله به این معنا نبود که شیخ 

فضل الله به دنبال ایجاد حکومت اسالمی 

 می خواست جلوی وضع 
ً
است؛ بلکه صرفا

 و آشکارا برعلیه احکام 
ً
قوانینی که عمال

شرعی بود گرفته شود. البته اصل دوم هم به 

راحتی تصویب نشد و روزنامه ها جراید او 

را متهم کردند و خواستار ترورش شدند و 

حتی چاپخانه ای که روزنامه صبح صادق 

)که اصل پیشنهادی شیخ فضل الله را منتشر 

کرده بود( را تعطیل کردند و شخصی که 

چاپ کرده بود را گرفتند. در چنین شرایطی 

شیخ فضل الله ناگزیر شد شبانه به حرم 

حضرت عبدالعظیم برود و در آن جا 

تحصن کند. با جوسازی مشروطه خواهان 

تندرو در مجلس و روزنامه نگاران و دیگر 

تهدیدکننده ها در بیرون، شیخ مجبور به 

سکوت شد؛ اما همچنان نگران تصویب 

قانون اساسی بدون نظارت علما بود. 

باتوجه به حمایت های مراجع نجف از 

ایشان، مجلس مجبور شد اصل پیشنهادی 

ایشان را قبول کند.

اما باز هم موضوع ادامه داشت؛ اصول 

۸ و ۲۰ آشکارا در تعارض با این اصل 

بود.  لذا با جوسازی مشروطه خواهان 

تندرو در داخل مجلس و روزنامه های 

بیرون مجلس که در ارتباط با هم بودند، 

شیخ فضل الله ناگزیر به سکوت شد. 

سیدمحمدطباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی 

خواهان ادامه روند مجلس بودند و فکر 

می کردند که ما نباید سخت بگیریم؛ بلکه 

باید اجازه بدهیم این قانون تصویب شود 

و به تدریج در عمل اصالح شود. اما شیخ 

فضل الله این نگرانی را داشت که این قانون 

به همین صورت تصویب و از دست ما 

خارج شود.

در مرحله تدوین قانون اساسی می بینیم 

که رهبری فکری و سیاسی به دست 

تدوین کنندگان قانون اساسی است و 

 مؤید حرکتی 
ً
علمای مشروطه خواه عمال

هستند که نظارت کافی و الزم را برای آن 

ندارند و با شبهه ای که برای آن ها ایجاد 

شده، تصور می کنند که مجلس و مدیریت 

مجلس در اختیارشان و گوش به فرمان 

آن هاست.

در نامه های ثقة االسالم تبریزی که 

مشروطه خواهی معتدل و مورد احترام 

مشروطه خواهان و علمای مشروطه خواه 

تفاوت حرکت مشروطه و 

حرکت انقالب اسالمی این بود 

که در مشروطه وجه سلبی برای 

عموم و رهبران معلوم بود؛ اما 

وجه ایجابی معلوم نبود؛ حال آن  

که در انقالب اسالمی هر دو وجه 

مشخص بود.
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بود، خیلی مسائل به طور آشکار بیان شده؛ 

وی می گوید که مشروطه خواهان تندرو 

که تصمیم دارند مجلس را به رویارویی 

  از 
ً
با دولت بکشانند، کامال

سوسیال دموکرات های قفقاز الهام 

گرفته اند و می خواهند همان طور که 

آن ها به رویارویی با دولت تزاری 

پرداختند، مجلس را با تندروی خود 

به این  وضع بکشانند. و همین طور 

هم شد؛ علی رغم این که بسیاری 

از نمایندگان و از جمله طباطبایی 

و بهبهانی نمی خواستند به این جا 

برسد؛ اما در کمتر از یک روز بساط 

مشروطه برچیده و دوران استبداد 

صغیر آغاز شد. در این دوران شیخ 

فضل الله روال گذشته خود را طی 

نمی کند؛ بلکه این بار در مقام رد 

و نفی قانون اساسی است.

   دوره سوم؛ نفی و رد و جایگزینی 

دارالشورای مملکتی

در دوره سوم، مرحوم شیخ فضل الله طی 

استفتائی از علما می پرسد که آیا موافق 

شکل گیری مجدد مشروطیت و بازگشت 

ناامنی ها هستید؟ در این جا علما هم 

انکار خود را نسبت به احیای مشروطه 

بیان می کنند و شاه با آن که اعالم کرده بود 

سه ماه آینده مشروطه را احیا می کنم، با 

تظاهراتی روبه رو شد مبنی بر این که ما 

چنین مشروطه ای را نمی خواهیم.

وقتی شیخ فضل الله فشار بر روی شاه برای 

احیای مشروطه و عدم توانایی او 

در مهار قیام تبریز را می بیند،  ۶۰ 

تا ۷۰ نفر از چهره های برجسته 

و خوشنام را دعوت می کند تا در 

دارالشورای کبرای مملکتی، قانون 

اساسی مبتنی بر شرع را بنویسند 

تا جایگزین قانون مجلس شود. 

اما بزدلی و تردید شخصیت های 

مجموعه، باعث شد در کار موفق 

نشود و سیر حوادث نیز به فتح 

تهران انجامید.

بعداز فتح تهران و در جریان 

استبداد صغیر، تأییدات و 

حمایت های مکرر مراجع نجف، 

به خصوص آخوند خراسانی، شیخ 

عبدالله مازندرانی و حاج میرزا 

خلیل تهرانی که سه مرجع مشروطه خواه 

بودند سبب شد که مشروطه خواهان شمال و 

جنوب توانستند محمدعلی شاه را بربیندازند 
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مرداد 1396

و دولت جدیدی به پادشاهی احمدشاه 

قاجار ایجاد کنند. اما به نظر بنده اشتباه 

آن ها در این بود که هرچند محمدعلی 

شاه از سلطنت خلع شد، اما به تدریج 

شیرازه امور چنان از هم گسست که هیچ گاه 

نظم، امنیت، آرامش و رفاه نسبی ای که در 

دوره محمدعلی شاه بود، محقق نشد؛ در 

مدت زمان پس از فتح تهران تا روی کار آمدن 

رضاشاه، ۳۹ دولت عوض شد؛ دولت ها 

دوسه ماه بیشتر حکومت نمی کردند و این 

نشان دهنده بی ثباتی آن ها بود. دولت هایی 

که بر سر کار آمدند برخالف دولت های 

گذشته حتی پاسخ نامه ها و نصایح علما 

را نمی دادند و توجهی به آن ها نداشتند؛ 

به طوری که در سالگرد شهادت شیخ 

فضل الله، سیدعبدالله بهبهانی که بزرگترین 

روحانی حامی مشروطه بود، ترور شد و 

ترورهای مخالفان مشروطه یکی بعد از 

دیگری آغاز شد. مراجع مشروطه خواه 

 متحیر شدند که حتی حرمت علمای 
ً
کامال

مشروطه خواه را نگه نمی دارند؛ آشکارا در 

روزنامه ها از اسالم انتقاد می کردند؛ هتاکی 

را به جایی رساندند که خود سیدعبدالله در 

مقام پاسخگویی برآمد که منجر به شهادت 

وی شد. بعد از مدتی اوضاع در تهران چنان 

شد که آخوند خراسانی تصمیم گرفت به ایران 

بیاید. در این مرحله شاهد حضور کمرنگ 

علما در سیاست هستیم. با رحلت آخوند 

خراسانی شاهد فعال شدن دولت مردانی 

 دلخوش 
ً
هستیم که برای بقای خود کامال

به کمک های خارجی هستند.

   اهمیت موضع گیری شیخ فضل الله 
در مشروطه

   سید مصطفی تقوی

بسیاری از مسائل ایران به جنگ های ایران 

و روس بازمی گردد؛ ما با این جنگ ها وارد 

 
ً
عرصه بین الملل شدیم و این رویارویی صرفا

سیاسی نبود؛ بلکه شامل الزامات دنیای 

جدید و اقتدار  غرب )در ابعاد سیاسی، 

اقتصادی و فرهنگی( نیز بود. جنگ های 

ایران و روس تبعات بسیاری داشت و در 

سیر تحوالت قاجار تا مشروطه، مجموع 

اتفاقات، جامعه ایرانی را به این نتیجه 

رساند که وضع ما در حاکمیت، هویت 

ملی و تمامیت ارضی در معرض تهدید 

است. ماهیت استبداد، خود هم عامل 

عقب افتادگی بود و هم مجرای سلطه 

استعمار. مقابله با استبداد و استعمار در 

مدیریت سیاسی جامعه منجر به انقالب 

مشروطه شد.

در انقالب مشروطه مانند همه انقالب ها، 

همگرایی تا روز پیروزی ادامه داشت؛ 

اما پس از پیروزی با مطالبات مختلف 

اعضا، واگرایی نمود پیدا کرد. اصطکاک 

 جریان های انقالب کننده 
ِ

عالئق و منافع

باعث درگیری ها و کشمکش هایی شد و 

نهضت مشروطه یک تغییر 

 با جنبش های 
ً
ساختاری بود و ماهیتا

قبل از خود تفاوت داشت. سیر 

حوادث نشان می دهد که رهبران 

واقعی نهضت که علمای دینی 

بودند، در این جا مثل پدیده تحریم 

تنباکو برخورد کردند.
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نهضت مشروطه وقتی در سیر تحوالتش 

از عدالتخانه به مشروطه رسید، گرفتار 

این بحران ها و واگرایی ها شد.

در این بین شخصی مثل آیت الله شیخ 

فضل الله نوری به عنوان یک عالم شیعه 

بر اساس وظیفه و تکلیف خود عمل 

کرد و صادقانه و مؤمنانه تا پای جان بر 

راه خود ایستاد و تاریخ و مخالفانش بر 

این پایداریش تا چوبه دار به دیده مثبت 

نگرستیدند و تحسینش کردند.

مقطع پس از پیروزی مشروطه را در سطوح 

مختلفی می توان مطالعه کرد؛ یکی سطح 

تبیین یا تحلیل رویدادهاست؛ اما آن چه 

مد نظر این جانب است، آسیب شناسی 

وضعیت اول است. در مقطع پس از 

مشروطه خواص و عوام عمق معرفتی 

نسبت به مشروطه نداشتند؛ یعنی قادر 

به تفکیک رویه های کارشناسی، علمی، 

استعماری و سیاسی پدیده غرب و تجدد 

نبودند. این کاستی معرفتی خود موجب 

چنان عملکرد هایی از جانب جریان ها 

می شد.

نهضت مشروطه یک تغییر ساختاری 

 با جنبش های قبل از خود 
ً
بود و ماهیتا

تفاوت داشت. سیر حوادث نشان می دهد 

که رهبران واقعی نهضت که علمای دینی 

بودند، در این جا مثل پدیده تحریم تنباکو 

برخورد کردند؛ یعنی فکر می کردند که 

ظلمی در جامعه بود و ما مکتوب کردیم و 

قول گرفتیم که دیگر ظلمی نباشد و کار ما 

تمام شد. این از جمله خطاهای راهبردی 

رهبران نهضت بود؛ چون مشروطه یک 

تغییر ساختار بود، به معنای حضور و 

ظهور گفتمان تجدد  و درگیرشدن ما با 

الزامات نظری و عملی این پدیده؛ و این 

رویکرد دیگری را می طلبید.

مشروطه، دو وجه تناقضی داشت؛ یکی 

این که ما در مطالبه ملی مان از نهضت 

مشروطه و دنیای جدید، خواسته های 

متناقضی داشتیم؛ هم می خواستیم از 

علم و تکنولوژی این دنیای جدید بهره 

ببریم و هم می خواستیم از تهدید ها و 

آسیب های استعماری آن محفوظ بمانیم. 

حال آن که دنیای جدید نمی خواست 

نمی خواست علم و تکنولوژی را مجانی 

در اختیار کسی بگذارد؛ بلکه به ازای 

داده های خود  می خواست حافظ منافع 

استعماری خود باشد. مشکل امروز هم 

همین است. این یکی از مسائلی بود که 

در صحنه عمل بعد از پیروزی مشروطه 

برای ما بحران ایجاد کرد و رهبران ما به 

درستی قادر به حل آن نشدند. پارادوکس 

بعد این بود که جریان هایی که پس از 

پیروزی نهضت، حامل نهضت شدند، 

خواسته های متناقضی داشتند. در چنین 

شرایطی پس از پیروزی، دو گفتمان 

متناقض مدعی رهبری نهضت شدند؛ 

یکی گفتمان مدعی تجدد که در وجه 

سلبی با هجمه به ارزش ها و مؤلفه های 

مواجهه ی شیخ فضل الله 

رویکرد هویتی و سیاستی داشت 

و فضل تقدم وی در این است 

که زودتر از دیگر رهبران به این 

تشخیص رسید و صادقانه تر و 

مؤمنانه تر تا پای جان ایستاد.
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هویتی جامعه تحت لوای خرافه و سنت ها 

و در وجه ایجابی با ادعای از فرق سر تا 

نوک پا غربی شدن ظاهر شد. درنتیجه 

گفتن تجدد تنزل پیدا کرد به یک شعار 

سیاسی ناکارآمد در ساختار جامعه 

آن زمان ایران. گفتمان دیگر، گفتمان 

مبتنی بر هویت بود که از طرف جریان 

اسالم سیاسی و علمای دین پی گیری 

می شد و راه درست هم همین بود. اما 

مشکل این جا بود که منادیان گفتمان 

هویت پس از پیروزی بنا به دالیلی 

 مدعیان 
ً
تبدیل شدند به ناظر و عمال

تجدد ـ اعم از دیوان ساالران قاجاری 

و منورالفکران غرب گرای تازه به صحنه 

آمدهـ  دست اندرکاران نهضت شدند. پس 

این تناقض در خود نهضت هم از جمله 

مهم ترین کشمکش ها و بحران های پس 

از نهضت بود که در حوادثی همچون 

اعدام شیخ  فضل الله و حتی پس از آن 

در دوره پهلوی و تا ۱۳۵۷ و شاید تا 

امروز نمود داشته و دارد.

ما با پدیده مشروطه که ظاهرش برای 

مهار استعمار و استبداد بود، با دنیای 

جدیدی روبه رو شدیم و با آن برخورد 

هویتی کردیم؛ به این معنا که در صحنه 

پیروزی وقتی رهبران دیدند اهداف 

به گونه دیگری رقم می خورد، گفتند ما 

خودمان غنی هستیم، اسالم غنی است 

و درنتیجه ما بی نیازیم. تمام حرف 

مرحوم شیخ فضل الله تکیه بر خود بود؛ 

که هرچند موضوع مهمی بود؛ اما کافی 

نبود. نکته دیگر این بود که رهبران ما 

نیز با این مساله برخورد سیاسی کردند 

و به تهدید استعمار و آسیب استعمار به 

کشور توجه کردند. این دو برخورد مهم 

از ناحیه رهبران نهضت بسیار به جا بود. 

مواجهه ی شیخ فضل الله رویکرد هویتی 

و سیاستی داشت و فضل تقدم وی در 

این است که زودتر از دیگر رهبران به این 

تشخیص رسید و صادقانه تر و مؤمنانه تر 

تا پای جان ایستاد.

برخی فکر می کنند در این برخورد 

هویتی، رویکرد آخوند خراسانی و آقایان 

بهبهانی و طباطبایی بهتر بود و کار شیخ 

نادرست. این حرف خطاست؛ ما در آن 

مقطع تاریخی نیازمند یک برخورد گفتمانی 

 کمبود در برخورد هویتی 
ً
بودیم و اساسا

و سیاسی در هر دو گروه وجود داشت.

همه پیامدهای پس از مشروطه تا دوره 

پهلوی تابعی از خأل معرفتی است؛ چون 

آن گفتمان ضعیف متجددنما  زمام امور را 

در دست گرفت. برای همین در آن مقطع 

مصرف کننده بودیم؛ البته نه به این معنا که 

غنای معرفتی، مکتبی و اسالمی نداریم؛ 

ما مبانی را داشته و داریم؛ اما نه به صورت 

لقمه ای که برای تغذیه ی جامعه و اداره امور 

کارایی داشته باشد؛ نه تنها آن زمان، بلکه تا 

انقالب ۵۷ هم این خأل احساس می شود. 

حرکت اصالحی در ایران از 

سوی علما  از سال ۱۳۱۷ قمری به 

طور جدی آغاز شد و این طور نبوده 

که با یک پدیده ای به نام مشروطه 

مواجه شوند و ندانند در مقابل آن 

چه موضعی باید بگیرند و منفعالنه 

عمل کنند.
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حتی برخی از چالش های امروز جامعه 

ما ـ که خود واکاوی جدی می خواهد ـ 

نیز نتیجه ی همان خأل است که همچنان 

ادامه دارد. آن کشمکش ها تمام شد، برخی 

اعدام شدند، برخی وزیر و وکیل شدند و 

دولت بر سر کار آمد؛ ولی این حکایت 

همچنان باقیست.

    مبارزه شیخ فضل الله با ساختارشکنان
   موسی حقانی

شیخ فضل الله نوری یکی از چهره های 

محوری مشروطه است و همه منابع هم 

به نحوی به ایشان پرداخته اند؛ اما تصویر 

دوگانه ای که منابع رایج از وی در اذهان 

بسیاری شکل داده )دوگانه ی مخالف 

مشروطهـ  موافق مشروطه( باعث شده آرا 

و دیدگاه هایش مورد واکاوی قرار نگیرد. 

وجود برخی نسبت ها و اتهامات در منابع 

)از قبیل: همکاری با روس ها، فروختن 

موقوفه، گرفتن رشوه و…( نیز به این مسأله 

دامن زده و متأسفانه بعد از انقالب اسالمی 

جای بررسی آرای او خالی مانده است.

بنده قصد داشتم مواضع دشمنان مرحوم 

شیخ فضل الله نوری و رویکرد شیخ در 

برخورد با آن ها را بررسی کنم؛ اما به خاطر 

بخش آخر صحبت های دکتر تقوی و 

همچنین سندی که دکتر رجبی به من دادند، 

مسیر بحثم را تغییر دادم؛ البته اگر فرصت 

شود به بحث خودم نیز خواهم پرداخت.

حرکت اصالحی در ایران از سوی علما  

از سال ۱۳۱۷ قمری به طور جدی آغاز شد 

و این طور نبوده که با یک پدیده ای به نام 

مشروطه مواجه شوند و ندانند در مقابل 

آن چه موضعی باید بگیرند و منفعالنه 

عمل کنند )هرچند برخی منفعالنه عمل 

کردند(. از سال ۱۳۱۷ق وضع ایران به 

نحوی وخیم شد که مراجع نجف در 

مشورت با علمای ایرانـ  به خصوص شیخ 

فضل الله نوری و مرحوم آشتیانیـ  به این 

نتیجه رسیدند که باید هر چه سریع تر اقدام 

عاجلی صورت بگیرد. پس این مفروض 

که »مشروطه توسط جریان روشنفکری 

در ایران آغاز شد و علما با یک پدیده ای 

مواجه شدند و با آن همراه شدند و فکر 

می کردند که منظور مشروطه خواهان این 

است که مشروطه با اسالم تنافری ندارد 

و بعد فریب خوردند و ماجرا به شکل 

دیگری شد و…« اشتباه است. البته جریان 

روشنفکری و جریان های دیگر در آن زمان 

در ایران فعال و به دنبال اهداف خود بودند؛ 

اما جریان منحصر نبودند.

از مرحوم آخوند خراسانی نقل شده 

که سال ۱۳۱۷ نسبت به وضعیت ایران 

نگران شدیم و احساس کردیم که ایران 

در حال نابودی و از دست رفتن است 

و باید فکری کرد. جلسات مشورتی در 

نجف برگزار شد و مرحوم شیخ فضل الله 

نوری و مرحوم آشتیانی اطالعاتی از ایران 

جدی ترین حرکت اصالحی 

علما عزل امین السلطان از صدارت 

بود؛ حکم تکفیر امین السلطان 

توسط آخوند خراسانی، فاضل 

شربیانی و مامقانیـ  هرسه از مراجع 

نجفـ  صادر شد.



تاریخ و سیره

13

M
ob

ah
es

at
.ir

@
M

ob
ah

es
at

m
ag

z
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به نجف می دادند. در مکاتباتی که مرحوم 

آشتیانی با پسرش دارد هم این مسأله هم 

 روشن است که وضعیت ایران 
ً
کامال

 نگران کننده شده است. 
ً
برای آن ها کامال

بخشی از نگرانی ها به حوادثی که بعد از 

ترور ناصرالدین شاه در ایران رخ داده ، 

برمی گردد. از ویژگی های ناصرالدین شاه 

)چه خوشایند ما باشه و چه نباشد( این 

بود که جریانات را کنترل می کرد. سلطان 

عبدالحمید عثمانی وقتی با سیدجمال 

الدین درباره ی طرح ترور ناصرالدین 

شاه صحبت می کند، استداللش این 

است که او به واسطه شیخوخیتی که در 

سلطنت پیدا کرده، تسلطی بر امور دارد 

که با بودنش ما نمی توانیم به اهداف خود 

در ایران برسیم.

 معضالت ایران را 
ً
ناصرالدین شاه عمیقا

می شناخت و تالش می کرد آن ها را برطرف 

کند. البته این به معنای مستبد نبودن او 

نیست؛ هر کدام جای خود را دارد. وقتی 

 اوضاع 
ً
ناصرالدین شاه ترور شد، عمال

ایران به هم ریخت و فرصتی فراهم شد 

برای انسجام دوباره ساختارشکنان )مانند 

فرق ضاله، فراماسونرها، تروریست های 

قفقازی، نهیلیست ها، غرب گرایان و…( 

در ایران. بر خالف حرکت علمای شیعه 

که قصدشان اصالح ساختاری بود، 

ساختارشکنان به نوعی در صدد براندازی 

اسالم و شریعت حکومت در ایران بودند.

جدی ترین حرکت اصالحی علما عزل 

امین السلطان از صدارت بود؛ حکم تکفیر 

امین السلطان توسط آخوند خراسانی، فاضل 

شربیانی و مامقانیـ  هرسه از مراجع نجف 

ـ صادر شد. این حرکت علما حاکمیت را 

از انحراف عقیده اصالح کرد. بعد از او 

عین الدوله روی کار آمد؛ زیرا علما تصور 

می کردند که او می تواند کارهای اشتباه 

امین السلطان را جبران کند و صدارت چند 

سال اول او نشان داد که انتخاب درستی 

بود؛ چون منجر به اصالحات در دولت 

و جامعه گردید؛ امری که اگر تداوم پیدا 

می کرد می توانست نتایج خوبی را برای 

ایران داشته باشد. ادامه این ماجرا باعث 

 شیخ فضل الله 
ً
شد که علما و مخصوصا

رفته رفته به سمت عدالتخانه رفتند؛ به 

این معنا که ساز و کاری تعریف شود که 

در آن افرادی به شکایات مردم رسیدگی 

کنند و حکم دهند و حکم آن ها قابل اجرا 

باشد. اما وی در این مسیر با ساختارشکنان 

مواجه شد. درگیری شیخ فضل الله با این 

جریانات باعث شد که در ایران و نجف 

مورد انتقاد قرار گیرد و اتهامات گسترده ای 

به وی وارد شود؛ طوری که علمای نجف 

هم آن ها را باور کردند.

شیخ در مکتوبات و سخنرانی هایی که در 

زاویه ی مقدسه حرم حضرت عبدالعظیم 

حسنی داشته، مسائلی را بیان کرده که در 

 
ً
نامه خود به فرزندش نیز آمده است و اجماال

به بعضی قسمت های آن می پردازیم.

پسر شیخ فضل الله اتهاماتی 

به وی وارد می کند؛ از جمله 

می گوید: »ورود و خروج شما به 

نهضت مشروطه به دلیل رقابت، 

ظلم و شهوت بوده است«.



14

نسخه مکتوب   - شماره   14
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

14

پسر شیخ فضل الله اتهاماتی به وی 

وارد می کند؛ از جمله می گوید: »ورود 

و خروج شما به نهضت مشروطه به دلیل 

رقابت، ظلم و شهوت بوده است«. شیخ 

نیز در جواب می گوید: »در مشروطه داخل 

نشدم، مگر آن را صحیح می دانستم و از 

آن خارج نشدم، چون آن را باطل دیدم«. 

شیخ می گوید: آن موافقت مشهور )موافقت 

اولیه( که از ایام الله معدودات است را 

چگونه فراموش کنم؟

از سال ۱۳۱۷ق یک سری اقدامات 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران 

برای اصالح صورت می گیرد و همه متوجه 

می شوند که باید ساختار حاکمیت را اصالح 

کنند. مرحوم آقای آشتیانی در نامه ای به 

پسرش می نویسد: »آب از سرچشمه 

گل آلود است«. اشاره مرحوم آشتیانی به 

دستگاه حاکمیت است. مرحوم آخوند 

خراسانی هم در یکی از اعالمیه های خود 

می گوید: »مردم ایران را چه شده است؟ 

مگر تغییر مذهب داده اند که این گونه به 

اسالم و علما حمله می شود و آن ها هیچ 

عکس العملی نشان نمی دهند؟«. فضای 

ساختارشکنانه  ی آن زمان که خیلی تند 

بود ـ و هرچه می گذشت تند تر می شد ـ 

موجب بیان این سخنان بود.

حرف اصلی مرحوم شیخ فضل الله 

این است که ما در مقابل صاحبان اتساع 

مشرب و آزادی مذهب وظیفه داریم جان، 

آبرو و همه چیز خود را فدا کنیم«. اتساع 

مشرب و آزادی مذهب، مبنای مشروطیت 

غربی است و شیخ این مسأله را خیلی 

خوب فهمیده بود؛ ولی بعضی علما 

متوجه نشده  بودند و بعضی دیگر خیلی 

دیر متوجه شدند؛ مرحوم شیخ از همان 

اول متوجه شد.

شیخ فضل الله می گوید: »ایران به دو 

تأسیس بزرگ محتاج است؛ یک تأسیس 

برای تربیت اهالی به معارفی که امروز از 

پرتو آن ها روی زمین روشن شده است؛ 

ولی بشرطها و شروطها. دوم تأسیس 

َمعدلت عمومی؛ یعنی نهادی که عدالت 

عمومی را فراهم کند؛ به نحوی که تمام 

طبقات رعیت از شکایت دوائر دولتی 

و تطاول ظالم و حکام آسوده باشند«. 

 که 
ً
این همان عدالتخانه است. ولی بعدا

عدالتخانه نشد، به مجلس امید بست 

که مجلس این کار را انجام دهد؛ برای 

همین هم با مشروطه همراهی کرد تا 

شاید از طریق مجلس بتوان به این ها 

دست یافت.

کید می کند که این دو  شیخ فضل الله تأ

امر را باید از شاه خواست؛ نه صیغه ی 

کنستیتوسیون و عنوان پارلمنت و اقتراح 

آزادی و برابری که یک ثلث شریعت 

مقدسه را می برد. در این جا تعریف شیخ 

 روشن می شود. 
ً
فضل الله از مشروطه کامال

او می گوید: هر اتفاقی که قرار است بیفتد، 

باید این دو نهاد در آن لحاظ شود. شیخ 

از یکی از اعالمیه های 

مرحوم آخوند خراسانی متوجه 

می شویم که وی به اندازه شیخ از 

غرب اطالع و آگاهی ندارد. این 

اعالمیه نشان می دهد که آخوند 

اطالع دقیقی نداشته است.



تاریخ و سیره

15

M
ob

ah
es

at
.ir

@
M

ob
ah

es
at

m
ag

z

مرداد 1396

آخوند اطالع دقیقی نداشته است.

شیخ فضل الله در بیان دلیل مخالفت 

خود می گوید: »عدم مساعدت ما در 

همین کیفیت اجرای اصالحات است؛ 

وگرنه پیرو کدام اسالم از جلوگیری جور 

و ستم و افروختن چراغ علم بشروطها 

ممانعت می کند؟ باید از دولت بخواهند 

ما را به همان سعادت و سیادت قبلی در 

جهان برسانند ) منظور احیای تمدن 

اسالمی است(«.

شیخ در پایان نامه خود به فرزندش 

می گوید: »پای مشروطه بودم تا زمانی که 

صحیح بود؛ تا زمانی که مبارزه با استبداد 

بود؛ اما وقتی معلوم شد که می خواهند 

شیخ فضل الله در بیان دلیل 

مخالفت خود می گوید: »عدم 

مساعدت ما در همین کیفیت 

اجرای اصالحات است؛ وگرنه 

پیرو کدام اسالم از جلوگیری 

جور و ستم و افروختن چراغ علم 

بشروطها ممانعت می کند؟ 

معتقد است که دوام این دو اساس بر این 

است که در هر عصری هیئتی مخصوص 

از علما مراقب و محافظ آن باشد. وی 

توصیه می کند که درمان دردهای بی پایان 

را از اسالم بخواهید و تمدن را از مدینة 

الرسول مشتق نمایید و از شاه بخواهید 

که اصالحات و ترمیمات زیر نظر یک 

هیئت از خواص جامعه روحانی انجام 

شود. او می گوید: »در فرنگستان دین 

و مذهب و عقاید اهمیت ندارند و این 

اعمال دینی و وظایف مذهبی که ما مردم 

ایران داریم، آن جا آبرومند نیست؛ بلکه 

مایه تحکم است«.

از یکی از اعالمیه های مرحوم آخوند 

خراسانی متوجه می شویم که وی به اندازه 

گاهی ندارد. آخوند  شیخ از غرب اطالع و آ

در نقدی که به تقی زاده دارد می گوید: 

»بدیهی است که مشروطه هر کشور 

می بایست مبتنی بر مذهب ودین رسمی 

و رایج آن کشور باشد… همان طور که 

در فرانسه این گونه است«؛ درحالی که در 

فرانسه این طور نبود. این نشان می دهد که 

بدعت در احکام خدا بگذارند اعالم برائت 

کردم«. در نهایت هم افسوس می خورد 

که مجموع حرکت علما نتیجه ی مطلوب 

را نداشت.

یکی از دشمنان اصلی شیخ، فراماسون ها 

بودند. اومانیسم، سکوالریسم و پلورالیسم 

حاکم بر تفکر فراماسون ها با اندیشه های 

شیخ نمی خواند و همین باعث اعدام 

شیخ شد. معتقدم این ها حتی اعتقاد 

به مشروطه هم نداشتند و هدفشان این 

بود که با مشروطه آزادی هایی به دست 

بیاورند تا بتوانند فرقه خودشان را حاکم 

کنند. آخوندزاده می گفت این اهداف باید 

محقق شود: نابودی اسالم و بازگشت به 

آیین زرتشت، حاکمیت فراماسونری، تغییر 

خط و الفبا و… . البته ابتدا می خواستند 

با ظاهر دین و الفاظ دینی این هدف 

را دنبال کنند که امثال شیخ فضل الله 

متوجه شدند. اگر روزی بخواهیم مواضع 

همه این ها را بشکافیم، معلوم می شود 

که شیخ به طور روشن با چه جریاناتی 

برخورد داشت.
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امام رضا»ع« در سال ۱۴۸ق به دنیا آمد 

و در سال ۲۰۳ق در ۵۵ سالگی به دست 

مأمون هفتمین خلیفه عباسی به شهادت 

رسید. دوران امامت حضرت ۲۰ سال 

بود )از ۱۸۳ -۲۰۳ق(. فضای دوران امام 

فضایی است که محمد بن سنان که یکی از 

یاران امام رضا)ع( است آن )فضای دوران 

هارون عباسی( را این  گونه معرفی می کند: 

»از شمشیر هارون خون می  چکید«. امام 

رضا)ع( ۱۰ سال زندگی اش را در زمان 

هارون الرشید گذراند و ۵ سال نیز هم زمان 

با جنگ  های داخلی خراسان و بغداد  ]۱[  

بود. وقتی مأمون بر اریکه قدرت بالمنازع 

تکیه زد، برای حل مشکل علویان و مبارزات 

تشیع تصمیم گرفت که امام رضا)ع( را از 

مدینه به خراسان دعوت کند و ولیعهدی را 

 به او بسپارد. فلذا سال ۲۰۱ق۷ که 
ً
الزاما

سال ولیعهدی امام رضا)ع( بود، مأمون 

قصد داشت براساس اهداف زیر امام را 

با چالشی جدی مواجه کند:

   تبدیل صحنه مبارزات حاد انقالبی 

شیعیان به عرصه فعالیت سیاسی آرام و 

بی خطر: شیعیان در پوشش تقیه، مبارزاتی 

خستگی  ناپذیر داشتند و این مبارزات 

واجد دو ویژگی بود که در برهم زدن بساط 

خالفت تأثیر به سزایی داشت: مظلومیت 

و قداست. مأمون با این کار می  خواست 

این دو ویژگی ممتاز مبارزاتی شیعیان را از 

بین ببرد؛ چون وقتی رهبر شیعیان ولیعهد 

دستگاه خالفت شود، نه مظلوم است و 

نه چنان مقدس.

   مشروعیت دادن به خالفت اموی 

و عباسی: مأمون با این هدف دومش 

می خواست کند که ادعای غاصبانه و 

احیای امامت و مقابله با 
دستگاه های خالفت از درون آنان

نگاهی به سبک حیات سیاسی امام رضا»ع«

دکتر رضا عیسی نیا

مأمون فردی با هوش بوده که باتدبیری قوی و بی  سابقه قدم پیش 
گذاشته است. لذا باید دید که امام رضا)ع( با چه سبکی، سیاسِت 
پخته و بی نظیر مأمون را به مبارزه می  طلبد. قبل از ورود به بحِث 
سبک امام باید گفت که مأمون با همه هوشیاریش، چون نتوانست 
به اهدافش نایل شود و در مقابِل سبک امام کم آورد، همان راهی 
را رفت که همه گذشتگانش در پیش گرفته بودند؛ یعنی قتل امام.
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نامشروع بودن خالفت اموی و عباسی از 

طرف شیعیان بی  پایه و ناشی از ضعف و 

عقده  های حقارت بوده است؛ چون اگر 

خالفت دیگران نامشروع و جابرانه بود، 

خالفت مأمون نیز که جانشین آن هاست 

می  باید نامشروع و غاصبانه باشد و چون 

امام رضا)ع( با ورود در آن دستگاه و 

قبول جانشینی مأمون، او را قانونی و 

مشروع دانسته، پس باید بقیه خلفا هم از 

مشروعیت برخوردار باشند و این نقِض 

همه ادعاهای شیعیان است.

   کنترل رهبِر مبارزات تشیع و به تبع 

آن کنترل یاران آن حضرت: مأمون با 

ولیعهدکردن امام رضا)ع( می  خواست 

که امام راـ  که همواره یک کانون معارضه 

و مبارزه بودـ  در کنترل دستگاه  های خود 

قرار دهد تا هم امام رضا)ع( و هم یاران 

و سلحشوران علوی را در سیطره خود 

داشته باشد.

   خلع ید از مردمی بودن امام رضا)ع(: 

چون ائمه از جمله امام رضا)ع( چهره ای 

مردمی و مرجع سؤاالت مردم بود، مأمون 

می خواست با حصر امام در دستگاه حکومتی 

خود رفته رفته این رنگ مردمی بودن را از 

امام بگیرد.

   کسب حیثیتی معنوی برای خود:  

مأمون با این کار در اذهان عمومی به دنبال 

کسب حیثیتی معنوی برای خود بود.

   تبدیل امام به توجیهی برای دستگاه 

خالفت:  مأمون تصور می  کرد که چون 

امام ولیعهد او شده، مجبور به توجیه 

اعمال دستگاه خالفت خواهد شد و در 

این صورت کسی نمی  تواند اعتراضی به 

آن دستگاه داشته باشد.

با در نظرداشت اهدافی این چنین می  توان 

ادعا کرد که مأمون فردی با هوش بوده که 

باتدبیری قوی و بی  سابقه قدم پیش گذاشته 

است. لذا باید دید که امام رضا)ع( با چه 

سبکی، سیاسِت پخته و بی نظیر مأمون را 

به مبارزه می  طلبد. قبل از ورود به بحِث 

سبک امام باید گفت که مأمون با همه 

هوشیاریش، چون نتوانست به اهدافش 

نایل شود و در مقابِل سبک امام کم آورد، 

همان راهی را رفت که همه گذشتگانش 

در پیش گرفته بودند؛ یعنی قتل امام؛ و با 

این کار نه تنها به هیچ  یک از اهدافش نرسید 

و نتوانست مظلومیت و قداست رهبر 

شیعیان و خود شیعیان را از بین ببرد یا حتی 

کم کند، بلکه موجب احیای مظلومیت 

و قداست ائمه)ع( شد. امام رضا)ع( در 

شیعیان در پوشش تقیه، 

مبارزاتی خستگی  ناپذیر داشتند و این 

مبارزات واجد دو ویژگی بود که در 

برهم زدن بساط خالفت تأثیر به سزایی 

داشت: مظلومیت و قداست.

مأمون فردی باهوش بوده 

که باتدبیری قوی و بی  سابقه قدم 

پیش گذاشته است. لذا باید دید 

که امام رضا)ع( با چه سبکی، 

سیاسِت پخته و بی نظیر مأمون را 

به مبارزه می  طلبد.
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مقابل اهداف و اقدامات مأمون اقداماتی 

را انجام داد که بیانگر و تقویت کننده سبک 

امام رضا)ع(* یعنی سبِک احیای امامت 

و مقابله با دستگاه  های خالفت از درون 

آنان )یا دشمنی آشتی ناپذیر با دستگاه 

خالفت( است.

اما اقدامات امام رضا)ع( عبارتند از:

    تصویرسازی برای مردم مدینه 

یان ولیعهدی  نسبت به اهداف شوم جر

و موافق نبودن و معترض بودن امام از 

این امر: امام رضا)ع( هنگام خداحافظی 

به خانوده  اش و مردم مدینه و مکه فهماند 

که این سفر سفر مرگ اوست. این مدعا را 

می  توان در وداع با حرم پیامبر)ص( و در 

وداع با خانواده  اش هنگام خروج از مدینه 

در طواف کعبه به اثبات رساند.

     نپذیرفتن و استنکاف امام از ولیعهدی 

و تهدید به قتل شدن: چون امام رضا)ع( 

ولیعهدی را نپذیرفت، در میان مردم و 

رژیم این تصور عمومی شد که حکومت 

و خالفت چه اندازه خوار شده است. به 

همین دلیل فضل بن سهل در جمعی 

از کارگزاران و مأموران حکومت گفت: 

»من هرگز خالفت را چنین خوار ندیدم؛ 

امیرالمؤمنین آن را به علی بن موسی الرضا 

تقدیم می کند و علی بن موسی دست رد به 

سینه او می  زند«. اهمیت مقام ولیعهدی 

در این حد بود که وقتی مأمون از ولیعهدی 

برادرش امین عزل می  شود، کار به جایی 

می  رسد که به خاطر این عزل جنگی پنج ساله 

میان خراسان و بغداد رخ می  دهد و هزاران 

نفر کشته می شوند و سر امین  شهربه شهر 

گردانده می شود. بنابراین استنکاف امام از 

پذیرفتن ولیعهدی این نکته را به ذهن مردم 

متبادر می کرد که مأمون در آن چیزی که 

سرمایه گذاری کرده موفق نبوده است.

امام رضا)ع( ولیعهدی را به شرط عدم 

دخالت در هیچ  یک از شئون حکومت 

می پذیرد )نه جنگ و صلح و نه عزل و 

نصب و نه تدبیر امور(. با تحقق این شرط، 

نقشه  های مأمون نقش برآب شد.

با پذیرش ولیعهدی مأمون توسط امام 

رضا)ع(، کار برای دستگاه خالفت عباسی 

و اموی به جایی رسید همه جا از فضایل 

اهل بیت)ع( و عظمت و نیکی آنان یاد شود 

و محدثین و متفکرین شیعه، معارفی را که 

تا آن روز جز در خلوت نمی  شد به زبان 

آورد در جلسات درسی بزرگ و مجامع 

عمومی بر زبان راندند. تا پیش از آن، 

 بر منبرها به اهل 
ً
سال های متمادی علنا

بیت)ع( داده دشنام داده می شد و کسی 

جرأت بیان فضایل آنان را نداشت.

پانوشت ها
جنگ قدرت میان مأمون با امین بود که مأمون در سال ۱۹۸ از 

این جنگ فارغ و فاتح شد و خالفت بی رقیب را به چنگ آورد.

استنکاف امام از پذیرفتن 

ولیعهدی این نکته را به ذهن مردم 

متبادر می کرد که مأمون در آن 

چیزی که سرمایه گذاری کرده موفق 

نبوده است.

 امام رضا)ع( هنگام 

خداحافظی به خانوده  اش و مردم 

مدینه و مکه فهماند که این سفر 

سفر مرگ اوست. 



مشی اعتدالی در حوزه نجف 

دفاع از سنت اجتهاد در عصر مدرن

تطور روش های پژوهشی در حوزه علمیه نجف

 وحدت کلمه و آزادی عقیده در حوزه ی نجف

به سوی »نجف؛ دروازه حکمت«
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   به عنوان پرسش نخست قدری 

از جایگاه و ویژگی های حوزه ی نجف 

بگویید.

درباره جایگاه و اهمیت حوزه علمیه نجف 

باید بگویم  این حوزه یک باشگاه معنوی 

بسیار بزرگی است؛ گرچه قم هم همین طور 

است؛ اما تفاوت آن با توجه به همجواری 

حضرت امیر و امام حسین علیهما السالم 

بسیار است. این یک ویژگی مهمی است که 

نجف دارد. ویژگی دوم، ارتباط بین المللی 

حوزه ی نجف با جهان عرب، جهان اسالم 

و دنیاست. من اکنون سال سال دهم است 

که به نجف رجعت کرده ام و در این حوزه 

حضور دارم. می بینم که هر دو ماه یک لجنه و 

گروه علمی یا مهمان هایی از مراکز و مناطق 

مختلف دنیا می آیند؛ تحت عنوان های 

مختلفی مثل توریست پژوهشگر، توریست 

علمی و… . این حالت در نجف و کربال و 

 در 
ً
به ویژه در نجف وجود دارد. مخصوصا

نجف بسیار عجیب است؛ حتی از مشهد 

هم بیشتر است و از جهت کیفیت و کمیت 

قابل قیاس نیست. لذا هرکسی که این فرصت 

را از دست بدهد اشتباه کرده است. من به 

اساتید قم بسیار عرض کردم که اگر شما در 

این رفت وآمدها حاضر نباشید، این فرصت 

را از دست می دهید. مثال دیگر در این زمینه 

)ارتباط نجف با دنیا( این بود که حدود سال 

۱۳۴۰ق وقتی بنده می خواستم عازم نجف 

شوم، یک سال پیش از آن به من گفتند که 

االزهر از اساتید و علمای حوزه ی نجف 

مشی غیر اعتدالی در حوزه 
نجف مقبولیت ندارد

گفت وگو با آیت الله محمد سند بحرانی، از اساتید خارج فقه و اصول نجف

احمد نجمی

آیت الله محمد سند بحرانی، در سال ۱۳۸۲ق در بحرین به دنیا 
آمد. در یکی از دانشگاه های لندن، مدتی در رشته مهندسی 
تحصیل کرد و پس از پیروزی انقالب ۱۳۵۷ایران، وارد حوزه 
علمیه قم شد.  از وی صدها کتاب و مقاله منتشر شده است. 
آیت الله سند مدت مدیدی در حوزه علمیه قم مشغول تدریس و 
تحقیق بوده، و حدود ده سال است که در نجف اقامت نموده و 
از اساتید موفق خارج فقه و اصول در آن حوزه محسوب می شود. 
تحریریه مباحثات هشتم مرداد، همراه جمعی از فعاالن رسانه ای 

با وی درباره ویژگی های حوزه نجف به گفت وگو نشست.
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دعوت کرده است که به آن مرکز سفر کنیم. 

با خودم گفتم عجب! ما ۳۰ سال است در 

قم اصرار می کنیم، راه را باز نمی کنند! از 

من هم خواستند که همراه با آن مجموعه 

بروم که گفتم خیر؛ حاال بار اول است.

    البته آن تعلق عربی هم مهم 

است؛ مصر به واسطه ی عرب بودن 

بسیار به عراق احساس نزدیکی می کند.

من نفی نمی کنم. ارتباط االزهر با نجف 

مربوط به حاال نیست. در مجموع بحث 

بین المللی بودن نجف را عرض کردم؛ اغلب 

سازمان های بین المللی یک دفتر در بغداد 

و یک دفتر در نجف دارند. بغداد پایتخت 

سیاسی و نجف پایتخت دینی عراق است. 

بسیاری از این دفترهای نهادهای بین المللی 

اصرار دارند که در نجف هم دفتر داشته 

باشند و این خیلی عجیب است.

   عامل اصلی تأثیرگذاری نجف 

بر جهان تشّیع را چه می دانید؟

شرایط بسیاری از جمله تاریخ، شخصیت 

حضرت امیر)ع( و… . بنده سال اولی که 

به نجف رفته بودم، ۶ کارشناس برجسته 

از شورای امنیت ملی آمریکا فقط برای 

نجفـ  نه برای بغدادـ  آمده  بودند. و این 

یک رویه ی ادامه دار بوده  است؛ از دوران 

کندی تا ریگان، کارتر، بوش و… . حاال 

این که چرا این کار را می کنند خودش 

یک رمزی است. فقط یکی از آن ها ۳۰ 

 
ً
نفر پژوهشگر همراه خود داشت. تقریبا

هم از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ شب با آقایان 

و مراجع در سه روز برنامه داشتند. البته 

من به این دلیل که در آنجا تازه وارد بودم 

چیزی نگفتم؛ اما شنیدم. نتیجه ی کارشان 

هم گزارشی از حوزه ی نجف بود. از این 

قبیل مثال ها در حوزه ی نجف زیاد است. 

طایفه های مختلفی از سراسر دنیا می آیند. 

روابط، دیرینه و کهن است. به همین دلیل 

می گویم که این یک فرصت است که نباید 

 معروف 
ً
از دست داد. البته نجف تقریبا

است به این که یک روند اعتدالی دارد و 

با همه جا ارتباط دارد.

   وضعیت امروزی بحث های علمی 

به ویژه فقه و اصول به چه صورت است؟

دقت اصولی و صناعی نجف ـ با این 

محدودیت ها ـ هنوز پیشی دارد؛ خوی 

حوزه  نجف در صناعت اصولی این چنین 

است؛ بیشتر گرایش به کنجکاوی در بحث 

اصول و صناعت فقهی و کمتر گرایش به 

تتّبع متفرقه دارد. در قم این طور نیست؛ 

چرا که از ابتدا بیشتر از نجف به حالت 

تتّبع مواد، گشت و گذار ابواب و تنوع 

علوم می پرداختند؛ این ویژگی قم است.

البته نجف هم در قدیم تنوع داشت؛ اما 

ضربات شکننده ی زیادی خورده است. 

آن طور که ما از بزرگان و اساتید نجفی 

می شنویم، نجف حدود شصت سال پیش، 

در تاریخ، تراجم، سیره و تفسیر نمونه های 

عجیبی داشته است؛ اما متأسفانه ضربات 

بعثی ها، آن را خرد کرده است؛ بسیاری را 

 
ً
کشتند. حتی در کربال و کاظمین… مثال

 بسیاری از دفترهای 

نهادهای بین المللی اصرار دارند 

که در نجف هم دفتر داشته باشند و 

این خیلی عجیب است. 
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دکتر حسین علی محفوظ یک نمونه  از 

کاظمین است که خود دریای علم حدیث 

و رجال بود.

 و به مرور در حال 
ً
البته نجف مجددا

رشد دوباره با همان تنوع است. یکی دیگر 

از ویژگی های حوزه ی نجف )به لحاظ 

ساختار آموزشی( وجود سه فضای 

کادمیک محض«، »سنتی محض«  »آ

کادمیک و سنتی« است. از  و »میانه ی آ

لحاظ جغرافیایی آن جایی که نزدیک به 

حرم است، سنتی محض است؛ مقداری 

آن طرف ترـ  بین نجف و کوفه، ابتدای کوفه 

کادمیک محض  ـ میانه است؛ و کوفه آ

است. این تنوع سه گانه، تکاپو و خالقیت 

را زیاد کرده است؛ زیرا هیچ اجباری در 

آن نیست و هرکسی حسب رغبت خودش 

عمل می کند و به همین دلیل هر سه فضا 

حفظ شده است.  مربوط به اآلن هم 

نیست؛ حدودا از ۷۰ سال چنین وضعیتی 

بوده است. اگر وضعیت سنتی را تبدیل به 

کادمیک را تبدیل به سنتی  کادمیک یا آ آ

کنیم، به مشکل برخواهیم خورد. این 

وضعیت سه گانه در نجف، خودش یک 

حالت تفاعل و تکامل نقش ها با یکدیگر را 

ایجاد می کند و ویژگی بسیار خوبی است.

   به نظر شما این خصوصیت در 

قم به هم خورده است؟

بله؛ نه تنها قم، بلکه در حوزه  های 

اصفهان، مشهد، تهران و… . من به دوستان 

جامعه ی مدرسین هم عرض کردم که این 

خوب نیست.

   شاید دلیل آن، گسترش حوزه ها 

در این جا باشد؛ چرا که حوزه ی نجف 

هنوز محدود است و این طور گسترش 

پیدا نکرده است.

شما می توانید گسترش دهید؛ اما سنتی، 

کادمیک و میانه را درست اجرا کنید تا  آ

هرکس هر نوع ورودی و خروجی که 

می خواهد را داشته باشد.

   منظور این که شاید علت آن، این 

گسترش باشد.

اگر حالت سنتی از بین برود، به دنبال 

آن خالقیت ها و وزنه های علمی از بین 

می رود و این خطرناک است. مثالی برای 

شما بزنم؛ پس از مرگ طنطاوی )شیخ 

االزهر( مدتی بحث این بود که چه کسی 

کاندیدا شود برای جایگزینی. یک میزگردی 

برپا شد. یکی از کاندیداها با یک مجری 

که یک ستاره و چهره  ی الئیک مصر بود 

ـ که مشخص شد غیرت دینی همین فرد 

الئیک عجیب و قوی تر از آن کاندیدا بود 

ـ چالشی داشتند که یک ساعت و نیم به 

طول انجامید. آن چهره ی الئیک گفت: 

»علت این که مصر رهبری جهان عرب و 

اسالم را داشته است، رژیم مصر نبوده؛ 

بلکه رهبری االزهر بوده است. علت 

رهبری االزهر هم آن وزنه های علمی ای 

است که در جهان عرب و جهان اسالم 

 نجف حدود شصت سال 

پیش، در تاریخ، تراجم، سیره و 

تفسیر نمونه های عجیبی داشته 

است؛ اما متأسفانه ضربات 

بعثی ها، آن را خرد کرده است؛ 

بسیاری را کشتند. 
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پمپاژ می کرده است. از زمانی که االزهر 

از وزنه های علمی تهی شد و دیگر آن 

شیران علمی را تحویل نمی داد، رهبری اش 

نیز از بین رفت و درنتیجه رهبری مردم و 

رژیم مصر بر جهان عرب و جهان اسالم 

از بین رفت«. نکته ی عجیبی است. از او 

پرسیدند که علت و درمان آن چیست؟ 

گفت: »از فالن سال میالدی که االزهر 

کادمیک شد، دیگر ـ از جهت مایه ی  آ

علمیـ  خالی شد؛ و هنگامی که این اتفاق 

افتاد و به دنبال مدرک، پست و پول و… 

افتادند، آن مایه ی علمی از بین رفت«.

خاطرم هست که مرحوم شهید مطهری 

مطلبی دارد به این مضمون که در این نظام 

گاه مشاهده  سنتی، طلبه به طور ناخودآ

می کند که اگر بخواهد خودش را اثبات 

کند، باید از خودش وزنه ای بسازد و مانند 

کوه شود؛ لذا قانع به ترم و… نیست. این 

هم یکی از نکات سیستم سنتی است 

که چگونه نیروها را ترغیب می کند که 

وزنه های سنگین علمی شوند.

   در مورد تعداد طلبه هایی که 

اکنون در نجف تحصیل می کنند، یک 

یبی در دست هست؟ به این  آمار تقر

دلیل که شفافیت دقیقی در این رابطه 

وجود ندارد.

عده ای ۱۲ هزار و عده ای در برخی از 

دفاتر ۲۰ هزار را می گویند؛ بعضی از 

دفاتر که بیشتر رسمیت دارند ۱۲ هزار 

را می گویند.

   در چه سطح هایی هستند؟ اگر 

یم، چه  ۱۲ هزار نفر را در نظر بگیر

تعداد تازه شروع کرده اند و چه تعداد 

در دروس خارج هستند و…؟

من این طور برآورد می کنم که نیمی از 

آن ها درس  خارج  می خوانند. البته یک 

 در نجف نبوده و اکنون 
ً
پدیده ای که قبال

وجود دارد این است که اکثر طلبه ها ـ 

شاید نزدیک به ۸۰-۷۰ درصدـ  در عین 

غ نیز هستند. 
ّ
حال که درس می خوانند، مبل

 این حالت نبود و اکنون بسیار شدید 
ً
قبال

است. حتی برخی پنجشنبه و جمعه ها 

به استان و شهر یا محله های خودشان 

در شهرهای معروف می روند یا با بعضی 

ارگان ها مرتبط هستند. اکنون این حالت 

بسیار در نجف قوی است.

 این طور تصور می شد که 
ً
   قبال

برخی طلبه های نجفی، ایرانی بودند و 

 نه می توانستند با عراقی ها ارتباط 
ً
اساسا

برقرار کنند و نه زبان آن ها را به خوبی 

می دانستند؛ آیا این نشان دهنده ی آن 

است که اکثر طلبه هایی که اکنون در 

نجف هستند، خودشان عراقی هستند؟

 اگر حالت سنتی از بین 

برود، به دنبال آن خالقیت ها و 

وزنه های علمی از بین می رود و 

این خطرناک است. 

 در نجف 
ً
 یک پدیده ای که قبال

نبوده و اکنون وجود دارد این است 

که اکثر طلبه هاـ  شاید نزدیک به ۸۰-

۷۰ درصدـ  در عین حال که درس 

غ نیز هستند. 
ّ
می خوانند، مبل
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این عامل، صد در صد نیست؛ چون بسیاری 

از ایرانی های آن جا متولد عراق هستند ـ 

اگرچه اصالتشان ایرانی است ـ و عربی 

هم می دانند؛ پس این تنها عامل نیست؛ 

 رژیم های 
ً
عوامل دیگری هم هست؛ مثال

سیاسی همـ  که همیشه ضد شیعه بوده اند 

ـ یک حالت خفقان، پیگیری امنیتی و ترس 

را به وجود می آوردند. اکنون برعکس است 

و یک افق باز وجود دارد؛ لذا نقش روحانیت 

در شهرها و جاهای دیگر بیشتر شده است. 

این یک فضای جدید است؛ هرچند آمریکا 

تالش می کند آن را متوقف کند.

   نوع ارتباطات هم اثرگذار است؛ 

به ویژه نوع ارتباطات جدیدی که دنیای 

امروز دارد.

این هم تأثیر دارد. وجود طایفه های مختلف 

گاه  شیعه در رژیم عراق نیز به طور ناخودآ

پای حوزه ی نجف را به تکاپوهای سیاسی 

باز کرده است.

کادمیکی که فرمودید     فضای آ

وجود دارد و در جای خودش قرار دارد، 

کادمیک به سبک قدیم است یا چیزی  آیا آ

است که در این ۱۵-۱۰ ساله تشکیل شده؟

کادمیک به سبک کل  در کوفه همان آ

دنیاست؛ ولی به علت نزدیک بودن به 

حوزه ی نجف، یک امتیازی دارد و آن 

این که کم و بیش جّو آخوندی در آن 

وجود دارد. مانند فرض کنید حوزه های 

کادمیک محض قم. آ

   مثل باقرالعلوم و دارالحدیث در قم.

کادمی پزشکی در قم با  خیر؛ حتی آ

پزشکی تهران متفاوت است. در هر حال 

کادمیک  فضای قم اثر دارد؛ به آن فضای آ

سمت و سو می دهد. در آن جا هم همین طور 

 به این علت که جوان هایی 
ً
است. اصال

که در این فضا می آیند، کم و بیش، به 

همسایگی نجف و حوزه ی نجف بیشتر 

متأثر می شوند.

کادمیک کوفه، همان       پس فضای آ

کادمیک دانشگاهی است. فضای آ

بله؛ دانشگاه محض است؛ اگرچه علوم 

انسانی و علوم دینی هم دارد. خود این شاگردان 

گاه  و استادان علوم انسانی و علوم دینی ناخودآ

بسیار از حوزه ی سنتی مایه می گیرند.
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   وضعیت علوم عقلی هم اکنون 

در حوزه نجف به چه صورت است؟

عرب ها »معقول« به معنای آن چه در 

ایران است ـ که معقول محض است ـ را 

ندارند؛ یعنی بیشتر معقول با زبان فرهنگی 

و اجتماعی دارند؛ معقول در آن جا به زبان 

اجتماع است.

   یعنی کاربردی است.

بله، کاربردی و اجتماعی؛ بیشتر با علوم 

انسانی مرتبط است؛ معقول محض محض 

وجود ندارد.

   بحث های فلسفی چطور؟

بحث های مربوط به فلسفه مشاء و فلسفه 

اشراق و این گونه موارد بسیار کم  است.

   به نظر شما آیا در نجف زمینه ی 

ایجاد مؤسسات جدیدـ  مانند آن چه در 

قم در این بیست سال اخیر ایجاد شده؛ 

مثل مراکز تخصصی حوزوی و… ـ 

وجود دارد و از آن استقبال می شود؟

بله؛ بسیار وجود دارد. همان طور 

که عرض کردم مؤسسات پژوهشی 

و… در نجف به دالیل مختلف در 

حال شکوفایی و پیدا کردن راه خود 

هستند؛ اول این که تاریخ دینی نجف 

تا حدودی این طور بوده است؛ دوم 

بحث ارتباطات بین المللی نجف 

است که از همه جا بیشتر است؛ 

سوم هم باز بودن حوزه ی نجف به 

کادمیک، دولت، برنامه های  فضای آ

ماهواره  ای و… است )که حوزه در این 

زمینه ها باید از نظر مایه ی علمی و 

پژوهشی تأمین باشد(؛ این ها عواملی 

هستند که باعث می شوند که این 

مؤسسات کارآیی، پویایی و نشاط 

داشته باشد.

   اکنون نوع ارتباط حوزه ی نجف 

با دولت چگونه است؟

طایفه های مختلف شیعه در بغداد، کم و 

بیش یک مجموعه ی طلبه در خود حوزه ی 

نجف دارند؛ اما این طور نیست که برایشان 

نقش آفرین باشد؛ اما کم و بیش مؤثر است. 

جّو عمومی هم طوری است که افراد برای 

رّد و بدل نظریات آزاد هستند.

   این اختالف نظر هایی که وجود 

دارد به حوزه لطمه  نمی زند؟ گروه هایی 

یان  مثل خاندان حکیم و از آن طرف جر

مقتدا صدر و… آیا طیف های مختلف 

در یک تعامل علمی حرکت می کنند؟

از قدیم این طور معروف بود که برنامه ی 

حوزه ی نجف، برنامه ی دیپلماتیک 

است. اگر کسی بخواهد غیر از این روند 

معتدل و با حالت خشن و تشّنج آمیز 

گاه دفع خواهد  حرکت کند، ناخودآ

شد؛ یعنی در فضای حوزه ی نجف 

مقبولیت ندارد. هرچه به این فضا و 

حالت تعامل نرم نزدیک باشد، بیشتر 

در حوزه ی نجف مقبولیت دارد. از 

 از قدیم این طور معروف بود 

که برنامه ی حوزه ی نجف، برنامه ی 

دیپلماتیک است. اگر کسی بخواهد 

غیر از این روند معتدل و با حالت 

خشن و تشّنج آمیز حرکت کند، 

ناخودآگاه دفع خواهد شد.
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قدیم این طور بوده است و اکنون هم 

همین طور است.

 یکی از قله های حوزه ی نجف 
ً
      یقینا

در این اواخر، آقای خویی است؛ یک 

مهره ی طالیی در نجف بود؛ شخصیتی 

که یک مدرسه ی بزرگ را پایه گذاری کرد 

یادی داشت. به نظر  و شاگردان و برکات ز

شما چرا با آن که بسیاری از شاگردان 

مرحوم آیت الله خویی به قم  مهاجرت 

کردند، آن دوره ی طالیی که آن زمان 

در نجف بود، در حوزه ی قم به وجود 

نیامد؟ وقتی آقای خویی شاگردانش 

را می فرستاد، آن شاگردان در حدی 

بودند که می شد ادار ه ی یک شهر را به 

یک نفر از آنان سپرد؛  در حالی که اکنون 

ده نفر طلبه با هم نمی توانند یک شهر 

را اداره کنند.

من مجددا شما را ارجاع می دهم به 

نکته ای که آن کارشناس االزهر درباره 

چرایی تنزل جایگاه االزهر در جهان 

اسالم گفته بود؛ یعنی ما باید به آن باور 

برسیم که خروجی این فضای سنتی ـ از 

کادمیک  جهت مایه ی علمیـ  از فضای آ

محض بیشتر است.

 به چه 
ً
     این فضای سنتی دقیقا

معنا و شکلی است؟

 ۴۰ سال پیش در زمان آقای گلپایگانی 
ً
مثال

و آقای مرعشی را درنظر بگیرید؛ فضای 

سنتی  به این معنا بود که یک نفر گاهی 

مغنی را ۳۰ بار درس داده است؛ یا لمعه را 

چندین بار درس داده است. البته امتحانات 

سنتی بود که به بحث شهریه مربوط می شد 

 از لحاظ کیفیت بسیار باالتر از 
ً
و  اتفاقا

امتحانات اآلن بود. همان طور که آقایان 

جوادی، شبیری و مکارم می فرمایند، 

 از لحاظ کیفیت بسیار بهتر بوده 
ً
قبال

کادمیک   است. چقدر نگران بودند که با آ

شدن، فضای علمی بی کیفیت نشود. 

فضای سنتی با آن مراقبت های سنتی، از 

جهت کیفی بهتر و مؤثرتر است و البته 

خودجوش؛ زیرا در آن، طلبه ارزش را 

در مدرک نمی داند و اگر مدرک هم به او 

بدهید، آن را قبول ندارد. از بین بردن این 

فضای سنتی اشتباه است.

البته نمی گویم همه باید این طور باشند؛ آن 

کادمیک باشد،  کسی که بخواهد در فضای آ

کادمیک هم  برایش مهیا باشد؛ فضای نیمه آ

سرجای خودش باشد. فضای سنتی حتی 

در نجف هم نباید بدون رقیب باشد؛ باید 

اجازه بدهیم فضا باز باشد. افسوس که این 

حالت ها از بین رفت. من ده سال است 

که دیگر در قم نیستم. سال های آخری که 

در قم بودم درسم رو به گسترش بود؛ اما 

حس می کردم که حضور طلبه ها توخالی 

است. مدام امتحانات ترم و… داشتند؛ 

  ذهنشان جای دیگری بود.
ً
اصال

ید؟    شما امتحان را قبول دار

کادمیک را قبول ندارم؛  من امتحان آ

امتحان سنتی را قبول دارم. طلبه باید 

  این 
ً
خودجوش باشد؛ کتاب بنویسد. مثال

کتاب »عقل عملی« که من نوشتم هزار 

سال در حوزه مخفی بود. من از کودکی 

اصول و فقه مظفر می خواندم؛ ریشه های 

آن را درآوردم، سپس چهار سال تابستان با 

 بود )نه اینترنت بود 
ً
همین امکاناتی که قبال

و نه کتابخانه ی دیجیتال و نرم افزار( تالش 
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کردم و نوشتم و بسیار کار پر سر و صدایی 

شد. خب این چگونه ممکن است؟ آیا در 

کادمیک یا ترمی امکان دارد؟  فضای آ

خیر؛ خودجوش است؛ نتیجه ی عشق و 

عالقه است. هنگامی که »ملکیة الدوله« 

را نوشتم، بسیاری از بزرگان و مراجع به 

آن توجه جدی کردند. طلبه ی خودجوش 

به این که یک استاد یا ناظر چه چیزی 

می گوید، کاری ندارد؛ می خواهد به یک 

حالت توّسع و کیفیت برسد.

   وضعیت امروز حوزه علمیه قم 

یابی می کنید؟ را چطور ارز

از جهت پخش کردن فرآورده های شیعه 

برای جهان بسیار خوب است. صحبت 

کادمیک منفی  این نیست که این فضای آ

است؛ اما این که فقط این باشد مطلوب 

نیست. من سال اولی که به نجف رفتم، 

وقتی به ایران آمدم، به یکی از آقایان شورای 

نگهبان عرض کردم فضای سنتی مانند  

کادمیک مانند  تولید طبیعی است و فضای آ

تولید کارخانه ای؛ هردو مورد نیازند. اما 

نباید یکی دیگری را از بین ببرد. هرکدام 

فوایدی دارند.

   به نظر می رسد که ما در یک 

وضعیت ناگزیری بودیم. شاید اگر 

صدام نبود یا بروز برخی اتفاقات دیگر، 

حوزه ی نجف هم به این سمت پیش 

می رفت. اما مسأله این است که اگر 

حوزه به سمت سازمان دادن پیش برود، 

مسائلی مانند برنامه مدون  طالب هم 

اتفاق می افتد. البته انتقاد برخی اساتید 

حوزه این است که مشکل فعلی به علت 

آن است که سازمان حوزه به صورت 

واقعی در درست مراجع و اساتید نیست 

و آقایان بیشتر مصالح سازمانی و حتی 

حکومتی را لحاظ می کنند تا واقعیات 

حوزوی را. اگر  خود مراجع در اداره 

حوزه و وضعیت و سازمان دهی آن 

نقش داشته باشند، شاید آینده ی قم 

هم بهتر باشد.

بنده هم فرزند قم هستم و هم فرزند 

نجف؛ هم نزد نجفی هایی که به قم کوچ 

کردند و هم نزد قمی ها درس خواندم و به 

هردو گرایش روحی و فکری دارم. منصفانه 

باید بگویم که  نمی توان قم را از جهت 

فرآورده های جهانی انکار کرد؛ همان طور 

که در روایات اهل بیت)ع( هم پیش بینی 

شده است. اما عرضم این است که این بال 

و آن بال هردو مهم هستند، نباید یکی را از 

دست داد. رهبریت جامعه خودمان، جهان 

اسالم و جهان عرب به دست وزنه های 

علمی است. علمای بزرگی مانند آقای 

بروجردی و حاج شیخ  عبدالکریم در 

گذشته حوزه های مغناطیسی ای بودند 

 من امتحان آکادمیک را 

قبول ندارم؛ امتحان سنتی را قبول 

دارم. طلبه باید خودجوش باشد؛ 

کتاب بنویسد. 

 منصفانه باید بگویم که  

نمی توان قم را از جهت فرآورده های 

جهانی انکار کرد؛ همان طور که در 

روایات اهل بیت)ع( هم پیش بینی 

شده است. 
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که حوزه نباید از دست می داد؛ بدون این 

حوزه های مغناطیسی، وضعیت خطرناک 

خواهد بود. وزنه های علمی سنگین حوزه، 

رهبران فکری جوامع اند. مگر امثال 

آقای خویی، و عالمه طباطبایی مدرک 

کادمیک( داشتند؟ )آ

   با توجه به نکاتی که شما مطرح 

فرمودید، قم خوب می تواند با تمام دنیا 

یادی را  ارتباط برقرار کند؛ کتاب های ز

یادی  ترجمه کرده است؛ کتاب های ز

نیز از این جا ترجمه و ارسال شده است؛ 

اما بحث مرجعیت هم وجود دارد؛ 

این که قم یک مرتبه از یک مرجعیت 

اجتماعی خالی شود. نقدی که برخی به 

مرجعیت کنونی وارد می کنند این است 

که نمی تواند حتی شهر قم را اداره کند. 

در نجف آقای سیستانی هست؛ به عنوان 

مرجعیت جهان تشیع که معروفیت 

جهانی دارد؛ اما پس از ایشان آیا این 

خوف وجود ندارد که به طور کلی دیگر 

نتوانیم به مرجعیتی که سال ها میراث دار 

آن بودیم، دست پیدا کنیم؟

عرض من همین است؛ همان مطلبی 

که در میزگرد االزهر هم تذکر داده شد. 

پیش از این هم بزرگان ما سالیان سال 

می گفتند که قدرت حوزه و بیمه کردن آن 

برای اداره ی جامعه، با باال رفتن سطح 

علمی، آن هم در همه ی سنگرهای علوم 

دینی امکان پذیر است. بعثی ها چقدر با 

حوزه ی نجف جنگیدند؛ اما نتوانستند؛ 

رضاشاه چقدر با حوزه ی قم جنگید؛ اما 

نتوانست. پس اگر این علم افت کند، 

بسیار خطرناک است.

   آیا حوزه ی قم ویژگیـ  یا ویژگی هایی 

ـ دارد که بتوان گفت حوزه ی فاقد آن 

است؟

تنوع علوم در حوزه قم زیاد است؛ در آن جا 

)نجف( به این صورت گسترش پیدا نکرده 

کادمیک قم  است. همچنین مؤسسات آ

هم بسیار قوی تر از نجف هستند. هرچند 

همان طور که عرض کردم، قبل از  به وجود 

کادمیک، یعنی در حدود  آمدن این فضای آ

۴۰ سال قبل، حوزه ی قم تکاپوی بسیار 

قوی  و خروجی های خوبی داشت!

   اکنون در حوزه ی نجف چه مقدار 

به منطق، فلسفه و کالم توجه می شود؟

تا حدودی هست؛ خود بنده یک درس 

کالمی به نام شرح اصول کافی دارم که ۹ 

سال است که ادامه دارد.

   طلبه ها هم استقبال می کنند؟

بله، بسیار؛ شاید ۳۰۰-۲۵۰ نفر پای 

درسم می آیند.

   فلسفه و منطق چطور؟

من غیر از خارج فقه و خارج اصول، 

تفسیر هم دارم. حضور در آن هم کم و 

بیش به ۱۰۰ نفر می رسد. برخی که در 

نجف منطق می خوانند، گاهی از قم هم 

 منطق مظفر را و… 
ً
بیشتر می خوانند؛ مثال

 قدرت حوزه و بیمه کردن 

آن برای اداره ی جامعه، با باال 

رفتن سطح علمی، آن هم در 

همه ی سنگرهای علوم دینی 

امکان پذیر است. 
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البته نمی گویم که اکثریت این طورند. اما 

طایفه هایی هستند که خوب می خوانند. 

 
ً
درس های فلسفه هم هست. اما معموال

نجف اجازه نمی دهد که فلسفه قطبیت و 

مرکزیت پیدا کند. آقایان مخالف هستند که 

حوزه، حوزه ی ارسطو و مشاء و اشراق باشد. 

حوزه  باید حوزه ی امام صادق)ع( باشد.

   پس حاشیه ی آقای اصفهانی 

را که از ابتدا تا انتهایش صحبت های 

مالصدرا و بقیه ی فالسفه است را 

چطور باید برداشت کرد؟

برای متوجه شدن کفایه نیازی به آقای 

اصفهانی نیست. مگر مرحوم نائینی یا 

مرحوم آقا ضیاء ضعیف هستند؟

   تعمد بزرگان این است که 

صحبت های آقای اصفهانی را متوجه 

شوند.

کسی نمی گوید که نخوانید؛ گاهی 

شایعات اشتباهی از آقایان نجف پخش 

می شود. منظور آن ها این است که بحث 

معقول را به عنوان وحی منزل و هویت 

حوزه در نظر نگیرید. معقوالت علوم 

مقدماتی اند. این که بافت و اصطالحات 

عقلی وحی را کنار بگذارید و فقط در 

اء یا اشراق محصور 
ّ

اصطالحات مش

شوید، درست نیست.

   یک نکته ی دیگر جایگاه  ایرانی ها 

 در 
ً
در حوزه ی نجف است. مخصوصا

این ۴۰۰-۳۰۰ سال اخیر، کم نبودند 

ایرانی هایی که در حوزه ی نجف صاحب 

 بالندگی 
ً
کرسی یا مرجعیت بودند و اصال

حوزه ی نجف به علت حضور همین 

افرادی بود که از ایران می رفتند. اکنون 

این ارتباط خیلی کم رنگ شده است 

و به نظر می رسد کم تر هم خواهد شد. 

به ویژه به علت تغییر سبک زندگی ها، 

طلبه ها کم تر می توانند به عراق بروند 

و ارتباطات کم تر شده است.

البته هنوز عده کمی از ایرانی ها در 

نجف هستند.

   مانند قبل نیست؛ مهاجرت به 

عراق کم تر شده است.

کارشکنی هایی برای مهاجرت وجود دارد؛ 

هم از طرف حوزه ی قم و هم متأسفانه از 

طرف بعضی اطراف نجف. اطراف یعنی 

آن هایی که مدیریت در دست آن هاست. 

بسیار به کندی کار را انجام می دهند. ما 

داریم فشار می آوریم که در را باز کنند و 

کم کم هم در باز شده است. وگرنه به نظر 

بنده، این طور نیست که همه ی طلبه های 

ایران رفاه طلب باشند؛ خیر؛ عده ای 

هستند که شیفته ی درس و بحث اند. 

ظرف همین ۳ـ۲ سال اخیر شاید حدود 

۵۰ نفر با خانواده هایشان آمده اند؛ عده ای 

هم به صورت مجرد آمده اند. البته بعضی 

از آقایان هم آن جا سوئیت سازی کرده اند؛ 

خود آقای سیستانی هم یک جایی را درست 

کرده است.

 گاهی شایعات اشتباهی از 

آقایان نجف پخش می شود. منظور 

آن ها این است که بحث معقول را 

به عنوان وحی منزل و هویت حوزه 

در نظر نگیرید.
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   سطح استفاده و استقبال از 

تولیدات علمی قم در نجف چه مقدار 

 که تولیدات قم به زبان 
ً
است؟ خصوصا

فارسی است.

من از ابتدا که به نجف رفته بودم به 

آقایان و دوستان قدیمی قم می گفتم که 

 جامعه ی مدرسین یا دفتر تبلیغات 
ً
مثال

اسالمی یک دفتری در آن جا تأسیس کند؛ 

برای ارتباطات و انتقال محصوالت؛ 

اما حاضر نیستند که این مقدار هم 

 یک  شعبه ای از 
ً
کار انجام بدهند؛ مثال

مؤسسه ی نور.

   جامعة المصطفی که حضور دارد.

 حضورش در خود نجف نیست.
ً
ظاهرا

   آقای مهدوی قائم مقام 

جامعةالمصطفی بیشتر اوقات در 

آن جا حضور دارند.

 
ً
بله؛ با ایشان برخورد هم داشتم. ظاهرا

یک جایی را با احتیاط باز کرده اند بین 

نجف و کوفه. من آن ها را تشویق می کنم. 

حضور ایران در آن جا خیلی ضروری است.

   شما برای پررنگ تر شدن ارتباط 

بین قم و نجف به ویژه در بحث انتقال 

تولیدات علمی، چه راهکاری را پیشنهاد 

می دهید؟ نجف چطور می تواند در قم 

حضور بهتری داشته باشد؟

کارهای مختلفی می توان انجام داد؛ 

 صدور  ویزای خصوصی، هم در 
ً
مثال

کنسول گری ایران و هم در کنسول گری 

عراق برای افراد دو حوزه؛ آن هم به صورت 

سه ماهه، شش ماهه و یک ساله. راهکار 

دیگر سوئیت سازی است؛ حوزه ی قم 

باید به تعداد فراوان واحد مسکونی متعلق 

به خود داشته باشد؛ برای طلبه های قم، 

مشهد، اصفهان و… برای دوره های علمی و 

پژوهشی با مدت  زمان های مختلف؛ فردی 

یا گروهی و… . هم در نجف، هم در کربال 

و هم در کاظمین. کار دیگری که می توان 

انجام داد، ایجاد نمایندگی نهادهای علمی 

و انتشاراتی در دو کشور است. می گویند 

که فالن آقا اجازه نمی دهد؛ چه کسی اجازه 

نمی دهد؟ اگر شما بخواهید یک مغازه 

کتاب فروشی بزنید چه کسی جلوی آن را 

می گیرد؟ متأسفانه بسیاری از مؤسسات 

قم که باید در آن جا نمایندگی داشته باشند، 

ندارند. چه کسی حساسیت دارد؟ خیلی 

واهمه و ترس دارند؛ یک حالت وسواس.

   آیا در عراق به جز حوزه ی نجف، 

برای حوزه های شهرهای دیگر هم فکری 

شده است؟

بله؛ کربال کم و بیش رو به رشد است؛ آن 

هم به واسطه ی تولیت حرم و برخی دیگر 

از علما  و عتبه ی حسینی و عتبه ی عباسی.

   گاهی اوقات تعارض و 

پارادوکس هایی در نجف وجود دارد 

 این که 
ً
که برای ما هم جالب است. مثال

فلسفه را تحمل نمی کنند، اما در نجف در 

 کارشکنی هایی برای 

مهاجرت وجود دارد؛ هم از 

طرف حوزه ی قم و هم متأسفانه 

از طرف بعضی اطراف نجف. 

اطراف یعنی آن هایی که مدیریت 

در دست آن هاست.



پرونده ویژه حوزه علمیه  نجف

31

M
ob

ah
es

at
.ir

@
M

ob
ah

es
at

m
ag

z
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کوچه های نزدیک به آیت الله سیستانی، 

حزب الشیوعی )حزب کمونیست ها( 

دفتر دارد. این چه نوع تکثری است؟

این یک شایعه ی اشتباه است. نجفی ها 

نمی گویند که فلسفه باید در جلسات خصوصی 

یا غیرآشکار باشد؛ بلکه حساسیت شان بر 

سر این است که فلسفه نباید به عنوان فرهنگ 

و آرمان شیعه مطرح شود؛ و درست هم 

می گویند. میرزا کاظم تبریزی که بسیار مال 

بود،  به من گفت که حاشیه ی سید ابوالحسن 

اصفهانی، تعلیقه بر منظومه ی سبزواری 

و… را کامل و عمیق مطالعه کردم. خود 

آقای بروجردی هم تحصیالت  معقول و 

منقولش کم نبود؛ اما آن حساسیتی که به 

عالمه طباطبائی ابراز داشت بر سر این 

بود که نباید  آرمان شیعه باشد. خود من 

»اشارات« را نزد آقای حسن زاده خواندم.

یک ماجرایی را بنده به یک واسطه 

نقل می کنم. آقای عالمه طباطبائی 

می گفت که مادرش را در خواب دید 

که درباره ی یکی از مسائل علمی ای 

که آقای طباطبایی با آن درگیر بوده از 

وی سؤال  کرد که آیا هنوز این مسأله را 

حل نکردید؟ آقای طباطبایی گفته بود 

خیر. تعجب هم کرده بود که مادرش 

چطور خود سؤال را متوجه شده است. 

مادر آقای طباطبایی جواب مسأله را 

می دهد و می گوید: حاال متوجه شدید؟! 

)آقای طباطبایی گفته بود که من متوجه 

شدم این پاسخ از خودش نیست؛ بلکه 

از جانب حضرات است و یک پیامی 

 
ً
پشت آن وجود دارد( گفته بود: بله کامال

گویاست؛ من سال ها نتوانستم این سؤال 

را حل کنم. سپس مادرش گفت: بس 

نیست که خودت را در فلسفه محصور 

کردی؟ آقای طباطبائی به آقای گلپایگانی 

گفته بود که  بعد از این خواب دیگر 

تصمیم گرفتم که بحث عقاید خودم را 

روی روایات انجام دهم.

   به عنوان سؤال آخر بفرمایید 

پیش بینی شما از آینده مرجعیت نجف 

پس از آیت الله سیستانی چیست؟ آیا 

چنین دغدغه ای در میان آقایان نجف 

وجود دارد؟

اما من برای کل شیعهـ  چه قم و چه نجف 

ـ امید دارم. اما امید داشتن یک مطلب 

است، و داشتن یک برنامه ی هوشمند و 

ریشه دار مطلبی دیگر.

یشه دار      اآلن برنامه ی هوشمند و ر

وجود دارد؟

بله هست؛ اما باید بر بستر عقل و مشورت 

جمعی باشد تا پخته تر شود. همیشه عقل 

و علم جمعی پخته تر است. مشورت از 

درهای بزرگ برکات خداست. از نظر بندهـ  

که همیشه هم می گویمـ  این جهش امروز 

علوم حوزوی، از دوران میرزای نائینی، آقای 

خوئی، مرحوم کمپانی و عالمه طباطبائی 

هم باالتر است.

   علی رغم همه ی انتقادات؟

بله؛ علی رغم همه ی این آفت ها؛ دلیل 

آن هم وجود چالش های فکری جدید 

است که باعث شده بحث های معارفی، 

 اصول و فقه نسبت به قبل بسیار بیشتر باشد.

   از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید 

یم. سپاسگزار
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بسیاری از منابع حوزوی، به ویژه آن دسته از 

کتبی که به بیان روش اجتهاد و شیوه استدالل 

فقهی می پردازند، به زبان فنی و علمی نوشته 

شده و درک آن ها برای کسانی که کتب 

مقدماتی علوم حوزوی را نخوانده اند دشوار 

است. ۲۲ سال پیش یکی از شاخص ترین 

شاگردان مرحوم آیت الله العظمی خوئی که 

مقرر یکی از مهم ترین مباحث استادش 

تحت عنوان »محاضرات فی األصول« بوده 

است، چند ماه پس از رحلت استادش طی 

رساله کوتاهی با عنوان »النظرة الخاطفة 

فی اإلجتهاد« یا »نگاهی گذرا به اجتهاد« 

کوشید به زبان ساده و امروزین، مخاطبان را 

با مقوله »اجتهاد« و روش های آن آشنا کند.

آیت الله فیاض در ابتدا با تقسیم احکام 

شریعت به ثابتات و متغیرات پرداخته و 

درباره دسته اول که احکام شرعی ضروری 

هستند می نویسد: »این دسته از احکام 

شرعی به رغم فاصلٔه زمانی که نسبت به 

عصر تشریع در اثر گذر سال ها و قرن های 

طوالنی دارد، احکامی است که بین همه 

مسلمانان برای همیشه، ثابت، پابرجا و 

محفوظ است. این دسته از احکام که به 

حکم ضرورت باید از آن ها پیروی شود، 

 
ً
نسبت به مجموعه احکام شرعی، تقریبا

بیش از شش درصد نیست. در این دسته، 

اختالفی بین فقها و مجتهدان نیست.«

با این حال آقای فیاض معتقد است 

که این دسته از احکام، بخشی اندک از 

مجموعه احکام شرعی اسالم را تشکیل 

می دهد و بنابر این نمی تواند پاسخگوی 

مشکالت اصلی زندگی مادی و معنوی 

انسان باشد و حفاظت از حقوق انسان در 

تمامی عرصه های فردی و اجتماعی، با این 

دسته اندک از احکام شرعی، ممکن نیست.

این مرجع تقلید معاصر در ادامه به عدم 

قطعیت فتاوای فقها اشاره کرده و می نویسد: 

»مجتهد در مقام اجتهاد و تعیین وظایف عملی 

در برابر شریعتـ  هر چقدر در تدقیق سند 

دفاع از سنت اجتهاد در 
عصر مدرن

بازخوانی نوین روش اجتهاد به روایت آیت الله العظمی فیاض

علی اشرف فتحی

آیت الله العظمی شیخ اسحاق فیاض که اکنون یکی از 
مراجع چهارگانه حوزه نجف اشرف است، در این نوشتار 
کوشیده به مفاهیمی همچون حکم شرعی، ثابتات و 
متغیرات دین، َاخباری گری، اجتهاد، اصول فقه و منابع 
استنباط بپردازد و دالیل اختالف نظر فقها را توضیح دهد.
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بکوشد، برایش ممکن نیست که به صورت 

قطعی به صحت این نصوص و صدور از 

مصادر اصلی و مطابقت آن ها با واقعیت 

عینی – حتی در یک موضوع چه برسد به 

کید و اصرار ورزد.« همه موضوعاتـ  تأ

شاگرد برجسته آیت الله العظمی خویی 

به نقل عرف و روش عقال در اجتهاد اشاره 

کرده و آورده است: »هر مجتهد در کشف 

مطابقت مدلول ها و معانی نصوص شرعی 

که در چارچوب فهم عرفی قرار دارد، با 

واقعیت و حقیقت تشریع اسالمی، بر 

قاعده ای عقالیی که از دوره تشریع تاکنون 

همچنان حاکم است، اعتماد می کند.«

البته از نگاه آقای فیاض، اجتهاد در عصر 

جدید دارای دشواری هایی است که آن را 

از اجتهاد در صدر اسالم متمایز می سازد. 

اینجاست که این فقیه بزرگ نجف از دو 

اجتهاد سخن می گوید؛ اجتهاد در عصر 

حضور ائمه شیعه )علیهم السالم( و اجتهاد 

در عصر غیبت: »اجتهاد و تحدید وظایف 

فان در برابر شریعت، با استفاده از 
ّ
عملی مکل

نصوص تشریع، کار تازه و از مستحدثات عصر 

غیبت نیست، بلکه این کار در عصر تشریع و 

در طول تاریخ، وجود و جریان داشته است، 

اما اجتهاد در عصر تشریع، بسیط، ابتدایی، 

غیر متحول و ساده بوده است.« آقای فیاض 

بر این باور است که اجتهاد در عصر کنونی به 

مراتب دشوارتر از دوره پیش از غیبت است:

»اجتهاد در دوره معاصر، کاری دشوار و 

پیچیده و همراه با تردیدها، اوهام و خطرات 

است و دفع این شکوک، اوهام و خطرات و پر 

کردن خأل دو عصر تشریع و اجتهاد، رسالت 

یک مجتهد در دوره معاصر است و انجام این 

رسالت ممکن نیست، مگر با تکیه بر مبانی 

علم اصول.« البته این اعتقاد را نیز باید بر 

باور قبلی ایشان افزود که اجتهاد در عصر 

غیبت، متناسب با توسعه ابعاد مختلف زندگی 

بشری عمق و توسعه یافته و پیچیده تر شده 

است. در سایه همین توسعه و رشد است که 

 ایجاد 
ً
دانشی به نام »اصول فقه« نیز مستقال

شده و بسط می یابد. به گفته آیت الله فیاض:

»در عصر غیبت، در پرتو عمل فقهی 

و رشد و توسعه آن، در اثر رشد و توسعه 

جوانب حیات بشری، این بذر، رشد یافت 

و دچار تحول گشت، تا اینکه تحقیق در 

اندیشه اصولی، از تحقیق در اندیشه فقهی 

جدا شد و به عنوان یک دانش مستقل و 

درخور بررسی مستقل، استقالل یافت و 

این دانش که در سطح نظری است، بعد 

از انفصال و استقاللش از دانش فقه که 

در سطح عملی و تطبیقی است، »علم 

اصول« نام گرفت. در نتیجه، نام گذاری 

این علم به علم اصول، بعد از پیدایش 

خود این علم بوده است.«

آقای فیاض بار دیگر به دشواری اجتهاد در 

عصر غیبت پرداخته و می نویسد: »اجتهاد 

در عصر تشریع نسبت به عصر بعد از خود، 

نزدیک تر به واقعیت تشریع اسالمی بود، اما 

اجتهاد در عصرهای پس از تشریع، همراه و 

آمیخته با شکوک و اوهام است و این شک 

و تردیدها به صحت نصوص تشریع که از 

طریق آحاد، پس از گذر از قرن های طوالنی 

به دست ما رسیده است، مربوط می شود در 

 از نگاه آقای فیاض، اجتهاد 

در عصر جدید دارای دشواری هایی 

است که آن را از اجتهاد در صدر 

اسالم متمایز می سازد.
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حالی که در عصر تشریع، وضعیت این گونه 

نبوده است. اما اجتهاد در این دو عصر، در 

یک محور به هم پیوند می خورد که نقطه 

اشتراک هر دو، اجتهاد است و آن عبارت 

است از اجازه شرع در کشف واقع تشریع 

اسالمی در ظاهر، با اجتهاد که عملی ظنی 

است و از حد ظن نمی گذرد. بنابر این، وظیفه 

ماست که ظن و گمانی که را که عمل به آن از 

نظر اسالم جایزه نیست، از ظن و گمانی که 

می شود در استنباط و قانون گذاری اسالمی 

بر آن تکیه کرد، تشخیص داده، آن دو را از 

هم تفکیک کنیم. … ظن و گمانی که حاصل 

و برآمده از دل نصوص و شریعت است.«

اینجاست که آیت الله فیاض به مناسبت 

بحث ظن و یقین، وارد مناقشه تاریخی 

میان دو گروه از علمای شیعه می شود؛ 

خباری ها:
َ
اصولی ها )مجتهدان( و ا

»جماعت کثیری از اخباریان در برابر 

اجتهاد و مکتب اجتهاد به معارضه و 

مواجهه برخاستند و این مکتب را و در 

نهایت، دانش اصول را به شدت مورد 

نکوهش قرار داده و تقبیح کردند، بدون 

اینکه طبیعت علم اصول و اهمیت و نقش 

اساسی آن را در فقه درک کنند و بدون اینکه 

بدانند اصول، ستون فقرات عملیات فقهی 

در عرصه های مختلف حیات است.«

به گمان آیت الله العظمی فیاض، نزاع 

میان اصولیون و اخباریون ناشی از بدفهمی 

اخباریون نسبت به موضوع »اجتهاد« بوده 

است. چرا که اجتهاد در نگاه اصولیون 

هیچ گاه به عنوان یکی از مصادر تشریع و 

منبع حکم شرعی مطرح نبوده و نیست. البته 

آقای فیاض تصریح کرده است: »اجتهاد، 

اگرچه فی نفسه یک عمل ظنی و گمان آور 

 مکلف را در 
ً
است، اما به هر تقدیر، یقینا

امان قرار می دهد و برای او اطمینان آور است 

و عمل مجتهد، همیشه مستند به قطع به 

ن از عذاب و مخالفت شرع است.« مؤمِّ

نکته مهمی که آقای فیاض درباره پارادوکس 

درونی اندیشه مبنایی اخباریون به آن اشاره 

می کند، این است که نصوص تشریع 

بالضروره در همه جوانب خود، حتی از 

دیدگاه اخباریان نصوص قطعی نیست. 

خباری ها هم در فهم حکم 
َ
 حتی ا

ً
پس طبعا

شرعی از این نصوص در هر مسئله از مسائل 

فقهی، نیازمند به تطبیق قاعده کلی )مانند 

حجیت خبر ثقه و حجیت ظهور عرفی( بر آن 

مسئله فقهی بوده اند. آیت الله فیاض بر طبق 

همین اساس، انکار اجتهاد را به معنی انکار 

 
ً
فقه می داند؛ امری که اخباری ها هم قطعا

به آن ملتزم نیستند. آقای فیاض می گوید: 

»تردیدی نیست در اینکه بذر اندیشه اصولی 

در زوایای اذهان اخباریان نیز وجود داشته 

است و اینکه اخباریان دانش اصول را انکار 

می کنند، انکار این علم به عنوان یک دانش 

مستقل و جدا از مباحث فقهی بر می گردد.« 

و طبق همین مبنا آقای فیاض معتقد است 

فرض انفکاک و جدایی علم فقه از علم 

اصول در هیچ مرحله از مراحل وجودش، 

از بدو تا ختم، ممکن نیست.

این فقیه اثرگذار نجف در ادامه رساله 

 اجتهاد در دوره معاصر، کاری 

دشوار و پیچیده و همراه با تردیدها، 

اوهام و خطرات است و دفع این 

شکوک، اوهام و خطرات و پر کردن 

خأل دو عصر تشریع و اجتهاد، رسالت 

یک مجتهد در دوره معاصر است. 
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کوتاه خود، به پویایی درونی اجتهاد اشاره 

کرده و گفته است: »دانش فقه در پی تطّور 

پدیده ها و پیدایش معضالت در عرصه 

زندگی انسان، از یک سو تحول می یابد 

و از سوی دیگر، نسبت به گذشته، رو به 

توسعه و تعمیق بیشتر است… بدین لحاظ 

است که تحول دانش فقه و توسعه آن در 

تمامی حوزه های زندگی در طول تاریخ، 

بیانگر اصالت فکری مسلمانان و شخصیت 

مستقل و متمایز تشریعی آن ها در عرصه 

قانونگذاری و حقوق است.«

به اعتقاد آقای فیاض، تطور و رشد دانش 

فقه هم پای تعمیق و تحول دانش اصول فقه 

نیز بوده است: »هرچه دانش فقهی در نتیجه 

پدید آمدن مشکالت زندگی و وجود عناصر و 

موضوعات جدید در این مشکالت، توسعه و 

تعمیق یافته است، در پی آن، مباحث اصولی 

و نظریات کلی در آن نیز دچار تحول، توسعه 

و تعمیق شده است؛ چرا که توسعه کمی و 

کیفی فقه در حل مشکالت نوظهور زندگی، 

مباحث و نظریات کالن اصولی را نیز یک 

گام به پیش می راند. در نتیجه، گسترش 

مباحث فقهی تطبیقی و تحول این مباحث 

که برآمده از پیدایش تحوالت و توسعه 

آن ها در سطوح گسترده زندگی بشر است، 

می طلبد که به همان میزان بحث های اصولی 

نیز دچار تحول و توسعه گردد.« شاید بتوان 

از این نظر آیت الله فیاض با عنوان ضرورت 

اجتهاد در علم اصول فقه نیز یاد کرد. امری 

که کم و بیش در آثار اصولیون مورد توجه 

 با تجدیدنظر 
ً
قرار گرفته و می گیرد و طبعا

در بنیان های اصول و فقه متفاوت است.

آقای فیاض در ادامه این اثر خود به دو 

مسئله مهم و پرسش برانگیز نیز پرداخته 

است؛ نخست تأثیر پیش فرض ها و شرایط 

محیطی بر تفقه و آرای فقها و دیگری، 

اختالفات فقها و چند و چون این اختالفات.

درباره موضوع نخست که از منظر دانش 

هرمنوتیک نیز محل بحث و مناقشه 

است، آیت الله فیاض تصریح کرده است: 

»جهت گیری شخصی یک مجتهد، گاه در 

موضع واقعی او در برابر این قواعد و نظریات 

تأثیرگذار است و او را از جهت گیری واقعی 

باز می دارد… اختالف در شرایط و محیطی 

که مجتهد، مدتی از عمرش را در آن شرایط 

گذرانده، گاه در رفتار عملی مجتهد در 

برابر تکوین این قواعد و تحدید آن ها در 

چارچوب شریعت اسالمی تأثیرگذار است.«

درباره مسئله به ظاهر بغرنج اختالف فقها نیز 

آقای فیاض موضعی واقع بینانه و هم دالنه  نسبت 

به فقها اتخاذ کرده و می نویسد: »اختالفات 

موجود بین مجتهدان، اختالف در احکام 

واقعی اسالمی نیست، بلکه اختالف در احکام 

اجتهادی است که نتیجه افکار مجتهدان در 

یک چارچوب اسالمی است و این احکام 

اجتهادی، گاه با احکام واقعی تطبیق می کند 

و گاه تطبیق نمی کند.« از منظر ایشان، اجتهاد 

در هر عصر، یک عنصر اساسی در اسالم 

است و ذات اجتهاد، این را می طلبد که در 

میان مجتهدان اختالف پدید آید و اختالف 

 یک امر ذاتی است.
ً
در اجتهاد، اصوال

 نکته مهمی که آقای فیاض 

درباره پارادوکس درونی اندیشه مبنایی 

اخباریون به آن اشاره می کند، این 

است که نصوص تشریع بالضروره 

در همه جوانب خود، حتی از دیدگاه 

اخباریان نصوص قطعی نیست. 



36

نسخه مکتوب   - شماره   14
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

36

اگر پژوهشگری بخواهد فقه را در چهار 

سطح مقدمات، سطح، خارج و پژوهش 

و تألیف فقهِی مستقل در نجف از ابتدای 

شکل گیری آن تا به امروز تاریخ نگاری 

کند، از طرفی این امکان برای او وجود 

 در عرصٔه 
ً
دارد و از طرفی دیگر خیر؛ مثال

تألیف می تواند برای حرکت فقهی تاریخی 

بنویسد و سطح و حوزٔه تحول آن را عرضه 

کند؛ چرا که تألیفات شیخ طوسی، محقق 

کرکی، مقدس اردبیلی، عالمه بحرالعلوم، 

عالمه کاشف الغطاء، صاحب جواهر، شیخ 

انصاری، سید یزدی، حکیم، خویی و صدر 

در دسترس او قرار دارند و به راحتی یافت 

می شوند، اما وقتی می خواهد برای تاریخ 

درس خارج، شروع به نگارش سیر تاریخی 

کند، از آنجا که به همه آن ها دسترسی ندارد 

با مشکل مواجه می شود؛ زیرا بعضی از 

درس ها بدون هیچ سابقه و یا اعتماد بر 

کتابی به  عنوان منبع، گفته شده اند و بعد 

از آن نیز در کتابی ثبت نشده اند. بعضی 

از تقریرات نوشته شده نیز مفقود گشته و 

برخی دیگر مخطوط باقی مانده اند. عالوه 

بر اینکه طبق گفتٔه کسانی که تاریخ فقه را 

 نگارش درس خارج از 
ً
نگاشته اند، اساسا

زمان بحرالعلوم آغاز شده است. نگارش 

این کتاب ها که به اصطالح »تقریرات« 

نامیده می شوند، بدین صورت بوده که 

شخص و یا اشخاصی از طالب، داوطلب 

نوشتن سخنان استاد و آماده ساختن آن بر 

اساس موازین علمی می شدند. اما این 

سنت در قرون پیشین رایج نبوده و این سد 

بزرگی برای پژوهشگر در راه پیگیری سیر 

درس های خارج و سیر تطورات آن است.

سختی کار وقتی به اوج خود می رسد که 

پژوهشگر بخواهد برای دو مرحلٔه اول یعنی 

درس های مقدمات و سطوح تاریخ نگاری 

تطور روش های پژوهشی 
در حوزه علمیه نجف

نویسنده: مرحوم دکتر محمود بستانی؛
ترجمه و تلخیص: سید سجاد فتاحی، علیرضا موسوی

این سطور به مروری سریع بر آثار چهره های سرآمد عرصٔه فقه اکتفا 
می کند. البته به خاطر ضیق مجال، ناگزیر شدیم از ذکر نام ده ها 
 
ً
تن از فقهای بزرگ و تالش هایشان در دو قرن اخیر و خصوصا
در دوران معاصر که دوران اوج شکوفایی نگارش های فقهی 
بوده، چشم بپوشیم و به مروری تاریخی بر برخی چهره های 
بزرگ تاریخ فقه و نکاتی که در این میان وجود دارد اکتفا کنیم.
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کند که جز اشاراتی مبهم نمی تواند چیز 

دیگری بیابد؛ مثل اینکه کتاب »نهایه« 

شیخ طوسی منبعی آموزشی بوده است 

و یا کتاب »شرایع اإلسالم« محقق حلی 

بعدها جایگزین کتاب نهایه شده بوده و یا 

اینکه رساله عملیٔه صاحب جواهر یعنی 

»نجاة العباد« پس از این ها نقش و جایگاه 

خاص خود را یافته است.

بله شرایع به عنوان یک کتاب فتوایی، شرح 

لمعه در سطح یک کتاب استداللی ابتدایی 

و مکاسب به  عنوان یک کتاب استداللی 

عمیق، جایگاه علمی ثابت خود را داشته اند 

ولی صحبت از دوره های زمانی پیش از 

آن هاست؛ یعنی از زمان شیخ طوسی و 

قرن های بعد از او که مصادر تاریخی نه 

مراحل مختلف دروس فقهی آن زمان و 

نه حتی فاصله و تفاوت میان درس های 

مقدماتی و دروس عالی را ثبت کرده اند.

پس ما هیچ گاه نمی توانیم در این زمینه 

به نتایج زیادی برسیم، جز آنکه بگوییم 

فالن عالم یا آن دیگری، کتابی از شیخ 

طوسی یا عالمه حلی یا شهیدین را نزد 

استادی تلمذ کرده است، بدون اینکه چیز 

بیشتری در مورد مرحله و سطح درسی آن 

بدانیم. همٔه این مسائل، ما را از پیگیری 

چگونگی تحصیل حوزوی در مراحل 

سه گانه آن )مقدمات، سطح، خارج( در 

قرن های پیشین )قرن ۶ تا ۱۳( بازمی دارد.

ولی آنچه اهمیت دارد این است که اگر 

از این مسئله و مشکالتش گذر کنیم، 

خواهیم توانست سیر چهارم از خط سیر 

تطور فقه یعنی تألیف را با توجه به متون 

فقهی بسیاری که در این زمینه در دست 

داریم، دنبال کنیم. تألیفات فقهی، خود 

سبک های مختلفی دارند: کتب فتوایی 

که مورخ نمی تواند بر اساس آن، سطح 

بحث فقهی را تبیین کند؛ کتبی که در کنار 

فتوا به استدالل نیز به  صورت مختصر و 

محدود می پردازد؛ شروح و حواشی ای 

که پژوهشگر برای یافتن نتیجه ای، نیاز به 

بررسی جزئیات آن ها دارد؛ و اقسامی دیگر.

بخشی از تألیفات نیز مفقود شده و برخی 

دیگر مخطوط و بعضی در دست چاپ است 

که پیگیری همٔه این ها زمان بسیاری می طلبد 

و با بررسی کوتاه و مختصر مقاله ای که در 

صدد ترسیم خطوط اجمالی دروس حوزوی 

است، سازگار نیست. از این رو این سطور 

به مروری سریع بر آثار چهره های سرآمد 

عرصٔه فقه اکتفا می کند. البته به خاطر 

ضیق مجال، ناگزیر شدیم از ذکر نام ده ها 

تن از فقهای بزرگ و تالش هایشان در دو 

 در دوران معاصر که 
ً
قرن اخیر و خصوصا

دوران اوج شکوفایی نگارش های فقهی بوده، 

چشم بپوشیم و به مروری تاریخی بر برخی 

چهره های بزرگ تاریخ فقه و نکاتی که در 

این میان وجود دارد اکتفا کنیم.

   شیخ طوسی )م ۴۶۰ هـ ق(؛ 

مؤسس حوزه نجف

شیخ طوسی به  عنوان پایه گذار حوزه 

علمیه نجف، اولین چهره حوزوی بود 

 سختی کار وقتی به اوج 

خود می رسد که پژوهشگر بخواهد 

برای دو مرحلٔه اول یعنی درس های 

مقدمات و سطوح تاریخ نگاری کند 

که جز اشاراتی مبهم نمی تواند چیز 

دیگری بیابد. 
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که به عنوان یک فقیه، تالش های بسیاری 

در عرصه های گوناگون داشت. او در دو 

تألیف حدیثی خود یعنی »استبصار« و 

»تهذیب« نیز از شم فقیهانه خود بهره 

برده است؛ آنجا که می بینیم تنها به نقل 

احادیث اکتفا نکرده، بلکه متعرض مسئله 

اجمال و تعارض احادیث نیز شده و به 

خاطر قاعده »الجمع أولی من الطرح«، 

به جمع عرفی و یا تبرعی میان احادیثی که 

در ظاهر متعارض اند  پرداخته است. هر 

چند همیشه این گونه تأویل ها نتیجه بخش 

نیست و گاه به جایی می رسد که چندان با 

متن سازگاری ندارد. همچنین در بسیاری 

از موارد تعارض، شیخ میان دو دسته از 

احادیث با حمل مطلق بر مقید، عام بر خاص 

و یا مجمل بر مبین و نیز حمل بر کراهت و 

استحباب و مانند این ها، سازگاری ایجاد 

می کرده است و در نهایت اگر هیچ راهی 

برای سازگاری میان دو حدیث متعارض 

نمی یافت، به یکی از راه های شناخته شده 

ترجیح مانند ترجیح خبر مشهور بر شاذ، 

حمل بر تقیه، طرح خبر مخالف با نص 

قرآنی و مانند این ها، یکی از دو حدیث 

را برمی گزید.

واضح است که سبک فقهی وی به عنوان 

گرایش عمومی غالب فقهای قدیم و جدید 

قرار گرفت. همچنین تقدم او در طرح چنین 

بحث هایی در کنار فاصله اندک زمانی اش 

تا عهد معصومین )علیهم السالم( و نیز 

اندک بودن نقش ابزارهای اصول فقهی 

در شیوه استنباط او، شیوه او را نه چندان 

پیچیده و البته روشن می نمایاند.

ة« 
ّ

در کتاب اصولی شیخ طوسی یعنی »الُعد

این جنبه بساطت بارز است و همین روش 

را در شاخه های مختلفی که وارد شده مانند 

بحث های حدیثی او به چشم می بینیم. 

همچنین در کتب فتوایی و فقه استداللی 

او مانند »نهایه«، »مبسوط« و »خالف« 

این بساطت حفظ شده است؛ در نهایه 

استدالل ها گذرا و کوتاه، در مبسوط اندکی 

گسترده تر و در خالف مفصل تر از هردو 

کتاب پیشین اند. اما حتی در همین کتاب 

خالف نیز استدالل ها کماکان مختصر و 

ساده اند؛ به طوری که شیخ در هر مسئله 

اکتفا نموده به ارجاع دادن اشاره وار به یک 

یا چند دلیل از ادله اصلی مثل نص قرآن، 

خبر، اجماع و یا عقل و یا یک اصل مانند 

برائت، بدون آنکه شرح و تفصیلی چندان 

به همراه آن بیاورد.

هنگامی که اسلوب فقهی شیخ را بررسی 

می کنیم، به نقش پررنگ فقه مقارن،خواه 

میان فقهای شیعه و خواه میان فقهای سایر 

مذاهب، برمی خوریم. نقش فقه مقارن 

و نقل فتاوای فقهای شیعه، نشان دادن 

نقاط اختالف و یا اشتراک نظر میان فقها 

 شیخ طوسی به  عنوان 

پایه گذار حوزه علمیه نجف، اولین 

چهره حوزوی بود که به عنوان 

یک فقیه، تالش های بسیاری در 

عرصه های گوناگون داشت. 

 هنگامی که اسلوب فقهی 

شیخ را بررسی می کنیم، به نقش 

پررنگ فقه مقارن،خواه میان فقهای 

شیعه و خواه میان فقهای سایر 

مذاهب، برمی خوریم. 
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در یک مسئله است. فقه مقارن ناظر به 

دیگر مذاهب فقهی جهان اسالم، ثمره و 

نتیجه فضای اجتماعی ای است که شیخ 

در آن می زیسته و نظیر آن را در سیره فقهی 

شیخ مفید و سید مرتضی و به روشنی در 

کتاب ناصریات و انتصار نیز می بینیم که 

دوران تقابل و برخوردهای فقهی میان 

فقهای شیعه و فقهای عامه و نیز تقابل ها 

در میان مذاهب عامه بوده است.

فقه مقارن نه تنها در جنبه بحث و استدالل 

فقهی بلکه گاهی خود به عنوان گزارشی 

از شیوه های فقاهت فقیهان، در کتب فقه 

مقارن مانند خالف شیخ، نقش دارد. این 

دو جنبه پس از شیخ راه خود را میان فقهای 

 
ً
شیعه باز کرد و بررسی اقوال، خصوصا

فقهای شیعه، به عنصری جدانشدنی از 

بسیاری از بحث های فقهی تبدیل شد و 

بسیاری از فقها در ابتدای هر بحث، ابتدا 

اقوال متعدد در مسئله را ذکر کرده و سپس 

متعرض بحث و استدالل های آن می شدند.

به هر حال روش شیخ را در تمام جنبه های 

آن، می توان واضح، آسان و ساده دانست. 

همین شیوه در برخورد وی با اسانید نیز به 

چشم می خورد؛ گویا به خاطر تالشی که 

شیخ بر »عدم طرح الخبر ما أمکن« داشته، 

باعث شده با وجود آنکه خود یکی از کسانی 

است که کتابی در رجال دارد، در برخورد با 

احادیث ضعیف السند چندان سخت گیرانه 

عمل نکند و تا جایی که می تواند راهی برای 

اعتباربخشی به چنین احادیثی پیدا کند؛ مانند 

انجبار به عمل اصحاب، تصحیح ما أجمعت 

العصابة علیه، تصحیح مراسل برخی از محدثین 

و مانند این ها. این شیوه از تعامل نیز، الگوی 

بسیاری از فقهای بعد از ایشان شده است.

   محقق کرکی )م ۹۴۰ هـ ق( و 

شرح متن فقهی

با وفات شیخ طوسی فقه پژوهی در خود 

فرو رفت تا آنکه در مسیر جدیدی به سوی 

حله، بالد شام و ایران حرکت کرد. البته 

شکی نیست که تعامل فقهی بین این شهرها 

و تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر را نمی توان 

انکار کرد. ولی وقتی بخواهیم فقه نجف را 

تاریخ نگاری کنیم حضور شخصیت فقهی 

در نجف را مالک می دانیم؛ هرچند به دست 

آوردن این نکته چندان ساده نیست، چرا 

 در جایی خاص 
ً
که حرکت علمی عموما

متوقف نمی شود. با توجه به فاصله زمانی 

میان شیخ طوسی و نسل بعدی فقیهان در 

نجف روشن می شود که پس از گذشت 

حدود چهار قرن و یا بیشتر، نسل بعدی 

فقیهان در نجف ظهور می کنند؛ خواه آنان 

که به نجف آمدند، مانند محقق کرکی و 

معاصر او ابراهیم القطیفی، خواه کسانی 

که ساکنان نجف بوده اند، مانند مقدس 

اردبیلی؛ و خواه کسانی که برای زیارت به 

نجف آمده بودند، مانند صاحب معالم و 

صاحب مدارک که زمانی نه چندان طوالنی 

در نجف نزد مقدس اردبیلی درس خوانده 

و سپس بازگشتند. در این میان به خاطر 

رعایت اختصار، تنها به دو تن از ایشان یعنی 

محقق کرکی و مقدس اردبیلی می پردازیم.

 فقه مقارن نه تنها در جنبه 

بحث و استدالل فقهی بلکه گاهی 

خود به عنوان گزارشی از شیوه های 

فقاهت فقیهان، در کتب فقه مقارن 

مانند خالف شیخ، نقش دارد.
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محقق کرکی که صاحب کتاب های 

فقهی معروف »جامع المقاصد«، 

»الرسالة الخراجیة« و بسیاری کتاب های 

دیگر است، بدون شک فقیهی است که 

ویژگی های خاص خود را دارد و با وجود 

 شیخ طوسی 
ً
هیمنه علمی قدما خصوصا

که رد پای منهج فقهی اش در اجتهاد فقهای 

بعدی دیده می شود، می توان او را در روش 

فقهی مستقل و غیر مقلد نامید. هرچند 

محقق کرکی در ابتدای بحث های فقهی 

خود به فتاوای شیخ می پردازد، ولی آن را 

نیز باید بر اساس همان سنتی دانست که 

میراث شیخ طوسی و فقه مقارن اوست؛ 

هرچند شیخ طوسی به قدمای پیش از خود 

اشاره می کرد ولی نسل بعدی فقیهان، به 

آن اسامی اکتفا نکرده و اسم شیخ طوسی 

را حتی پیش از اسم قدما در ابتدای بحث 

مقارن خود می آوردند. البته محقق کرکی 

به فقیهان پس از شیخ نیز اعتنا داشته و از 

ابن ادریس، محقق حلی، عالمه حلی و 

شهیدین نیز اسم می برد.

محقق کرکی نویسنده رساله معروف 

»قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج« 

است که در آن از زمین ها و مسائل مربوط 

به خراج »أراضی مفتوحه« بحث کرده 

است. وی بحث را با اشاره به فتوای شیخ 

طوسی آغاز می کند و گاهی تنها به بیان 

ادله او اکتفا می نماید بدون آنکه به دلیل 

دیگری تمسک کند؛ نکته ای که نشان از 

 جایگاه 
ً
سلطه علمی شیخ طوسی و یا اقال

بلند او نزد نویسنده دارد.

وی همچنین به عالمه حلی که مانند 

شیخ طوسی شخصیت فقهی بارزی دارد 

و نیز شهید که استادش بوده، در موارد 

بسیاری استناد می کند؛ هرچند حجم 

استناد به این دو قابل مقایسه با جایگاه 

شیخ طوسی در بحث وی نیست. و البته 

تأثیرپذیری از شیخ طوسی، تنها در این 

مسئله خالصه نمی شود، بلکه در جنبه های 

دیگری از روش محقق کرکی نیز دیده 

می شود. به  طور مثال، تعامل او با سند. 

ایشان ذیل حدیثی مرسل چنین می گوید: 

»… و این حدیث اگرچه از مراسیل است 

اما اصحاب، آن را تلقی به قبول کرده اند 

و مخالفی در این مسئله نمی یابی و همه 

به مضمون آن عمل نمودند. عالمه نیز در 

منتهی به آن در باب فروعاتی که در این 

حدیث بدان ها اشاره شده احتجاج کرده 

است. پس چنین حدیثی میان اصحاب 

حجت است چرا که ضعف آن به این 

مقدار از شهرت مرتفع می شود…«]۱[ 

 چنانکه گفته شد، محقق کرکی 

به نظرات شیخ طوسی اهتمام زیادی 

دارد؛ عالوه بر آنکه در این کتاب نیز 

به اقتضای شرح بودنش، به نظرات 

عالمه نیز توجه زیادی می کند.
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و روشن است که چنین تعبیری، متعلق 

به شیخ طوسی است. همین برخورد را با 

خبری که با عمل اصحاب و شهرت منجبر 

شده می بینیم]۲[.

همچنین است دیدگاه او در باب خبر 

واحد. با وجود آنکه سید مرتضی که 

مقدم بر طوسی، و ابن ادریس که متأخر 

از اوست، در خبر واحد بر خالف شیخ 

نظر به عدم حجیت دارند، وی به مانند 

شیخ قائل به حجیت است. هرچند هر 

دو در نهایت هر خبر واحدی را نپذیرفته 

و تنها به آنچه همراه با قرائن موجب وثوق 

است اعتماد می کنند؛ چنانکه خود به این 

مسئله اشاره کرده است: »اخبار آحاد بین 

محققین اصحاب به انضمام شواهد و 

قرائن دال بر صدقشان، حجت اند…«]۳[.

گذشته از این ها، او ویژگی های متمایز 

دیگری نیز دارد، مانند بیان واضح و تکیه 

بر اصول تنها در موارد نیاز. البته در اینجا 

باید به این نکته اشاره کرد که بحث از روش 

 به این معنا نیست که 
ً
فقهی یک فقیه، لزوما

او پایبند به یک روش در تمام بحث های 

خود می شود، بلکه اشاره ای به پایبندی 

اوست به یک روش در بستر و ظرفیت 

بحثی که متعرض آن شده است. برای همین 

می بینیم کرکی در کتاب جامع المقاصد، 

روش متفاوتی را در پژوهش فقهی خود به 

تناسب مقتضیات آن بحث برمی گزیند.

جامع المقاصد شرح یکی از کتب عالمه 

حلی است، همو که پیش تر گفتیم در آثار 

محقق کرکی، اشارات بسیاری به نظرات 

او شده و برای او جایگاهی پس از شیخ 

طوسی قائل است. از جمله کتب فقهی 

»شرح« که بر یکی از کتب مهم فقهی 

نگاشته شده است، کتاب هایی اند که از 

زمان محقق و عالمه شروع و تا عروه سید 

یزدی در روزگار معاصر نوشته شده اند. البته 

شاید بتوان باز هم شیخ طوسی و تهذیبش 

را شرحی بر متن فقهی شیخ مفید دانست. 

اقتضای شرح بودن این کتاب این است 

که محقق کرکی در هر مسئله، به مقتضای 

آن مسئله بحث کرده و گاه شیوه بحث در 

دو مسئله متفاوت شده است. هرچند 

شیوه کلی فقهای پیش و پس از او یعنی 

نقل اقوال در ابتدای بحث و سپس تأیید 

یا رد آن ها و مانند این ها، در کتاب جامع 

المقاصد نیز دیده می شود.

چنانکه گفته شد، محقق کرکی به نظرات 

شیخ طوسی اهتمام زیادی دارد؛ عالوه 

بر آنکه در این کتاب نیز به اقتضای شرح 

بودنش، به نظرات عالمه نیز توجه زیادی 

می کند و نظرات این دو، حجم زیادی از 

این کتاب را دربرگرفته اند. هرچند این نقل 

 در شرح بحث 
ً
قول ها یک دست نیست، مثال

 یا نسیانا از کتاب 
ً
ترک اذان و اقامه تعمدا

قواعد]۴[، با وجود آنکه با سید مرتضی 

هم عقیده است، اما ابتدا نظر شیخ طوسی 

متأخر را که با او متفاوت است، آورده. تأثر 

او از شیخ طوسی، در تأویل احادیث نیز 

مشهود است]۵[.

او در مقام نقل روایات، در موارد بسیاری 

به تعبیر »للنص« و یا به خالصه چند 

روایت از مجموعه روایات یک باب اکتفا 

می کند]۶[. البته شارح به اقتضای بحث، 

گاه به  طور تفصیلی متعرض بحث شده، 

مانند مناقشه ای که با استاد خود شهید 

ثانی در بحث رکنیت قیام داشته است]۷[.

همچنین این نکته درخور توجه است که 

شارح تنها به بحث های فقهی اکتفا نکرده و 
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در بسیاری از موارد، به ساختار ادبی عبارات 

نویسنده متن نیز می پردازد؛ نکته ای که 

از دیگر وجوه ممیزه کتاب فقهی اوست.

   مقدس اردبیلی )م ۹۹۳ هـ ق( و 

احتیاط فقیهانه

هرچند محقق کرکی در نقل ادله به مقدار 

ضرورت اکتفا می کرد، اما مقدس اردبیلی 

در گزیده گویی گوی سبقت را از او نیز ربوده 

است؛ به گونه ای که به اشاره ای به اصل وجود 

 
ً
آیه یا روایت یا اجماعی اکتفا می کند و مثال

در بحث وجوب وضو برای نماز و طواف 

واجب، به همین اکتفا می کند که دلیلش 

کتاب و سنت و اجماع است و اشاره ای 

به متن آیه یا روایت نیز نمی کند]۸[. این 

گزیده گویی در نقدهایی که به اقوال دیگر 

فقیهان دارد نیز دیده می شود و در همان 

بحث نیز برای نقد یا رد قول مخالف، به 

اشاره به صحیح و صریح بودن حدیث، 

به این نکته که مستند به روایتی عامی و 

مجمل است، اکتفا می کند. از سوی دیگر 

بر خالف محقق کرکی که چندان اعتنایی 

به ارزش گذاری اسانید احادیث نداشت، 

مقدس اردبیلی با دقت و بر اساس 

اصطالحات صحیح، معتبر، حسن 

و مانند این ها، دست به ارزش گذاری 

احادیث می زند و در پذیرش برخی از 

احادیث مرسل مانند مراسیل ابن ابی 

عمیر که نزد بیشتر فقیهان پذیرفته شده 

است نیز تردید دارد]۹[. همین رفتار 

در برخورد با احادیثی که ضعفشان با 

شهرت فتوایی و عمل اصحاب منجبر 

شده نیز دیده می شود]۱۰[. همین 

دقت در برخورد با اسانید احادیث، 

باعث شده که در مواردی برخالف 

رویه خود بحث را تفصیلی تر پیگیری کند 

تا اعتبار یک سند را بیازماید]۱۱[.

در کنار دو ویژگی موجزنویسی و اعتنا به 

اسانید، میل به احتیاط و درنگ در حکم دادن 

را نیز باید از ویژگی های بارز وی دانست؛ 

مسئله ای که شاید با توجه به آنچه از روحیات 

معنوی او و تقوی و کراماتش نقل شده و به 

همین خاطر مقدس لقب گرفته است نیز 

تناسب زیادی دارد. از همین روست که 

با وجود نقادی احادیث، در هنگام حکم 

دادن، گاه بر اساس مضمون خبری که آن 

را نپذیرفته نیز حکم به احتیاط می کند و یا 

اگر احتیاط در جانب دیگر باشد، خبری که 

مورد وثوقش باشد را نیز کنار می گذارد]۱۲[. 

این رعایت جانب احتیاط، در فهم نصوص 

نیز نمود پیدا می کند و در بسیاری موارد، به 

تشکیک در فهم خود اشاره می کند]۱۳[.

البته ویژگی های گفته شده، همیشگی 

نیست و گاهی نیز به گونه ای دیگر عمل 

می کند و به  طور مثال به روایتی مرسل از 

ابن بکیر عمل می کند چرا که اصحاب 

بر قبولش اتفاق کرده اند]۱۴[. هرچند از 

انصاف نباید گذشت که در این موارد نیز 
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نکته ای خاص باعث شده از شیوه کلی 

 در بحث تداخل 
ً
خود دست بردارد، مثال

بعضی از غسل های واجب و پس از آنکه 

تمام روایات باب را غیر صحیحه می داند، 

به قرینه کثرت، شهرت و عمل اصحاب 

آن ها را می پذیرد. این شیوه میان اغلب 

فقهایی که در بررسی اسانید سخت گیرانه 

عمل می کنند نمود و سابقه دارد، چرا که 

هرچند عدم صحت سند مانع از احراز 

صدور حدیث از این جهت می شود، 

قرائن بیرونی در موارد بسیاری به یاری 

فقیه آمده و صدور حدیث را برای او قابل 

قبول می کند.

   سید مهدی بحر العلوم )م ۱۲۱۲ 

یرات فقهی هـ ق( و تقر

سید مهدی بحر العلوم فقیهی است که 

هرچند به مانند مقدس اردبیلی شخصیتی 

عرفانی داشته و مکاشفات و کرامات بسیاری 

از او نقل شده، اما روش فقهی متمایزی 

داشته که می توان او و معاصرش یعنی 

شیخ جعفر کاشف الغطاء را نقطه شروع 

دوره سوم فقهاء دانست که تا دوره فقهای 

معاصر امتداد داشته است. دوره نخست 

را باید شیخ طوسی و تابعانش دانست و 

دوره دوم را می توان در شخصیت فقهایی 

مانند محقق کرکی و مقدس اردبیلی یافت.

یکی از مهم ترین نکات در زندگی این 

فقیه، تحولی است که در عالی ترین سطح 

دروس حوزوی یعنی درس خارج ایجاد 

شد و در دوره او تقریرنویسی در درس های 

خارج شروع شد و تا زمان معاصر نیز این 

سنت باقی مانده است.

مهم ترین تفاوت وی با مقدس اردبیلی، در 

بحث های طوالنی و پردامنه فقهی اوست؛ 

هرقدر مقدس اردبیلی به کوتاه نویسی اصرار 

داشت، سید بحر العلوم مباحث را گسترده 

 در 
ً
و تفصیلی مطرح می کرده است. مثال

بحث آب قلیل، تمام جنبه های بحث فقهی 

را یک به یک و به تفصیل مطرح کرده است. 

وی پس از طرح اصل مسئله، تمام ادعاهای 

اجماع یا عدم خالف را ذکر کرده است و 

سپس روایات را به تفصیل ذکر و داللت 

و سند هر یک را بحث کرده و حال راویان 

آن ها را بررسی نموده است. پس از آن نیز 

انبوهی از روایات دیگر ابواب طهارت 

که گوشه و اشاره ای به مسئله داشته اند را 

نقل کرده است. در این میان به تفصیل، 

بحث اصولی منطوق و مفهوم را ذکر کرده 

و اقوال و آراء اصولیان را ذکر نموده است. 

پس از ذکر روایات نیز ادله قائلین به »عدم 

نجاست آب قلیل به مجرد مالقات« را ذکر 

کرده و هر کدام را جدا و به تفصیل نقد 

کرده است. این بحث طوالنی چیزی در 

حدود ۱۵۰ صفحه از نسخه چاپ شده 

این کتاب را دربرگرفته است]۱۵[.

این شیوه بحث گسترده هرچند در تمام 

مباحث کتاب وی تکرار نشده، ولی سایر 

مباحث نیز به  صورت کلی طوالنی و 

تفصیلی است، در حالی که سیره عموم 

فقیهان چنین بوده که یک مسئله حداکثر 

 سید مهدی بحر العلوم 

فقیهی است که هرچند به مانند 

مقدس اردبیلی شخصیتی عرفانی 

داشته و مکاشفات و کرامات 

بسیاری از او نقل شده، اما روش 

فقهی متمایزی داشته است.
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در چند صفحه معدود طرح و به نتیجه 

برسد، نه اینکه چنین گسترده باشد. چنانکه 

گاهی در یک بحث برای ذکر اقوال به نام 

بیش از پنجاه کتاب فقهی اشاره می کند یا 

ده ها روایت را در بحث خود ذکر می کند.

از سوی دیگر الزم است به شیوه برخورد 

فقهی او با نصوص از جهت تبیین، جمع بین 

متعارضین و نیز بررسی اسانید، بپردازیم. در 

 
ً
مورد تبیین نصوص، می توان به بحث نسبتا

گسترده او در باب معنی مس و اختالفی که 

میان فقها در مورد دایره صدق آن در بحث 

جواز مس کتاب برای شخص محدث بوده، 

اشاره کرد. چرا که عده ای قائل به انحصار 

آن در معنای لمس با کف دست بودند ولی 

عده ای دیگر به تماس با مطلق پوست بدن 

انسان اعتقاد داشتند. سید بحرالعلوم پس 

از شاهد آوردن فتاوایی در دیگر ابواب 

فقهی که تناسب با کاربرد این واژه در 

معنای موسع ترش دارد، به این نکته اشاره 

می کند که کثرت استعمال در معنای اول، 

موجب اختصاص آن نمی شود و سپس به 

مناقشه با فهمی که برخی از عبارت قاموس 

داشته اند برمی خیزد و با نقل شواهدی از 

کتاب و احادیث و عبارات فقها، به تأیید 

این معنای شامل تر می پردازد]۱۶[.

این نمونه هرچند یکی از موجزترین 

بحث های وی در تبیین معنای یک روایت 

بود، اما به خوبی شیوه او در به دست آوردن 

معنی متن با تکیه بر معانی لغت نامه ای، 

عرفی، شرعی و فقهی را نشان می دهد.

در هنگام تعارض روایات و یا اقوال نیز 

 میان دو دسته از 
ً
شیوه خود را دارد و مثال

روایات در باب روز جمعه که در یکی بر 

کید شده و در  غسل جمعه پیش از ظهر تأ

دسته دیگر بر استحباب خروج در صبح زود 

به سوی نماز جمعه، وی استحباب تأخیر 

غسل را مختص به کسی می داند که نمی تواند 

صبح زود به سوی نماز جمعه روانه شود و 

بدین صورت میان این دو دسته از احادیث 

جمع می کند. همچنین گاهی در برخورد با 

 
ً
احادیث متعارض، دست به ترجیح زده و مثال

در بحث جواز قضا کردن غسل جمعه، روایت 

مخالف را شاذ و مخالف اخبار مستفیضه 

و اجماع دانسته است، اما در عین حال به 

صرف شذوذ و ترجیح پیرو آن اکتفا نکرده 

و احتمال می دهد شاید مراد در این روایت 

نفی جواز قضا بدون محدودیت زمانی بوده 

و یا اینکه این روایت تقیه بوده است]۱۷[. 

و نکته اصلی نیز در همین جاست؛ هرچند 

غالب فقها در هنگام تعارض، به ترجیح 

رو آورده و حدیث شاذ را کنار می گذارند، 

اما سید بحرالعلوم گویا به دنبال مؤیدهای 

بیشتری برای کنار گذاشتن یک حدیث است 

و به صرف یک دلیل اکتفا نمی کند.

برخورد او با اسانید نیز هرچند به 

سختگیری مقدس اردبیلی نیست، اما با 

 زیادی همراه است؛ نکته ای 
ً
اعتنای نسبتا

که باعث می شود او را حد وسطی برای 

سختگیری مقدس اردبیلی و برخورد سهل 

محقق کرکی دانست.

 مهم ترین تفاوت بحرالعلوم 

با مقدس اردبیلی، در بحث های 

طوالنی و پردامنه فقهی اوست؛ 

هرقدر مقدس اردبیلی به 

کوتاه نویسی اصرار داشت، سید 

بحر العلوم مباحث را گسترده و 

تفصیلی مطرح می کرده است.
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   شیخ جعفر کاشف الغطاء )م 

یعات فقهی ۱۲۲۸ هـ ق( و تفر

شیخ جعفر کاشف الغطاء در کنار نقش 

پررنگش در اداره و رهبری علمی حوزه علمیه در 

زمان خود، به عنوان یکی از بزرگ ترین فقیهان 

شیعه در تمام دوران ها شناخته می شود، تا 

جایی که او را به خاطر نوشتن کتاب معروفش 

»کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء« 

به کاشف الغطاء ملقب کردند. البته از آنجا 

که وجهه غالب در این کتاب، فتوایی است، 

در بررسی مبانی او به آنچه در شرح قواعد 

نوشته نیز مراجعه شده است.

یکی از مهم ترین ویژگی های آثار فقهی 

او، تفریعات بسیار و گسترده در عین موجز 

و روشن نویسی است. همچنین در میان 

بحث هایش، گاه به بحث های کالمی و 

 در مقدمه 
ً
یا اخالقی پرداخته است. مثال

کتاب کشف الغطاء، هم به مسائل کالمی 

و اخالقی پرداخته شده است]۱۸[، هم 

مسائل اصولی زیادی به صورتی موجز مورد 

اشاره قرار گرفته است]۱۹[. همچنین در 

همین مقدمه است که او به مانند مقدس 

اردبیلی، بر سخت گیری در بررسی و 

کید می کند  ارزش گذاری اعتبار احادیث تأ

و این نکته را به برخورد با دعاوی اجماع نیز 

سریان می دهد؛ هرچند در عمل، اجماع 

را به ضمیمه سنت در اجتهاد خود مورد 

استناد قرار می دهد.

از دیگر ویژگی های آثار او، درج و یا 

اشاره به ادله اصلی در ضمن عبارات 

است؛ درست مانند آنچه از فقهای دوره 

اول دیده می شد که گویا مخاطب خود 

گاه بر روایات و اجماع ها  را شخصی آ

و اقوال فرض می کردند و چنین می شد 

که با اشاراتی گذرا و موجز، این ادله را 

در متن فقهی خود می آورده اند. به  طور 

مثال، این عبارت از کتاب شرح قواعد 

او که کتاب فقه استداللی است: »لظاهر 

الکتاب والسّنة واإلجماعات المنقولة علی 

وجه العموم. فما ورد من األخبار فی جواز 

بیع المخلوط من المیتة و المذکی علی 

 محمول علی التقیة«]۲۰[، 
ّ

المستحل

این شیوه در سراسر دو کتاب او تکرار 

شده است]۲۱[؛ برخالف روش فقهایی 

مانند سید بحر العلوم که پیش تر به شیوه 

فقهی شان اشاره شد.

   صاحب جواهر )م ۱۲۶۶ هـ ق( 

و منهج جدید فقهی

شیخ محمدحسن نجفی که به نام 

صاحب جواهر شناخته می شود را می توان 

شروع کننده دوره چهارم فقه شیعه دانست 

که کتاب جواهرش به عنوان مهم ترین 

کتاب تاریخ فقه شیعه مطرح است، کتابی 

که مورد توجه و مراجعه بسیار زیاد فقیهان 

قرار گرفته است تا جایی که چندین مؤسسه 

در این سال ها، به فهرست نویسی برای آن 

مشغول شده اند.

این کتاب ویژگی های بسیاری دارد: تمام 

ابواب فقه را دربرگرفته، شیوه و روش آن 

بسیار منضبط است، مباحث آن عمیق 

 شیخ جعفر کاشف الغطاء 

در کنار نقش پررنگش در اداره و 

رهبری علمی حوزه علمیه در زمان 

خود، به عنوان یکی از بزرگ ترین 

فقیهان شیعه در تمام دوران ها 

شناخته می شود. 
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است و در عین حال دچار تطویل نشده، 

بلکه عبارات آن واضح و بلیغانه است و 

بیش از اندازه اصول فقه را در بحث های 

خود دخالت نداده است.

شیوه بحث فقهی در جواهر را می شود 

چنین خالصه کرد: پس از طرح مسئله، 

اجماع منقول یا محصل و شهرت، با اشاره 

به اسامی و کتب، مطرح می شود و برای هر 

 
ً
قول دلیلی روایی جست وجو می شود. عموما

روایات زیادی برای هرکدام آورده می شود و 

در نهایت به صورتی نه مفصل و نه موجز، 

اقوال با ادله مختلف محک زده می شود. 

به طور مثال در بحث جواز یا عدم جواز 

پوشیدن لباس حریر برای زن محرم، پس 

از نقل اسامی قائالن به جواز و ذکر روایاتی 

که بدان ها استناد کرده اند، و نیز نقل قول 

محقق حلی که قائل به احتیاط شده است، 

خود وارد مناقشه شده و با جمعی دیگر 

میان اخبار، قائل به تفصیل می شود]۲۲[.

نگاهی به استدالل های فقهی او، به خوبی 

نشان از خصلتی که پیش تر گفته شد، دارد. در 

یک بحث بیش از حد رو به تطویل نمی آورد، 

بلکه به ادله اصلی و ثانوی اشاره و به صورتی 

نه مفصل و نه گذرا، اشاره می کند، هرچند در 

هنگام نقل روایات کمی پا را فراتر گذاشته و 

 روایات زیادی را نقل می کند که گاه 
ً
عموما

در بحث نیازی به آن ها نیست. البته در این 

مسئله نیز کتاب به تطویل مالل آور دچار 

نمی شود و همین نکته در کنار متانت علمی 

و اتقان کتاب، باعث شده که کتاب او چنین 

مورد اقبال واقع شود.

   شیخ انصاری )م ۱۲۸۱ هـ ق( و 

نوآوری در سایه دانش اصول

شهرت و سیطره علمی شیخ انصاری را 

نه تنها در زمان خود، که در دوره های بعدی 

نیز می توان یافت. دو کتاب معروف او یعنی 

مکاسب و رسائل، کتب درسی رسمی 

حوزه ها در فقه و اصول شده اند و نوآوری های 

بسیار او در فقه و اصول را در برگرفته اند. 

هرچند در این نوشتار تنها به جنبه فقاهت 

او پرداخته می شود. از مهم ترین ویژگی های 

 شیخ محمدحسن نجفی 

که به نام صاحب جواهر شناخته 

می شود را می توان شروع کننده دوره 

چهارم فقه شیعه دانست که کتاب 

جواهرش به عنوان مهم ترین کتاب 

تاریخ فقه شیعه مطرح است. 
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شیخ انصاری تفصیالت بسیار او در نقل و 

نقض آراء دیگر فقها، بررسی فروع مختلف 

یک مسئله و نیز نقش پررنگ اصول فقه در 

 با توجه به 
ً
مباحث فقهی اوست؛ خصوصا

جایگاهی که در دانش اصول دارد، مبانی 

بسیار و اصطالحات چندی مانند »حکومت 

و ورود« را به اصول شیعه اضافه کرده است.

نگاهی به گوشه هایی از چند بحث فقهی 

او، تا حدودی نشانگر شیوه فقاهت او خواهد 

بود. در بحث از حرمت و حلیت نقاشی 

و مجسمه سازی، ابتدا به این نکته اشاره 

می کند که ساختن مجسمٔه آنچه روح دارد، 

بدون اختالفی میان نصوص و فقها، حرام 

است. ولی در مورد آنچه تصویر و بدون 

حجم است، اختالف است و پس از نام 

بردن از قائلین به حرمت، روایات مؤید آن ها 

را نقل می کند که مطلق اند، هرچند برخی 

آن ها را به مجسمه بودن تخصیص داده اند، 

ولی شیخ با دقتی درخور توجه می گوید که 

چنین تخصیصی چندان پذیرفته نیست. 

زیرا در برخی از این روایات که سخن از 

ماه و خورشید به میان آمده، روشن است 

 
ً
 تصویرگری است، نه لزوما

ً
که مراد صرفا

مجسمه سازی. همچنین این تخصیص 

با حکمتی که برای این حرمت نقل شده 

سازگار نیست. سپس خود تفصیل دیگری 

برای حرمت و حلیت برمی گزیند و آن 

اختصاص حکم حرمت به ذوات ارواح 

است؛ خواه نقش باشد، خواه مجسمه. 

شیخ بدین صورت به نقد دو فتوای پیشین با 

بررسی و تفسیر روایات وارده می پردازد]۲۳[.

اما بحث بعدی که به نگهداری صور 

اختصاص دارد، تفصیالت بسیار بیشتری 

دارد؛ از کتب و علمای قائل به حرمت 

مانند محقق کرکی و مقدس اردبیلی و نیز 

علمای قائل به حلیت مانند شیخ مفید و 

شیخ طوسی نام برده و روایات مورد استناد 

آن ها را به تفصیل ذکر و به نقد برداشت های 

آنان می پردازد. از سوی دیگر روایات مشیر 

به جواز را آورده و بحثی طوالنی در حل 

این تعارض مطرح می کند]۲۴[.

همچنین گاهی شیخ بحثی را با طرح 

احتماالت مختلف و تضعیف و تأیید آن ها 

و نیز تفریع فروعی تازه، تفصیل بیشتری 

می بخشد؛ مسئله ای که به  طور مثال در 

بحث جواز یا عدم جواز تملک پول و مانند 

آن که در مجلس عروسی ریخته می شود، 

به طور مشهود دیده می شود و پس از نقل 

وجوهی که قائالن به تملک گفته اند، آن ها را 

یک به یک نقد می کند و سپس فروع دیگری 

مانند جواز رجوع مالک در فرض تملیک را 

مطرح و بررسی می کند]۲۵[. این شیوه طرح 

و بررسی مسائل فقهی، هم نشان از تسلط 

و خبرگی گوینده بر فروع و ادله مختلف 

فقهی دارد و هم برای خواننده کتاب، درس 

و تمرین خوبی برای فن فقاهت است.

   سید محمدکاظم یزدی )م ۱۳۳۷ 

هـ ق( و فقه فتوایی

تأثیر زیاد سید یزدی بر فقهای بعدی را 

 شهرت و سیطره علمی 

شیخ انصاری را نه تنها در زمان 

خود، که در دوره های بعدی نیز 

می توان یافت. دو کتاب معروف 

او یعنی مکاسب و رسائل، کتب 

درسی رسمی حوزه ها در فقه و 

اصول شده اند. 
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می توان در نقش کتاب بسیار معروفش یعنی 

»العروة الوثقی« دید که متن فتوایی فقهای 

 تمام کتاب های 
ً
بعدی خود شد و تقریبا

فتوایی پیشین را منسوخ کرد.

بحث های استداللی او شیوه خاص 

خودش را دارد؛ بحث با ذکر فتاوای او به 

 صورت پی درپی شروع شده و استدالل ها 

در میان و یا پس از آن ها مطرح می شوند و 

مسائل نیز تقسیم و شماره بندی می شوند 

تا یافتن آن ها راحت تر باشد. در هنگام 

بحث و استدالل نیز بسته به موارد مختلف، 

استدالل ها و نیز ذکر روایات، گاه مختصر، 

گاه متوسط و گاه مفصل می شود و البته 

مثل سنت رایج دیگر فقها، از ذکر اقوال 

پیشینیان و نقد آن ها غافل نمی شود.

در تعامل با سند احادیث نیز می توان 

وی را میانه روی دانست که مانند بسیاری 

دیگر از فقها، حدیث ضعیف ولی منجبر را 

می پذیرد. همچنین در ادبیات فتوایی اش، 

تعابیر »احتیاط« و »توقف« زیاد به چشم 

می خورد و شیوه استدالل و فقاهت او در 

کل، رنگ و بوی خاص او را دارد و با دیگر 

فقها متمایز است.

به عنوان نمونه ای از بحث های او می توان 

به بحث او در باب زنی که همسرش گم شده 

و از او خبری نیست اشاره کرد. فتوای او بر 

این است که بر این زن الزم است صبر کند 

تا شوهرش پیدا شود مگر آنکه با قرائنی بر 

موت او اطالع پیدا کند که در این صورت 

بر اساس برخی روایات می تواند ازدواج 

مجدد کند و اال به  مقتضای استصحاب، 

باید بر زنده بودن شوهر حکم کرده و 

حق ازدواج ندارد. البته برخی روایات 

تصریح دارند که چنانچه چهار سال 

گذشت، امرش به حاکم واگذار می شود 

ه کند. تا 
ّ

که او را طالق دهد یا امر به عد

این مقدار محل اتفاق است و اختالف 

فقها در چند مسئله متفرع بر این مسئله 

است، مانند اینکه بعد از این مدت، آیا 

باید طالق هم خوانده شود یا امر حاکم 

به عده کافی است و یا اینکه چه عده ای 

بر او واجب است و مانند این ها]۲۶[.

سید بدین صورت مسئله و موارد اتفاق 

و اختالف آن و اشاره ای بسیار مختصر 

به دلیل هر یک را ذکر می کند و پس از 

این گزارش اجمالی، به بررسی تفصیلی 

مسئله و روایات متعارض وارد شده در 

آن می پردازد و با حمل مطلق بر مقید و 

مجمل بر مفصل و نیز نقادی موجز اعتبار 

آن ها، بحث را پی می گیرد.

خالصه سخن آنکه شیوه فقاهت او مبتنی 

بر جمع میان نقل فتاوا و استدالل ها به شیوه 

خاص خود اوست که در کنار اشارات اجمالی 

و مختصرش به اعتبارسنجی احادیث و طرق 

جبران ضعف آن ها به مثل تلقی به قبول و یا 

تصحیحات عامه، و نیز شیوه برخورد خاص 
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او با متن و استظهارهای او که گاه به احتیاط 

منجر می شود]۲۷[، در کنار توقف های او 

در هنگام نتیجه گیری در یک بحث، شیوه 

خاص فقاهت مختص به او را شکل می دهد.

   سید محسن حکیم )م ۱۳۹۰ هـ 

ق( و رشد بحث های فقهی

کتاب »مستمسک العروة الوثقی« را 

می توان نقطه عطف تطور بحث های 

فقهی استداللی و عمیق بعدی دانست که 

ویژگی های بسیاری دارد. متن و لغت این 

کتاب فاخر، روشن و البته عالمانه است. 

بحث های فقهی مرتب و با تنسیق و خالی 

از اطاله است. مهم ترین بحث های فقهی را 

دربرگرفته و از تعرض به فروعات نادر اجتناب 

کرده و اعتمادش بر مسائل اصولی، که تا 

زمان او پیشرفت قابل مالحظه ای کرده و به 

رشد و بلوغ درخوری رسیده بودند، بسیار 

معتدل و به مقدار نیاز است. همچنین است 

برخوردش با ارزش گذاری احادیث و مانند 

بسیاری از فقها، عمل به احادیث ضعیفی 

که منجبر به شهرت و یا تصحیحات عامه 

شده اند، نقش زیادی در بحث های او دارد.

به عنوان نمونه ای از بحث های او می توان 

به بحث او درباره حکم آبی که در رفع حدث 

اکبر به کار رفته اشاره کرد. در ابتدای بحث 

به شهرت میان فقها و نیز مخالفانی مانند 

صدوقین اشاره کرده، به نقادی روایتی که 

مستند بحث قرار گرفته و بحث درباره اعتبار 

آن می پردازد: »والطعن فی السند باشتماله 

علی أحمد بن هالل العبرتائی، الذی رجععن 

التشیع إلی نصب – کما عن سعد بن عبد 

الله األشعری – والملعون المذموم – کما 

عن الکشی – والغالی المتهم فی دینه – کما 

عن الفهرست – والذی ال یعمل بما یختص 

بروایته – کما عن التهذیب – وروایته غیر 

مقبولة- کما عن الخالصة – )مدفوع(: بأن 

اعتماد المشایخ الثالثة و غیرهم علی روایته 

کاف فی جبر ضعفه وال سیما بمالحظة أن 

الراوی عنه بواسطة الحسن ابن علی سعد بن 

عبد الله، وهو أحد الطاعنین علیه.«]۲۸[

همین عبارت به روشنی ویژگی های 

ادبیات عالمانه کتاب او و بیان روشنش را 

نشان می دهد. همچنین از شیوه تعامل او با 

وجوه توثیق و تضعیف و دیگر مسائل مربوط 

به اعتبارسنجی یک حدیث نشان دارد.

در بحث های فقهی او رد پای استدالل های 

اصولی کمتر دیده می شود و تعرض های 

گاه به گاه او به این مسائل، موجز و خالصه 

 تأثیر زیاد سید یزدی بر 

فقهای بعدی را می توان در نقش 

کتاب بسیار معروفش یعنی 

»العروة الوثقی« دید که متن 

فتوایی فقهای بعدی خود شد 

 تمام کتاب های فتوایی 
ً
و تقریبا

پیشین را منسوخ کرد. 
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است]۲۹[. همچنین در بحث فقه خالف، 

چندان به اخذ و رد اقوال مشغول نمی شود و 

برای نقض و ابرام، حد میانه را برمی گزیند. به 

 طور مثال در بحث از نجاست خمر، از آنجا 

که صاحب عروه قائل به نجاست است، پس 

از نقل روایات معارض، ابتدا مقتضای جمع 

عرفی را حمل روایات نجاست بر استحباب 

آب کشیدن می داند و با فرض عدم صحت 

چنین جمعی، به ترجیح این روایات به خاطر 

مخالفت با عامه و اشکال این ترجیح و پاسخ به 

آن می پردازد و در مقابل نیز به اشکال مخالفت 

این روایات با ظاهر کتاب و یا شهرت فتوایی 

اصحاب و پاسخ به آن پرداخته، با ذکر چند 

روایت دیگر که به این تعارض اشاره دارند، 

آن ها را حاکم دانسته و در نهایت روایات دال 

بر نجاست را ترجیح می دهد]۳۰[. البته 

تفصیل چنین بحثی را باید موردی دانست 

 در بحث های خود اینچنین به 
ً
و وی عموما

درازا به مناقشه برنمی خیزد.

   سید ابوالقاسم خوئی )م ۱۴۱۳ هـ 

ق( و پررنگ شدن نقش اصول

آیت الله خوئی از بارزترین چهره های 

اصول و فقه در تاریخ علمای شیعه است که 

برخالف سید محسن حکیم، اصول نقش 

بسیار پررنگی در فقه او دارد. هرچند نباید از 

یاد برد که وی در اصول و مقام نظریه پردازی 

اصولی، بسیار بیشتر از آنچه در فقهش دیده 

می شود مباحث اصولی را گسترش داده و 

البته این نتیجه طبیعی تفاوت میان مقام 

نظریه پردازی و مقام تطبیق است.

برای بررسی مبانی فقهی او، ابتدا باید 

تذکر داد که شیوه فقاهت او را می توان در 

سلسله تقریرات درس های خارج او که 

به نام »التنقیح« به چاپ رسیده و بر متن 

عروه متکی است، به  خوبی دریافت.

آیت الله خودی شیوه خاص خود را در 

بحث فقهی دارد که مهم ترین ویژگی های 

آن را چنین می توان شمرد:

۱- چهارچوب فنی و شیوه استداللی 

فرمول وار به گونه ای که تمام مباحث بر 

اساس اصول و قواعدی دقیق و یکسان به 

پیش می رود؛ به گونه ای که گویا معادالت 

ریاضی جمع و تفریق و مانند آن انجام 

می شود؛ نکته ای که ممکن است به 

خاطر اهتمام بیش از حد ایشان به دانش 

اصول باشد.

۲- در شروع مسائل اصراری بر ذکر اقوال 

و نام ها بیشتر از آنچه گذرا و برای اشاره به 

شهرت یا اتفاق الزم است، ندارد.

۳- در ابتدای هر بحث فروعات و نقاط 

 مشخص شده و بحث بر اساس 
ً
بحث دقیقا

آن ها پیشمی رود.

۴- نقش مسائل اصولی بسیار پررنگ 

است؛ چنانکه گذشت.

۵- در تعامل با نصوص روایات، وجوه 

و تأویالت بسیاری مطرح می شود و البته 

 
ً
گاهی با متن روایت به مثابه نقلی کامال
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دقیق برخورد شده و نتایجی فقهی نیز بر 

این شیوه تعامل بار می شود.

۶- برخورد با سند احادیث بسیار 

سخت گیرانه است و ایشان را باید در 

زمره آن اقلیت از فقها دانست که انجبار 

احادیث ضعیفه را نیز قبول نمی کنند و این 

احادیث را یکسره کنار می گذارند؛ مگر 

آنکه گاهی به عنوان مؤیدی بر یک دلیل 

اقوی مطرح شوند. هرچند در نهایت به 

مانند بسیاری دیگر از این دست فقها، 

برای یافتن راهی برای اعتباربخشی به 

این چنین احادیثی تالش زیادی می کند؛ 

ولو به یافتن اصل یا عامی  فوقانی باشد که 

همسو با حدیث است.

بررسی مواردی از بحث های فقهی ایشان، 

به روشن تر شدن ویژگی های منهج فقهی 

ایشان کمک می کند. به  طور مثال در بحث 

ر بودن خورشید، ابتدا سه محل بحث  از مطهِّ

را تعریف می کند: آیا مانند آب است در 

مطهر بودن؟ آیا تنها زمین را تطهیر می کند 

یا آنکه هر متنجسی را تطهیر می کند؟ آیا 

تنها نجاست بول را تطهیر می کند؟ سپس به 

بحث در باب هر کدام و تفریعات مربوط به 

آن ها می پردازد. در مورد مسئله اول به شهرت 

و بلکه ادعاهای اجماع بر مطهر بودن آن 

اشاره کرده، روایات مربوطه را مطرح و سند 

و داللت آن ها را مورد مداقه قرار می دهد 

و به تعارض میان روایات نیز می پردازد. به 

همین صورت دو مسئله بعدی را نیز بررسی 

می کند]۳۱[. در این میان آنچه مشهود است 

استقالل او در بررسی های فقهی است تا 

 در برخورد با حدیثی ضعیف 
ً
جایی که مثال

در همین بحث، برخالف مشهور نه شهرت 

را جابر می داند و نه روایت بزرگان را باعث 

تقویت اعتبار روایت فرض می کند]۳۲[.

همین سخت گیری و دقت در بررسی داللی 

احادیث نیز دیده می شود و به  طور مثال در 

پاسخ به کسانی که برای تطهیر حصیر و 

بوریا به وسیله خورشید به روایتی صحیحه 

استناد کرده اند که نماز بر حصیری نجس 

که خشک شده را صحیح می داند]۳۳[، 

با تشکیک در معنی »الصالة علیها« که 

در روایت آمده، آن را اعم از اینکه محل 

سجده نیز باشد دانسته و استدالل به آن 

را مخدوش می کند]۳۴[.

همچنین روایت دیگری که برای اثبات 

تعمیم مطهریت خورشید مطرح شده را پس 

از قبول داللتش بر این معنا، به علت ضعف 

در اسناد آن مورد اعتماد نمی داند]۳۵[. 

با چنین روش هدفمند و چهارچوب داری 

طبیعی است که از مخالفت با مشهور 

در این مسئله ابا نداشته باشد؛ چرا که بر 

اساس مدل فقاهت فرمول وارش، هر کدام 

از استدالل های مؤید آن، اشکالی دارند.

همچنین اصول و مبانی پذیرفته شده، در 

بحث فقهی او نقش بسیار پررنگی دارد. 

به طور مثال در همین بحث، به تمسک 

برخی به استصحاب تعلیقی و نیز رجوع 

به قاعده طهارت در صورت تعارض 

استصحاب ها می پردازد و با خدشه در 

هر دو دلیل، مطهریت را با اصل و قاعده، 

اثبات پذیر نمی داند]۳۶[.

بررسی بحث های فقاهتی آیت الله 

خوئی، به خوبی از شیوه تعامل خاص و 

تا حدودی فرمول وار ایشان با ادله نشان 

دارد که چگونه با چیدن امارات و قواعد و 

اصول و مناقشه در صحت و جریان هرکدام 

و به شیوه ای قاعده مند، در نهایت به حکم 

فقهی می رسد.
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   سید محمدباقر صدر )م ۱۴۰۰ 

هـ ق( و شیوه متمایز او

شاگرد آیت الله خوئی هرچند مانند 

استاد خود از شیوه فقاهت چهارچوب دار 

و فرمول وار تبعیت می کرد، ولی در این 

زمینه گوی سبقت را از استاد خود ربود و 

بدین سبب و نیز به سبب تعرض بیشترش 

 
ً
به تفصیالت و استفاده از ادبیات و احیانا

مستندات به روزتر، مکتب فقهی خاص 

خود را بنا نهاد. او با پا فراتر نهادن از علوم 

رایج حوزوی، به دیگر شاخه های علوم 

انسانی مانند فلسفه و اقتصاد و روان شناسی 

و مانند این ها پرداخت؛ نکته ای که در 

ادبیات فقه و اصول وی نیز تأثیر گذاشت. 

وی هر چند تالش کرد در این دو زمینه 

زبانش بیشتر حوزوی باشد و در هنگام 

نوشتن در آن زمینه ها، به همان ادبیات 

رایج علوم انسانی روی بیاورد.

برای اطالع از شیوه فقاهت 

خاص او، بررسی شیوه او در یک 

بحث فقهی بهترین راهنماست. 

در بحث از نجاست و یا طهارت 

خمر، در ابتدا به این نکته اشاره 

می کند که نجاست خمر بین 

عموم فقهای مسلمین مشهور 

است و برای اثبات آن، به 

اجماع و کتاب و سنت استناد 

شده است. در مورد اجماع 

وی با تمرکز بر چند مسئله، 

صحت استدالل به آن را زیر 

سؤال می برد؛ مدرک این اجماع 

چندان پذیرفته نیست چرا که 

یا محصل است که وجدانا حاصل نشده 

است و یا منقول است که چون مصدر 

نقل آن متأخر و نقلش نیز غیر قابل اعتماد 

است، مورد خدشه قرار می گیرد. همچنین 

بالفعل مخالفینی وجود دارند که وجود آن ها 

ادعاهای عدم الخالف را زیر سؤال می برد. 

همچنین وجود روایات طهارات، با چنین 

اجماعی سازگار نیست و مانند این وجوه. 

پس از آن به تمسک قائلین به نجاست به آیه 

۹۰ سوره مائده پرداخته و به استدالل آن ها 

چندین اشکال می گیرد. سپس وارد بحث 

روایات شده و ابتدا روایات قائل به طهارت 

را مطرح می کند و سپس در مورد تعارض 

آن ها با روایات دال بر نجاست و شیوه حل 

این تعارض سخن می گوید. ابتدا به سخن 

کسانی اشاره می کند که قائل به کنار گذاشتن 

روایات طهارت شده اند و برای این برخورد، 

به اعراض مشهور، مخالفت کتاب و نیز 

استفاضه روایات دسته دوم تمسک کرده اند. 

ولی شهید صدر تمام این وجوه را رد کرده، 

به دو مسلک دیگر در حل این تعارض که 

به جمع عرفی از طریق حکومت روایات 

نجاست و یا حمل آن ها بر نهی تنزیهی روی 
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آورده اند، اشاره می کند و این دو را نیز مورد 

مناقشه قرار می دهد. سپس به نظریه عده ای 

مبنی بر حمل روایات طهارت بر تقیه اشاره 

کرده و پس از طرح مباحثی مفصل در باب 

تقیه و تصویر آن، با ذکر اقوال عامه و نیز 

بررسی تاریخی شرایط سنی و جغرافیایی 

فقهای قائل به طهارت، تقیه در این سو را 

غیر محتمل می داند.

در نهایت شهید صدر، به دسته بندی مفاد 

روایات هر دو دسته از لحاظ ظهور داشتن، 

نص بودن و اطالق داشتن آن ها اشاره و به جمع 

داللی میان آن ها می پردازد و پس از تقسیم 

 مفصل، در نهایت به نجاست 
ً
و بحثی نسبتا

خمر فتوا می دهد]۳۷[. این خالصه بسیار 

موجز از بحثی بسیار طوالنی که بالغ بر ۱۳۰ 

صفحه از کتاب او را در برگرفته، به خوبی 

نشان از گستردگی بحث و شمول آن و نیز 

شیوه های خاص و نوآورانه وی در مناقشات 

فقهی دارد که در ضمن خود، مسائل مرتبط به 

مسئله را نیز دربرمی گیرد و به آن ها می پردازد 

و به کشف مجهوالت و یافتن افق های تازه در 

بحث فقهی دست می یازد. و البته به خاطر 

همین گستردگی بحث ها، با وجود نیاز به 

آوردن مثال های دیگری از شیوه فقاهت وی، 

به همین یک مورد اکتفا می کنیم.

این نوشتار هرچند نتوانست به بررسی 

شیوه فقاهت نزد دیگر فقهای نجف و 

نیز دیگر جنبه های فقیهانی که نام برده 

شدند، بپردازد، اما مروری سریع و کوتاه 

بر حرکت فقهی در نجف اشرف داشت 

و بررسی گسترده تر و شامل تر، مجالی 

واسع تر می طلبید.

پی نوشت ها:
]۱[. رسائل الکرکی، ج ۱، ص ۲۴۷-۲۴۶

]۲[. رسائل الکرکی، ج ۱، ص ۲۵۵

]۳[. رسائل الکرکی، ج ۱، ص ۲۵۶

]۴[. قواعد االحکام، ج ۱، ص ۲۶۶

]۵[. جامع المقاصد: ج ۲، ص ۱۹۸-۱۹۷

]۶[. جامع المقاصد: ج ۲، ص ۲۸۳ و ص ۲۰۰

]۷[. جامع المقاصد: ج ۲، ص ۲۰۱

]۸[. مجمع الفائده: ج ۱، ص ۶۵

]۹[. مجمع الفائده: ج ۱، ص ۱۲۷

]۱۰[. به عنوان نمونه: مجمع الفائده: ج ۱، ص 

۲۶۱ و ۳۰۱

]۱۱[. مجمع الفائده: ج ۱، ص ۷۹

]۱۲[. به عنوان نمونه: مجمع الفائده: ج ۱، ص ۶۶، 

ص ۷۱ و ص ۸۳

]۱۳[. به عنوان نمونه: مجممع الفائده: ج ۱، ص 

۷۰، ص ۸۳ و ص ۱۲۵

]۱۴[. ن ک مجمع الفائده: ج ۱، ص ۱۵۶ و ص ۲۳۰

]۱۵[. مصابیح االحکام: ج ۱، ص ۸۷ – ۲۴۴

]۱۶[. مصابیح االحکام: ج ۱، ص ۸۸-۸۶

]۱۷[. مصابیح االحکام: ج ۲، ص ۳۵۶

]۱۸[. کشف الغطاء: ج ۱ ص ۴۷ – ۱۴۰

]۱۹[. کشف الغطاء: ج ۱ ص ۱۴۱ – ۲۴۹

]۲۰[. شرح قواعد العالمة للشیخ جعفر کاشف 

الغطاء: ص ۱۴

]۲۱[. به عنوان نمونه های دیگر بنگرید همان کتاب: 

ص ۱۵، ۱۷، ۱۸ و نیز کشف الغطاء: ج ۱، ص ۴۵

]۲۲[. جواهر الکالم: ج ۱۸، ص ۲۴۴، همچنین 

بنگرید همان جلد، ص ۱۳۰ و ۳۹۸

]۲۳[. المکاسب المحرمه: ج ۱، ص ۱۸۳ – ۱۸۹

]۲۴[. المکاسب المحرمة: ج ۱، ص ۱۹۰- ۱۹۸

]۲۵[. کتاب النکاح للشیخ االنصاری، ص ۳۵ – ۳۶

]۲۶[. تکملة العروة الوثقی: ج ۱، ص ۶۸ – ۷۱

]۲۷[. به عنوان نمونه بنگرید: تکملة العروة الوثقی: 

ج ۱، ص ۶۵ – ۶۶

]۲۸[. مستمسک العروة الوثقی: ج ۱، ص ۲۲۰

]۲۹[. به طور نمونه بنگرید تعامل او با استصحاب: 

مستمسک العروة الوثقی: ج ۱، ص ۲۸۸

]۳۰[. مستمسک العروة الوثقی: ج ۱، ص ۴۰۱ – ۴۰۳

]۳۱[. موسوعة االمام الخوئی: ج ۴، ص ۱۲۳ – ۱۴۷

]۳۲[. موسوعة االمام الخوئی: ج ۴، ص ۱۲۹ – ۱۳۰

]۳۳[. تهذیب االحکام: ج ۱، ص ۲۷۳

]۳۴[. موسوعة االمام الخوئی: ج ۴، ص ۱۳۴ – ۱۳۵

]۳۵[. همان

]۳۶[. موسوعة االمام الخوئی: ج ۴، ص ۱۳۵، 

همچنین بنگرید: همین جلد، ص ۳۱۴ – ۳۱۵

]۳۷[. بحوث فی شرح العروة الوثقی: ج ۳، ص 

۴۵۰ – ۳۱۹
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   شما متولد شهر نجف هستید و 

در همان جا تحصیل دروس دینی را 

آغاز نمودید. چه شد که به ایران آمدید؟

در اواسط جنگ ایران و عراق، یعنی در 

سال ۱۹۸۴ میالدی به ایران آمدیم. البته 

در عراق، افراد اهل علم و غیر ایشان 

هستند ولی اصل اولی در زندگی هر کسی 

احتیاط است. بدون هیچ گونه مبالغه ای 

برایتان می گویم که وضعیت در آن دوره، 

به صورتی بود که اگر کسی را دستگیر 

نمی کردند و به زندان نمی انداختند، باید 

می پرسیدی که چرا دستگیرش نکرده اند؟! 

اما اگر کسی را به زندان می انداختند، بر 

اساس قاعده بود! من در این شرایط واقعا 

بیم آن را داشتم که خطری مرا تهدید کند. 

خصوصا اینکه در همان زمان از مدرسان 

حوزه نجف بودم و مکاسب و رسائل و 

کفایه تدریس می کردم. به عالوه اگرچه از 

مباحث سیاسی و حزبی دور بودم، اما از 

شاگردان سید شهید محمدباقر صدر در 

بحث خارج اصول فقه بودم. به دلیل همین 

مسائل بود که من به شدت نگران شدم و 

از ماندن در نجف اجتناب کردم و برای 

رفتن از نجف استخاره کردم که استخاره 

هم خیلی خوب آمد و ترکش بد آمد. 

باالخره من از طریق ترکیه، از نجف خارج 

شدم در حالی که باز هم نگران بودم. چون 

کسی که قصد خروج از عراق را داشت، 

باید این مسأله را مخفی نگه می داشت و 

در غیر این صورت اگر مأموران حکومتی 

خبردار می شدند که کسی چنین قصدی 

دارد او را دستگیر می کردند. برای همین 

من از نجف خارج شدم و به هیچکس 

در حوزه نجف، وحدت کلمه و 
آزادی عقیده وجود دارد

وضعیت معاصر حوزه علمیه نجف در گفت وگو با آیت الله ایروانی

سید مرتضی ابطحی

آیت الله شیخ محمدباقر ایروانی از استادان برجسته حوزه علمیه نجف 
است. این فقیه ۶۵ ساله عراقی نزد مراجع و فقهای بزرگی چون حضرات 
آیات عظام خویی، شهید صدر و سیستانی درس خوانده و سال هاست 
که در حوزه های نجف و قم به تدریس مشغول است. آیت الله ایروانی 
در دوران جنگ ایران و عراق مجبور به هجرت به ایران شد. از ایشان 
کتاب هایی در زمینه فقه، اصول، رجال و تفسیر منتشر شده است. با 
وی درباره وضعیت حوزه نجف در دوره معاصر به گفت وگو نشستیم.
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جز نزدیکان خودم خبر ندادم. در عین 

حال آنقدر وضعیت مضطرب کننده بود 

که حتی وقتی سوار هواپیما شدم، باز هم 

نگران بودم. تا اینکه به ترکیه رسیدم و کمی 

آرامش گرفتم.

   چه مدت در ایران بودید؟

از آن زمان تا سقوط نظام صدام در 

ایران ماندم.

   چرا به نجف بازگشتید؟

به هر حال حوزه به ما نیاز داشت و به 

همین دلیل ما که ۶ یا ۷ نفر از از فضالی 

حوزه نجف بودیم، به آنجا بازگشتیم تا 

حوزه را احیا کنیم. اگر در قم می ماندیم، 

باید این سؤال از ما پرسیده می شد که 

شما که فرزندان نجف بودید چرا در 

قم ماندید؟! البته پس از بازگشت هم 

وضعیت هنوز تثبیت نشده بود و تا مدتی 

صدای درگیری ها و تیراندازی ها وجود 

داشت که -شکر خدا- به تدریج این 

مسائل هم رفع شد و وضعیت نجف 

به ثبات رسید.

    بعد از صدام وضعیت حوزه نجف 

یابی می کنید؟ را چگونه ارز

در حال حاضر می توانم بگویم که 

حوزه به تدریج و نه با قدرت، به سمت 

بهتر شدن حرکت می کند. حوزه نجف به 

طالب و فضال و مدرسین بیشتری نیاز 

دارد که بیشتر بتوانند از طلبه کار بکشند. 

مثال من درسی دارم که طالب زیادی در 

آن حاضر می شوند اما من نمی توانم زیاد 

بر آنان سخت بگیرم. البته اگر شاگردان 

انگشت شمار باشند می شود، ولی وقتی 

تعداد زیاد شد، این کار نمی شود. در 

عین حال وضعیت حوزه نجف به سمت 

بهتر شدن حرکت می کند و هر کس وارد 

نجف شود، حیات حوزه را حس می کند. 

این مسأله را من از کسانی که به نجف 

می آیند سؤال می کنم و آنها نظر مثبتی در 

این زمینه دارند.

   آیا در نجف گروه های تخصصی 

یا مؤسسات دینی هم در زمینه علوم 

اسالمی شکل گرفته که به صورت 

جدی کار کنند؟

این مسئله، در واقع فرق اساسی بین حوزه 

نجف و حوزه قم است. دو عامل مهم، حوزه 

نجف را تحت تأثیر خود قرار داده است. عامل 

اول عدم ثبات وضعیت سیاسی اجتماعی در 

این مدت در عراق است که هنوز به استقرار 

کامل نرسیده و این مسأله حوزه نجف را 

تحت تأثیر قرار می دهد و در نتیجه دولتی 

در ورای حوزه وجود ندارد. و تنها مرجعیت 

و فضال هستند که پشتیبان حوزه محسوب 

می شوند، نه بیشتر از آن. این مسأله در مورد 

حوزه قم وجود ندارد. شکر خدا در قم ثبات 

سیاسی اجتماعی هست و دولت هم پشتیبان 

حوزه است و به این واسطه حوزه می تواند 

در برخی مسائل عمل کند.

 حوزه به ما نیاز داشت و به 

همین دلیل ما که ۶ یا ۷ نفر از از 

فضالی حوزه نجف بودیم، به آنجا 

بازگشتیم تا حوزه را احیا کنیم. اگر 

در قم می ماندیم، باید این سؤال از 

ما پرسیده می شد که شما که فرزندان 

نجف بودید چرا در قم ماندید؟
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عامل دوم آن است که حوزه نجف 

مبتنی بر حالت بسیطی که شیخ انصاری 

پایه گذارش بوده باقی مانده، و فضال و 

مرجعیت از نظام مندی و تنظیم حوزه 

اجتناب می کنند. به این معنا که هر کس 

می تواند هر درسی که خواست را تدریس 

کند. درس فقه، اصول، تفسیر و حتی 

فلسفه و هیچکس مانع شما نخواهد 

شد، اما این مسأله به صورت یک قاعده 

درنخواهد آمد و یک قضیه رسمی نخواهد 

شد. نکته دیگری که باید اضافه کنم این 

است که فضال هنوز به کثرت نرسیده اند 

و از این جهت هم تفاوت وجود دارد. 

مثال من و تعدادی دیگر، در زمینه فقه و 

اصول کار می کنیم. بعضی دیگر فلسفه 

هم تدریس می کنند و »بدایة الحکمة« و 

»نهایة الحکمة« را برای طالب می گویند. 

اما اینکه به صورت تخصصی و حرفه ای 

مثال در زمینه تاریخ، تفسیر و عقاید، به 

صورت قوی مراکزی وجود داشته باشد، 

هنوز اینها وجود ندارد. ولی هر کسی که 

بیاید و بخواهد تدریس کند، مشکلی در 

این زمینه وجود ندارد؛ مادامی که این 

مسأله از شکل نظام سنتی خارج نشده و 

نخواهد به صورت قاعده دربیاید.

   یعنی سعی در حفظ نظام سنتی 

است.

بلی، ولی هیچکس هم مانع کارهای 

شخصی نخواهد شد. باید توجه داشته 

باشید که در حوزه قم، قدرت برتری وجود 

دارد که گاهی از برخی حرکات منع می کند، 

ولی در نجف این مسأله وجود ندارد. ولی 

خود شخص متوجه می شود که اگر بخواهد 

وارد برخی حوزه های خاص شود، از سوی 

کلیت حوزه طرد خواهد شد.

   تفاوت روش فقهی و اصولی قم 

و نجف را در چه چیزی می بینید؟ آیا 

اساسا به چیزی به عنوان مکتب فقهی 

ید؟ و اصولی نجف و قم اعتقاد دار

من تفاوتی در این دو نمی بینم. حداکثر 

این است که یک فقیه با فقیه دیگر به 

لحاظ مشرب و مذاق فقهی اصولی اش 

تفاوت دارد. مثال االن عادتا طالب و 

فضال در نجف، فارغ التحصیل مدرسه 

سید خویی هستند و بر اساس روش او 

تربیت شده اند و بر همین اساس هم عمل 

می کنند و رویکرد دیگری وجود ندارد که 

مغایر با این رویکرد باشد. البته بعضی 

تفاوت ها بین مشرب حوزه قم و مشرب 

حوزه نجف هست، ولی این مسأله ناشی 

از اختالف سبک خود استاد است و این 

اختالف به لحاظ نفس حوزه نیست. به 

 حوزه نجف مبتنی بر 

حالت بسیطی که شیخ انصاری 

پایه گذارش بوده باقی مانده، و 

فضال و مرجعیت از نظام مندی و 

تنظیم حوزه اجتناب می کنند.

 در حال حاضر می توانم 

بگویم که حوزه به تدریج و نه با 

قدرت، به سمت بهتر شدن حرکت 

می کند. حوزه نجف به طالب و 

فضال و مدرسین بیشتری نیاز دارد که 

بیشتر بتوانند از طلبه کار بکشند.
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همین دلیل من معتقدم که یک مسلک 

بیشتر وجود ندارد که آن هم روش سید 

خویی و شیخ نائینی است که از بزرگان 

فقها و اصولیین نجف به دست آمده 

است. این روش بر حوزه نجف غلبه 

دارد و از گذشته تا امروز هم وضعیت 

به همین شکل بوده است.

ولی در حوزه قم، بیشتر روش آقای 

بروجردی غلبه داشته است که آقای 

بروجردی روش خاصی در فقه خود داشته 

که به کلمات عامه و نظرات شان توجه 

می کرده است و این روش بر شاگردانش 

هم تأثیر گذاشته است. ولی این اختالف 

خود فقه نیست، بلکه اختالف روش بین دو 

استاد است که ممکن است حتی در یک 

مکان واحد هم اتفاق بیفتد. در هر حال 

من نمی توانم این مسأله را تفاوت بین دو 

مکتب و دو حوزه بدانم، بلکه تفاوت تنها 

در روش دو استاد است که بر شاگردان هم 

تأثیر خود را می گذارد.

   پس در حوزه نجف هنوز روش 

یت دارد. آقای خویی محور

بله. البته تهذیب و تکمیل هایی هم 

صورت گرفته است و تعمیق پیدا کرده 

است ولی در اساس تفاوتی ندارد. حتی 

روش شهید صدر در فقه و اصول، همان 

طریقه است ولی فرق های جزئی و جانبی 

دارد که نمی توان ایشان را صاحب یک 

مکتب مجزا دانست.

   آیا تجربه دوره صدام یا تجربه ۳۰ 

ساله جمهوری اسالمی، بر روش فقهی 

فضالی نجف تأثیر گذاشته است؟

برخی مسائل جدید به وجود آمده اند. مثال 

در باب قضاوت، روش هایی برای اثبات 

مطرح شده است که باید از آنها بحث 

شود و ممکن است یک فقیه، مسأله ای را 

بپذیرد و دیگری آن را رد کند. اما از آنجا 

که در عراق، اصل امر قضاوت در دست 

حوزه نیست و حوزه هم از این جهت کامال 

دور از حکومت است، بنابراین آرای فقها 

در این مسأله چندان بروز پیدا نمی کند. 

به خالف حوزه قم که قضاوت به دست 

حوزه است و در نتیجه آرای حوزه در عمل 

به کار برده می شود. بنابراین الزم است که 

درباره این مسائل بحث شود.

   مسائل سیاسی، فرهنگی و 

اجتماعی ایران تا چه اندازه در حوزه 

نجف پیگیری می شود؟

در حقیقت امروزه چیزی برای مخفی 

ماندن وجود ندارد و هر اتفاقی که در 

 باید توجه داشته باشید که 

در حوزه قم، قدرت برتری وجود 

دارد که گاهی از برخی حرکات منع 

می کند، ولی در نجف این مسأله 

وجود ندارد.

 ولی در حوزه قم، بیشتر روش 

آقای بروجردی غلبه داشته است 

که آقای بروجردی روش خاصی در 

فقه خود داشته که به کلمات عامه 

و نظرات شان توجه می کرده است 

و این روش بر شاگردانش هم تأثیر 

گذاشته است.



58

نسخه مکتوب   - شماره   14
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

58

قم می افتد، بالفاصله اخبار آن از طریق 

شبکه های ماهواره ای و اینترنت به نجف 

می رسد و همه از این مسائل مطلع 

می شوند. البته این مسأله هم اختصاص 

به ایران ندارد و اخبار همه دنیا در نجف 

به اندازه کافی پیگیری می شود.

   در خصوص ارتباط با حوزه قم 

و انتقال افکار یا طالب و فضال، این 

یابی می کنید؟ ارتباط را چگونه ارز

به این معنا در حقیقت من هیچ دوری 

بین دو حوزه نمی بینم. ولی در عین حال 

اینکه دقیقا تمام مسائل قم به نجف منتقل 

شود یا تمام مسائل نجف به قم منتقل شود، 

چنین چیزی وجود ندارد. همینطور که 

االن در ایران، در اصفهان و قم و مشهد 

هم به همین شکل است و تمام وقایع به 

آنجا انتقال پیدا نمی کند.

   علما و مراجع نجف، وضعیت 

ایران را چگونه می بینند؟

هر کسی نظر خودش را دارد و لزوما آن 

را اظهار نمی کند، ولی آنچه مهم است 

این است که مراجع نجف مخالفت شان 

را اظهار نمی کنند. زیرا در اینجا دولتی 

است که این هم دولت ما است.

   مسائل فکری ایران مثل حرف های 

دکتر سروش هم در نجف بازتابی دارد؟

در حیطه عمومی حوزه، هنوز این 

مسائل چندان مطرح نشده است. در 

حقیقت این مسأله، ناشی از این است 

که هنوز افراد کافی برای انتشار این 

مباحث در دانشگاه ها وجود ندارند. 

اگرچه افرادی هم که در نقد این مباحث 

کار کرده اند، در نجف وجود دارند و 

برخی مطالبی را هم نوشته اند و در این 

زمینه کتاب دارند، ولی هنوز به این 

شکل ایران درنیامده است. شاید وقتی 

وضع سیاسی عراق ثبات پیدا کند، آفاق 

اینگونه افکار باز شود و نوبت به بررسی 

افکار روشنفکرانی همچون سروش و 

غیر سروش برسد. اما شکر خدا در حد 

جدی وجود ندارد و فقط به صورت 

اجمالی هست. در حوزه هم در حال 

حاضر بررسی اینگونه مسائل بستگی به 

عالئق خود طلبه دارد. برخی از طالب 

مطالعات و مراجعاتی دارند و حتی یکی 

از این طالب کتابی در رد افکار سروش 

پیش من آورد. ولی اینگونه حرکات بیش 

از یک حرکت فردی نیست و به صورت 

جریان درنیامده است، زیرا در حقیقت 

این فکر هنوز به صورت قوی به حوزه 

نجف وارد نشده که از جانب حوزه هم 

رد قوی الزم باشد.

   مراجع در سیستم اداره حوزه 

نجف تا چه اندازه نقش دارند؟

در قم در حقیقت پشت مرکز مدیریت 

حوزه، دولت اسالمی قرار گرفته است، 

ولی در آنجا چنین چیزی وجود ندارد. 

برخی مسائل جدید به وجود 

آمده اند. مثال در باب قضاوت، 

روش هایی برای اثبات مطرح شده 

است که باید از آنها بحث شود و 

ممکن است یک فقیه، مسأله ای را 

بپذیرد و دیگری آن را رد کند.
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بنابراین تأسیس مرکز مدیریت حوزه به این 

شکل در آنجا ممکن نیست. مدیریت نیاز 

به قدرت دارد و مرجعیت به تنهایی هم 

نمی تواند چنین سیستم اجرایی را داشته 

باشد و این کار نیاز به قدرت دارد. البته 

امتحانات به صورت قدیمی وجود دارد، 

ولی مدیریتی به صورتی که در اینجا وجود 

دارد در آنجا نیست. در عین اینکه کمال 

احترام برای حوزه وجود دارد، اما کسی 

پشت حوزه نیست و بنابراین مدیریت به 

این شکل هم منتفی است.

   فقه مقارن در نجف چقدر مطرح 

است؟

فقه مقارن، در حقیقت در قم معنا 

پیدا می کند، زیرا برادران سنی ما به قم 

می آیند و یا در اینجا درس می خوانند و یا 

اینکه درخواست می کنند که افرادی را به 

کشورهای شان بفرستیم. بنابراین نیاز به فقه 

مقارن احساس می شود. ولی این مسأله 

در نجف به این شکل وجود ندارد تا نیاز 

به فقه مقارن احساس شود. حوزه نجف 

هنوز نیاز به این مسأله را حس نمی کند. 

حتی در قم هم این مسأله فقط در بعضی 

مدارسی که طالب شان برای تبلیغ به 

کشورهای دیگر می روند وجود دارد و در 

متن حوزه دیده نمی شود.

   تأثیر حوزه نجف بر خود عراق را 

تا چه اندازه می بینید؟

مردم، تابع حوزه و مرجعیت هستند و 

عقیده محکمی به مرجعیت دارند. در یک 

کلمه می توانم بگویم حوزه و مرجعیت توان 

آن را دارد که انقالب کند! ولی بحمدالله 

حوزه کاری جز آمادگی انجام نمی دهد. 

در جریانات اخیر دیدیم که آقای سیستانی 

چگونه توانست از عراق محافظت کند 

و اگر حکمی که از جانب ایشان صادر 

شد نبود، حکومت ساقط می شد و همه 

چیز به روز اول بازمی گشت. این را برای 

تاریخ و واقعیت می گوییم و ایشان با این 

حرکت، قدرت مرجعیت را به دنیا نشان 

داد. یعنی می بینند که مردی در خانه اش 

نشسته است و چیزی جز یک سخن کوتاه 

نمی گوید، ولی این سخن در همگان تأثیر 

می کند. این نعمتی از جانب خدا است.

   مراجع دیگر چطور؟

مراجع دیگر موضعی در مخالفت با 

موضع آقای سیستانی نمی گیرند. البته 

ممکن است انتقادات و اختالفاتی باشد، 

ولی برای حفظ ظاهر، اختالفات بروز 

داده نمی شود. بنابراین من نمی خواهم 

بگویم که در حوزه نجف همه به یک 

صورت فکر می کنند و افکار همه متحد 

است. نه! آزادی عقیده وجود دارد. ولی 

کسی که نظر مخالف دارد، این نظر را 

ابراز نمی کند و تالش می کند تا وحدت 

کلمه حفظ شود و به همین دلیل اختالف 

بروز پیدا نمی کند.

   چه عواملی را در موفقیت آقای 

سیستانی مؤثر می دانید؟

دو یا سه عامل در موفقیت آقای سیستانی 

مؤثر است. اول اینکه او مردی عاقل 

است و تصرفات وی نیز از ابتدا عقالنی 

و مقبول بوده است. عامل دوم آنکه او در 

خانه خود نشسته است و زیاد با عالم 

خارج در ارتباط نیست، ولی در عین 

حال از اتفاقات بیرون خبر دارد. او زیاد 



60

نسخه مکتوب   - شماره   14
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

60

مطالعه می کند و از زمان سابق هم من 

مطلع بودم که همینطور بود و زیاد کتاب 

می خواند و برای فهم وقایع دنیا تالش 

می کرد. از همین جهت متوجه وضعیت 

دنیا هست و با آن غریب نیست. و عامل 

سوم این است که مردم از او جز استقامت 

و صالح ندیده اند. بنابراین ارتباط مردم 

و مرجعیت قوی مانده است. البته پیش 

از آقای سیستانی هم این مسأله وجود 

داشت، اما وضعیت حکومت به گونه ای 

بود که اجازه بروز و ظهور این ارتباط 

را نمی داد. این وضعیت منع حکومت 

برداشته شده است، بنابراین مردم ترسی 

ندارند و احترام شان را به مرجعیت 

نشان می دهند. االن اگر شما به نجف 

بروید، هر روزه تعداد زیادی از مردم را 

می بینید که برای دیدار با آقای سیستانی 

صف کشیده اند و البته به دلیل مسائل 

امنیتی، این امکان برای همه آنها وجود 

ندارد. از همین رو همین دیدارها هم با 

احتیاط کامل صورت می پذیرد. ممکن 

است عوامل دیگری هم باشد که االن 

در ذهنم نباشد.

   اما خود آقای سیستانی در همه 

مسائل ورود نمی کند.

این هم از مقتضای عقل است. دخالت 

زیاد موجب اشتباهات بیشتر می شود. 

الزم نیست که در همه امور دخالت 

کنند، بلکه تنها در امور مهم و اساسی 

دخالت می کنند. مثال ایشان در مسائل 

قانون اساسی یا انتخابات دخالت 

می کنند و مردم را ارشاد می کنند. پس 

دخالت های آقای سیستانی خیلی کم 

است ولی در عین حال همین ها در زمان 

مناسب صورت می گیرد. نکته دیگری را 

هم نباید فراموش کرد که پس از انقالب 

۱۹۲۰، طریقه معهود از علمای نجف 

این بوده که در کارهای سیاسی دخالت 

نکنند. اما عملکرد آقای سیستانی، یک 

کار جدید و انقالبی علیه وضع پیشین 

محسوب می شود و از آقای سیستانی 

اصال متوقع نبود که حتی همین اندازه 

در کارهای سیاسی به این شکل دخالت 

کنند. بنابراین دخالت های ایشان کم و 

در عین حال عقالنی است.

   در عین حال به نظر نمی رسد که 

ایشان چندان به دنبال هژمونی حوزه 

و فقها باشد.

وضعیت عراق با ایران متفاوت است و 

عراق مانند ایران نیست که بشود رأی خود 

را بر همه واجب کرد. البته این مسأله الاقل 

در مورد مسأله قضاوت مطرح شده است و 

در اذهان این مسأله وجود دارد و تالش هایی 

هم صورت پذیرفته است که نیاز به زمان 

دارد. ولی اجرای آن نیاز به افرادی دارد که 

در این زمینه کار کنند. مثال قضاتی که در 

این زمینه کار کنند که تأمین نیروی کافی 

کار ساده ای نیست. اینجا دولت و قدرت 

وجود دارد و این کار ممکن است، ولی 

آنجا این امکانات وجود ندارد.

 مراجع دیگر، در مخالفت با 

آقای سیستانی موضع نمی گیرند. 

البته ممکن است انتقادات و 

اختالفاتی باشد، ولی برای حفظ 

ظاهر، بروز داده نمی شود.
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یاسر طباع که بخش اعظم کتاب کار 

اوست، دکترای خود را در تاریخ هنر 

در سال ۱۳۶۲ش./۱۹۸۲م. از دانشگاه 

نیویورک اخذ کرده و از آن سال دروس هنر 

اسالمی، ساختمان و مدیریت شهری را در 

دانشگاه های برجسته تدریس نموده است. 

وی همچنین دو کتاب )با عنوان های: 

 Constructions of Power and Piety

 and )۱۹۹۷(in Medieval Aleppo

 The Transformation of Islamic Art

 )۲۰۰۱(during the sunni Revival

در زمینه تاریخ معماری و هنر اسالمی 

منتشر نموده است.

سابرینا مروین نیز از محققان ارشد مرکز 

تحقیقات علمی ملی فرانسه است که ۱۰ 

سال در خاورمیانه سکونت داشته و به تحقیق 

پرداخته است. وی تحقیقات مختلفی 

درباره وضعیت تشّیع معاصر و خصوصا 

علمای شیعه انجام داده که برخی از این 

کارها به عربی و برخی دیگر به زبان های 

فرانسه و انگلیسی منتشر شده اند. به عالوه 

خانم مروین در بین پژوهشگران ایرانی 

نیز شناخته شده است. او اگرچه کتابی 

 The Shi’a Worlds And« با عنوان

Iran« )دنیاهای شیعه و ایران( را در سال 

۲۰۱۰ منتشر کرده، اما محققان ایرانی 

بیشتر وی را با کاری که در زمینه تحریفات 

عاشورا و مقابله علمای جبل عامل با آن 

کرده می شناسند. این اثر معروف مروین 

با عنوان »مبارزه علمای اصالح طلب 

لبنان با تحریفات عاشورا« در سال ۱۳۸۷ 

توسط حسن فرشتیان به فارسی برگردان 

شد. آنطور که خانم مروین در گفت وگو 

به سوی »نجف؛ دروازه حکمت«
معرفی و نقد کتاب

 Najaf, the Gate of( »کتاب »نجف؛ دروازه ی حکمت
wisdom(  به صورت همزمان به زبان های عربی و انگلیسی 
بر روی سایت یونسکو قرار گرفته و امکان دریافت آن 
برای خوانندگان فراهم شده است. این کتاب جدید که 
توسط دو متخصص تاریخ هنر اسالمی و تاریخ معاصر 
شیعه یعنی یاسر طباع و سابرینا مروین نوشته شده، سعی 
دارد شهر نجف را به عنوان یکی از شهرهای مهم دنیا که 
شناخت آن برای هر تحصیل کرده ای مهم است به خواننده 

معرفی کند.
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با شماره اول ماهنامه تقریرات گفته، وی 

قرار است در سال جدید نیز کتابی درباره 

تاریخ نجف منتشر نماید.

   نمای کلی کتاب

»نجف؛ دروازه حکمت« مقدمه ای برای 

آشنایی با یکی از مقدس ترین شهرهای 

دنیا یعنی شهر نجف است. کتاب در 

۲۰۰ صفحه تنظیم شده و نسخه کاغذی 

آن با قیمت ۵۵ یورو به فروش می رسد. 

در مقدمه این کتاب ضمن ابراز تعجب از 

بی اطالعی قشر تحصیلکرده غربی از شهر 

نجف آمده است: »عجیب است که شهر 

نجف بین تحصیل کردگان غیرمتخصص 

غربی چندان شناخته شده نیست«. )ص ۱۰(

آنچه این کتاب را برای خواننده ناآشنا 

با نجف جذاب تر می کند، ۱۲۰ تصویر 

از نجف است که به صورت اختصاصی 

توسط اریک بونییر گرفته شده است. متن 

کتاب نیز روان و خالی از اصطالحات 

تخصصی است و اطالعات کلی را در 

اختیار خواننده قرار می دهد. متن کتاب 

توسط دو نویسنده ای که پیشتر درباره شان 

سخن گفته شد تنظیم شده است. البته 

خانم سابرینا مروین تنها فصل چهارم 

این کتاب که به وضعیت علمای شیعه 

در نجف می پردازد و یکی از توضیحات 

تصاویر این کتاب را تنظیم نموده است.

یاسر طباع و سابرینا مروین و عکاس گروه 

یعنی اریک بونییر در خالل تنظیم متن کتاب 

سفری به نجف داشتند و از نزدیک برخی 

مطالب را گردآوری کرده اند. طبعا حضور 

مستقیم نویسندگان در نجف در طول دو 

سال تألیف این کتاب، و ارتباط از نزدیک با 

نجف و ارتباط با علمای نجف تأثیر خوبی 

بر درک موضوع داشته است. تأثیری که به 

وضوح در سرتاسر کتاب قابل لمس است و 

به عالوه از خالل نوشته هایی که به صورت 

مجزا و کوتاه در ارتباط با برخی تصاویر 

آمده است نیز این ارتباط از نزدیک بیشتر 

احساس می شود. )ص ۱۱( خود نگارندگان 

نیز تصریح می کنند که این ارتباط مستقیم 

با نجف، بر باال رفتن درک شان از نجف 

تأثیر مستقیم گذاشته است. )ص ۱۸۳(

متن و تصاویر این کتاب، تاریخ شهر 

نجف تا امروز را با توجه به سبک شهری، 

زیارتگاه های اصلی و وضعیت مردمی آن 

تبیین می کند. این مجموعه همچنین نگاهی 

به شعائر شیعی از زیارت تا عزاداری و تدفین 

در قبرستان وادی السالم دارد و نجف را 

به عنوان مرکز علمی تشیع و مراجع دینی 

مورد بررسی قرار می دهد.

 یاسر طباع که بخش 

اعظم کتاب کار اوست، دکترای 

خود را در تاریخ هنر در سال 

۱۳۶۲ش./۱۹۸۲م. از دانشگاه 

نیویورک اخذ کرده و از آن سال 

دروس هنر اسالمی، ساختمان و 

مدیریت شهری را در دانشگاه های 

برجسته تدریس نموده است.

»نجف؛ دروازه حکمت« 

مقدمه ای برای آشنایی با یکی از 

مقدس ترین شهرهای دنیا یعنی شهر 

نجف است. کتاب در ۲۰۰ صفحه 

تنظیم شده و نسخه کاغذی آن با قیمت 

۵۵ یورو به فروش می رسد. 
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این کتاب در شش فصل و یک خاتمه 

تنظیم شده است که فصول کتاب بدین 

شرح است:

   فصل اول: توپوگرافی و تاریخ نجف

   فصل دوم: شهر نجف: نقشه شهری، 

وضعیت شهرنشینی و جمعیت شناسی

   فصل سوم: ساختمان های دینی در 

نجف و کوفه

   فصل چهارم: باب علم

   فصل پنجم: زیارت نجف و شعائر شیعی

   فصل ششم: سفر آخر؛ تدفین و زیارت 

در وادی السالم

در مقدمه تصریح می شود که این کتاب 

برای خواننده عام تنظیم شده است و از همین 

رو مؤلفان سعی کرده اند که حاشیه های 

کتاب را به حداقل کاهش دهند )ص ۱۲(. 

آنطور که تصریح شده، »هدف این کتاب 

شناساندن نجف و عظمت آن است به همه 

تحصیلکردگانی است که به تاریخ عراق 

و خاورمیانه و فرهنگ این دو و معتقدات 

دینی در آنها توجه دارند.« نگارندگان ابراز 

امیدواری می کنند که »در ورای این کتاب، 

خواننده غربی غیرمسلمان، راهنمایی کوتاه، 

و روشن و بی طرف را در پیش رو داشته 

باشد که ابعاد مختلف نجف را برایش 

روشن کند: وجهه تاریخی آن، و نجف 

به عنوان یک شهر زنده…« )ص ۱۰(.

   از البه الی نوشته ها

فصل اول پیش از همه به گذشته تاریخی 

شهر نجف می پردازد. مؤلف در تبیین این 

مسأله از دو ابزار توپوگرافی و اخبار تاریخی 

بهره می برد. وضعیت جغرافیایی شهر نجف به 

واسطه وجود یک تپه و دریاچه ای در نزدیکی 

آن، مکان مناسبی برای زندگی محسوب 

می شده است. به لحاظ تاریخی نیز نگارنده 

منشأ تاریخی قوام شهر نجف را به وجود 

یک قبرستان مهم تاریخی بازمی گرداند که 

پیش از دفن امیرالمؤمنین علی)ع( وجود 

داشته است. نگارنده ضمنا در این فصل، 

تاریخ شهر نجف را به اختصار از ابتدا تا 

دوره معاصر آورده است.

فصل دوم کتاب به ساختار شهری نجف 

می پردازد. قسمت اصلی این بخش به بررسی 

ساختار شهری، ساختار قدیم نجف پرداخته 

و مختصری نیز درباره ساختار بخش جدید 

شهر که امروزه بخش بزرگ تر آن را تشکیل 

می دهد سخن به میان آمده است. ساختار 

شهری امروزی نجف از هسته مرکزی و 

فضای اطراف آن تشکیل شده است. هسته 

مرکزی از چهار محله تشکیل شده که اطراف 

حرم حضرت علی)ع( را پوشش می دهد. 

نویسنده توضیح می دهد که اطراف هسته 

مرکزی شهر برای حفاظت از آن، دیواری 

این مجموعه همچنین 

نگاهی به شعائر شیعی از زیارت تا 

عزاداری و تدفین در قبرستان وادی 

السالم دارد و نجف را به عنوان 

مرکز علمی تشیع و مراجع دینی 

مورد بررسی قرار می دهد. 

فصل اول پیش از همه 

به گذشته تاریخی شهر نجف 

می پردازد. مؤلف در تبیین این 

مسأله از دو ابزار توپوگرافی و اخبار 

تاریخی بهره می برد. 
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بزرگ کشیده شده بود. این دیوار که شهر 

نجف را به مانند قلعه ای درمی آورد، پنج 

دروازه داشت که به شهرهای اطراف نجف 

منتهی می شد. دروازه شمالی به کربال و 

بغداد، دروازه شرقی به کوفه، دروازه جنوبی 

به بصره، دروازه غربی به بحر نجف و وادی 

السالم، و پنجمین دروازه هم در میانه درِ  

جنوبی و غربی واقع شده است. )ص ۹۹( 

و تمامی راه های ورودی شهر نیز به حرم 

حضرت علی)ع( ختم می شود.

بخش دیگری از این فصل به مسأله »مردم 

و تغییرات جمعیت شناسی« می پردازد. 

نگارنده در این قسمت به سراغ گزارش های 

تاریخی می رود. بر اساس این گزارش ها، 

جمعیت نجف از حدود ۵۰۰ نفر در سال 

۱۰۱۲هـ.ق/ ۱۶۰۴م. به ۷۰۰ هزار نفر در 

زمان فعلی رسیده است. )ص ۵۷( طبعا 

وضعیت جغرافیایی شهر نیز بر اساس 

همین رشد شهر، توسعه یافته و امروزه شهر 

کوفه در نجف ادغام شده  است.)ص ۶۰(

بخش دیگری از این فصل به بررسی 

»سوق الکبیر« )بازار بزرگ( اختصاص 

دارد که مرکز اصلی تجارت نجف محسوب 

می شود. بازاری که در اواخر نیمه اول قرن 

بیستم در دو طبقه تجدید بنا شد. این بازار 

از دِر ساعت حرم حضرت علی)ع( آغاز و 

به میدانی ختم می شود که نام آن »میدان« 

است )ساحة المیدان(. )ص ۶۳( در عین 

حال چینش و نزدیکی و دوری به حرم، در 

میان خود بازارها بر اساس نوع خدمات و 

میزان تمیزی و کثیفی تنظیم شده  است. 

مثال بازارچه های طال، کتاب و عطر به حرم 

نزدیکند، بازارچه پارچه، خیاطی و زیورآالت 

زنانه در میانه و بازارچه های مربوط به اطعمه 

و گوشت، دورتر از آنها قرار دارند. )ص ۶۵(

»معماری دینی در نجف و کوفه« عنوان 

سومین فصل کتاب است. این فصل به طور 

خاص به معماری حرم حضرت علی)ع( 

می پردازد و مراحل تاریخی این بنای مذهبی 

را بررسی می کند و سپس نظام هندسی آن 

را مورد دقت قرار می دهد. مساجد کوفه و 

سهله دو بنای مهم مذهبی دیگر هستند که 

با همین رویکرد مورد توجه نگارنده قرار 

گرفته اند. بخش های این فصل عبارتند از: 

»حرم: تسلسل زمانی برای تکوین حرم 

شریف علوی« که به تاریخچه تأسیس 

حرم و تغییرات آن اشاره می کند، »تصویر 

امروزی حرم« که وضعیت فعلی ظاهر حرم 

را شرح می دهد و متذکر می شود که قسمت 

مرکزی حرم امروزی با آنچه که در قرن نهم 

میالدی توسط بیرکهارت ثبت شده است 

تفاوتی ندارد )ص ۸۷(. کتیبه های حرم 

فصل دوم کتاب به ساختار 

شهری نجف می پردازد. قسمت 

اصلی این بخش به بررسی ساختار 

شهری، ساختار قدیم نجف 

پرداخته و مختصری نیز درباره 

ساختار بخش جدید شهر سخن به 

میان آمده است. 

»معماری دینی در نجف و 

کوفه« عنوان سومین فصل کتاب 

است. این فصل به طور خاص به 

معماری حرم حضرت علی)ع( 

می پردازد و مراحل تاریخی این بنای 

مذهبی را بررسی می کند.
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نیز موضوعی هستند که مورد توجه قرار 

می گیرند. این کتیبه ها در سه بخش بررسی 

می گردند: ۱- کتیبه های حرم و اجزاء آن از 

خارج حرم به داخل ۲- صحن حرم و ایوان 

اصلی ۳- تزئین های ضریح و کتیبه های 

نقش بسته بر عناصر آن. )ص ۸۷(

»بقاع دینی در کوفه« عنوان بخش سوم این 

فصل است که به بررسی ساختار و تاریخ 

معماری »مسجد کوفه« می پردازد و پس 

از آن به »خانه امام علی«، »مسجد سهله« 

و »مساجد و مقامات دیگر« نیز اشاره ای 

کوتاه می شود. آخرین مطلب این فصل 

بخشی کوتاه است با عنوان »پایگاه های 

دینی شیعی و اهمیت عمومی آن« که به 

بررسی منابع اصلی مالی این اماکن دینی 

می پردازد و متذکر می شود که بر اساس 

اطالعات تاریخی، بیشترین کمک ها برای 

تحکیم بناهای مذهبی شیعی نجف، از 

ایران، امپراتوری عثمانی، عراق و دست آخر 

هندوستان جذب می شده است. )ص ۱۰۶(

فصل چهارم کتاب با عنوان »باب العلم« 

)دروازه علم( به جایگاه حوزه علمیه نجف 

می پردازد. این فصل با مقدمه ای درباره 

وضعیت روحانیون و دروس آنان در نجف 

آغاز شده و به سیر تاریخی حوزه نجف و 

روند حضور علمای نجف در جریان های 

سیاسی و اجتماعی اشاره ای گذرا می کند. 

سپس مراحل تحصیل و نظام تحصیلی در 

حوزه علمیه نجف را توضیح می دهد. این 

فصل در عین حال چند بخش مجزا نیز 

دارد. بخش اول با عنوان »مسافرت و طلب 

علم« به مشقت هایی که طالب علم برای 

مسافرت به نجف، و در طول تحصیل در 

این شهر تحمل می کرده اند اشاره می کند 

کید می کند: »هنوز اندیشه غالب در  و تأ

حوزه این است که طلب این علم باید یک 

فداکاری خالص باشد که هیچ غرضی جز 

اکتساب معرفت نداشته باشد«. )ص ۱۱۶( 

اینگونه است که بحث به مسأله مرجعیت 

می رسد. در طول سال های طوالنی تحصیل 

و در پی تالش های هر روزه طالب، برخی 

از طالب از دیگران پیشی می گیرند و مرجع 

تقلید می شوند. یکی از شروط مرجعیت 

در کنار تقوی و عدالت، »اعلمیت« است 

و اعلمیت را می شود از تعداد شاگردان 

یک استاد فهمید. البته این تنها راه نیست 

و آنطور که نگارنده اشاره می کند، آیت الله 

سیستانی امروزه اگرچه درسی برگزار نمی کند 

اما تعداد زیادی به اعلمیت او معترفند و 

او امروزه بیشترین مقلدین شیعه را دارد. 

)ص ۱۱۹( نگارنده همچنین به این نکته 

متذکر می شود که نظام متمرکز مرجعیت 

از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 

که تلگراف به عنوان یک وسیله ارتباطی 

مهم ظهور پیدا کرد، نجف را به مرکز دنیای 

شیعه تبدیل نمود. )ص ۱۲۰(

»حوزه و چالش های دوره معاصر: سیاست 

و نوگرایی« عنوان سرفصل دیگری از این 

بخش است که به تحوالت سیاسی عراق 

و اوج گیری و افول حرکت های سیاسی در 

حوزه نجف می پردازد. روندی که با اشغال 

عراق توسط انگلیس آغاز و در انقالب ۱۹۲۰ 

به اوج رسید، اما چندی بعد در سال ۱۹۲۳ 

با تبعید مراجع ثالث نجف به ایران به طور 

ناگهانی، سرکوب شد و پس از بازگشت این 

مراجع نیز دیگر به حالت قبل برنگشت. )ص 

۱۲۱( از اواخر نیمه اول قرن بیستم با تقویت 

گرایش های مارکسیستی در عراق، حوزه نجف 

نیز تحت تأثیر قرار گرفت و برخی علما در 
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مقابل این جریان ایستادگی کردند. اما تقویت 

حزب بعث در عراق مشکالت جدیدی را 

برای حوزه نجف به دنیال داشت. در ادامه 

این بحث، نگارنده به مسأله اصالحات 

نظام آموزشی حوزه می پردازد و حرکت هایی 

همچون »منتدی النشر«، »کلیة الفقه« را 

مورد توجه قرار می دهد و اشاره ای نیز به 

وضعیت حیات دوباره حوزه نجف پس از 

سقوط صدام می کند. نگارنده ضمن اشاره ای 

به وضعیت  مرجعیت دینی فعلی در نجف، 

این فصل را با ذکر برخی خاندان های بزرگ 

نجفی به پایان می رساند. )ص ۱۳۱(

عنوان فصل پنجم »زیارت نجف اشرف 

و شعائر شیعی« است. این فصل همان طور 

که از نامش پیداست، به وضعیت عزاداری 

شیعیان و مسأله زیارت می پردازد و و سعی 

می کند پا را از ظاهر احساسی این شعائر که 

توجه خبرگزاری ها را نیز به خود جلب کرده 

است فراتر گذارده و به وجهه عقالنی آن نیز 

توجه نماید. )ص ۱۳۷( البته این مسأله 

به اشاره هایی کوتاه محدود است. ادامه 

این فصل به گزارشی از برخی جلوه های 

عزاداری همچون پذیرایی از عزاداران در 

شهرهای مذهبی و در راه هایی که به نجف 

و کربال می رسد و عالقه ای که زائران برای 

استفاده از این غذا از خود نشان می دهند، 

مناسبت های مختلف و زیاد برای اقامه 

مراسمات دینی، و زمینه تاریخی عزاداری های 

شیعه پرداخته و متذکر می شود که آن طور 

که برخی محققین معتقدند، تغییر در 

شکل عزاداری شیعی، از نیمه دوم قرن ۱۸ 

آغاز شده است. نگارنده با اشاره به برخی 

دالیل این مسأله همچون هجوم وهابی ها 

به نجف، سکونت قبایل تازه شیعه شده در 

اطراف شهرهای مذهبی و تساهل مذهبی 

که سلطان عثمانی عبدالحمید دوم برای 

شیعیان قائل شد اشاره می کند. )ص ۱۴۴( 

با این مقدمات، بحث به مجموعه ای از 

شعائر و جلوه های عزاداری کشیده می شود. 

نگارنده درباره اختالف ادبیات عزاداری 

عراقی با ادبیات عزاداری ایرانی می نویسد: 

کید تشبیه های عراقی بر وقایعی است که  »تأ

نمادی از فضائل بدوی مرسوم یا به طور عام 

عربی محسوب می شود و توجه چندانی به 

عبارت های تکنیکی و شعری نمی کند، در 

حالی که شعائر ایرانی توجه زیادی برای به 

تصویر کشیدن وقایعی که سمبل شهامت 
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است از خود نشان نمی دهد، بلکه بر جوانب 

شعری و روحی شعائر متمرکز است.« )ص 

۱۵۷( این فصل با اشاره مؤلف به منحصر 

نبودن کارکرد شعائر مذهبی و عزاداری به جنبه 

مذهبی، به برخی کارکردهای سیاسی آن در 

انقالب ایران در سال ۱۹۷۹م. )۱۳۵۷ش.( 

و در انتفاضه مردم عراق علیه صدام در سال 

۱۹۹۱م. به پایان می رسد.

فصل ششم کتاب که آخرین فصل نیز 

هست، به قبرستان وادی السالم اختصاص 

دارد که یکی از بزرگ ترین قبرستان های دنیا 

محسوب می شود. عنوان این فصل »سفر 

آخر؛ تدفین در وادی السالم و زیارت قبور« 

است. نگارنده می نویسد: »مقبره وادی 

السالم سومین محل مقدس در نجف-

کوفه محسوب می شود، یعنی پس از حرم 

شریف علوی و مسجد کوفه… بر اساس 

شواهد دقیق تاریخی از دوره ساسانی این 

مقبره وجود داشته است؛ هر چند تواریخ 

مقدس، تاریخ آن را به دوره انبیاء اول 

بازمی گردانند… غیر از سابقه تاریخی، دو 

عامل مهم نیز در توسعه مقابر اطراف نجف 

و خصوصا وادی السالم مؤثر بوده است: 

اوال رویکرد متساهل تر شیعه نسبت به اهل 

سنت در موضوع دفن اموات…«)ص ۱۶۲( 

دلیل دوم نیز به اعتقاد شیعیان به بخشیده 

شدن گناهان امواتی که در وادی السالم 

و در مجاورت امام علی)ع( دفن شده اند 

بازمی گردد. نگارنده در این فصل با این 

مقدمه، به وضعیت تاریخی دفن و همچنین 

نقل نمونه هایی از آمارهای شگفت انگیز 

اموات که از سال های نیمه اول قرن بیستم 

به جای مانده است اشاره می کند و گزارش 

می دهد که چندی قبل نزدیک به ۱۰۰ هزار 

میت در سال در این قبرستان دفن می شد. 

)ص ۱۶۳( اگرچه وادی السالم در نجف 

قرار دارد، اما مقبره های نجف تنها به وادی 

السالم که در سال ۲۰۱۳م. مساحتش به 

۹۸۰ هکتار )۳۵ کیلومتر مربع( رسیده 

است، محدود نیست و عالوه بر صحن 

حرم علوی، در شمال شرقی نجف نیز 

مقبره وجود دارد. )ص ۱۷۱(

در ادامه بحث، گزارشی درباره راه های 

ورودی به وادی السالم و وضعیت چینش 

قبور، مقبره های خانوادگی در وادی السالم، 

شعائر اسالمی دفن نزد شیعیان، و شعائر 

پس از دفن از جمله زیارت قبور و قرائت 

قرآن ذکر می شود. این فصل در ادامه ضمن 

اشاره به وجود مقامات انبیاء و ائمه در وادی 

السالم، با اشاره ای به پرزائرترین قبر در وادی 

السالم یعنی مقبره شهید »سید محمد صادق 

صدر« متفکر و عالم دینی سرشناس که در 

سال ۱۹۹۹م. توسط صدام به شهادت رسید و 

گزارشی از وضعیت ظاهری مقبره وی، با این 

جمالت به پایان می رسد: »این مقبره نمونه ای 

از رویکرد جدیدی را شکل می دهد که رنگ 

بیشتر امروزی بر وادی السالم می زند و از 

لحاظ سیاسی آن را با حوادث تأسف باری که 

در اواخر قرن بیستم اتفاق افتاد مرتبط می کند.«

در خاتمه کتاب، گزارشی با عنوان »گشتی 

در کتابخانه های نجف و مجموعه های 

نسخ خطی« از مارکو دی بیال کارشناس 

فصل ششم کتاب که آخرین 

فصل نیز هست، به قبرستان وادی 

السالم اختصاص دارد که یکی 

از بزرگ ترین قبرستان های دنیا 

محسوب می شود.
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یونسکو در نگهداری کتب و نسخ خطی 

آمده است. نگارنده که از ابتدای گزارش، 

بهت زده شدن خود را از حجم باالی نسخ 

خطی پنهان نمی کند، با استناد به سخن 

یکی از متخصصان کتابخانه های نجف 

یعنی دکتر محمد زوین می گوید: »به عنوان 

نمونه، حدود یکصد نسخه خطی از قرآن 

کریم در دنیا موجود است که قدمت آن 

به پنج قرن نخست اسالم می رسد که ۱۸ 

نسخه از این نسخ در عراق و ۹ نسخه آن در 

نجف است.« )ص ۱۸۴( به عالوه تعداد ۶۰ 

هزار نسخه خطی در کتابخانه های نجف 

فهرست شده است، اما این تمام نسخ خطی 

نیست؛ زیرا بخشی جزء اموال شخصی 

محسوب می شود، دست در دست می گردد 

و فهرستی از آن موجود نیست. وضعیت 

کتابخانه ها و صنعت نشر البته همیشه گرم 

نبوده است. در دوران صدام حسین برخی 

کتابخانه ها بسته شده و برخی از آنها نیز 

به آتش کشیده شد اما با رفتن صدام و از 

سال ۲۰۰۳م. به بعد، وضعیت تغییر کرد 

و در حال حاضر بیش از ۴۰ کتابخانه در 

نجف دایر است. )ص ۱۸۷(

این گزارش به برخی از کتابخانه های 

معروف نجف نیز اشاره می کند. کتابخانه هایی 

همچون: »المکتبة العلوّیة« یا همان کتابخانه 

حرم امام علی)ع( که از قرن دهم تأسیس 

شده است، کتابخانه »امام امیرالمؤمنین« 

که توسط عالمه امینی تأسیس شده و 

تعداد کتب آن از ۱۵ هزار عنوان در هنگام 

تأسیس، به بیش از یکصد هزار عنوان در 

حال حاضر رسیده است، کتابخانه عمومی 

»امام کاشف الغطا«، کتابخانه عمومی »امام 

حکیم«، کتابخانه »ابوسعیده« که در سال 

۱۹۷۳م. تأسیس شده و کتابخانه مرکزی 

نجف. در خاتمه گزارش نیز به فعالیت های 

یونسکو برای حفظ کتابخانه ها و مجموعه های 

خطی نجف اشاره شده است.

   نقد کتاب

در مجموع تالش برای تنظیم این کتاب، 

تالشی مثبت است. واقعیت آن است که 

وضعیت نجف نه تنها برای تحصیلکردگان 

غربی پنهان مانده، بلکه برای محققان ایرانی 

نیز هنوز بسیاری از مطالب ناگفته مانده است 

و بیشتر مردم و حتی قشر تحصیلکرده نیز از 

نجف چیزی بیش از وجهه زیارتی آن نمی دانند. 

این مسأله علیرغم آن است که نجف دست کم 

برای ایران، صرفا جنبه زیارتی نداشته و جایگاه 

معنوی حوزه نجف نیز مهم بوده است.

طبعا هر نویسنده روش خود را دارد و هیچ  

کتابی آخرین کتاب در یک زمینه علمی محسوب 

نمی شود اما به نظر می رسد با توجه به هدف 

کتاب، این کتاب به صورت موجز به اصول 

جذاب ترین بخش های نجف اشاره کرده است. 

مباحث فصول کتاب نیز مهمترین مطالب 

مربوط به نجف را که برای یک خواننده غربی 

می تواند جالب باشد دربرمی گیرد و البته نباید 

از حق گذشت که اگر خاتمه کتاب )درباره 

نسخه های خطی و کتابخانه های نجف( نبود، 

یک بخش مهم از مباحث نجف باقی می ماند.

در خاتمه کتاب، گزارشی 

با عنوان »گشتی در کتابخانه های 

نجف و مجموعه های نسخ خطی« 

از مارکو دی بیال کارشناس یونسکو 

در نگهداری کتب و نسخ خطی 

آمده است.
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همان طور که پیشتر گفته شد، هدف این 

کتاب آشنایی اجمالی خواننده تحصیلکرده 

غربی با جاذبه های نجف بوده است و با این 

نگاه، خالصه بودن کتاب نیز توجیه پذیر 

است. به نظر می رسد دقیقا به همین دلیل، 

ادعای نگارنده در مقدمه کتاب مبنی بر اشاره 

به مطالب جدید که حتی از دید نویسندگان 

عراقی مخفی مانده، ادعایی اغراق آمیز به نظر 

می رسد. البته در مقدمه اشاره می شود که 

مسائلی مثل ساختمان و شهرسازی نجف 

منظور است )ص ۱۰( که این مسأله نیز مورد 

توجه محققان عراقی بوده، ولی چون دقیقا 

مشخص نیست که نگارنده چه نوآوری هایی 

را منظور نظر داشته است، نمی توان درباره 

صحت و سقم ادعای وی قضاوت کرد.

در تنظیم مطالب کتاب، از منابع خوبی 

استفاده شده، اما علیرغم آنکه برای رجوع 

به منابع و ارتباط بهتر با موضوع، تحقیقات 

میدانی نیز صورت گرفته است، در عین حال 

در برخی موارد بی دقتی هایی صورت گرفته 

است. به عنوان نمونه در صفحه ۱۰۵ آمده 

است که مسجد سهله محلی است که امام 

زمان در روز قیامت در آن ظاهر می شود. در 

صورتی که بر اساس روایات، اوال امام زمان 

پیش از قیامت ظهور خواهند کرد و محل 

ظهورشان هم کنار خانه کعبه است. البته در 

روایات، محل سکونت ایشان در مسجد سهله 

ذکر شده است. در همان صفحه ذکر شده 

است که »امام صادق)ع( کان مرجعا دینیا 

کبیرا«، در صورتی که نه به لحاظ تاریخی 

و نه به لحاظ مذهبی، امام صرفا یک مرجع 

دینی بزرگ نبوده است و این تعبیر، تعبیر 

دقیقی به نظر نمی رسد. در صفحه ۱۴۲ نیز 

متن از حالت گزارشی خارج و به موعظه 

برای عموم زائران تبدیل می شود. نگارنده 

درخواست های دنیوی را منافی با شئونات 

زیارت می داند و می گوید که همین دعاهای 

دنیوی است که غالبا باعث می شود بهره کافی 

از زیارت نبرند. جای این سؤال هست که 

نگارنده بر اساس چه مبنای علمی چنین 

ادعایی را مطرح می کند؟ و آیا اساسا چنین 

ادعایی از لحاظ علمی اثبات پذیر است؟ آیا 

می توان نیات و درخواست های قلبی تمام 

یا بخشی از زائران را گردآوری کرد و درباره 

آن سخن علمی گفت؟ در حقیقت در این 

قسمت، کتاب از حالت گزارشی خارج 

شده و بیشتر وارد عرصه  روشنفکران دینی 

شده است و نویسنده رسالت اصلی خود را 

مبنی بر آشنا کردن تحصیل کرده های غربی 

با نجف فراموش کرده است.

درباره عکس ها بهتر است یک عکاس حرفه ای 

نظر بدهد اما از نگاه نگارنده این سطور، بیشتر 

عکس ها، عکس های جذابی بودند و رغبت 

ادامه دادن کتاب را بیشتر می کنند. به عالوه 

قلم روان و نگاه تاریخ محور کتاب به جذب 

مخاطب کمک می کند. ترجمه به عربی نیز 

ترجمه روانی است ولی در بعضی موارد 

بی دقتی هایی صورت گرفته است. مثال در 

صفحه ۱۱ در متن انگلیسی اشاره شده است 

که از منابع دست دوم و سوم انگلیسی استفاده 

شده، که در متن عربی تنها منابع دست دوم ذکر 

شده است. برخی غلط های ظاهرا تایپی نیز در 

متن عربی به چشم می خورد. مثال در صفحه 

۱۰۴، سال های خالفت حضرت علی)ع( به 

اشتباه »۶۶۱-۶۶۵هـ.( درج شده است. در 

صورتی که این اعداد مربوط به تاریخ میالدی 

 MUNICIPAL است. در صفحه ۱۸۹ کلمه

به معنای وابسته به شهرداری )بلدیة(، به اشتباه 

»بدلیة« نوشته شده که ظاهرا اشتباه تایپی است.



ضرورت و چرایی حضور ایران در حج در گفت وگو با استاد سید محمدعلی ایازی

جایگاه فلسفه سیاسی در اندیشه سیاسی سهروردی

باالخره منبر سیاسی برویم یا نرویم؟
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مرداد 1396

   در جلسه ای که چندی پیش در 

پاشدن دوباره ی  محضرتان بودیم، بر

مراسم حج را امری مطلوب و حتی 

ضروری قلمداد کردید. حج را از دو 

نگاه می توانیم مورد تحلیل قرار بدهیم؛ 

»سیاسیـ  اجتماعی« و »فقهی«. در نگاه 

فقهی حج یکی از واجبات مهم شرعی 

است که تکلیف آن مشخص است و 

فقها در آثار فقهی شان به آن پرداخته اند. 

آن چه می خواهم حضرتعالی درباره ی 

آن قدری توضیح بدهید، نگاه سیاسی 

ـ اجتماعی است. با عنایت به بحث 

مناسبات منطقه ای و بین المللی و این که 

یکا در منطقه  عربستان به نوعی متحد آمر

محسوب می شود و همچنین از برخی 

گروه های تکفیری حمایت می کند و نیز 

سردی روابط میان عربستان و ایران ـ 

که خود عوامل مختلفی می تواند داشته 

یخی  باشد که یکی از آن ها عداوت تار

اعراب و ایرانیان است ـ شخصیتی 

مثل حضرتعالی که از نظر طیف  بندی  

سیاسی داخلی، در طیف اصالحات 

ید،  در چنین شرایطی به چه  قرار دار

ضرورت و چرایی حضور ایران در حج در 
گفت وگو با استاد سید محمدعلی ایازی

مرتضی معراجی

از زمانی که رایزنی ها برای حضور دوباره ی ایرانیان در مراسم حج امسال شروع شد، تا 
زمان قطعی شدن آن، حواشی مختلفی در رسانه ها و به ویژه شبکه های اجتماعی شکل 
 با توجه به 

ً
گرفت. پرسش از لزوم برگزاری حج در شرایط حساس منطقه و مخصوصا

روابط متشنج میان ایران و عربستان و حمایت این کشور از برخی گروه های تکفیری، 
محور اصلی این حواشی بوده است. گفت وگوی ما با حجت االسالم والمسلمین ایازی، 
استاد حوزه و دانشگاه و عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه ی علمیه قم نیز ناظر به 
 دیدگاه 

ً
همین حواشی بود. الزم به ذکر است که نظرات مطرح شده در این مصاحبه لزوما

مباحثات نیست.
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دلیل باز هم رفتن به حج را مطلوب 

می دانید؟

 عرض 
ً
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدائا

 تمام متفکران و مصلحان 
ً
کنم که تقریبا

کید دارند که حج  معاصر ما بر این مسأله تأ

یک فریضه ی اجتماعی و سیاسی است؛ 

یعنی در کنار این قضیه که حج یک دستور 

دینی و عبادی است که قرآن کریم هم بر آن 

کید دارد، متفکرین و مصلحین معاصر  تأ

ماـ  چه شیعه و چه اهل سنتـ  همه اذعان 

دارند که حج فریضه  ای عبادی، سیاسی و 

اجتماعی است. نکته ی اجتماعی آن هم 

از نگاه  آن ها این است که وقتی قرار باشد 

ارتباطی بین همه مسلمانان به وجود بیاید 

و یک نوع همبستگی و انسجامی شکل 

بگیرد، حج یکی از فرصت های مهم و 

 
ً
اساسی برای تحقق این هدف است. طبیعتا

در میان مسلمانان قومیت های مختلفی 

حضور دارند؛ ترک، کرد، عرب، فارس 

و... زبان های مختلف، و عقاید فکری و 

سیاسی مختلف و... یکی ممکن است 

فکر سلفی داشته باشد، یکی فکر اعتزالی 

و... متفکرین به این اختالفات هم اذعان 

داشته اند. حتی اساس در فکر متفکرین 

شیعی مثل مرحوم امام خمینی هم این 

بوده که ما در حج باید یک جاهایی از 

احکام و شریعت خودمان تنزل کنیم تا 

بتوانیم چنین اجتماعی را به خوبی و همراه 

 مرحوم 
ً
با صلح آرامش برقرار کنیم. مثال

امام به صراحت می فرمودند کسی حق 

ندارد نماز فرادی بخواند یا در هتل ها نماز 

نخوانند؛ بلکه در نماز جماعت آن ها 

شرکت کنند. یعنی در این وضعیت برخی 

شرایط نماز جماعتـ  مانند عدالت امام 

ـ با توجه به مصلحت حضور در اجتماع 

میان مسلمانان ضروری نیست و باید در 

نماز جماعت همین عالمان اهل سنتی 

که اعتقادی به آن ها ندارند شرکت کنند. 

این براساس همان نگاهی است که 

درباره فریضه حج عرض شد. بنابراین 

به نظر بنده می رسد که از نظر تئوریک 

این مسأله مفروض بوده است که ما با 

عربستان مسائل و مشکالتی تاریخی و 

کالمی داریم؛ اما مسأله ی حج مافوق 

این مسائل و نباید تحت الشعاع نزاعهای 

سیاسی امروز جهان اسالم قرار گیرد. 

   یعنی علیرغم هزینه های مختلفی 

که ممکن است برای ما داشته باشد؟

بله؛ ببینید در این میان یک سری اتفاقاتی 

افتاده است که جای بحث و صحبت در 

علل آن وجود دارد؛ این که آیا این مسائل 

به مباحث اعتقادی ما مربوط است 

یا دعواها و نزاع هایی است که در این 

حوزه به وجود آمده، یا عده ای آن را به 

وجود آوردند، جای بحث جدی دارد. 

من اعتقادم این است که بخشی از این 

نزاع ها را دشمنان و یا دوستان نادان ایجاد 

 هم 
ً
کرده اند ؛ نزاع هایی است که ما قبال

داشتیم؛ حداقل در صدوپنجاه سال گذشته 

 اساس در فکر متفکرین 

شیعی مثل مرحوم امام خمینی 

هم این بوده که ما در حج باید 

یک جاهایی از احکام و شریعت 

خودمان تنزل کنیم تا بتوانیم چنین 

اجتماعی را به خوبی و همراه با 

صلح آرامش برقرار کنیم. 
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مرداد 1396

ما حرف های جدی با وهابیت داشته ایم؛ 

یعنی مسأله ی تازه ای نیست. حاال فرض 

کنید در مراسم حج یک جرثقیلی افتاد و 

عده ای کشته شدند؛ مگر در گذشته از 

این اتفاقات نمی افتاده؟ یا حادثه ی منا؛ 

خوب قبل از این اتفاقاتی ناخواسته رخ 

داده است؛ نباید این مسائل در فریضه 

حج اثر بگذارد. بسیار مهم است که ما 

چطور به این حادثه نگاه کنیم. مگر ما در 

 در رمی جمرات 
ً
سال های قبل هم مثال

اتفاقاتی شبیه به این نداشتیم؟ یا درگیری 

سال ۶۶؛ که حاال اسناد و مدارکی پیدا 

شده مبنی بر دخالت مجاهدین خلق در 

 بعید نیست که 
ً
آن ماجرا. بنابراین اصال

یک سری اتفاقاتی که در سال های اخیر 

 
ً
افتاده هم مربوط به کسانی بوده که اصال

نمی خواستند بین مسلمان ها زمینه ی 

نزدیکی و رفاقت پیش بیاید. مثل همین 

حمله کردن به سفارت عربستان در ایران؛ 

ظاهر قضیه این است که یک سری آدم های 

کم خرد و نادان و مدعی انقالبی این کار 

 بعید 
ً
را انجام دادند؛ اما پشت قضیه اصال

نیست که صهیونیزم باشد تا دعواهای ما را 

روز به روز تشدید بکند. به نظر من نکته ی 

اساسی این است که ببینیم بانی این نوع 

نزاع ها و هزینه ها چه کسی یا کسانی بوده 

و هستند. حتی من می توانم بگویم پشت 

فضای احساسی ای که در شبکه های مجازی 

در رابطه با مسأله حج به وجود آمده ـ و 

متأسفانه عده ای هم تحریک می شوند 

وحرف هایی می زنند ـ نیز دست کسانی 

 یا با حج و دین 
ً
را خواهید دید که اصوال

و معنویت موافق نیستند، یا می خواهند 

که نزاع  و دعواهایی را به وجود بیاورند که 

به نفع دشمنان جهان اسالم است. اآلن 

شما ببینید چند کشور اسالمی در حال 

جنگ با یکدیگرند و خون همدیگر را مباح 

کردند؟ اما آن کسی که به این منطقه آمده 

و این جا را اشغال کرده و غصب کرده، 

دارد از این جنگ و کشتار میان مسلمانان 

لذت می برد و احساس امنیت می کند. 

تا وقتی که این ها با هم درگیرند، توجهی 

به آن عامل سرطانی ندارند.

    با این دیدگاه مسأله ی برائت را 

چگونه تبیین می کنید؟

در مورد برائت از مشرکین دو نکته وجود 

 در آیه ی »براءة من الله ورسوله 
ً
دارد؛ اوال

الی الذین عاهدتم من المشرکین...« »الـ« 

در کلمه »المشرکین« الف والم جنس 

نیست؛ یعنی منظور از این آیه همه ی 

مشرکین نیست؛ بلکه منظور مشرکینی 

بودند که پیمان شکنی کردند و در مقابل 

پیامبر ایستادند. بنابراین برائت از جنس 

مشرکان مطرح نیست؛ بلکه کسانی 

هستند که با مسلمانان جنگ دارند. یک 

 باید در 
ً
سوء تفاهمی شده که ما الزاما

 
ً
حج برائت از مشرکین داشته باشیم. ثانیا

برائت از مشرکین جزو اصول فقهی حج 

ما نیست؛ هیچ فقیهی در بحث اعمال و 

 بعید نیست که یک 
ً
 اصال

سری اتفاقاتی که در سال های اخیر 

افتاده هم مربوط به کسانی بوده که 

 نمی خواستند بین مسلمان ها 
ً
اصال

زمینه ی نزدیکی و رفاقت پیش 

بیاید. مثل همین حمله کردن به 

سفارت عربستان در ایران. 
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مناسک آن را جزو شرایط صحت و قبولی 

 برائت 
ً
حج ندانسته است که ما باید حتما

از مشرکین داشته باشیم؛ آن هم به این 

نحوی که مرسوم است که به این و آن لعن 

 اگر یکی از مصادیق 
ً
و مرگ بفرستیم. مثال

آن مشرکین روسیه باشد؛ آیا ما اجازه 

 برائت از مشرکین روسی 
ً
می دهیم که مثال

را عده ای در ایران راه بیاندازند؟ آن وقت 

چطور توقع داریم که کسانی بخواهند در 

آن جا این گونه شعار بدهند؟ به نظر بنده 

می رسد که این مسائل تابع مقررات و 

قوانین داخلی کشورها و توافقاتی است 

که بین کشورها صورت می گیرد. 

کید میکنم هیچ فقیهی از  بنابراین، تأ

گذشته تا به امروز نگفته است که یکی 

از واجبات یا حتی مستحبات حج این 

است که برائت از مشرکین بکنید. حتی 

مرحوم امام)ره( هم که آن وقت این پیام 

تاریخی را دادند، در مباحث فقهی حج 

خودشان چنین حرفی را مطرح نکرده اند. 

ما باید حج ابراهیمی را بر بستر صلح و 

آرامش و ارتباط دوستانه بین مسلمانان 

برگزار کنیم و اگر کشوری که ما میهمان 

او هستیم چنین رفتاری را جایز نمی 

داند، به زور و اجبار نخواهیم آن را انجام 

دهیم. باید در حج سعی بر هماهنگی 

و همراهی داشت؛ نه این که هر روز بر 

آتش کینه و جنگ بیافروزیم؛ رفتارهای 

ناقض قوانین کشور میزبان نقض غرض 

حج است. می توانیم حج را از نظر اعمال 

طوری برگزار کنیم که مورد توافق همه ی 

مذاهب اسالمی باشد؛ تا آن فلسفه اصلی 

سیاسیـ  اجتماعی حج تأمین شود. در 

باره ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم السالم 

نیز باید از روش اثباتی و بیان معارف و 

فضایل اهل بیت)ع( استفاده شود؛ و نه 

جنبه سلبی و تهاجمی. مرحوم آیت الله 

بروجردی می گفتند که اگر ما بخواهیم 

بر جایگاه اهل بیت)ع( هم تکیه داشته 

کید کنیم  باشیم باید بر حدیث ثقلین تأ

و نه از احادیثی که اول نزاع و دعواست 

و زمینه قبول آن هم نیست؛ مثل حدیث 

کید بر حدیث ثقلین  غدیر. ما با تأ

می توانیم معارف اهل بیت)ع( را برجسته 

کنیم و این باعث می شود که زمینه های 

همدلی و همراهی را با برادران اهل سنت 

فراهم کنیم. شما می دانید که اهل سنت 

کتاب های فراوانی در فضایل اهل بیت)ع( 

 اصل در گفت وگو این 
ً
نوشته اند. اصوال

است که ما بیاییم بر یک سری اصول 

مسلم مورد توافق تکیه کنیم. واال این که 

ما بیاییم از جایی شروع کنیم که اول نزاع 

 کارهای تفرقه برانگیزـ  مثل 
ً
است، یا احیانا

توهین به صحابهـ  انجام دهیم که روش 

سلبی است، معلوم است که نمی توانیم 

زمینه ی ارتباط مسالمت آمیز و همدلی و 

آشنایی با معارف و بیان فضایل و معارف 

اهل بیت)ع( را فراهم کنیم.

  یک سوء تفاهمی شده 

 باید در حج برائت از 
ً
که ما الزاما

مشرکین داشته باشیم؛ در حالی که 

جزو اصول فقهی حج ما نیست؛ 

هیچ فقیهی در بحث اعمال و 

مناسک آن را جزو شرایط صحت 

و قبولی حج ندانسته است؛ آن هم 

به این نحوی که مرسوم است که به 

این و آن لعن و مرگ بفرستیم. 
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مرداد 1396

   نکته ی دیگری که درباره ی مسأله 

حج مطرح شده که شما هم به آن اشاره 

کردید، جّوی است که در شبکه های 

اجتماعی و فضای مجازی علیه این 

رویداد عبادی، سیاسی و اجتماعی به راه 

افتاده؛ آن هم با این نگاه که هزینه هایی 

که حاجیان برای رفتن به حج می کنند 

به نوعی کمک غیرمستقیم به گروه های 

تکفیری است )به دلیل حمایت عربستان 

از برخی از این گروه ها(؛ یا این که 

به جای هزینه کردن برای حج، بیاییم 

به مستمندان کمک کنیم و...

: حج یک فریضه ی واجب است؛ 
ً
اوال

 می خواهید نماز بخوانید یا روزه 
ً
شما مثال

بگیرید؛ مقدمات آن را در هرصورت و لو 

هزینه داشته باشد، باید انجام بدهید؛ یعنی 

: پولی 
ً
مقدمات آن هم واجب است. ثانیا

که برای حج پرداخت می شود صرف چه 

چیزهایی می شود؟ هزینه ی هواپیما، خورد 

و خوراک، محل اقامت، چادر و رفت و 

آمد داخل کشور که به بخش خصوصی 

داده می شود؛ یعنی هزینه های ضروری 

انجام این سفر است که به نوعی برای خود 

: این آقایانی 
ً
حجاج مصرف می شود. ثالثا

که این حرف ها را می زنند چرا فقط راجع 

به حج این طور استدالل می کنند؟ چرا 

درباره ی سفر به اروپا و ترکیه و آنتالیا که 

ممکن است چند برابر حج هم هزینه داشته 

باشد و حجم وسیعی از مردم در سال به 

این مکان ها سفر میکنند و عمل واجبی 

هم نیست، این شعارها را نمی دهند؟ به 

کسانی که به این گونه سفرها می روند 

بگویید به جای رفتن به اروپا و آمریکا 

و... بیایید به سفرهای داخلی بروید و 

پولتان را هم خرج فقرا کنید؛ چه جوابی 

 خرج فقرا هم نکنند و 
ً
می دهند؟ اصال

هزینه آن را در داخل کشور مصرف کنند. 

ساالنه ده ها برابر پولی که برای حج هزینه 

می شود، خرج سفرهایی از این دست 

می شود؛ از شرق آسیا تا اروپا و آمریکا. 

آمارهایش موجود است. از قضا کسی 

که به حج می رود بستری معنوی برایش 

فراهم می شود که می تواند باعث کمک آن 

فرد به فقرا و اطعام مساکین و صله رحم 

و ولیمه به بستگان و دوستان هم بشود. 

اما در سفرهای تفریحی و خارجی از این 

خبرها نیست.

درباره ی آن نکته ای هم که گفتید حمایت 

عربستان از برخی گروه های تکفیری، 

عرض می شود که برخی کشورها مثل ترکیه 

هم از بعضی گروه های تکفیری حمایت 

می کنند؛ آمریکا و انگلیس هم همین طور؛ 

چرا وقتی به آن جا ها سفر می کنند و 

پول هزینه می کنند چنین حرف هایی 

 به دلیل فلسفه ای که 
ً
نمی زنند؟ اتفاقا

برای حج ذکر شد، حج می تواند جلوی 

تنش ها و ادامه ی جنگ را بگیرد. من سال 

گذشته به جلسه ای دعوت شده بودم برای 

سخنرانی؛ قبل از بنده یک شاعری شعر  

علیه اعراب می خواند. وقتی پشت تریبون 

 مرحوم آیت الله بروجردی 

می گفتند که اگر ما بخواهیم بر 

جایگاه اهل بیت)ع( هم تکیه داشته 

باشیم باید بر حدیث ثقلین تأکید 

کنیم و نه از احادیثی که اول نزاع 

و دعواست و زمینه قبول آن هم 

نیست؛ مثل حدیث غدیر. 
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درستی ندارند، سوء استفاده می شود. بنده 

فکر می کنم عقب ماندگی جهان اسالمـ  

و نه فقط ایرانـ  وابسته به عواملی است؛ 

از آن جمله استبداد تاریخی که در نهاد ما 

ایرانیان همراه با تملق قبل از اسالم سابقه 

داشته و امروز هم ادامه دارد. فرهنگ 

فردگرایانه و منفعت طلبانه، و همچنین 

جهل، از عوامل این عقب ماندگی است 

 
ً
و ربطی به حمله اعراب به ما ندارد. اتفاقا

پذیرش اسالم توسط ایرانیان هم به خاطر 

به  ستوه آمدن از دولت ساسانی و ظلم و 

جور آنان بود؛ یعنی به این دلیل به اسالم 

رفتم به او و حضار در جلسه گفتم این 

چه حرف هایی است که می زنی؟ این با 

نژادپرستی چه فرقی دارد؟ ما علیه اعراب 

حرف بزنیم و اعراب هم به ما بگویند 

مجوس. خوب اگر این دعوا را بخواهید 

راه بیاندازید که تمام شدنی نیست. اگر 

کسی مسلمان واقعی است، باید جلوی 

این نوع تفکرات نژادپرستانه و این دست 

ناسزاگویی های تفرقه افکنانه را بگیرد تا 

زمینه های گفت وگو فراهم شود.

   همان طورکه اشاره فرمودید، 

به نظر می رسد حداقل بخشی از این 

»ان قلت« هایی که درباره ی حج مطرح 

می شود، برمی گردد به آن خصومت 

یخی میان عرب و فارس؛ همان  تار

تفکری که معتقد است یکی از دالیل 

مهم عقب ماندگی ایرانیان، حمله اعراب 

به ایران است و... که متأسفانه برخی 

مذهبیون هم خواسته یا ناخواسته به 

آن دامن می زنند.

سوگمندانه در مسأله حج از جهل کسانی 

که اطالعات فرهنگی، اجتماعی و تاریخی 

پناه آوردند. مرحوم امام در سخنرانی های 

خود داستانی را بارها تکرار و نسبت به آن 

ابراز شگفتی می کردند و آن استقبال ایرانیان 

از متفقین و پخش نقل و نبات و شیرینی 

به اشغالگرانی بود که به ایران آمده بودند؛ 

دلیل آن هم استبداد رضاخانی بود. عامل 

عقب ماندگی ما حمله اعراب بوده؟ آیا در 

دویست سال گذشته، عامل عقب ماندگی 

ما برخی از این کشورهای استعمارگر 

نبوده اند؟ چرا درباره ی آن ها این حرف ها 

را نمی زنند؟ چرا کودتای ۲۸ مرداد که با 

کمک آمریکا اتفاق افتاد و عامل بدبختی 

ما شد را نمی گویند؟ البته بنده نمی گویم 

که عامل همه ی بدبختی ما آن ها هستند؛ 

ولی این که بیاییم فقط راجع به ۱۴۰۰ سال 

پیش این گونه بحث کنیمـ  که خودش جای 

صحبت دارد ـ و تمام تقصیرها را متوجه 

آن جا کنیم درست نیست. در این جهت 

به نظر من اگر ورای این قضایا را واکاوی 

کنیم، در طرح اختالف و جنگ عرب و 

عجم، شیعه و سنی، دست صهیونیسم 

در ایجاد اختالف میان مسلمانان را 

خواهیم دید.

 پولی که برای حج پرداخت 

می شود صرف چه چیزهایی 

می شود؟ هزینه ی هواپیما، خورد و 

خوراک، محل اقامت، چادر و رفت 

و آمد داخل کشور که همه ی این ها 

به بخش خصوصی داده می شود؛ 

یعنی هزینه های ضروری انجام این 

سفر است که به نوعی برای خود 

حجاج مصرف می شود. 
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مرداد 1396

   پس این مذهبی هایی که به 

این نگاه دامن می زنند هم به نوعی 

در همین بازی افتاده اند؛ مثل برخی 

از روشنفکران مذهبی یا حتی برخی 

از خطبا. در حالی که حتی برخی از 

اصالح طلبان و روشنفکران مذهبی 

معتقدند اتفاقاتی مانند تعطیلی حج 

باعث جداشدن ایران از جهان اسالم 

می شود که مطلوب نیست.

ببینید این افراد والیی و یا سنتی های ما 

 دست بر یک نقطه گذاشته اند و از ده ها 
ً
صرفا

نقطه ی دیگر غفلت کرده اند. مذهبی های 

ما باید به این نکته توجه داشته باشند که 

همان دینی که به ما گفته انفاق کنید، زکات 

بدهید و به فکر محرومین باشید، همان 

دین گفته حج را هم انجام بدهید. 

البته ما راجع به حج واجب صحبت 

می کنیم؛ حج عمره که مستحبی است 

بحث دیگری است؛  این که اگر کسی 

می خواهد حج مستحبی انجام بدهد و 

مورد واجبی در داخل برای کمک کردن 

هم وجود دارد بهتر است که آن کمک 

واجب را انجام بدهد؛ این مسأله ی دیگری 

است. هرچند بنده از افراد شاخص طیف 

اصالح طلبان مذهبی هم کسی را سراغ 

ندارم که با حج مخالف باشد؛ این ها 

بیشتر در همین سطوح پایین و محدود 

به شبکه های اجتماعی هستند.

   به عنوان پرسش آخر بفرمایید که 

اگر ما بحث تفکیک ملت ها از دولت ها 

را مدنظر قرار بدهیم و همچنین به این 

نکته توجه داشته باشیم که در بیشتر 

کشورهای عربی، مردم عربیت شان بر 

اسالمیت شان مقدم است، چه رفتار 

و کنشی را به حج گزاران ایرانی توصیه 

می کنید برای نیل به غایت اجتماعی و 

سیاسی حج که همان برقراری همدلی و 

دوستی بین کشورهای مسلمان است؟

البته این  بحث تقدم عربیت بر اسالمیت، 

در همه جهان عرب کلیت ندارد؛ در 

جهان عرب من متفکران بسیاری را دیدم 

که چنین حساسیتی ندارند و به نظرم این 

تفکر غالب نیست. اما درباره ی تفکیک 

حکومت ها از مردم به نظر بنده در شرایط 

دنیای امروز روابط ملت ها فرع بر روابط 

دولت هاست. اگر ما بخواهیم با مردم 
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یک کشور دیگری ارتباط حتی فرهنگی 

برقرار کنیم، غیر از این است که ابتدا 

باید با حکومت مستقر در آن کشور 

تعامل سیاسی برقرار کنیم؟ یعنی باید 

بسترهای دیپلماتیک آن فراهم شود. بر 

بستر روابط دیپلماتیک است که ارتباط 

فرهنگی با مردم و نهادهای غیردولتی 

کشورهای دیگر برقرار می شود. نسبت 

به نکته ی آخری هم که گفتید باید عرض 

کنم اگر نگاه حج گزاران برمبنای عداوت 

 آن فلسفه ی 
ً
و جبهه گیری باشد، مسلما

حج محقق نخواهد شد؛ حتی ایجاد 

تشخص مذهبی شعاری هم نباید باشد؛ 

 شما یک جا 
ً
تشخص به  این معنا که مثال

برای خودتان نماز بخوانید؛ جدای از 

آن ها؛ به عبارت دیگر باید از کارهایی 

که یک نوع تشخص )یا غیریت سازی( 

دینی و مذهبی ایجاد می کند پرهیز کرد؛ 

چراکه زمینه های بدبینی و عداوت را 

فراهم می کند. در آموزه های دینی ما 

کید شده که اگر کسی با شما  بارها تأ

بد برخورد کرد، شما با خوبی پاسخ 

بدهید؛ این  از مکارم اخالقی است که 

کید کرده اند.  اهل بیت)ع( بسیار بر آن تأ

بنابراین بهترین رفتاری که موالیان 

اهل بیت)ع( می توانند در آن مناطق 

داشته باشند اخالق حسنه و نیکی کردن 

به دیگران است؛ تا بدین وسیله بددلی و 

بدبینی و کینه ای که حاکم شده، آرام آرام 

کاهش پیدا کند و از بین برود.

   در این صورت می توان امیدوار 

بود که ارتباط دوستانه و همدالنه میان 

از این آقایانی که نسبت به 

هزینه های سفر حج معترضند و 

معتقدند بهتر است در داخل کشور 

هزینه شود می پرسیم چرا فقط راجع 

به حج این طور استدالل می کنند؟ 

چرا درباره ی سفر به اروپا و ترکیه و 

آنتالیا که ممکن است چند برابر حج 

هم هزینه داشته باشد و حجم وسیعی 

از مردم در سال به این مکان ها سفر 

می کنند و عمل واجبی هم نیست، 

این شعارها را نمی دهند؟ 

ملت ها بسترساز ارتباط خوب میان 

دولت ها شود.

 همین طور است؛ اگر روابط 
ً
 قطعا

 در قالب 
ً
میان مردم خوب باشد، طبیعتا

خواسته های مردم از حکومت ها می تواند 

به روابط حسنه میان دولت ها هم تعمیم 

پیدا کند. بنده فکر می کنم زمینه های چنین 

وضعیتی پیش آمده و امیدوارم بتوانیم از 

این فرصت استفاده کنیم. جنگ هایی که 

اآلن در این منطقه اتفاق افتاده، همه با 

هدف خصومت کشورهای مسلمان نسبت 

به هم و دوری آن ها از یکدیگر است. ما 

باید با استمداد از تفکر منطقی و اخالق 

مبتنی بر گذشت، بهانه را از گروه های 

تکفیری بگیریم و زمینه های جنگ و نزاع 

را کاهش دهیم. نشر معارف اهل بیت)ع( 

 بر پایه ی صلح 
ً
هم در این کشورها طبیعتا

و صمیمیت و همدلی اتفاق خواهد افتاد؛  

نه در فضای تقابل و نزاع.

   بسیار سپاسگزارم از فرصتی که 

در اختیار ما گذاشتید.

خواهش می کنم؛ موفق باشید.
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شهاب  الدین یحیی سهروردی، شیخ 

اشراق، در سال ۵۴۹ق، در قریه سهرورد، 

نزدیک زنجان، به دنیا آمد. وی آموزش  های 

اولیه را در مراغه نزد مجدالدین جیلی کسب 

کرد. مراتب باالتر را نزد ظاهرالدین قاری 

در اصفهان به پایان رساند. او در اصفهان با 

امام فخررازی هم مدرسه بود. سهروردی 

بعد از تحصیالت متداول آن زمان، به 

مسافرت پرداخت و با مشایخ صوفیه 

مالقات و از آن ها بهره برد. وی اوقات 

بسیاری را به تفکر و نیایش می  گذراند. 

در یکی از سفرها، از دمشق به حلب، 

با ملک ظاهر شاه، پسر صالح  الدین 

ایوبی، دیدار کرد. ملک ظاهر مجذوب 

شهاب  الدین شد و از او خواست که در 

قصر وی بماند. سهروردی با ملک ظاهر 

شاه دوستی و انس داشت تا این که مبغوض 

برخی از فقیهان آن دیار قرار گرفت و آنان 

برخی اظهارات او را برای اسالم خطرناک 

دانستند و مرگ او را خواستار شدند. با 

عدم پذیرش ملک ظاهر، مقامات مذهبی 

نامه  ای برای صالح  الدین فرستادند. 

صالح  الدین هم پسر را بین کناره  گیری 

و یا پیروی از نظر مقامات مذهبی مخّیر 

کرد. بدین ترتیب سهروردی زندانی و در 

سال ۵۸۷ق، به علت گرسنگی از پای 

درآمد یا او را خفه کردند. شهرزوری برای 

جایگاه فلسفه سیاسی 
در اندیشه سیاسی 

سهروردی
به مناسبت سالروز بزرگداشت شیخ اشراق

حجت االسالم والمسلمین یزدانی مقدم

آیا شیخ اشراق ادعاهای سیاسی داشت؟ آیا وی برای 
خود رسالت سیاسی قائل بود؟ می  توان پذیرفت که 
شیخ اشراق را به ادعای فساد  اعتقادی کشته باشند؛ 
اما این فساد اعتقادی چه بود؟ چنان که از حکمة 
االشراق برمی  آید وی تفسیری از نبوت می  کرد 
که می  تواند شامل کسانی غیر از پیامبران هم بشود. 

اما مگر امثال ابن سینا چنین تفسیری نداشتند؟
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سهروردی ۴۵ اثر برشمرده و دیگران تا 

حدود پنجاه عنوان از آثار سهروردی 

برشمرده  اند. این آثار بنای اصلی حکمت 

اشراق را تشکیل می  دهد.

آیا شیخ اشراق ادعاهای سیاسی داشت؟ 

آیا وی برای خود رسالت سیاسی قائل 

بود؟ می  توان پذیرفت که شیخ اشراق را 

به ادعای فساد  اعتقادی کشته باشند؛ اما 

این فساد اعتقادی چه بود؟ چنان که از 

حکمة االشراق برمی  آید وی تفسیری از 

نبوت می  کرد که می  تواند شامل کسانی 

غیر از پیامبران هم بشود. اما مگر امثال 

ابن سینا چنین تفسیری نداشتند؟ به 

عالوه شیخ اشراق برای نبوت شرطی را 

گذاشته بود که این شرط به واقع پیامبری 

نزدیک  تر است؛ و آن این که پیامبر باید 

مأمور از سوی حق تعالی باشد و بدین 

ترتیب عارفان را از دایره پیامبری خارج 

کرده بود. امروزه هم برخی، فیلسوفان را 

دچار فساد عقیده می  دانند و ماجرای آب 

کشیدن ظرفی که فرزند امام خمینی از آن 

آب خورده بود مشهور است. ]۱[  در این 

ماجرا فرزند را هم محکوم به حکم پدر 

س فلسفه و عرفان بود دانسته  اند.  که ُمدرِّ

داستان  های مشهور دیگری نیز درباره 

مالصدرا و یا فیلسوف معاصر، عالمه 

طباطبایی وجود دارد که نیازی به ذکر 

آن ها نیست. این مقدار از تقابل معمول 

میان فقیهان و فیلسوفان، وجود ادعاهای 

سیاسی و یا اندیشه  ای ویژه  ای را برای یک 

فیلسوف اثبات نمی  کند.

از مقدمه حکمة االشراق می  توان به دست 

آورد که شیخ اشراق خالی از ادعاهای 

سیاسی نیست. اما ادعای سیاسی او 

چیست؟ ادعای سیاسی او این است که 

حکیمان ذوقی شایسته فرمانروایی هستند. 

چنانچه میان مقدمه حکمة االشراق و 

مباحث میانی کتاب ارتباط برقرار کنیم 

درمی یابیم که سالکان واصلی که انوار 

الهی را دریافت می  دارند، به تناسب 

ه« بهره  مند  رَّ
ُ

ماهیت انوار دریافتی از »خ

ه  رَّ
ُ

می شوند و در عالی ترین مراتب؛ خ

ه  ای ویژه  رَّ
ُ

کیانی را دریافت می  کنند که خ

فرمانروایانی چون کیومرث، فریدون 

و کیخسرو است. باید توجه داشت 

که ادعای شایستگی برای فرمانروایی 

ه کیانی  رَّ
ُ

در همین حدوِد دریافت خ

خاتمه می  یابد و به اقدامات عملی 

منجر نمی  شود؛ مانند ادعای مشروعیت 

عالمان دینی برای حکومت که همیشه 

هم وجود داشته، اما با همکاری با 

حکومت هم قابل جمع بوده و این شّق 

اخیر را در سیره سیاسی شیخ اشراق و 

مجالست و مؤانست او با ملک ظاهر 

می  توان مشاهده کرد.

مهم ترین اثر شیخ اشراق، کتاب حکمة 

االشراق است. چنان که از مقدمه حکمة 

االشراق برمی آید ]۲[  او این اثر را پس 

از آثاری که در حکمت مشاء نگاشته، 

نوشته است. در همان مقدمه از جمله 

 شیخ اشراق برای نبوت 

شرطی را گذاشته بود که این شرط 

به واقع پیامبری نزدیک تر است؛ و 

آن این که پیامبر باید مأمور از سوی 

حق تعالی باشد و بدین ترتیب 

عارفان را از دایره پیامبری خارج 

کرده بود. 
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این آثار از التلویحات اللوحیة و العرشیة 

و اللمحات نام می  برد. چنان که از مقدمه 

المشارع و المطارحات برمی آید  ]۳[  این 

کتاب پس از حکمة االشراق نوشته شده 

است. در عین حال شیخ اشراق توصیه 

می  کند که المشارع و المطارحات پس 

از التلویحات اللوحیة و العرشیة و قبل 

از حکمة االشراق خوانده شود. ]۴[  

التلویحات اللوحیة و العرشیة را نمی  توان 

اثری خالص در فلسفه مشاء به شمار آورد 

و مایه  هایی از حکمة االشراق را می  توان 

در آن مشاهده کرد. در هر صورت برای 

انتقال از فلسفه مشاء به حکمة االشراق، 

مطالعه آن مفید خواهد بود. در مرحله بعد 

می  توان المشارع و المطارحات را  قرار داد 

که مایه  های اشراقی آن بیشتر است و به 

ویژه می  توان این مایه  های اشراقی را در 

المشرع السادس  ]۵[  و المشرع السابع 

 ]۶[  کتاب مالحظه کرد. در هر صورت 

از چهار مجلد مجموعه مصنفات شیخ 

اشراق که به همت هانری کربن، سید 

حسین نصر و نجفقلی حبیبی چاپ شده 

است؛ اثری که بتوان آن را به طور خالص 

مشایی دانست مشاهده نمی  شود.

در این جا به این مسأله خواهیم پرداخت 

که نوآوری سهروردی درباره فلسفه سیاسی 

چیست؟ شیخ اشراق در التلویحات اللوحیة 

و العرشیة و المشارع و المطارحات اشاره به 

موضوع جایگاه فلسفه سیاسی دارد و گفتار 

او در این باره در همان چارچوب مرسوم 

سنت فلسفه سیاسی اسالمی است. در 

حکمة االشراق ایده  های جدیدی ابراز کرده 

است؛ از جمله در آغاز کتاب از دو طریقه 

در حکمت یاد می کند و سپس در بخش 

منطق، »معلومات فطری«، »معلومات 

غیرفطری« و »مشاهده« را مطرح می  کند 

و این تقسیم معلومات پشتیبان دو طریقه 

در حکمت است که آن را بیان کرده است. 

شیخ اشراق از گروه  هایی از حکیمان یاد 

می کند و میان برخی از این گروه  ها و 

قدرت، حکومت و سیاست ارتباط برقرار 

می  کند. بدین ترتیب مشاهده می  شود که 

میان این هر سه موضوعی که سهروردی 

در این باره مطرح کرده است رابطه وجود 

دارد؛ یعنی ما انسان  ها سه گروه معارف 

و معلومات داریم؛ فطری، غیرفطری یا 

اکتسابی و شهودی. در فطری همگی 

یکسان هستیم؛ معلومات اکتسابی هم 

همان دانش  های مرسوم و حکمت بحثی 

است؛ شهود هم از آِن اهل شهود است و 

 استداللی که می  توان 

ق قدرت و حکومت 
ّ
برای تعل

به حکیمان ذوقی اقامه کرد این 

است که این گروه از حکیمان 

هستند که به حقیقت و واقعیت 

در جهان هستی و در زندگی 

اجتماعی و در حیات انسانی 

دسترسی مستقیم دارند. 

 شیخ اشراق در التلویحات 

اللوحیة و العرشیة و المشارع و 

المطارحات اشاره به موضوع 

جایگاه فلسفه سیاسی دارد و گفتار 

او در این باره در همان چارچوب 

مرسوم سنت فلسفه سیاسی 

اسالمی است.
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به حکمت ذوقی می  انجامد. بنابراین دو 

طریقه در حکمت می  توانیم داشته باشیم 

و در واقع خارجی و تاریخی هم این دو 

طریقه را داشته  ایم؛ یکی حکمت بحثی و 

دیگری حکمت ذوقی. بدین ترتیب دوگونه 

از حکیمان پیدا می  شوند؛ یک گروه که اهل 

حکمت بحثی هستند و گروه دیگر که اهل 

حکمت ذوقی هستند. قدرت و حکومت 

از آن گروه دوم است. استداللی که می  توان 

ق قدرت و حکومت به حکیمان 
ّ
برای تعل

ذوقی اقامه کرد این است که این گروه از 

حکیمان هستند که به حقیقت و واقعیت 

در جهان هستی و در زندگی اجتماعی و 

در حیات انسانی دسترسی مستقیم دارند. 

بنابراین اینان که حقایق هستی و اجتماع 

و انسان را شهود می  کنند بر دیگرانی که 

دستی از دور بر آتش دارند اولویت خواهند 

داشت. بر این اساس جایگاه فلسفه سیاسی 

در اندیشه سهروردی چنین خواهد بود که 

در حکمت بحثی، فلسفه سیاسی بخشی 

از حکمت عملی است که به طور بحثی به 

دست می  آید و در حکمت ذوقی نیز فلسفه 

سیاسی می  تواند همان جایگاه را داشته 

باشد؛ با این تفاوت که مبانی و مواد آن از 

طریق ذوقی به دست می آید یا با طریق ذوقی 

تأیید می  شود. در این جا نسبت مستقیمی 

میان فلسفه سیاسی مورد نظر سهروردیـ  

که حکمت ذوقی است ـ و سیاست پیدا 

می  شود و فلسفه سیاسی حضور جدی تری 

در سیاست خواهد داشت؛ در واقع الزم 

است که ما سیاست را به فلسفه سیاسی 

بسپاریم و حضور و نقش آفرینی دیگران 

در سیاست بی وجه و بی مبنا خواهد بود. 

علم شناسی جدید سهروردی می  گوید 

که حکمت و فلسفه سیاسی باید مبتنی 

بر شهود یا وحی باشد و نیز می  گوید که 

سیاست باید بر پایه شهود یا وحی باشد؛ 

یعنی سیاست را به وحی می  سپارد.

پانوشت ها
۱.  »… و این از  مسائل رایج حوزه  ها بود که هر کس 

کج راه می  رفت متدین تر بود. یاد گرفتن زبان خارجی، 

کفر و فلسفه و عرفان، گناه و شرک به شمار می   رفت. 

در مدرسه فیضیه فرزند خردسالم، مرحوم مصطفی 

از کوزه  ای آب نوشید؛ کوزه را آب کشیدند؛ چرا که من 

فلسفه می   گفتم. تردیدی ندارم اگر همین روند ادامه 

می   یافت، وضع روحانیت و حوزه ها، وضع کلیساهای 

قرون وسطی می   شد…« )امام خمینی، صحیفه نور، 

ج۲۱، ص۹۱.(.

۲. شهاب الدین یحیی سهروردی، حکمة االشراق، 

مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح و مقدمه 

هنری کربین، ج۲ ، انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران، 

۲۵۳۵، ج۲، ص۱۰.

۳. همو، المشارع و المطارحات، مجموعه مصنفات 

شیخ اشراق، تصحیح و مقدمه هنری کربین، ج۱ 

انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران، ۲۵۳۵، ص۱۹۴.

۴. همان.

۵. همان، ص۴۲۷.

۶. همان.

 دو طریقه در حکمت 

می توانیم داشته باشیم و در واقع 

خارجی و تاریخی هم این دو 

طریقه را داشته ایم؛ یکی حکمت 

بحثی و دیگری حکمت ذوقی.

 علم شناسی جدید سهروردی 

می  گوید که حکمت و فلسفه سیاسی 

باید مبتنی بر شهود یا وحی باشد و 

نیز می  گوید که سیاست باید بر پایه 

شهود یا وحی باشد؛ یعنی سیاست 

را به وحی می سپارد.
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یادداشت وارده

باالخره منبر سیاسی 
برویم یا نرویم؟

محمدکاظم حقانی فضل

درباره رابطه منبر و سیاست می توان چنین 

گفت که انقالب اسالمی از منبرها شروع شد 

یا دست کم با منبرها اوج گرفت. سال های 

اولیه بعد از پیروزی هم چنان مسجد و 

منبر،  محور اساسی جهت دهی مردم در 

مسیر انقالب بود. کم کم، نهادهای انقالبی 

شکل گرفتند و پس از آن که از مشکالت 

اولیه رها شدند واحدهای فرهنگی و 

سیاسی شکل دادند و همگی شروع به 

انتشار مجله و کتاب کردند، تئاتر و فیلم 

و عکس تولید کردند و تحلیل سیاسی 

ارائه دادند و بولتن خبرهای محرمانه به 

دست مشتریان رساندند. پایگاه های 

بسیج فراگیر شد. نهادهای به جامانده از 

دوران قبل هم نماینده ولی فقیه و عقیدتی 

سیاسی و امثال آن پیدا کردند. آموزش 

و پرورش به ثبات رسید،  دانشگاه ها باز 

شد، کتاب های درسی تغییر کرد و منابع 

دینی به عنوان کتب درسی الزامی شدند. 

در این میان هم چنان منبرهای سیاسی 

ادامه داشت. به اختالفات سیاسی بین 

نیروهای انقالب رسیدیم. منبری ها باز 

هم از ابزارشان استفاده کردند؛ ولی هر 

چه زمان بیشتر گذشت گرایش مردم به 

منبر سیاسی کمتر شد؛ در حالی که زمانی 

منبر غیرسیاسی مذموم بود. وقتی تلویزیون 

بیست و چهار ساعته شد و از بام تا شام در 

آن روحانیانی را نشان دادند که درباره همه 

چیز حرف می زدند، اوضاع رو به تغییر 

گذاشت. مسجدها و منبرها خلوت شد. 

اهل منبر به آسیب شناسی پرداختند و شاید 

اولین چوب را بر سر سیاست زدند که منبر 

نباید این همه سیاسی باشد. نباید باالی 

منبر روزنامه گفت و مانند این جمالت. 

البته بعدها این بحث به حوزه استحفاظی 

مداحان هم کشیده شد و عده ای طرفدار 

مداح سیاسی و عده ای مخالفش شدند.

امروز هم جمالتی از شیخ حسین 

انصاریان،  خطیب معروف منتشر شد 

که از منبرهای سیاسی گله کرده بود و 
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گفته بود: »بهتر است به جای هزینه کردن 

وقِت مردم در مورد آمریکا و اسرائیل و این 

حزب و آن حزب و راست و چپ که تا 

به امروز هیچ سودی از این صحبت ها 

نبردیم، بلکه ضرر هم کرده ایم، مردم را 

با کتاب خدا و روایات آشنا کنیم. مردم از 

این حرف ها خسته شده اند و این صحبت 

ها را پس می زنند؛ آن ها را با مسائل الهی 

آشنا کنید؛ برای مردم از قرآن و روایات 

ترمز باطنی درست کنید؛ مردم را متوجه 

خدا کنید«.

ریشه این بحث به دو نکته بازگشت 

می کند؛ یکی این که وظیفه آخوند و طلبه 

چیست؟ دیگری این که ابزار  و امکانات 

او در انجام این وظیفه کدام  است؟

وظیفه طلبه در رابطه با مردم چیست؟ 

دادن اطالعات دینی؟ بیان احکام شرعی؟ 

روضه خواندن؟ تقویت ایمان و راسخ کردن 

باور قلبی مخاطبان؟ انجام مناسک دینی 

مثل نماز جماعت و اجرای عقد و امثال 

آن؟ تقویت احساسات دینی و تکیه بر جنبه 

عاطفی دین؟ دفاع از نظام اسالمی هم از 

جنبه مبانی نظر و هم از جنبه تحلیلی؟ 

فعالیت سیاسی در راستای آن چه آن را 

تقویت نظام می داند؟ ساختن مسجد و 

غسالخانه و گرمابه و بیمارستان؟ استخاره 

گرفتن و مشاوره خانواده دادن؟

امکانات یک طلبه برای این وظایف 

چیست؟ منبر، کمک های مردم، و این  

 امکانات دنیای مجازی.
ً
روزها احتماال

به نظر می رسد مشکل از این جا ناشی 

میَ شود که وظیفه هایی که حوزه علمیه به تمام 

هویت جمعی خود دارد با وظایف حکومت 

در هم آمیخته شده و همه این ها به نوعی بر 

عهده طلبه بوده است. این وضعیت نیز تا 

حدود زیادی ناشی از اوضاع توسعه نیافتگی 

و البته حاکمیت رژیم گذشته است. پس از 

پیروزی انقالب اسالمی که جایگاه دین در 

نظام حاکم تغییر کرده است باید تفکیک 

وظایف دینی نیز حاکم شود. ساخت 

حمام و غسالخانه را جهاد انجام می دهد. 

رسانه های نظام نیز درباره سیاست های 

کلی و جزئی،  هم اطالعات می دهند و هم 

تحلیل. و مشخص نیست یک طلبه معمولی 

درباره رابطه با آمریکا و اسرائیل چه چیزی 

بیش از رهبر انقالب می خواهد به مردم 

بگوید. یا درباره برجام و سند ۲۰۳۰ چه 

اطالعاتی بیش از گفت وگوی ویژه خبری 

در اختیار دارد که به مخاطبش عرضه 

گاهی مردم از مباحث  کند؟ حتی امروزه آ

نظری مثل تاریخ اسالم و احکام نیز بیش 

 انقالب اسالمی از منبرها 

شروع شد یا دست کم با منبرها 

اوج گرفت. سال های اولیه بعد از 

پیروزی هم چنان مسجد و منبر،  

محور اساسی جهت دهی مردم در 

مسیر انقالب بود. ولی هر چه زمان 

بیشتر گذشت گرایش مردم به منبر 

سیاسی کمتر شد.

 وقتی تلویزیون بیست و 

چهار ساعته شد و از بام تا شام 

در آن روحانیانی را نشان دادند که 

درباره همه چیز حرف می زدند، 

اوضاع رو به تغییر گذاشت. 

مسجدها و منبرها خلوت شد.
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از آن که متکی بر اطالعات منبری ها باشد 

ناشی از مطالعات مردم از منابع دیگر مثل 

کتاب های درسی و غیر درسی، نشریات، 

رادیو معارف و فضای مجازی است. بسیاری 

از اطالعات خام گویندگان مذهبی را گروه 

زیادی از مردم می دانند. مخاطبی که تفسیر 

آیت الله جوادی آملی را می شنود یا پس از 

سریال  مختارنامه به تماشای گفت وگوی 

کارشناسان تاریخی می نشیند، در مسابقه 

کتاب خوانی از کتاب های شهید مطهری 

شرکت می کند، برنامه اینَ شب ها را می ّبیند 

و ظهرها به سمت خدا می نشیند، چه بهره ای 

از سخنرانی یک طلبه تازه کار خواهد برد؟

بماند که با سیاست های ظاهرگرایانه 

حاکم بر تلویزیون، مردم حتی برای تهییج 

عاطفه و احساسات هم نیازی به مسجد 

و منبر ندارند و می توانند بدون زحمت 

دعای ندبه را با صدای مشهورترین مداحان 

بشنوند، و با شیخ حسین انصاریان قرآن به 

سر بگیرند. تنها چیزی که باقی می ماند ، 

اجرای مناسکی مثل نماز جماعت و نماز 

میت و عقد ازدواج است که آن هم،  بر 

اساس مبانی فقهی نیازی  به طلبه ندارد 

و هر مؤمنی می تواند آن را به جا بیاورد و 

عقد ازدواج هم که متولی دارد.

آن چه نوشته شد کلیت ندارد و هنوز 

بخش هایی از مردم،  کارکردهای باال را از 

طلبه ها و از مسجد و محراب می جویند؛ 

ولی دقت در این فرایند به ما نشان می دهد 

که هر چه عرضه از سوی نهادهای دیگر 

بیشتر باشد، مردم کاالی بهتر را می پسندند 

و یک روحانی در منبرش چیز تازه ای در 

عرصه سیاست ندارد؛ چون کاالی سیاست 

به وفور و ارزان در اختیار مردم است.

به طور خالصه پس از پیروزی انقالب 

و تثبیت نظام اسالمی به نوعی وارد عرصه 

تمایزیابی ساختی شده ایم. نهادهای 

اجتماعی و نیز سازمان های حکومتی 

تالش می کنند وظایف تخصصی خود را 

انجام دهند. جامعه نیز منتظر تصمیم گیری 

و برنامه ریزی کسی نخواهد ماند و نیاز دینی 

خود را از بازار دین تأمین خواهد کرد. از 

این رو یکی از بایستگی های اولویت دار 

اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی، به ویژه 

عالقه مندان حوزه جامعه شناسی دین، 

بازخوانی و بازسازی نقش نهاد دین و عناصر 

وابسته و پیوسته نهاد دین است. جامع و 

کامل بودن دین به این معنا نیست که همه 

دین داران یا همه عالمان دینی حق  دارند و یا 

می توانند در همه حوزه های مربوط به دین نظر 

بدهند. تفکیک وظایف دینی، سکوالرشدن 

به معنای منفی آن نیست؛ و چنین نیست 

که اگر عالمی اظهار نظر سیاسی نکرد یا 

فقط در فقه العباده تخصص داشت او را 

متهم به سکوالرشدن و عرفی گرایی بکنیم.

دستگاه های فرهنگی نظام جمهوری 

اسالمی، حوزه های علمیه و نیز طالب به 

صورت فردی، اگر وظیفه و کارکرد مشخصی 

 باید در 
ً
برای خود تعریف نکنند، احتماال

آینده شاهد همین گفت وگوها درباره منبر 

تاریخی، مطالب مربوط به خانواده و حتی 

بیان احکام نیز باشند.

 ریشه این بحث به دو نکته 

بازگشت می کند؛ یکی این که وظیفه 

آخوند و طلبه چیست؟ دیگری این 

که ابزار  و امکانات او در انجام این 

وظیفه کدام  است؟



خادمان مقتدر بیوت

شد غالمی که آب جوی آرد...

گفت وگو با سید ابوالحسن نواب درباره ی 
مرکز خدمات حوزه ی علمیه
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»امام خمینی نسبت به آقای بروجردی 

ارادت و عالقه داشت؛ منتها آقای بروجردی 

یک خادمی داشت که بعضی اوقات بدرفتاری 

داشت و حتی من شنیدم امام خمینی گفته 

بود اگر آقای بروجردی این حاجی احمد 

)خادم مرحوم بروجردی( را بیرون کند ما 

حتی برای آقا ظرف آب پر می کنیم. تا این 

حد! آقای خمینی دارای قلب صافی بودند؛ 

اما در وقت انتقام از دشمنان خدا هم حسابی 

 انتقام می گرفت«.
ً
شدیدا

این قسمتی از مصاحبه ی آیت الله سید 

احمد واحدی جهرمی است.  ]۱[  واحدی 

جهرمی در این گفتار خود، از خدمتکاِر 

آیت الله بروجردی نام می برد و او را به 

تعبیری دشمن خدا لقب می دهد. گفته 

می شود که حاجی احمد، روحیاتی داشته 

ر خاطر بسیاری را فراهم 
ّ

که سبب تکد

آورده بود؛ تا جایی که امام خمینی نیز از 

این مسأله گالیه کرده است.

آیت الله مرتضی مستجابی نیز مدعی 

است که حاج احمد قدرت بسیاری 

داشته؛ به گونه ای که در ماجرا و آشوبی 

که درگرفته بود و حتی شهربانی هم قادر به 

آرام کردن جنجال ها نبود، اما حاج احمد 

با قدرتی که داشته این مهم را عملی کرده 

است. مستجابی هم از اخالق تند حاج 

احمد گالیه کرده و گفته بود که زمانی 

با این خدمتکاِر بیت، به نزاع برخاسته 

است: »یک روز رفتیم کنار حوض وضو 

بگیریم. این حاج احمد داشت برگ های 

خادمان مقتدر بیوت!
سید هادی طباطبایی

 می کوشیدند تا اعضای خانواده 
ً
مراجع تقلید غالبا

 فرزندان خود را مسئول اصلی بیت قرار 
ً
و عمدتا

دهند. برخی از مراجع همانند آیت الله بروجردی 
اما خدمتکارانی داشتند که این ورود و خروج ها را 
 گفته می شود که خادماِن بیت، 

ً
تنظیم می کردند. بعضا

قدرت بسیاری کسب کرده و می توانستند بر روی 
مرجع نیز اثر بگذارند. رد پای برخی از این خادمان 
بیت در تاریخ وجود دارد. آن ها از نزدیک ترین افراد 
به مراجع تقلید بودند و می توانستند تأثیراتی بر 

نظر مراجع داشته باشند.
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روی حوض را با چوب جمع می کرد. 

شیخی آمد و گفت: یک رساله ی آقا 

بدهید. حاج احمد چون از دست ما 

خیلی عصبانی بود، حوصله نداشت. 

برای همین به آن طرف توجه نکرد. دفعه ی 

دوم هم جواب نداد. تا این که دفعه سوم 

از روی عصبانیت حرف زشتی زد که 

یک جور توهین به رساله ی آقا هم بود. 

تا من این را شنیدم، کوبیدم توی گوشش. 

گفتم مرتیکه فالن؛ به رساله ی آقا توهین 

می کنی؟ این واقعه مثل بمب صدا کرد 

که مستجابی زده توی گوش این«. ]۲[  

حاج احمد اگر چه خدمتکار آیت الله 

بروجردی بود، اما قدرت بسیاری یافته 

بود؛ به گونه ای که کوچک ترین تعرضی 

به وی، سبب بهت همگان می شده است.

 می کوشیدند تا 
ً
مراجع تقلید اما غالبا

 فرزندان خود 
ً
اعضای خانواده و عمدتا

را مسئول اصلی بیت قرار دهند. به عنوان 

نمونه، سید مصطفی خمینی از افرادی بود 

که رفت وآمدها به بیت آیت الله خمینی 

را تنظیم می کرد و بر ورود و خروج ها 

نظارت داشت. در خاطره ای نقل شده 

است زمانی که دو نفر از بیت آیت الله 

میالنی قصد داشتند با امام دیدار کنند، 

حاج آقا مصطفی مانع از این دیدار شده 

است: »یک روز دو نفر با هم آمدند از 

پله ها باال رفتند؛ به محض این که این ها 

رسیدند باال، از همان پایین شهید حاج 

آقا مصطفی فریاد زد: آقای رضوانی 

نگذارید این ها پیش امام بروند. صدای 

ایشان طوری بود که آقای رضوانی از توی 

اتاق بیرون آمد و از باالی نرده گفت: چیه 

حاج آقا؟ چیه ناراحت شدید؟ ایشان 

فرمود: هنوز این ها دست برنمی دارند؛ 

این نوغانی خجالت نمی کشد؛ این سید 

محمدعلی )فرزند آیت الله میالنی( 

خجالت نمی کشد. این ها چرا آمدند 

این جا؟ یک وقت با امام مالقات نکنند؛ 

وقت ندهید«. ]۳[  سید مصطفی برآشفته 

بود که چرا فرزند آیت الله میالنی قصد 

 این 
ً
دیدار با امام خمینی را داشته  و مکررا

کار را انجام می دهد. سید مصطفی تذکر 

داده بود که از ورود این شخص به بیت 

جلوگیری کنند.

غالب مراجع نیز از فرزندان خود در 

این گونه امور مدد می گیرند. برخی از 

مراجع همانند آیت الله بروجردی اما 

خدمتکارانی داشتند که این ورود و خروج ها 

 گفته می شود که 
ً
را تنظیم می کردند. بعضا

خادماِن بیت، قدرت بسیاری کسب کرده و 

می توانستند بر روی مرجع نیز اثر بگذارند. 

رد پای برخی از این خادمان بیت در تاریخ 

وجود دارد. آن ها از نزدیک ترین افراد به 

مراجع تقلید بودند و می توانستند تأثیراتی 

بر نظر مراجع داشته باشند.

در بیت آیت الله سید محسن حکیم، 

شیخ محمد رشتی خدمتکار بود. وی 

نیز قدرت بسیاری در بیت داشت. 

 در بیت آیت الله سید محسن 

حکیم، شیخ محمد رشتی خدمتکار 

بود. وی نیز قدرت بسیاری در بیت 

داشت. حتی برخی از روحانیون 

انقالبی، علت عدم حمایت تام و 

تمام آیت الله حکیم از انقالب ایران 

را حضور شیخ محمد رشتی در بیت 

ایشان می دانستند.
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حتی برخی از روحانیون انقالبی، علت 

عدم حمایت تام و تمام آیت الله حکیم 

از انقالب ایران را حضور شیخ محمد 

رشتی در بیت ایشان می دانستند. مرحوم 

عمید زنجانی در خاطره ای نقل کرده 

است که برای دیدار با آیت الله حکیم، 

به عراق رفته؛ اما شیخ محمد رشتی 

اجازه ی دیدار به ایشان نمی دهد. وی بر 

شیخ محمد اعتراض می کند؛ اما »شیخ 

محمد عصبانی شد و گفت این غلط ها 

به شما نرسیده؛ این چه کاری است؟ 

این چه وضعی است؟ چرا ادب سرتان 

نمی شود؟«. ]۴[ 

در بیت آیت الله حکیم، داماد ایشان ـ 

آقای طباطبایی ـ نیز صاحب نفوذ بوده 

و برخی رفت و آمدها را کنترل می کرده 

است. نقل شده که زمانی سید محمدعلی 

الله زار تهرانی قصد دیدار با آیت الله حکیم 

را داشته؛ اما با برخورد شدید داماد آیت الله 

حکیم مواجه می شود و ایشان را به بیت 

راه نمی دهند.

یکی دیگر از این افراد قدرتمند، خادم 

بیت آیت الله شریعتمداری بود؛ شیخ 

غالمرضا زنجانی فرد صاحب نفوذی 

در بیت بود. گفته می شد که شیخ 

غالمرضا، چشم راست آیت الله 

شریعتمداری است. پرویز ثابتی حتی 

ادعا کرده است که وی رابط ساواک و 

آیت الله شریعتمداری بوده است.  ]۵[  

روحانیون انقالبی از این خدمتکار بیت 

نیز دل خوشی نداشتند.

شیخ غالمرضا زنجانی سبب نزاعی با 

حامیان امام خمینی را نیز فراهم کرده بود. 

نقل شده است که در جلسه درگذشت 

حجت االسالم اثنی عشری در مسجد 

اعظم، وقتی که سخنران جلسه، از 

منبر پایین می آید. طبق معمول یکی از 

طالب بلند شده و شروع می کند صلوات 

فرستادن برای سالمتی امام خمینی. 

شیخ غالمرضا زنجانی فریاد می زند که 

خفه شوید! ناگهان تعداد زیادی فریاد 

می زنند که خفه شوید. در این میان زد 

و خوردی میان حامیان امام و طرفداران 

آیت الله شریعتمداری به وجود می آید و 

باال می گیرد. نیروهای امنیتی به مسجد 

وارد شده و عده ای از طالب را دستگیر 

می کنند. ]۶[ 

روز بعد، طالب در مدرسه های فیضیه، 

حجتیه و خان درس ها را تعطیل کرده و 

جمع می شوند تا در خصوص این واقعه 

تصمیم بگیرند. آن ها به سمت بیت 

 یکی دیگر از این افراد 

قدرتمند، خادم بیت آیت الله 

شریعتمداری بود؛ شیخ غالمرضا 

زنجانی فرد صاحب نفوذی در 

بیت بود. گفته می شد که شیخ 

غالمرضا، چشم راست آیت الله 

شریعتمداری است. 

 پرویز ثابتی ادعا کرده است 

که شیخ غالمرضا رابط ساواک و 

آیت الله شریعتمداری بوده است. 

موسی حقانی ادعا کرده شیخ 

غالمرضا زنجانی سبب شده بود 

تا محبوبیت آیت الله شریعتمداری 

نزد توده مردم کم شود.  
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آیت الله شریعتمداری رفته و به رفتارهای 

شیخ غالمرضا اعتراض می کنند. گفته 

شده که آیت الله شریعتمداری به اتاق 

مالقات هایش می آید و می گوید کسانی 

که می خواهند در خصوص وقایع پیش 

آمده سخن بگویند، ده نفر ده نفر بیایند 

و شهادت بدهند. وقتی که افراد حاضر 

آمادگی خود را برای چنین شهادتی اعالم 

می کنند، مرحوم شریعتمداری شهادت 

آن ها را نمی پذیرد. در همان محفل 

عده ای از طالب صدای خود را بلند 

کرده و به اعتراض می پردازند که چگونه 

شهادت بیست نفر را قبول نمی کنید اما 

شهادت یک نفر ـ شیخ غالمرضا ـ را 

می پذیرید؟ ]۷[ 

در این میان یکی از طالب شروع به 

صحبت می کند و می گوید: طالب و 

فضال به حضور آیت الله شریعتمداری 

آمده اند تا از شیخ غالمرضا زنجانی به 

م خواهی کنند. در این 
ّ
حضرتعالی تظل

وقت یکی از طرفداران شیخ که در درگاه 

پنجره اتاق ایستاده بود با صدای بلند 

می گوید: شیخ غالمرضا عزیز روحانیت 

است. افراد حاضر در آن اتاق با جمله 

»صحیح است« او را تأیید می کنند. نزاع 

دیگری در بیت آیت الله شریعتمداری 

و در پیش چشم ایشان اتفاق می افتد و 

آیت الله با دیدن این صحنه ها به گریه 

می افتد.

موسی حقانی ادعا کرده شیخ غالمرضا 

زنجانی سبب شده بود تا محبوبیت آیت الله 

شریعتمداری نزد توده مردم کم شود. وی 

همچنین گفته است که در اسناد ساواک 

عنوان شده که آیت الله شریعتمداری 

جرأت اخراج شیخ غالمرضا را نداشته 

است.  ]۸[ 

گویی قدرِت خادمان، گاه بیش از 

حد انتظار می رود؛ قدرتی که روحانی 

مقتدری چون آیت الله خمینی نیز از آن 

گالیه می کرد: »اگر آقای بروجردی این 

حاجی احمد را بیرون کند ما حتی برای 

آقا ظرف آب پر می کنیم«.

پانوشت ها
۱. گفت وگوی تسنیم با نماینده امام در سوریه، 

منتشر شده در ۲۱ تیرماه ۱۳۹۶، کد خبر: ۱۴۵۲۱۶۹.

۲. یاران امام، خاطرات آیت الله مرتضی مستجابی، 

تاریخ شفاهی، نقل از سایت تاریخ ایرانی.

۳. خاطرات حجت االسالم فردوسی پور، ص۱۹۲.

۴. خاطرات عباسعلی عمید زنجانی، ص۱۲۸.

۵. ثابتی، پرویز، در دامگه حادثه، ص۵۹۰.

۶. نقل از خاطرات حجت االسالم محتشمی پور، 

صص۴۱۷-۴۱۳.

۷. نقل از خاطرات آیت الله مسعودی خمینی، 

ص۳۰۲.

۸. گفت وگوی تابناک با موسی حقانی، منتشرشده 

در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، کد خبر: ۹۷۵۵۴.

 آیت الله سید احمد 

واحدی جهرمی از خدمتکاِر 

آیت الله بروجردی به دشمن خدا 

تعبیر می کند.  

غالب مراجع نیز از فرزندان 

خود در این گونه امور مدد 

می گیرند. برخی از مراجع همانند 

آیت الله بروجردی اما خدمتکارانی 

داشتند که این ورود و خروج ها را 

تنظیم می کردند.  
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مرداد 1396

برادر عزیزم

سالم

نوشته ی عالمانه و زیبایت را با عالقه و 

اشتیاق خواندم و همان گونه که انتظار داشتم 

و پیش بینی می کردم بسیار لذت بردم؛ دقیق، 

عالمانه، جذاب، کاربردی، خوش قلم، 

روان، صمیمی و آموزنده بود. لله دّرک! 

مجال ابراز احساسات ندارم وگرنه الزم 

است این توانایی، ژرف نگری و موشکافی 

را به تفصیل توصیف و ستایش کنم.

در کنار همه ی امتیازات و روشنی ها، چند 

مالحظه را هم از سر شفقت و نیک خواهی 

یادآوری می کنم و امیدوارم در اولین زمان، 

توفیقی پدید آید تا پیرامون این سیاه مشق 

ناچیز، گفت وگویی داشته باشیم.

برای من جالب است که یک روحانی 

متعبِد عمامه به سر ـ که سالیانی در 

حوزه ی علمیه ی قم درس خوانده و 

مراتبی از فضل و علمیت و توانمندی را 

در مجاهدتی طوالنی به دست آورده و 

اکنون از مدرسان و صاحب نظران نامی 

یک عرصه ی تخصصی حوزوی به شمار 

می رودـ  در یک مقاله ی علمی رسمی با 

این حجم و تفصیل، احساس نیاز نمی کند 

که مراجعه ای به منابع دینی داشته باشد 

و از قرآن و حدیث هم برای مستندسازی 

سخن خویش یاری طلبد یا دست کم 

یادی کند؛ شاید…

شاید علی رغم این همه تحصیل و مباحثه، 

تسلط کافی بر منابع دین ندارد.

شاید معتقد است گرهی که با دست باز 

می شود با دندان نباید باز کرد. اگر می توان 

این معضل را با تحلیل عقلی و استدالِل 

همه کس فهِم خردپسند گشود، نیازی به 

قرآن و حدیث نیست.

شاید گمان دارد شأن قرآن و احادیث 

شد غالمی که آب جوی آرد…
دل نوشته ای از حجت االسالم والمسلمین عالم زاده نوری

اشاره: نویسنده این یادداشت حجت االسالم والمسلمین 
عالم زاده نوری از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسالمی است. وی آثار متعددی در باب حوزه و 
روحانیتـ  همچون زی طلبگیـ  دارد که بیشتر ناظر به نوعی 
آسیب شناسی طالبی است که جو دانشگاهی بر آن ها غلبه 
کرده و القابی همچون »دکتر« را در کنار »حجت االسالم« 
می خواهند. این نامه بیشتر از سِر درد و دغدغه  نوشته شده 

و مخاطب آن شخص خاصی نیست.
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برتر از آن است که در این موضوعاِت 

دست پایین مصرف شود و کالس این 

کار را پایین تر از آن می بیند که از کتاب و 

سنت در آن هزینه کند.

شاید این موضوعات را فراتر از دایره ی 

موضوعات دینی می شمارد و برای آن 

منطقی فرادینی قائل است.

شاید اعتقاد خود را به کارآمدی قرآن و 

حدیث از دست داده است.

شاید در میان منابع دینی مطلب عالمانه 

و قابل توجهی سراغ ندارد که به کار حل 

این مسائل نوپدید مهم آید.

شاید تمسک به قرآن و حدیث در این 

موضوعات را یک پیرایه ی بی مزه ی خنک 

می پندارد که تنها جهت فضل فروشی و 

اظهار لحیه و به صورت وصله ی ناچسب و 

 انضمامی از آن سوء استفاده می شود.
ً
کامال

شاید این مقاله را به زبان بین المللی و 

برای مخاطب غیرمسلمانی که باور به قرآن 

و حدیث ندارد، نوشته است.

بیشتر صورت  این مقاله  شاید 

موضوع شناسانه و توصیفی دارد و برای 

بیان احکام اخالقی و دینِی این موضوعات، 

نوشتار بهتری و نوبت دیگری در نظر 

گرفته است.

شاید …

هرکدام از این احتماالت باشد برای 

این برادرت عالمت سؤال و عالمت 

تعجب دارد.

از خدا پنهان نیست، از تو هم پنهان 

نباشد… اگر نویسنده ی فاضل این 

اثر را نمی شناختم، باور نمی کردم که 

عمامه بر سر و نشان روحانیت در بر 

داشته باشد. من پس از خواندن این 

مقاله، تکنیک »پرده ی جهل« را به کار 

گرفتم: فرض کردم تو را نمی شناسم و 

سوابق تحصیلی تو را در حوزه نمی دانم 

و لباس مقدس تو را ندیده ام. با این 

فرض تالش کردم تنها بر اساس همین 

مقاله، تصویری از شخصیت نویسنده ی 

گمنام آن در ذهن خود بسازم. می دانی 

به چه تصویری رسیدم؟ یک استاد 

دانشگاه ریش تراشیده ی آستین کوتاه، 

تحصیل کرده ی دانشگاه ام آی تی 

ایالت ماساچوست آمریکا که یک کیف 

سامسونت باکالس در دست و یک 

زنجیر نقره ای بر گردن دارد و با دعوت 

برخی اساتید ایرانی برای شرکت در یک 

همایش علمی بین المللی در موضوع 

اخالق اجتماعی به ایران آمده است.

با شناخت دیرینی که از تو داشته و دارم 

ابتدا تالش کردم حمل به صحت کنم؛ 

گمان کردم در زمینه ای که مقاله نوشته ای، 

آیه، روایت یا معرفتی در منابع دینی دیده 

نمی شود یا دست یابی بدان دشوار است؛ 

ولی وقتی با یک مرور سریع و حتی بدون 

مراجعه به نرم افزارها قطاری از آیات و 

روایات را به یاد آوردم متوقف گشتم. سری 

هم به میزان الحکمه، وسائل الشیعه، 

بحاراالنوار و الوافی زدم؛ چندین عنوان 

مرتبط، در ابواب متعدد با ده ها بلکه 

صدها آیه و حدیث یافتم! اکنون از شدت 

 از خدا پنهان نیست، از تو هم 

پنهان نباشد… اگر نویسنده ی فاضل 

این اثر را نمی شناختم، باور نمی کردم 

که عمامه بر سر و نشان روحانیت در بر 

داشته باشد. 
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مرداد 1396

حیرت و اعجاب، گشوده دهان مانده ام 

و به اندازه ی یک درخت کهن جنگلی 

شاخ درآورده ام و بیشتر عالقه مندم به 

جای حمل به صحت، حمله به صحت 

کنم! خوش انصاف؛ آیا موضوع اخالق 

اجتماعی، این همه از منابع دین فاصله 

دارد که در یک مقاله ی علمی پژوهشی 

و در یک بررسی عالمانه، به کلی از 

آموزه های قرآن و  حدیث احساس 

استغنا کرده ای؟

بسیار متعجب و متأسف شدم و 

بیشتر نگران و مضطرب که یک عنصر 

پراستعداد تحصیل کرده ی حوزوی با چند 

سال سابقه ی درس خارج و کارنامه ی 

تحصیلی موفق که با الیه های عالی علوم 

حوزه ارتباط داشته و از محضر اساتید تراز 

اول بهره برده  است، این گونه در ارتباط 

با منابع اصیل دینی احساس غربت کند 

و دریغ ورزد.

مضطرب شدم؛ زیرا این نیروی اندک 

حوزوی که باید بار مسئولیت سنگین دین 

و مکتب تشیع را به دوش کشد و معارف 

حقه ی علوی و ولوی را به جهان منتشر سازد 

و این رسالت عظیم دینی را به سرانجام 

رساند و آموزگار کتاب و حکمت باشد 

و مربی جان های پاک انسان ها بر مدار 

ایمان و تقوا و عبودیت گردد و پا جای پای 

پیامبران بزرگ الهی بگذارند و در غیبت 

۱۲۴۰۰۰ هادی رسول، سخن آنان را 

به گوش نسل های انسانی برساند، گویا 

از استناد به آیات قرآن کریم و احادیث 

اهل بیت که عالی ترین معارف همان 

سلف بزرگ است خسته و ناامید شده، 

شرم یا بیم دارد.

»روحانی« به هویت صنفی خود، متعهد 

به تالش برای اقامه دین و رسالت مند 

پاسداری از مکتب تشیع است. قرار بود 

ما سخن گوی دین خدا و مبلغ آموزه های 

مکتب تشیع باشیم. سال ها نان امام 

زمان)عج( را خوردیم که سرمایه های 

خود را وقف دستگاه آن حضرت کنیم. ما 

با ثبت نام در حوزه ی علمیه، قرار گذاشتیم 

تمام عمر خود را به پای آن حضرت بریزیم  

و حقایق و معارف آن خاندان را به گوش 

عالم برسانیم.

آه !

 در حدود ۳۰ صفحه نوشته ی 
ً
مجموعا

علمی، ده ها بار نام دانشمندان و اندیشوران 

غربی را در متن و پاورقی آورده ای و به 

اشارات و دقایق کالم آنان استناد کرده ای؛ 

ولی با صرف نظر از »بسم الله الرحمن 

الرحیِم« آغاز مقاله که نشان مسلمانی 

 در حدود ۳۰ 
ً
مجموعا

صفحه نوشته ی علمی، ده ها بار نام 

دانشمندان و اندیشوران غربی را 

آورده ای ولی حتی یک بار نام پیشوایان 

معصوم، اندیشمندان اسالمی، 

مفسران قرآن کریم و شارحان حدیث 

را ذکر نکرده ای!  

 »روحانی« به هویت صنفی 

خود، متعهد به تالش برای اقامه دین 

و رسالت مند پاسداری از مکتب تشیع 

است. قرار بود ما سخن گوی دین خدا 

و مبلغ آموزه های مکتب تشیع باشیم. 
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است، حتی یک بار نام پیشوایان معصوم، 

اندیشمندان اسالمی، مفسران قرآن کریم 

و شارحان حدیث را ذکر نکرده ای! در 

حالی که آن چه در این مقاله آورده ای در 

تراث فقهی و حدیثی و تفسیری ما ریشه 

 پشت پرده ی این 
ً
و سابقه دارد… انصافا

بی اعتنایی چیست؟ آیا این چگونگی، 

مصداق نمک ناشناسی و ناسپاسی نیست؟ 

راستش من نشانه های خوبی در این 

چگونگی نمی بینم و رایحه ی مطبوعی 

از آن استشمام نمی کنم.

شاید اولین مشوق تو به خواندن 

آثار غربیان خود من بودم. آن زمان را 

به یاد داری؟ می گفتم مطالعه ی آثار 

اندیشمندان علوم تجربی چشم ما را 

مسلح می کند و برای فهم بهتر و عمیق تر 

سخن دین ما را مجهز می سازد و دقت 

 در موضوع شناسی 
ً
نظر ما را خصوصا

باالتر می برد. این مطلب را در خاتمه ی 

کتاب »استنباط حکم اخالقی از سیره و 

عمل معصوم« با عنوان »تعاضد منابع 

معرفت« نوشته ام و چه بسا اکنون نیز 

بدان اعتقاد دارم. ولی بگذار این جا توبه 

کنم؛ می دانی چرا؟

زیرا مأموریت اصلی من و تو ابالغ کالم 

دین و سخن پروردگار بود و قرار بود همه ی 

آن منابع شناخت را در خدمت به فهمی 

سخن دین به کار بگیریم و قرینه های 

تفسیر و فهم آن بدانیم؛ نه این که سخن 

دین را به کلی کناری نهیم و ارتباط خود 

را با منابع ذخار قرآن و حدیث قطع کنیم 

و یک باره به آثار غربیان مراجعه کنیم و 

از مونتاژ و تلخیص و بررسی آن، مقالتی 

فراهم آوریم.

این درست که باید از همه ی ابزارهای 

شناخت استفاده کنیم و عقل و نقل و 

کشف و تجربه و شهود را یا قرآن و برهان 

و علم و عرفان را در کنار هم به رسمیت 

بشناسیم؛ اما اگر این شعار ما را به کلی 

سرگرم کند و باعث شود از غوررسی 

 من در اعماق وجود خود، 

شهید مطهری و اندیشمندانی 

مانند او را ستایش می کنم که به 

رغم استفاده ی گسترده از منابع 

علمی جدید، هرگز مأموریت 

خویش را و کتاب خدا را و 

عترت پیامبر)علیهم السالم( را 

فراموش نکردند. 
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آموزه های دین دست برداریم و این بار 

با عمامه و عبا به منابع دینی بی مهری 

کنیم، هرگز بدان معتقد نیستم. تو خوب 

می دانی حکمتی که در آیه شریفه »یتلو 

علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب 

و الحکمه« در عرض »کتاب« آمده 

حکمتی بریده از قرآن و یا مقابل آن 

نیست؛ بلکه حکمتی در امتداد کتاب 

خدا و حاصل تعلیم انبیای الهی است 

که در پرتو تالوت آیات و تعلیم کتاب 

حاصل می شود. عقول دفینه ای که پیامبران 

الهی اثاره کرده اند نیز هرگز پیامی مقابل 

پیام آنان ارائه نمی دهد.

عزیز! تو خوب می دانی که من خود 

آثار علمی جدید را می خوانم و از آن 

بهره می برم. نیز خوب می دانی که من 

تحصیل در دانشگاه یا آموختن علوم 

دانشگاهی را برای برخی از طالب یا 

برخی از مأموریت های حوزوی ضروری 

می دانم. اما این را هم بدان که غایت و 

غرض نهایی از آشنایی با این علوم برای 

طلبه، مصرف کردن آن نبوده و نیست. 

طلبه به عنوان عالم دین مأموریت دارد 

که وجه اسالمی این علوم را کشف و 

عرضه کند.

من در اعماق وجود خود، شهید مطهری 

و اندیشمندانی مانند او را ستایش می کنم 

که به رغم استفاده ی گسترده از منابع 

علمی جدید، هرگز مأموریت خویش 

را و کتاب خدا را و عترت پیامبر)علیهم 

السالم( را فراموش نکردند و غیرت 

خود را در دفاع از آموزه های دین از 

دست ندادند.

سلسله ی عالمان دین اگر به سراغ فلسفه، 

حکمت، علوم عقلی و عرفان نظری نیز 

رفته اند برای فهم عمیق تر سخن دین و 

دفاع عقالنی از منطق مکتب اهل بیت)ع( 

بوده است. اگر به علوم انسانی غربی هم 

روی آورده اند برای بهره گیری در فرایند 

اجرای دین و اداره ی جامعه بر اساس 

مکتب است. …

تو هم از آغاز طلبه شده بودی که همین 

نیاز را برطرف کنی و گرنه سوابق تحصیل 

دانشگاهی ات و موفقیت های سرشارت 

در علوم جدید را کنار نمی گذاشتی. برای 

تو بسیار ساده بود که همان مسیر را ادامه 

دهی و یک دانشمند دانشگاهی شوی. 

چرا به حوزه آمدی؟

من گمان می کنم برای تبیین و بررسی 

آموزه های اندیشمندان کافر غربی، به اندازه ی 

کافی در شرق و غرب عالم متخصص و 

کارشناس وجود دارد. آن چه کم است 

طلبه است؛ یعنی کسی که عالم به نظام 

آموزه های دین اسالم و مسلط بر معارف 

اهل بیت و مکتب تشیع باشد.

تمایز اصلی علوم حوزوی از علوم 

دانشگاهی در همین منابع است. 

اصلی ترین فاصله میان عالمان دینی از 

عالمان جدید هم در همین مراجعه به 

منابع دینی است. حوزه باید سخن دین 

را و نظر پروردگار را درباره ی حل مسائل 

عینی و طرح خدا و اولیای خدا را برای 

تمایز اصلی علوم حوزوی 

از علوم دانشگاهی در همین منابع 

است. اصلی ترین فاصله میان عالمان 

دینی از عالمان جدید هم در همین 

مراجعه به منابع دینی است. 



96

نسخه مکتوب   - شماره   14
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

96

پاسخ گویی به مشکالت زندگی ارائه دهد. 

دیگران نیز از سایر ابزارهای معرفت به نحو 

تخصصی استفاده می کنند و البته ما هم 

از دستاوردهای عالمانه ی آن ها استفاده 

خواهیم کرد.

خروجی حوزه علمیه، در یک کالم، فقط 

»عالم دین« است؛ نه عالم روان شناسی، 

نه عالم اقتصاد، نه عالم حقوق، نه عالم 

فلسفه و نه حتی عالم اخالق. حوزویان اگر 

 در صدد 
ً
این علوم را هم می خوانند صرفا

فهم بهتر پیام دین، تبلیغ و ارائه ی گویای 

آن و تحقق بخشیدن به آرمان های دینی 

است. با این وصف اگر عالم دین برای 

حل مسأله ها و معضالت به منابع دینی 

 اعتنایی نداشته باشد 
ً
مراجعه نکند و اساسا

چه معنایی دارد؟

گمان می کنم امثال همین برخوردهای 

تفریطی باعث شده که برخی افراطیان 

یک باره مراجعه به علم بشری را منع کنند 

و با تفکیک حداکثرِی ابزارهای معرفت 

همه ی حکمت غربی را نجس بشمارند و 

و 
َ
ّرقا أ

َ
به بهانه ی استناد به امثال حدیث »ش

َرَج 
َ

 خ
ً
یئا

َ
 ش

َّ
 ِإال

ً
 َصِحیحا

ً
ا ِعلما

َ
ِجد

َ
ن ت

َ
ّربا ل

َ
غ

 الَبیِت«، قاعده ی آموختن 
َ

هل
َ
ِمن ِعنِدَنا أ

را برهم زنند.

من تو را می شناسم. سوابق تو را می دانم. 

تعلق خاطرت را به دین و قرآن و امام 

زمان)عج( می دانم. تعبد و تقیدت را به 

دستورات دینی دیده ام. ولی به هر حال ضمن 

مطالعه ی مقاله ات، چند بار این شکایت 

حضرت زهرا)س( به ذهنم خطور کرد که 

ي ؟«.
ِّ

ِمیَزُة ِفي َحق
َ

»َما َهِذِه الغ

اکنون برای تو دو پیشنهاد دارم؛ هر کدام 

را خواستی اجرا کن: اول این که لباس 

روحانیت را که نماد فرهنگ اهل بیت)ع( 

و انتساب به دستگاه امام زمان)عج( و 

نشانه ی عالمان دینی است از تن درآوری 

و به جای تسبیح و انگشتر عقیقی که در 

دست داری یک زنجیر و دست بند نقره ای 

استفاده کنی! دوم این که برنامه مباحثه و 

مطالعه ای فراهم کنی و چند اثر مفید در 

باره ی معنا و ماهیت طلبگی بخوانی و یک 

بار دیگر رسالت ها و آرمان های طلبگی را 

مرور کنی و بصیرت صنفی خود را بیفزایی.

احساس های خود را بعد از خواندن 

نوشته ی تو مرور کردم؛ این هیجانات در 

وجود من شکل گرفته بود: اول احساس 

تأسف از این که یک عنصر توانمند حوزوی 

این گونه مرعوب و مفتون دانشمندان غیر 

مسلمان شده است و عصای موسوی مکتب 

خود را در مواجهه با سحر علوم جدید 

کناری نهاده است. دوم احساس نگرانی از 

این که چرا این سرمایه ی ارزشمند حوزوی 

از کف رفته است؟ سوم احساس خطر و 

اضطراب که مبادا من و امثال من هم با 

مطالعه ی آثار غربیان به این بیماری مبتال 

شویم. چهارم احساس شفقت و مهربانی 

و نیز احساس برادری و صمیمیت که مرا 

واداشت تا این کلمات را برای تو بنگارم.

 نمی خواهم مانند برخی 

کسان، کلمه ی دکتر را »لفظ 

نجس« بخوانم تا حتی تصور 

اهانت و استخفاف به قشر 

تحصیل کرده ی دانشگاهی نشود؛ 

اما از صمیم قلب عالقه مندم 

به جای عنوان »دکتر« عنوان 

»حاج آقا« داشته باشم. 
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می شوم و احساس توهین می کنم؛ زیرا 

طلبه ای که منتظر عنوان و القاب دانشگاهی 

است، شکوه و حماسه ی همه ی دوران 

تحصیل حوزوی خود را نادیده انگاشته 

و افتخارآمیز ندانسته است؛ در عوض به 

چند صباح تحصیالت دانشگاهی خود 

می بالد!

از من خواسته بودی که برخی از آیات و 

روایات مربوط را به این بحث بیفزایم. به 

راستی افزودن آیه و روایت به نوشته ی موجود، 

مصداق روشن »وصله ی ناهماهنگ« 

است و تداعی کننده ی اصطالح »دین مالی 

کردن« یا »اضافه کردن یک مالقه اسالم 

به یاد داری چندی پیش درباره ی کلمه 

»دکتر« و استعمال عناوین و القاب 

دانشگاهی برای حوزویان مباحثه می کردیم؟ 

آن روز به تو گفتم جامعه  ای که در آن کلمه ی 

»دکتر« چمران یا »دکتر« بهشتی بیش از 

»شهید« چمران یا »شهید« بهشتی بر زبان  ها 

گاه ارزش مدرک  می  گردد، گویا ناخودآ

دکترا را بیش از شهادت می  شناسد؛ زیرا 

واژه  گان »دکتر« و »شهید« هر دو به نحوی 

در بزرگداشت و احترام به این شخصیت، 

نقش ایفا می  کنند و انسان  ها همیشه در 

مقام ابراز ارادت به دیگران و تجلیل از آنان 

به دنبال گویاترین، فخیم ترین و رساترین 

واژه ها هستند. هریک از این دو، که بیشتر 

استعمال می  شوند بر ارزشمندی و اهمیت 

معنی و محتوای خود در نظر مردمان 

گواهی می  دهند. من نمی خواهم مانند 

برخی کسان، کلمه ی دکتر را »لفظ نجس« 

بخوانم تا حتی تصور اهانت و استخفاف 

به قشر تحصیل کرده ی دانشگاهی نشود؛ 

اما از صمیم قلب عالقه مندم به جای عنوان 

»دکتر« عنوان »حاج آقا« داشته باشم و از 

خطاب »دکتر« برای حوزویان مورمور 

 از خطاب »دکتر« برای 

حوزویان مورمور می شوم و 

احساس توهین می کنم؛ زیرا 

طلبه ای که منتظر عنوان و القاب 

دانشگاهی است، شکوه و 

حماسه ی همه ی دوران تحصیل 

حوزوی خود را نادیده انگاشته و 

افتخارآمیز ندانسته است. 

 نوع نگاهت را در این 
ً
به این آش«. اصوال

مقاله با آن چه در تعالیم دینی آمده متفاوت 

می یابم و توصیه می کنم به اصالح و ترمیم 

آن نیندیشی؛ بلکه بار دیگر آن را از آغاز 

بنگاری.

به نظر بنده گرچه مقاله ای که نوشته ای 

مفید و روشنگر است؛ اما از آن جا که 

ساختار کلی و روش آن تناسبی با شخصیت 

آخوندی من و تو ندارد، پیشنهاد می کنم 

از خیر یا شر انتشار آن بگذری.

خدا کند من و تو مصداق این آیة شریفه 

ناِت  ُهم ِبالَبیِّ
ُ
ا جاَءتُهم ُرُسل مَّ

َ
ل

َ
نباشیم که »ف

ُهم ِمَن الِعلِم« )غافر: ۸۳ 
َ

ِرُحوا ِبما ِعند
َ
ف

(و همواره خود را نیازمند طرح آسمانی 

و گره گشای پروردگار برای حل مسائل 

بشر بدانیم.

شد غالمی که آب جوی آرد

آب جوی آمد و غالم ببرد

دام هر بار ماهی آوردی

ماهی این بار رفت و دام ببرد

ارادتمند و عذرخواه/برادرت محمد 

عالم زاده نوری/بهار ۱۳۹۶
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   شما در تشکیل صندوق 

قرض الحسنه  و مرکز خدمات طالب 

حضور جدی داشتید؛ اگر می شود قدری 

درباره ی سابقه این دو توضیح بدهید.

هنگامی که من در دانشکده ی سپاه بودم، 

مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی برای دیدن 

دانشکده تشریف آوردند. خیلی از دانشکده 

و شرایط ما خوششان آمد. فرمودند: چه 

می خواهی؟ گفتم: از نظر شخصی به 

چیزی احتیاج ندارم؛ اما طلبه هایی هستند 

که به جبهه می روند و می آیند. هر نهادی، 

یک پایه ای به رزمندگانش می دهد؛ این 

طلبه ها هیچ چیزی ندارند. ما می خواهیم 

یک صندوق قرض الحسنه برای این طلبه ها 

تشکیل بدهیم. آن سال به ایشان گفتیم که 

5 میلیون تومان به ما بدهند.

   سال های ۶۵-۶۴؟

بله؛ ایشان هم گفتند که یک نامه به من 

بنویسید؛ ما هم نامه نوشتیم. یادم هست 

که آقای محمدی عراقی هم قائم مقام 

نماینده ی ولی فقیه در سپاه بودند؛ دو 

نفری امضا کردیم. ایشان 10 میلیون 

نگاهی به تاریخچه مرکز خدمات حوزه های علمیه در گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین سید ابوالحسن نواب

دوران مسئولیت من زمان اوج مرکز 
خدمات بود/کدام مرجع می تواند 
هزار میلیارد تومان به ما پول بدهد؟

مطلب پیش  رو، بخشی از مصاحبه ی تصویری مباحثات با حجت االسالم والمسلمین 
ابوالحسن نواب است درباره ی تاریخچه و علل و انگیزه های  تشکیل »صندوق قرض الحسنه 
طالب« و »مرکز خدمات حوزه های علمیه«. حجت االسالم نواب ـ بنیان گذار و رئیس 
دانشگاه ادیان ـ طراح و عامل این دو طرح بزرگ معیشتی برای روحانیون بوده و طبق 
معمول قاطعانه از ایده های خود دفاع می کند. مواضع و دیدگاه های وی در این مصاحبه 
درباره ی استقالل حوزه و فصل الخطاب  بودن رهبری در امور حوزوی و نیز پاسخ هایش 
به آسیب های مطرح شده از سوی منتقدین نسبت به طرح مسکن طالب در پردیسان 
جالب توجه است. عالقه مندان می توانند فایل ویدیویی کامل این مصاحبه را در بخش 

مباحثات تصویری در سایت مباحثات و همچنین در سایت آپارات مشاهده نمایند.
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تومان پول با یک چک سه امضایی به ما 

دادند که امضای آقای هاشمی رفسنجانی، 

آقای خامنه ای و آقای موسوی )سران سه 

قوه( پای آن چک بود. پولی بود که امام 

در اختیارشان قرار داده بود.

وزیر اقتصاد دوره ی آقای هاشمی 

رفسنجانی، آقای محمدخان هم آن زمان 

مسئول این کارها شد. چک را به ما داد و ما 

یک حساب در صندوق تعاون باز کردیم 

و قرار شد وام بدهیم. به صد طلبه صد تا 

صدتومن دادیم و پولمان تمام شد و با یک 

حجم باالی تقاضا مواجه شدیم. یکی 

از دوستان مدرسه ی حقانی گفت برای 

شهید شهاب چه کار کردی؟ گفتم من 

برای شهید شهاب خانه می سازم؛  تو برای 

بقیه ی شهدا و رزمندگان چه کار می کنی؟ 

گفت من چه کار می توانم بکنم؟ گفتم ما 

چنین مشکلی پیدا کردیم؛ طلبه ها ثبت نام 

کردند برای وام. گفت اگر امام به من اجازه 

بدهند، یک پولی از دادستانی در اختیارم 

هست؛ این پول را به شما می دهم. ما هم 

از امام استفتاء کردیم و امام فرمودند که 

مجاز هستید بگیرید.

   این  هم در طی یکی دو روز 

انجام شد.

 فکر نمی کرد که من 
ً
بله؛ و آن آقا اصال

به این زودی جواب استفتای امام را ببرم. 

در جلسه ختم آقای قدوسی بود که جواب 

نامه را به او دادم. گفت من که حاال پول 

ندارم! گفتم شما گفتی من این نامه را ببرم. 

. گفتم 
ً
گفت شما نامه را داشته باش فعال

این نامه را قبول داری؟ گفت بله؛ اما پول 

به من خرد خرد می رسد.

من نامه را به آقای رفیق دوست که 

وزیر سپاه بود نشان دادم و گفتم به 

اعتماد این نامه به ما پول قرض بدهید. 

ایشان هم یک چکی که کپی داشت 

ـ و آن زمان اولین چِک کپی داری بود 

که ما دیدیم ـ به ما داد به مبلغ پنج 

میلیون تومان و ما شروع کردیم. یعنی 

از آقای رفیق دوست قرض گرفتم که 

وقتی آن آقا به من پول بدهد، من به 

آقای رفیق دوست برگردانم؛ که آن آقا 

هم پرداخت کرد و من به آقای رفیق 

دوست برگرداندم. آن آقا بعدا هم 

بنابر همان اجازه امام دوباره از قوه 

 سرمایه ی 
ً
قضاییه به ما پول داد؛ تقریبا

ما سیصد میلیون تومان شد. آن زمان 

سیصد میلیون تومان پول زیادی بود 

و ما گردش حساب آن، به سیزده هزار 

طلبه وام دادیم. اکنون بعضی طلبه ها 

می گویند ما در این میدان مفید )کنار 

دانشگاه مفید قم( با صد هزار تومانی 

که شما دادید، یک زمین 300 متری 

گرفتیم که نصف آن را فروختیم و نصف 

آن را خانه ساختیم! یعنی ارزش آن صد 

هزار تومان در آن زمان این قدر بود. این 

جریان از سال 64 تا 68 طول کشید.

زمانی که آزاده ها به میهن بازمی گشتند، من 

در امور روحانیون سپاه بودم و کار آزادگان 

طلبه هم به عهده من بود. آقای ابوترابی شب 

اولی که آزاد شد، آمد خانه ی ما خوابید و 

راننده و ماشین من هم مدت ها در اختیار 

ایشان بود؛ یعنی ارتباط ما با این ها این گونه 

عاطفی و نزدیک بود. یک وقت طلبه های 

رزمنده را جایی جمع کردم؛ حالت سمینار 

مانندی بود. همه ی آزاده های طلبه 200 

نفر بودند که جمعشان کردیم. بعضی شان 

قبل از اسارت طلبه بودند و بعضی دیگر 
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در حین اسارت طلبگی را شروع کرده 

بودند. یادم هست که آقای کروبی هم به 

هرکدام از آن ها دو سکه داد؛ یعنی به من 

چهارصد سکه داد که به هر آزاده ای دو 

سکه بدهم و من هم به آن ها دادم.  آقای 

کروبی مسئول بنیاد شهید بود و دستش 

باز بود. بعد که نظرخواهی کردیم، گفتند 

همه ی ما اوضاع بدنیمان بسیار بد است؛ 

چشممان، گوشمان، دندانمان و... اگر 

بیمه نداشته باشیم نمی توانیم کاری انجام 

دهیم. همان جا در ذهن من جرقه ای خورد 

که ما یک بیمه برای آزاده ها درست کنیم.

در آن سال هایی هم که کار صندوق 

قرض الحسنه کرده بودیم، یک آنالیزی 

انجام داده بودیم و مشخص شده بود که 

آن سیزده هزار طلبه ای که از ما وام گرفته 

بودند، بسیاری شان برای درمان بوده. یک 

گزارشی خدمت آقا نوشتم و آقا فرمودند 

بروو  یک طرحی را آماده کن. من 50-

40 روز مطالعه کردم و طرحی نوشتم. آن 

زمان رئیس بیمه ی خدمات درمانی برادِر 

آقای مهندس غرضی بودـ  که تصادف کرد 

و مرحوم شد ـ با ایشان و معاون درمانی 

ستاد فرماندهی کل قوا هم صحبت کردم؛ 

با معاون وزیر بهداری هم صحبت کردم. 

به این سه نفر گفتم من این بیمه را به آقا 

پیشنهاد کرده ام.

من به رهبری نامه نوشتم که آقا همه ی 

اقشار کشور بیمه هستند و طلبه ها هیچ 

بهره ای از بیمه ندارند و پیشنهاد ما این 

است. آقا دعایی فرمودند و گفتند برو به 

دنبال آن. یک هیئتی را هم مأمور کردند 

که با آن ها جلسه بگذاریم؛ آقای رسولی 

محالتی، آقای محمدی گلپایگانی و 

آقای رفیق دوست. چند ماهی هم آقای 

رفیق دوست از بنیاد مستضعفان یک پولی 

به ما دادند تا  سیستم بودجه گیری مان راه 

افتاد. در مدرسه ی معصومیه سه اتاق گرفتیم 

و شروع به راه اندازی بیمه ی طالب کردیم.

بعد از ارائه ی طرح، آقا یک هیئت مدیره 

را مشخص کردند: آیت الله وافی، آقای 

سعیدی )امام جمعه ی قم(، آقای باقی زاده و 

بنده؛ که آقای باقی زاد به پیشنهاد بنده مدیر 

شدند. دو نفر هم از طرف مرکز مدیریت 

آن زمان که مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی 

رئیس آن بودند مأمور شدند که یکی از 

آن ها آقای بیگدلی بود؛ داماد دوم آیت الله 

شبیری زنجانی که اکنون از ممتحنین حوزه 

هستند. این ترکیب هیئت مدیره ی مرکز 

خدمات حوزه های علمیه بود. دفترچه ای 

را چاپ کردیم و به طلبه ها دادیم و طلبه ها 

به دکتر می رفتند و می آمدند و پول آن را 

از ما می گرفتند؛ یک سیستم ابتدایی بود.

این مربوط به اوایل دهه 80 است؟

خیر؛ مربوط به سال ۶۹ است؛ در این 

سال بود که مرکز خدمات شروع به کار 

کرد؛ یعنی اکنون که مقام معظم رهبری 

حکم مرا تا سال ۹۹ برای رئیس هیئت 

مدیره تمدید کردند حضور بنده سی سال 

تمام خواهد شد.

   بله؛ می فرمودید که یک سیستم 

ابتدایی بود...

بله؛ و به مرور هر روز بحث جدیدی 

مطرح می شد؛ یک روز مسکن، یک روز 

وام و... اما در ابتدا همان بیمه ی درمانی 

بود؛ آن هم به همان شکل ابتدایی. به مرور 

کارمان پیشرفته شد؛ با بیمه های دولتی و 

سازمان تأمین اجتماعی قرارداد بستیم. 
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مرداد 1396

امروز که در خدمت شما هستیم همه ی 

طالب بیمه هستند؛ همه تحت پوشش 

تأمین اجتماعی هستند؛ پیرمردان و از 

کارافتادگان مستمری بگیر هستند.

   گسترش آن خدمات هم بسیار 

جالب بود.

بله؛ هر سال یک برنامه ی جدید بود. از 

سال ۶۹ که آن جا را راه اندازی کردیم تا 

سال 76 آقای باقی زاده مسئول بودند. از 

سال ۷۶ تا ۸۹ خودم عهده دار شدم و این 

چهارده سال زمان شکوفایی مرکز خدمات 

بود؛ ده هزار خانه برای طالب ساخته شد. 

کل طالب ذیل تأمین اجتماعی رفتند؛ 

صندوق قرض الحسنه ی قدرتمندی راه 

افتاد؛ بن های معیشتی راه اندازی شد؛ 

مستمری برای از کارافتادگان و خانواده ی 

مرحومین و... .

   در مورد مرکز خدمات چند 

موضوع است که فکر می کنم فراتر از 

خود بحث درباره این مرکز باشد؛ یکی 

کمک هایی است که مرکز خدمات از 

دولت می گیرد با توجه به آن حساسیت 

درستی که بزرگان حوزه نسبت به بحث 

استقالل حوزه دارند. استقالل حوزه هم 

در دو عرصه ی سیاسی و مالی مطرح 

است. آیا بزرگان حوزه واکنشی نسبت 

به این امر داشتند؟

بدون تعارف بگویم ما از نسل طلبه هایی 

هستیم که برای خودمان یک بزرگ بیشتر 

قائل نبودیم؛ تا زمانی که امام بودند، بزرگ 

ما امام بودند؛ امروز هم بزرگ ما آقای 

خامنه ای است. ما در این حرف با کسی 

تعارف نداریم. شما من را می شناسید؛ 

کسی نیستم که بروم شعار بدهم، عکس 

بچسبانم یا ناسزا بگویم... اما ارتباط دلی 

بنده با آقای خامنه ای تغییر نکرده است؛ 

از سال ۵۳ تا کنون.

   ولی به توصیه ی خود رهبری، 

حوزه باید با نظر مراجع پیش برود.

عرض کردم که ما یک آقا بیشتر نداریم. 

ایشان را هم با دلم، هم با عقلم و هم با دین 

و اعتقادم پذیرفتم. با دلم ایشان را دوست 

دارم، با عقلم ایشان را فرد فوق العاده 

حکیمی می دانم و با اعتقاد فقهی ام ایشان 

را یک ولی فقیه واجب االتباع می دانم. ما 

یک آقا بیشتر نداریم و معتقدیم که هرچه 

ضربه خوردیم از این چندگانگی است. 

ما با اجازه ی آقای خامنه ای از دولت پول 

می گیریم.

   ولی باید جواب قانع کننده ای برای 

بزرگان حوزه داشته باشید.

خیر؛ ما ایشان را بزرگ حوزه  می دانیم و 

در این جهت هم با کسی تعارف نداریم.

   بنا بر نظر خود آقا، بزرگان حوزه 

مراجع هستند.

 ما یک آقا بیشتر نداریم و 

معتقدیم که هرچه ضربه خوردیم 

از این چندگانگی است. ما با 

اجازه ی آقای خامنه ای از دولت 

پول می گیریم. ما ایشان را بزرگ 

حوزه  می دانیم و در این جهت 

هم با کسی تعارف نداریم. 
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آقا خودشان مسأله ی مراجع را حل کنند. 

این وظیفه ی ولی فقیه است. ببینید؛ من 

وقتی می بینم که زیر بدن یک روحانی 

در سمنان کرم افتاده است، می گویم اگر 

پول از دولت اکل میته هم باشد می گیرم و 

مصرف می کنم. من برای خودم استدالل 

دارم؛ خیلی هم به پول گرفتن از دولت 

اعتقاد ندارم؛ اما چاره چیست؟ چه کسی 

هزار میلیارد تومان پول به ما می دهد؟

یک بار نزد آقای موسوی اردبیلی رفتم؛ 

گفت من 40 نفر پیرمرد را در اردبیل اداره 

می کنم. گفتم ما داریم به 16 هزار نفر 

حقوق می دهیم. یک زمانی مرحوم آقای 

غیوری گفته بود ما ماهی 30 هزار تومان 

به یک روحانی می دهیم. ما آن زمان ماهی 

400-300 هزار تومان پول می دادیم. ما 

که نمی توانیم روحانیت را با فقر نگه داریم. 

هنگامی که من مرکز خدمات را درست 

کردم زیر بدن یک روحانی در سمنان کرم 

افتاده بود؛ خانواده  اش جمعش نمی کردند؛ 

بعد من چطور بگویم استفاده نکنید؟ به 

صرف این که چهار نفر وضع خودشان و 

آقازاده هاشان خوب است، وضع دیگران 

را تحمل کنم؟ حکومت اسالمی است 

و قانون اساسی وظیفه را بر همه ی آحاد 

مردم گذاشته است. ما می گوییم از 

باب اکل میته می گیریم. مگر می شود 

روحانیت شیعه در این وضع نگه داشته 

شود و مدام حرف این باشد که برخی از 

آقایان نگران استقالل حوزه هستند؟ مگر 

با شعار می شود کار را اداره کرد؟ من رهبر 

 انقالب اسالمی کردم، خون 
ً
دارم؛ اصال

دادم، برادرم شهید شده است، خودم هم 

در جبهه بودم و شیمیایی شدم، سالمت 

و همه چیزم را از دست دادم برای این که 

یک رهبری واحد یعنی والیت فقیه داشته 

 این همه خون برای والیت 
ً
باشم. اصال

فقیه دادیم. امام فرمود پشتیبان والیت 

فقیه باشید. من حرف رهبرم را قبول دارم. 

من ممکن است در نظر شما با آسید 

احمد خاتمی اختالف نظر شدید داشته 

باشیم؛ اما هر دو در یک چیز مشترک 

هستیم؛ اینکه هر دو به اسالم حکومتی 

فکر می کنیم؛ به خود ایشان هم گفتم. در 

حوزه ای که اکنون افکار متشتت و متفرق 

است ما رهبری را قبول داریم؛ رهبری هم 

به همه ی ویژگی های روحانیت واقف است 

و همه ی ظرافت ها را رعایت می کند. اگر 

کسی باید به مراجع احترام بگذارد و با 

مراجع هماهنگ کند و هر طور خود 

صالح می داند رفتار کند، خود رهبری 

هستند. من باید از آن ولی که حاکمیت را 

اداره می کند اجازه می گرفتم که گرفتم. آقا 

هم دو سال مرا معطل کردند؛ همین طور 

نبود که فوری به من بگویند برو از دولت 

پول بگیر. دو سال این طرح معّمرین من 

روی میز آقا بود؛ دو یا سه سال. بعد از 

 آقا خودشان مسأله ی مراجع 

را حل کنند. این وظیفه ی ولی فقیه 

است. من وقتی می بینم که زیر بدن 

یک روحانی در سمنان کرم افتاده 

است، می گویم اگر پول از دولت 

اکل میته هم باشد می گیرم و مصرف 

می کنم. خیلی هم به پول گرفتن 

از دولت اعتقاد ندارم؛ اما چاره 

چیست؟ کدام مرجع دارد که هزار 

میلیارد تومان به ما پول بدهد؟ 
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آن یکی از بچه های دفتر بشارت داد که 

حضرت آقا فرمودند که اجازه دارید بگیرید .

البته اشتباه نشود؛ من این ها را اکل میته 

نمی دانم؛ می گویم اگر اکل میته هم باشد 

 و 
ً
 طیبا

ً
جایز است؛ واال من این را حالال

جزو وظایف اصلی حکومت می دانم.

   استدالل دیگر هم این است که 

وظیفه ی حکومت تأمین درمانی برای 

همه ی شهروندان است که روحانیون 

را هم شامل می شود.

بله؛ در قانون اساسی هم آمده است. 

اکنون همه ی اقشار ما تأمین اجتماعی 

هستند. تازه ما روحانیت را هم با حداقل 

بیمه کردیم. ما به آیت الله جوادی آملی 

همان حق بیمه ای را می دهیم که به یک 

کارگر می دهیم. ما زیاده خواهی نکردیم. 

 سه برادر هستند؛ یکی معلم است که 
ً
مثال

خودش 7درصد پرداخت می کند، یکی 

کارمند است که 7درصد پرداخت می کند 

و یکی هم روحانی است که 7درصد 

پرداخت می کند. پس تبعیضی وجود 

ندارد که بگوییم طلبه ها را در باالترین 

سطح بیمه کردیم؛ خیر؛ حداقل است.

   پس همان چیزی که در قانون 

آمده است را انجام می دهید.

باز هم می گویم که من آن اکل میته را 

 
ً
 طیبا

ً
از باب فرض گفتم؛ وگرنه حالال

است. مال بیت المال جمهوری اسالمی 

در اختیار ولی فقیه است و با اجازه ی ولی 

فقیه پول می گیریم و با اجازه ی او و زیر 

نظر او مصرف می کنیم. به شدت هم 

از آن دفاع می کنیم. از این که رهبری در 

کار حوزه مبسوط الید باشد هم به شدت 

دفاع می کنیم. احترام مراجع را هم نگه 

داشتیم و تا کنون هم با هیچ یک از مراجع 

کوچک ترین اختالف نظری نداشتیم و 

تمامی این سال ها خدمتشان رفتیم.

 در همه ی این سال ها که 
ً
   طبیعتا

شما خدمت آقایان رسیدید، توضیحاتی 

هم دادید.

بله؛ همیشه گزارش دادیم و همه هم 

پذیرفتند. کدام مرجع دارد که هزار میلیارد 

تومان خرج کند؟ اگر بود ما از همین فردا 

پول گرفتن از دولت را تعطیل می کنیم. 

یعنی خیلی هم برای ما لذیذ و راحت 
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نیست. اگر آقایان پول به ما می دهند، 

بدهند؛ چون وجوهات خیلی لذیذتر و 

راحت تر است.

   بحث مهم دیگر در مورد مرکز 

خدمات، بحث تأمین مسکن است 

که از ابتدای آن با ایده ی خود شما 

 هم همه مطلع 
ً
یبا پایه گذاری شد و تقر

هستند که چه خدماتی انجام شد. تا 

هزاره ی دهم را من اطالع دارم؛ نمی دانم 

که ادامه ی آن به چه صورت است. 

سؤالی که اکنون در بین دوستان طلبه 

و افراد مختلف مطرح شده این است 

که اگر ما بخواهیم ده هزار نفر طلبه را 

یم  از یک جامعه ی شهری بیرون بیاور

یم ـ یک  و به یک فضای جداگانه ببر

فضای بسته و مخصوص خودشان ـ 

یک تصمیم نادرست به نظر می رسد؛ 

یرا فضای شهری را از وجود این  ز

خانواده های طلبه ها خالی کنیم؛ یعنی 

آسیب هایی در این کار وجود دارد. در 

ید؟ این باره چه پاسخی دار

من به شدت از طرحم دفاع می کنم. آن 

طلبه هایی که شما می خواهید در بین مردم 

باشند و پخته باشند و به مردم خدمت کنند، 

روحانی های 50-40 ساله ای هستند که 

عمری از زندگیشان گذشته است و تجربه ی 

سرد و گرم زندگی را چشیده اند و معلم و 

مربی خود و خانواده شان شدند؛ چنین 

روحانیونی سپس می توانند در جامعه تأثیر 

بگذارند؛ نه طلبه ی جوانی که خودش هنوز 

راه و رسم زندگی را بلد نیست.

 وظیفه دارد...
ً
   اما طبیعتا

خودش هنوز آمادگی ندارد؛ هنوز زندگی 

را تجربه نکرده است؛ هنوز معلوم نیست 

زنش را طالق دهد یا نگه دارد. با تعارف 

نمی شود رفتار کرد. شما بروید آمار دادگاه 

ویژه را بگیرید. یک طلبه ی کوچک  22-

21 ساله که با دختری در روستا ازدواج 

کرده و دست او را گرفته و به قم آمده، 

می تواند معلم اخالق منطقه شود؟ شما 

 می پذیرید؟ باید بروید ببینید که آیا 
ً
اصال

 خودش 
ً
در دادگاه ویژه پرونده دارد؟ اصال

سرد و گرم زندگی را چشیده؟

   آن ها هم به هرحال جزو مردم 

هستند و باید در بین مردم باشند.

بله؛ ولی مردم مهاجری که خودشان 

فرهنگ درستی ندارند. نمی توانیم با 

تعارف رفتار کنیم. من نمی خواهم 

جامعه را 4درصدی و 96درصدی 

کنم؛ اما به هرحال طلبه ها در شرایطی 

زندگی می کردند که نور یا فضای کافی 

یا تعداد اتاق الزم را نداشتند )در مناطق 

محروم شهری(؛ ما آمدیم یک خانه های 

کوچکی که خیلی ارزان قیمت بود و 

پنجره، نور و فضای مناسب داشت را 

 آن روحانیونی که وسط 

شهر در خیابان آذر یا چهارمردان 

هستند، چه مقدار با مردم ارتباط 

دارند و مردم چه مقدار از آن ها 

حرف شنوی دارند؟ مگر این قم 

یک میلیون نفری، چند صد هزار 

روحانی می خواهد که باید همه ی 

روحانیون بین مردم پخش شوند؟ 

این استدالل غلطی است. 
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مرداد 1396

ساختیم و در آن جا مستقر شدند. وسایل 

اسباب بازی در حیاط آن مجتمع ها 

هست که فرزندان طالب می توانند در 

آن جا بازی کنند.

ضمن این که مگر خود شهر قم چه مقدار 

پذیرای روحانیت هست؟ آن روحانیونی 

که وسط شهر در خیابان آذر یا چهارمردان 

هستند، چه مقدار با مردم ارتباط دارند و 

مردم چه مقدار از آن ها حرف شنوی دارند؟ 

مگر این قم یک میلیون نفری، چند صد 

هزار روحانی می خواهد که باید همه ی 

روحانیون بین مردم پخش شوند؟ این 

استدالل غلطی است.

   منظورتان این است که این ها 

در این چند سال تحصیل، دغدغه ی 

خانه و مسائل ابتدایی را نداشته 

باشند، به درس هایشان برسند تا 

بعد بتوانند به یک مرحله  ای از رشد 

برسند و بروند.

اآلن ده ها طرح جایگزین هم مطرح است؛ 

ببینید آیا هیچ کدام از آن ها موفق خواهد 

 برخی می گویند ما با خانه دار 
ً
شد؟ مثال

شدن طلبه ها در قم مخالف هستیم. اگر 

مخالف هستید با کدام بودجه می خواهید 

کار کنید؟ شهرک مهدیه 36 سال است که 

به بودجه ی دولت متکی است و دو هزار 

خانه ساخته است. هنوز هم با کمک های 

متفرقه و جامعةالمصطفی و نهادهای دیگر 

نتوانسته به سه هزار تا برساند. 36 سال هم 

تجربه دارد. من در ده سال، ده هزار خانه 

ساختم. اگر کسی طرح جایگزینی بیاورد 

من صحبتی ندارم. نمی گویم وحی منزل 

است؛ می گویم گر تو بهتر می زنی بستان بزن.

 خود شما درباره ی این 
ً
   احیانا

برنامه  آسیب شناسی هم کردید؟

ببینید در همه جای دنیا دانشگاه دارند و 

دانشگاه هم خوابگاه متأهلین دارد؛ این ها 

به منزله ی خوابگاه متأهلین است. شما 

برنامه ریزی خوبی داشته باشید، کسی 

به خاطر خانه جایی نمی ماند. اگر شما 

برنامه ی خوبی داشته باشید و این فرد را 

 عضو هیئت علمی در 
ً
استخدام کنید یا مثال

اردبیل کنید، فردا با اشتیاق فراوان می رود. 

خود شما برای شهر خوی هستید؛ چند 

طلبه اهل خوی می شناسید که سطح 4 

و دکترا داشته باشند و برایشان فراهم شود 

که هیئت علمی بشوند در خوی و نروند؟

یاد هستند که آمادگی دارند.    ز

یک طلبه ی کوچک  ۲۱-۲۲ 

ساله که با دختری در روستا ازدواج 

کرده و دست او را گرفته و به قم 

آمده، می تواند معلم اخالق یک 

 می پذیرید؟ 
ً
منطقه شود؟ شما اصال

باید بروید ببینید که آیا در دادگاه 

 خودش 
ً
ویژه پرونده دارد؟ اصال

سرد و گرم زندگی را چشیده؟ 

 کدام طلبه اگر برایش اشتغال 

آبرومندی در جایی از کشور ایجاد 

شود )عقیدتی سیاسی، امام جمعه ، 

رئیس سازمان تبلیغات و...( در قم 

می ماند؟ شما برای طلبه ها برنامه 

ندارید؛ بعد مدام می گویید که طلبه 

نباید در قم بماند. 
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امروز هم اوضاع در دست من باشد، 

 یک شهر کامل 50 هزار نفری 
ً
مجددا

می سازم برای طالب. این طلبه ها بیایند 

در خوابگاهشان مستقر شوند؛ بعد شما 

برای آن ها برنامه ریزی کنید؛ شما بگویید 

شما هزار نفر قاضی هستید؛قاضی در 

سطح کشور توزیع می شود. حاال یک 

خانه ی دواتاقه هم در قم داشته باشد 

یا بفروشد و نداشته باشد. مثل خود 

من که یک خانه ی دو اتاقه هم در قم 

دارم! همان طور هم که می بینید دو 

اتاق بیشتر ندارد؛ نیازی ندارم؛ برای 

بله. پس شما باید زمینه های دیگر 

را حل کنید. چرا مدام به این طرف 

می پردازید؟ کدام طلبه اگر برایش 

اشتغال آبرومندی در جایی از کشور 

ایجاد شود )عقیدتی سیاسی، امام 

جمعه ، رئیس سازمان تبلیغات و...( 

در قم می ماند؟ شما برای طلبه ها برنامه 

ندارید؛ بعد مدام می گویید که طلبه 

نباید در قم بماند. پس طلبه باید چه کار 

کند؟ شما برای طلبه برنامه بیاورید؛ من 

تمامی شهرک پردیسان را فردای برای 

شما خالی می کنم. من ده هزار نفر را 

در شهرک پردیسان ساکن کردم؛ شما ده 

هزار اشتغال محترمانه ی آبرومند طبق 

ضوابط برای من ایجاد کنید؛ من این 

ده هزار نفر را مستقر می کنم.

   البته ورودی هم کم نیست، به 

طور متوالی طلبه ها می آیند، ازدواج 

می کنند و...

این ها را مستقر می کنم و خانه یشان 

را به نسل جدید می فروشم. من صد 

در صد از طرحم دفاع می کنم، اگر 

 مطمئن باشید این منزل 

دو اتاقه، باعث قفل شدن کسی به 

قم نمی شود؛ این دو اتاق کسی را 

در قم زمین گیر نمی کند. طلبه ی 

تکلیف گرا، متدّین، متشّرع و 

طلبه ای که با پشتوانه ی »فلوال نفر 

من کل فرقة«، به قم آمده است، به 

خاطر دو اتاق خود را زمین گیر قم 

نمی کند. 

این است که اگر خواستم یک شب قم 

بخوابم جا داشته باشم. مثل مردمی که 

مشهد یک خانه ی دواتاقه برای زیارت 

می گیرند. بنابراین من هنوز از طرحم دفاع 

 که همه هم اشتغال 
ً
می کنم. مخصوصا

 ممکن است فرد تا آخر 
ً
ندارند؛ اصال

بداند که بیشتر از این دو اتاق، چیزی 

نصیبش نخواهد شد. ممکن است برخی 

از همین ها که در پردیسان هستند، تا 

چهل سالگی هم امید نداشته باشند که 

جایی گیرشان بیاید. پس باید جایی 

برایشان پیدا کنیم. اگر شما جایی برای 

؛ شما خانه ی 
ً
 و سهال

ً
آن ها دارید، اهال

عالم برایشان در بخش می سازید؟ 

می روند در آن مستقر می شوند و این را 

اجاره می دهند؛ کمک هزینه می شود. 

مطمئن باشید این منزل دو اتاقه، باعث 

قفل شدن کسی به قم نمی شود؛ این دو 

اتاق کسی را در قم زمین گیر نمی کند. 

طلبه ی تکلیف گرا، متدّین، متشّرع و 

طلبه ای که با پشتوانه ی »فلوال نفر من 

کل فرقة«، به قم آمده است، به خاطر 

دو اتاق خود را زمین گیر قم نمی کند.



بایسته های رویکرد تمدنی به دین
مروری کوتاه بر طبقه بندی علوم و اقتضائات فرهنگی و معرفتی آن 

در غرب و جهان اسالم



108

نسخه مکتوب   - شماره   14
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

108

اشاره: حجت االسالم والمسلمین احمد 

رهدار، در سومین دورۀ طرح ملی نخبگان 

علوم انسانی صبح روز چهارشنبه، ۱۸ 

مرداد ۱۳۹۶، دربارۀ انواع نگاه تمدنی به 

دین و لوازم آن به ایراد سخن پرداخت. 

احمد رهدار، متولد ۱۳۵۳ زابل، و دارای 

تحصیالت حوزوی خارج فقه و اصول و 

دکتری علوم سیاسی است. وی اینک رئیس 

مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسالمی 

فتوح اندیشه در قم است.

   مقدمه

به طور کلی دو رویکرد کالن به دین 

وجود دارد که می توان در ذیل این دو 

رویکرد، رویکردهای دیگری را قرار داد؛ 

رویکرد حداقلی و رویکرد حداکثری. 

در رویکرد اول، »استدالل می شود که 

دین در صورتی می تواند مفید باشد که 

متافیزیکش حداقلی باشد، کمترین باید 

و نبایدها را اعمال کند و افق هایش خیلی 

دور از دسترس نباشد«. از میان معتقدین 

به این نگاه، به لحاظ تاریخی در غرب 

می توان به نیکولو ماکیاولی در قرن پانزده 

اشاره کرد. »او عامل اصلی جنگ ها را دین 

 
ً
می دانست؛ زیرا متافیزیک دین، مخصوصا

مسیحیت در این دوره، بسیار حجیم و 

سنگین بوده و آرمان های بسیار دور از 

دسترس بشر را مدنظر قرار داده است و چون 

به آرمان هایش نمی رسید، منازعه و جنگ 

ایجاد شد«. لیبرالیسم نیز چنین نگاهی را 

تقویت می کند. با تکیه بر این مبنا، هر چه 

دایرۀ دین و دولت کوچک تر باشد، شرایط 

بهتری در جامعه فراهم می شود. در کشور 

ما هم روشنفکران دینی یا نویسندگانی مانند 

آقای مصطفی ملکیان، آرای مشابهی دارند. 

بنابر این اقوال، »دین هرچه متافیزیکش 

رقیق تر باشد، به نفع بشر است«. بعضی 

از روشنفکران دینی هم در ایران که رویکرد 

درون دینی هم اتخاذ می کنند، در مطالعۀ 

بایسته های رویکرد تمدنی به دین
تأمالتی در مواجهه ما با جهان جدید

حجت االسالم والمسلمین رهدار

حجت االسالم والمسلمین احمد رهدار، در سومین دورۀ طرح ملی 
نخبگان علوم انسانی صبح روز چهارشنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۶، دربارۀ انواع 
نگاه تمدنی به دین و لوازم آن به ایراد سخن پرداخت. احمد رهدار، متولد 
۱۳۵۳ زابل، و دارای تحصیالت حوزوی خارج فقه و اصول و دکتری علوم 
سیاسی است. وی اینک رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسالمی 

فتوح اندیشه در قم است.
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آیات و روایات و سیرۀ معصومین)ع(، 

به این نتیجه می رسند که اولیای دین، 

والیت سیاسی بر جامعه ندارند و غایت 

دین هم حکومت نیست و اگر قرار باشد 

دین حکومت نکند، کارویژه اش به رابطۀ 

فردی با خداوند تقلیل می یابد و بنابراین 

مدیریت اجتماع و سیاست با اموری غیر 

 با عقول بشری است.
ً
از دین و مثال

دکتر رهدار به چند دلیل به عنوان دالیل 

طرح و گرایش به رویکرد حداقلی به دین 

اشاره می کند. اول، فقدان منابع معتبر نزد 

 در عالم 
ً
معتقدان به این رویکرد است. مثال

اسالمی حدود ۴۰ فرقۀ فقهی در قرون 

اولیۀ اسالمی وجود داشته که االن ۶ فرقۀ 

شیعه، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و 

اباذی از آن ها باقی مانده است و در میان 

آن ها فقط شیعه و شافعی عقل را به عنوان 

 
ً
منبع استنباط دین معرفی کرده اند. طبعا

جریانی که مبنایش عدم بهره گیری از عقل 

در فهم دین است، سرمایۀ اندکی از دین 

کسب می کند و نمی تواند به مدیریت امور 

اجتماعی اقدام کند و لذا رویکرد حداقلی به 

دین را اتخاذ می کند. دلیل دوم روش نامعتبر 

در مواجهه با دین است. دکتر رهدار ذیل 

این دلیل به حضور اجتهاد در فقه شیعی 

با توجه به عنصر زمان و مکان و احکام 

ثابت و متغیر اشاره می کند و ضمن اشاره 

به فقدان این روش در فقه اهل سنت، این 

فقدان را یکی از دالیل گرایش حداقلی به 

دین می داند. برادران اهل سنت، »همچنان 

دارند از فقه امام حنفی، امام شافعی، امام 

مالک و امام حنبل که متعلق به قرون دوم 

و سوم بودند تقلید می کنند. روشن است 

که آثار این امامان اهل سنت نمی تواند 

نیازهای امروز را تأمین کند. همان طور که 

اگر شیعیان از شیخ طوسی قرن پنج تقلید 

می کردند، نمی توانستند از ذهن فقهی 

متعلق به ده قرن قبل شیخ طوسی تقلید 

کنند و جامعۀ امروزین را نمی فهمیدند و 

بنابراین به سمت رویکرد حداقلی از دین 

 کسانی که 
ً
گرایش پیدا می کردند. یا مثال

روش انسدادی در فقه شیعی دارند و غیر 

اجتهادی اند، الجرم از رویکرد حداقلی سر 

در می آورند. یکی دیگر از دالیل رویکرد 

حداقلی، اهوا و امیال بشری است؛ »حتی 

اگر به لحاظ اعتقادی قائل باشیم که دین 

برای همۀ امور زندگی بشر برنامه دارد، اما 

گاهی به دلیل حب جاه و تمایالت نفسانی 

در مقام عمل اجازۀ حضور به دین نمی دهیم. 

 حکومت آل بویه در قرن سوم تا پنجم 
ً
مثال

در ایران و عراق و شامات، علیرغم آن که 

به احیای تفکر شیعی کمک شایانی کرد، 

اما پس از کسب پیروزی و سقطو خلیفۀ 

عباسی، تصمیم گرفت تا خلفای ضعیف 

اهل سنت را در رأس کار قرار دهد تا از 

اوامر آن ها حرف شنوی داشته باشند و به این 

دلیل از قراردادن یک فقیه شیعی در رأس 

کار امتناع ورزید«. یکی دیگر از دالیل 

رویکرد حداقلی، سخت بودن مسیر دین 

است. دین به این دلیل که قله های مرتفع و 

 تحقق دین، مستلزم 

نگاه حداکثری به آن است. 

دین یک سری احکام و بایدها و 

نبایدها و اهداف و برنامه هایی 

دارد که این برنامه ها را جز 

با رویکرد حداکثری به دین 

نمی توانیم پیاده کنیم. 
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یا گنج های عظیم را به شما تحویل می دهد، 

مسیری سخت دارد. نابرده رنج گنج میسر 

نمی شود. »دین یک جاده استکمالی است 

که شرط و شروط فراوانی دارد؛ در حالی که 

مسیر مقابل دین، این گونه نیست و مانند 

از کوه پایین آمدن است«.

دکتر رهدار در ادامه به برخی از پیامدهای 

رویکرد حداقلی به دین نیز اشاره می کند. 

اولین پیامد، عرفی شدن جامعه است. در 

غیاب دین در عرصه های مختلف حیات 

بشری، رویکردهای غیر دینی حضور 

می یابند. پیامد دوم، بدبین شدن مردم 

نسبت به دین و متصدیان دین است.

در مقابل رویکرد حداقلی، رویکرد 

حداکثری وجود دارد. در این رویکرد، 

استدالل این است که »مأموریت انسان، یک 

ماموریت ابدی و ازلی است و مأموریتش 

محدود به عمر شصت  هفتاد سالۀ دنیوی 

نیست. خداوند عوالم مختلفی را خلق 

کرده و در روایات داریم که خداوند، عوالم 

م 
َ
متعددی را خلق کرده است؛ از جمله عال

برزخ،  معاد،  رحم و نظایر آن ها. عقل بشری 

حتی اگر آغشته به اغراض و اهوا نشود، 

باید بتواند نیروی حرکت در همۀ این عوالم 

را داشته باشد و این نیروی عظیم، نیازمند 

تلقی حداکثری از دین است«.

بنابراین، »تحقق دین، مستلزم نگاه 

حداکثری به آن است. دین یک سری 

احکام و بایدها و نبایدها و اهداف و 

برنامه هایی دارد که این برنامه ها را جز 

با رویکرد حداکثری به دین نمی توانیم 

پیاده کنیم«. دکتر رهدار با استناد به قولی 

از امام)ره(، به اهمیت تلقی حداکثری 

از دین و نقش آفرینی در حوزۀ سیاست و 

جامعه اشاره می کند: »امام)ره( استدالل 

می کردند که اگر قرار بر این شد که زانی، 

حد بخورد یا دزد و زمین خوار به مجازات 

برسد و حکم مجازات او تأیید شود، اگر 

حکومتی بر سر کار نباشد، آیا ضمانت 

اجرای احکام وجود دارد؟ لذاست که امام 

راحل)ره( می فرمایند که الزمۀ اجرای احکام 

دین، اقامۀ حکومت است. اگر حکومت 

نداشته باشید، احکام را نمی توانید اجرا 

کنید و اگر احکام را نتوانید اجرا کنید، 

جعل احکام عوض می شود«.

دلیل دیگری برای رویکرد حداکثری، نفی 

اعتبار رویکرد حداقلی در تحقق عبودیت 

الهی است. »نگاه حداقلی به دین مستلزم 

حد زدن عبودیت الهی است. در اسالم بر 

اساس توحید عبودی، خدا تنها خالق عالم 

نیست؛ بلکه رب عالم است. اگر رویکرد 

حداقلی مدعی شد که دایرۀ دین، از دایرۀ 

هستی کوچک تر است، در نتیجه میان 

دایرۀ دین و دایرۀ هستی، فاصله ای ایجاد 

می شود که در آن فاصله، دیگر خدا و احکام 

خدا حضور ندارد و شما الزامی ندارید 

از احکام خدا تبعیت کنید. با این تلقی 

ربوبیت الهی حد خورده است؛ در حالی 

که ربوبیت الهی حدبردار نیست؛ لذا باید 

با دین با رویکرد حداکثری مواجه شد«.

 امام راحل)ره( می فرمایند 

که الزمۀ اجرای احکام دین، 

اقامۀ حکومت است. اگر 

حکومت نداشته باشید، احکام 

را نمی توانید اجرا کنید و اگر 

احکام را نتوانید اجرا کنید، جعل 

احکام عوض می شود.



اجتهاد و  علم 

111

M
ob

ah
es

at
.ir

@
M

ob
ah

es
at

m
ag

z
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دلیل دیگر، استفادۀ دین از پایگاه های 

مختلفی نظیر عقل، تاریخ، شهود، وحی، 

نقل و مانند آن در مواجهۀ با دین است. 

»تنها پایگاهی که می تواند و قدرت دارد 

که همه پایگاه های دیگر را ذیل چتر خود 

قرار دهد و آن را به وحدت برساند پایگاه 

وحی و پایگاه دین داست«. رویکرد 

حداقلی به دین سبب می شود پایگاه های 

متفاوت را نتوانیم به وحدت برسانیم و 

زندگی بشر پاره پاره و منقطع شود. پیامد 

رویکرد حداکثری به دین مرجعیت یافتن 

دین در عرصه اجتماعی است.

   نسبت دین و تمدن

دکتر رهدار به بخش دوم و اصلی بحثش 

ذیل عنوان نسبت دین و تمدن می پردازد و این 

نسبت را از زوایای گوناگون بررسی می کند. 

»یک روش این است که دین را با تمدن تعریف 

کنیم. به این معنا، حرکت ما از تمدن به سوی 

دین است. در این شیوه ما ابتدا پس از بررسی 

تمدن های مختلف، به عناصری نظیر علم، 

نظم و مانند آن ها می رسیم و سپس از دین 

دربارۀ چیستی علم، نظم و دیگر عناصر 

تمدنی پرسش می کنیم. بنابراین پرسش از 

بیرون دین و پاسخ از درون دین است. این 

الگو را الگوی استنطاقی می گویند«. در این 

رویکرد به وضع موجود اصالت داده ایم؛ زیرا 

تمدن امری محقق و دارای نظم و ساختار 

است و ما تنها از دین پاسخ هایی متناسب 

با این وضع تمدنی استنطاق می کنیم. این 

رویکرد متناسب با تلقی حداقلی از دین است.

»روش دیگر در تعریف نسبت دین 

و تمدن، حرکت از دین به سوی تمدن 

است؛ به این معنا که شما نه با روش 

استنتطاقی، بلکه با روش استنباطی وارد 

متن دین می شوید و از خود دین می پرسید 

که صورت تام و تمام تحقق دین چگونه 

است. بنابراین تمدن اسالمی صورت 

تام و تمام تحقق دین در عالم است و هر 

کجا صورت دین تحقق کامل پیدا کرد، 

تبدیل به تمدن ناب اسالمی می شود. البته 

تمدن ها صورت تدریجی دارند و شما 

تبلور همه داشته های دین را نمی تواند جز 

در حکومت امام زمان)عج( پیدا کنید«. 

 قرآن نظم را رعایت اولویت ها تعریف 
ً
مثال

می کند؛ در حالی که تمدن غربی، نظم 

را امری قراردادی و اعتباری برای کسب 

حداکثر سود معرفی می کند؛ یا قرآن، علم 

را خضوع و خشوع و نوری تعریف می کند 

که به قلب افراد خاص وارد می شود؛ در 

حالی که در تمدن غربی، چنین نیست.

   مابه االمتیاز تمدن اسالمی

به زعم دکتر رهدار، آن حرکت تمدنی 

که می تواند حجیت را بر ما تمام کند، 

حرکت از متن و نص دین به واقع است. 

این مسیر، به شما تشخص و تمیز می دهد. 

تمدن ها زمانی تمدن می شوند که آن الیۀ 

ما به االمتیاز خود را نشان داده باشند. 

 در نسبت میان دین و تمدن 

یک روش این است که دین را با 

تمدن تعریف کنیم. در این شیوه 

ما ابتدا پس از بررسی تمدن های 

مختلف، به عناصری نظیر علم، نظم 

و مانند آن ها می رسیم و سپس از 

دین دربارۀ چیستی علم، نظم و دیگر 

عناصر تمدنی پرسش می کنیم. 
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تمدن اسالمی با مشترکات شروع می کند؛ 

اما با مشترکات تمام نمی شود و براساس 

مشترکات شکل نمی گیرد.

   مراحل تکامل دینداری

دکتر رهدار با اشاره به تمایز مشهور میان 

دین و دینداری، دین را مقوله ای کامل می داند 

و آن چه را که نیازمند تکامل است، دینداری 

می نامد. در فرایند تکامل دینداری، اولین 

مرحله توجه به خود دین است که توسط 

پیامبران و پیامبر خاتم)ص( آن را امضا 

می کنند. »مرحلۀ دوم، مرحلۀ تثبیت و غلبه با 

رویکرد مصلحتی است؛ یعنی سطح حضور 

من فرهنگی نیست؛ بلکه حکومتی است. 

نمونۀ این مرحله را می توان در صدر اسالم 

و در مدینةالنبی دنبال کرد. حکومت عرصه 

مصلحت سنجی است و با مصلحت سنجی 

شما خود را تثبیت می کنید«.

مرحلۀ توسعه، مرحلۀ سومی است که 

دکتر رهدار به آن اشاره می کند و در آن، 

غلبه با رویکردهای وحدتی است. در این 

مرحله تالش برای تصرف در تمدن های دیگر 

است. در این مرحله، غلبه با رویکردهای 

وحدتی است و چون در این مرحله قرار 

داریم، عقل حکم می کند دیگر نزاع های 

مذهبی و قومیتی را کنار بگذاریم. مرحلۀ 

تثبیِت توسعه، مرحله ظهور تمدنی است 

و بحثی که مربوط به شما می شود، در این 

مرحله است. در این مرحله دیگر نمی توان 

اجزای عاریه ای از تمدن های دیگر داشت 

و در صورت وجود این اجزای عاریه ای، 

باید به صورت حداقلی از آن ها بهره برد. 

در این مرحله باید رویکرد حداکثری و 

تأسیسی نسبت به دین اتخاذ کرد.

   بایسته های رویکرد تمدنی به دین

دکتر رهدار با اشاره به بایسته های رویکرد 

تمدنی به دین، به سه محور بایسته های 

نظری، روشی و عملی اشاره کرد. او پیش 

از اشاره به این سه بایسته، به ضرورت توجه 

سیستمی به دین اشاره می کند. »در بحث 

بایسته های نظری باید توجه داشت که کسی 

که می خواهد رویکرد تمدنی به دین داشته 

باشد، باید بداند که دین یک سیستم است و 

باید درک سیستمی داشته باشد. وقتی نگاه به 

دین سیستمی است، می توان با نگاه طولی، 

عرضی و شبکه ای به دین نیز تعامل کرد؛ اما 

باید توجه داشت که نگاه سیستمی به دین 

فراتر از این هاست. در نگاه شبکه ای، فرایندها 

به صورت برایند نشان داده می شوند؛ اما در 

نگاه سیستمی به دین، تنها فرایندها نیستند، 

بلکه برایندها را هم دارید«.

در بایسته های روشی رویکرد تمدنی 

به دین نیز باید به نکاتی توجه داشت. در 

این جا، بحث تغییر در منطق فهم دین است. 

اگر ما بخواهیم یک رویکرد تمدنی به دین 

داشته باشیم، باید در نگاه و عینک خود 

به دین تصرف داشته و آن را تغییر ماهوی 

 باید به شدت ظرفیت علم کالم 
ً
بدهیم. مثال

 
ً
را در این وضعیت جدید باال ببریم یا مثال

اگر بتوانیم علم اصول فقه را ارتقا بدهیم، 

ابزار استنباط خود را رشد داده ایم؛ یا در 

فقه موسع، موضوع شناسی نیز بر عهدۀ 

فقیه و دستگاه فقهی قرار می گیرد. به عالوه 

باید توجه داشت که »کار فقیه، تا قبل از 

رویکرد تمدنی استنباط دین بوده است؛ 

اما در رویکرد اجتهاد موسع، کار فقیه با 

استنباط تمام نمی شود؛ بلکه فقیه باید فرایند 

اجرایی شدن استنباط را هم نظارت کند«.
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سومین بایسته، بایستۀ عملی است. یکی 

از مهم ترین عناصر این بایسته، حضور و در 

معرض بودن دین و متولیان دین در جامعه 

 طرح یک روحانی برای هر 
ً
است. مثال

خانوادهـ  که البته به دلیل قلت روحانیون، 

به سرانجام نرسیدـ  نمونه ای بسیار کوچک 

از بایسته های عملی بود. نمونه های دیگر 

حضور دین در سامان دادن به خانواده، 

محیط زیست و نظایر آن هاست.

دکتر رهدار یکی دیگر از عناصر بایسته های 

عملی را گذار از فقه تطبیقی به فقه ترکیبی 

دانست. »در فقه ترکیبی بر روی اختالفات 

دیدگاه های مختلف فقهی، سرمایه گذاری 

نمی شود؛ بلکه بر روی مشترکات تمرکز 

می گردد. در فقه ترکیبی گاهی اوقات از یک 

فقه گزاره ای را می گیریم که در دستگاه های 

فقهی دیگر نیست؛ اما فقه های دیگر با آن 

مشکل ندارند و این را کارآمد می بینند«. در 

همین بایسته های عملی باید توجه توأمان 

به علم و مدیریت علم داشت. حوزه هر 

روز علم زیادی تولید می کند و شاید روزی 

چند جلد کتاب از چاپخانه های قم بیرون 

می آید که بسیاری از آن ها کتاب های خوب 

و قوی هستند و می توانند مشکالت بشر را 

 چاپ 
ً
حل کنند؛ اما این کتاب ها معموال

می شوند و به قفسه های کتابخانه ها می روند؛ 

زیرا حوزۀ مأموریت خود را تولید علم 

 نگران مدیریت 
ً
تعریف کرده است و اصال

علم نیست؛ بلکه نگران خود علم است. 

این که می گویم فقیه باید استنباط خود را تا 

صحنه عمل نظارت کند به معنای پی گیری 

امور دینی تا مرحلۀ اجرا و کمک به ایجاد 

 ما کتاب احکام 
ً
زمینه های اجراست. مثال

نماز می نویسیم و به بچه ها یاد می دهیم 

که چگونه نماز بخوانند؛ اما دیگر کتابی 

نمی نویسیم که چگونگی پایبندی به نماز 

را به بچه ها یاد دهیم«. دکتر رهدار به 

نمونه ای از مدیریت علم در آموزش زبان 

انگلیسی اشاره می کند که تا حد زیادی 

موفق بوده است. ایجاد کالس های زبان 

متعدد، توزیع فیلم های آموزشی و ایجاد 

جذابیت های مختلف، باعث شده است 

تا آموزش زبان انگلیسی رایج شود.

   ویژگی های تمدنی

دکتر رهدار در این بخش به زیرساخت های 

عملی و نظری شکل گیری تمدن دینی اشاره 

می کند. به عقیدۀ او، تمدن دینی به علوم پایۀ 

دینی، فلسفه، عرفان، فقه و مجموعه ای از 

علوم احتیاج دارد که هر کدام بخشی از این 

 »با عرفان 
ً
حرکت را پوشش می دهند. مثال

جهت حرکت مشخص می شود، با فلسفه 

زیرساخت جاده حرکت ساخته می شود و 

با فقه برنامه حرکت داده می شود. در یک 

حرکت تمدنی اگر جهت، جاده و برنامه 

مشخص نباشد نمی توان حرکت کرد. در 

تمدن دینی، منطق، زیست تکاملی دارد. 

در جامعه دینی، شما به یک منطق زیست 

تکاملی نیاز دارید که دو مرحله دارد؛ یک 

 می توان از مشکالت یا 

 تمدن 
ً
مزایای تمدن دیگر، مثال

غربی بینش هایی کسب کرد که 

البته با تقلید متفاوت و متمایز 

 در جهان غرب، 
ً
است. مثال

الگوی حکمرانی مبتنی بر تفکیک 

قواست؛ اما ما در ایران، آن را تبدیل 

به تقسیم قوا کرده ایم. 
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مرحله مقدماتی که من به از آن به نام الگوی 

عدالت یاد می کنم و یک مرحله استکمالی 

که از آن به عنوان الگوی ایثار یاد می کنم. 

جامعه تمدنی و جامعه کامل مهدوی بر پایه 

 در 
ً
عدالت نیست؛ برپایه ایثار است. مثال

عدالت توصیه به قناعت می شود و قناعت 

یک دستور عمومی است؛ اما در الگوی ایثار 

برنامه  بر اساس زهد است«. مثالض حضرت 

علی)ع( به اندازه چهل خانواده چاه می زند؛ 

اما به اندازۀ یک خانواده خرجی برمی دارد.

از ویژگی های دیگر جامعه تمدنی دینی 

تعامل تمدنی متصرفانه است. مهم ترین 

مسأله در این جا تعامل و مواجهه با تمدن های 

غیر دینی است. در تمدن دینی، نحوۀ تعامل، 

تعامل متصرفانه است. در این نحوۀ تعامل 

می توان از مشکالت یا مزایای تمدن دیگر، 

 تمدن غربی بینش هایی کسب کرد که 
ً
مثال

البته با تقلید متفاوت و متمایز است. پس 

از کسب این بینش ها و الهام از آن ها، »در 

گام دوم باید استخدام معطوف به تصرف 

 در جهان غرب، الگوی 
ً
داشته باشیم. مثال

حکمرانی مبتنی بر تفکیک قواست؛ اما ما در 

ایران، آن را تبدیل به تقسیم قوا کرده ایم. فرق 

تفکیک و تقسیم این است که تفکیک قوا، 

جامعه را تجزیه می کند؛ اما ما با قراردادن 

والیت فقیه در باالی سر این قوا، مانع از 

تجزیۀ جامعه  شده ایم و به نوعی تقسیم کار 

و قوا کرده ایم«. یکی دیگر از موارد تصرف، 

همین مفهوم مردم ساالری دینی و تفاوت 

آن با دموکراسی است.

در گام سوم باید عناصر تمدن دینی را 

به شکل ایجابی ایجاد کنیم. نمونه ای از 

این امور ایجابی، والیت فقیه است؛ یا 

نمونه ای از نهادهای ایجابی خاص تمدن 

دینی، همین بنیاد شهید است.

آخرین گام در تعامل تمدنی متصرفانه، 

 نظامی نیست و 
ً
فتح است. این فتح لزوما

می تواند در قامت همین تغییر موازنۀ قدرت 

به نفع دین در سطح جهانی باشد. نمونه هایی 

از این تغییر موازنه، همین پیاده روی اربعین 

است. دکتر رهدار با اشاره به این اجتماع 

عظیم بشری، آن را با دیگر اجتماعات بشری 

در مراسم بازی های المپیک اشاره می کند 

 قابل قیاس 
ً
که در قیاس با این اجتماع، اصال

 یکی از نتایج این پیاده روی، 
ً
نیست. مثال

همگانی کردن فرهنگ انتظار است.

   جمع بندی

تحوالت حوزۀ دین در شرایط بعد از انقالب 

اسالمی در قیاس با تحوالت دورۀ قبل از 

انقالب، به شدت سریع و گسترده است. 

 انقالبی 
ً
انقالب اسالمی ایران بی شک صرفا

سیاسی نبوده است؛ بلکه ظرفیت هایی در 

حوزه های معرفتی و رفتاری انسان گشوده 

که یکی از آن ها ایجاد ظرفیت نگاه تمدنی 

در میان متفکرین مسلمان و فقهای شیعی 

است. با این حال با توجه به غلبۀ تمدن و 

فرهنگ غربی در عصر حاضر، ایجاد گفت وگو 

و تعامل با این تمدن مسلط و تالش برای 

تصرف در معانی و مفاهیم آن، شرط الزم 

برای تلقی تمدنی از دین و رسیدن به تمدن 

اسالمی است.

 از ویژگی های دیگر جامعه 

تمدنی دینی تعامل تمدنی متصرفانه 

است. مهم ترین مسأله در این جا 

تعامل و مواجهه با تمدن های غیر 

دینی است. 
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   مقدمه

»بحث ما دربارۀ طبقه بندی علوم، متوقف 

بر سه امر هویت علوم، تمایزشان و بحث 

طبقه بندی شان است«. دکتر پارسانیا در 

بحث از هویت علم، به دو نوع تلقی از 

علم اشاره می کند. گاهی علم به معنای 

گاهی است و گاهی به معنای  مطلق آ

خاص تری به کار می رود که قصدش 

نشان دادن حقیقت است و در مقابل 

معرفت هایی مانند شعر، داستان و نظایر 

آن ها قرار می گیرد. با این حال کسانی که 

معتقد به داشتن معرفت علمی هستند، 

اختالف نگاه دارند؛ برخی می گویند 

معرفت های علمی معرفت های حسی 

است و نمونه ای از آن ها، پوزیتیویست ها 

هستند که  گزارۀ علمی »خدا هست« را 

گزاره ای علمی نمی دانند.

دکتر پارسانیا یکی از خصوصیات اصلی 

معرفت علمی را داشتن ضرورت منطقی 

در گزاره های آن دانست و همین ضرورت 

منطقی است که انسان را مقید و تسلیم علم 

می کند. »یکی از معانی »العلم سلطان« 

این است که علم بر ما مسلط است و باید 

تابع و تسلیم قواعدش باشیم. معنای دیگر 

این تعبیر این است که انساِن عالم بر طبیعت 

تسلط پیدا می کند؛ اما معنای عمیق تر آن، 

این است که در علم حقیقی و شهودی، 

انسان با حقیقت معلوم متحد می شود و 

بسط پیدا می کند و نوعی انبساط وجودی 

یا نوعی والیت در عالم پیدا می کند«. این 

علم، تقسیمات مختلفی دارد؛ از جمله 

علم حضوری  وعلم حصولی یا علم بدیهی 

و نظری و علم بدیهی اولی یا غیر اولی.

دکتر پارسانیا مرادش از علم در طبقه بندی 

علوم را »به یک دیسیپلین یا مجموعه 

گزاره هایی معطوف کرد که ما به نام ریاضیات، 

تأمالتی در مواجهه ما با جهان جدید

مروری کوتاه بر طبقه بندی علوم 
و اقتضائات فرهنگی و معرفتی 

آن در غرب و جهان اسالم
حجت االسالم والمسلمین پارسانیا

بسیاری از متفکرین مسلمان نظیر قطب الدین شیرازی آثاری 
دربارۀ تقسیم بندی علوم تدوین کرده اند. حجت االسالم، دکتر 
حمید پارسانیا در سومین دورۀ طرح ملی نخبگان علوم انسانی 
مقدمه و درآمدی بر این بحث مهم و سرنوشت ساز در چهار جلسۀ 
کالسی، برای ورودی های سال های قبل دورۀ گفتمان، ارائه کرده 

که در ذیل، گزارشی از آن آمده است.
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حساب، فیزیک، علوم تربیتی، اخالق، علم 

اجتماعی، جامعه شناسی، شیمی و نظایر 

آن ها می شناسیم«. با این تلقی در صحبت 

از طبقه بندی علوم، باید دربارۀ تمایز علوم 

از هم نیز صحبت کنیم و پیش از آن باید 

دربارۀ حقیقت علوم بحث کنیم و بحث از 

این موضوع منوط به بحث دربارۀ چیستی علم 

و غیر علم است. مجموعۀ این مباحث در 

معرفت شناسی مورد بحث قرار می گیرد. اما 

همان طور که می دانیم هر معرفت شناسی ای 

متناسب با یک هستی شناسی است.

دکتر پارسانیا در پایان جلسه اول به 

صفحات ۱۴۵ تا ۱۶۰ از کتاب »عین 

نضاخ« که تقریر درس های آیت الله جوادی 

آملی حفظه الله و شرح تمهیدالقواعد 

است، ارجاع می دهد که بحث هایی 

دربارۀ طبقه بندی علوم ارائه کرده است.

گوست کنت    طبقه بندی علوم از نظر آ

دکتر پارسانیا در ابتدای جلسۀ دوم، بحث 

خود را با طبقه بندی علوم در دنیای مدرن 

 با تمرکز بر دیدگاه آگوست 
ً
و مخصوصا

کنت آغاز کرد. در این طبقه بندی، بین علوم 

طبیعی و علوم انسانی تفکیک ایجاد شد 

و علوم طبیعی نیز به علوم پایه و مهندسی 

تقسیم گردید. اما چه مبانی معرفت شناسی 

و هستی شناسی باعث شکل گیری این 

نوع طبقه بندی گردید؟ غلبۀ آمپریسم و 

حس گرایی و سلطۀ ماتریالیسم در قرن 

هجدهم، مهم ترین دلیل به حاشیه رفتن 

طبقه بندی سابق علوم و گرایش به طبقه بندی 

جدید گردید. در این طبقه بندی جدید 

دیگر اثری از دانش های وابسته به وحی 

 مبنای 
ً
مانند فقه نخواهد بود؛ زیرا اساسا

علم، حس  و پدیدارهای تجربی گردید 

و عقل متافیزیکی به عنوان یکی از منابع 

شناخت علمی بی اعتبار شد. دکتر پارسانیا 

ریشۀ این تحوالت را در آرای فیلسوفانی 

مانند دکارت و کانت و جنبش روشنگری 

پی گیری می کند.

 در قرن نوزدهم 
ً
در مرحلۀ بعد، مخصوصا

 از علوم ساده 
ً
مسألۀ طبقه بندی علوم عمدتا

به پیچیده مدنظر قرار گرفت. ریاضیات، 

نجوم، فیزیک، شیمی و زیست شناسی و 

در مرحلۀ بعد جامعه شناسی در سیری از 

سادگی به پیچیدگی قرار گرفتند.

در کنار نظریۀ طبقه بندی علوم، نظریۀ 

تاریخی آگوست کنت نیز این دیدگاه مدرن 

به علم را ترسیم کرده و توضیح می دهد. 

بر اساس این نظریۀ اخیر، »معرفت بشر 

در ابتدای کودکی، معرفت دینی بود که 

فقط تشبیه و تمثیل در آن به کار می رفت. 

در مرحلۀ دوم، عقل به توضیح نظم عالم 

می پرداخت و شناخت فلسفی مدنظر قرار 

گرفت. اما شناخت علمی که شناختی 

 تجربی است؛ موضوع شناخت 
ً
کامال

علمی، فقط عالم طبیعت است. این 

 غلبۀ آمپریسم و حس گرایی 

و سلطۀ ماتریالیسم در قرن هجدهم، 

مهم ترین دلیل به حاشیه رفتن 

طبقه بندی سابق علوم و گرایش به 

طبقه بندی جدید گردید. 

 یکی از معانی »العلم 

سلطان« این است که علم بر ما 

مسلط است و باید تابع و تسلیم 

قواعدش باشیم.



اجتهاد و  علم 

117

M
ob

ah
es

at
.ir

@
M

ob
ah

es
at

m
ag

z

مرداد 1396

مرحلۀ سوم، مرحله ای است که در دوران 

آگوست کنت حاکم بوده و علوم اثباتی 

م بوده  است«.
َ
مهم ترین منبع توضیح عال

در این طبقه بندی، ما شاهد موارد متعددی 

از وضع معانی جدید هستیم که آگوست 

کنت آن ها را به جای معانی گذشته به کار 

می برد. در این معنای جدید علم تبدیل به 

 آزمون پذیر شده بود و فلسفه 
ً
اقدامی صرفا

نیز توجیه این دانش تلقی می گردید.

   طبقه بندی علوم؛ مکتب آلمانی

در قیاس با این طبقه بندی، نحوۀ مواجهۀ 

متفاوتی با علوم در آلمان اتفاق افتاد که 

ناظر به تفکیک میان علوم طبیعی و علوم 

تاریخی )انسانی( و عدم سازگاری منطق 

این دو دسته از علوم است. در این تلقی 

این نگاه شکل گرفت که »حوزه حیات 

انسانی به این سادگی تحلیل نمی شود؛ 

بلکه موضوع زندگِی انسانی، کنش و 

کردارهای انسانی است و این کنش های 

انسانی، تابع ارادۀ انسانی است«.

   اقتضائات طبقه بندی مدرن از 

علوم در ایران

با توجه به ارتباط میان طبقه بندی علوم 

مدرن با معرفت شناسی های خاص دنیای 

مدرن، انتقال این علوم به جامعۀ ایران که 

متأثر از نظام معرفتی متمایزی بوده است، 

منجر به تحوالت جدیدی شد. به عنوان 

مثال تحوالتی که در دانشگاه های ایران 

و تفکیک علوم و دانشکده ها بر اساس 

طبقه بندی مدرن از علم شکل گرفت، با 

طبقه بندی جهان سنتی ایرانی متمایز بود 

و این تمایز خودش را در تفکیک دانشکدۀ 

االهیات یا ادبیات و علوم انسانی از علوم 

طبیعی و پایه نشان داده است.

نقد طبقه بندی علوم مدرن در قرن بیستم

از نیمه دوم قرن بیستم، طبقه بندی مدرن 

 در قرن نوزدهم شکل گرفت، 
ً
که عمدتا

دچار چالش های جدی گردید. برخالف 

آن چه در ابتدا تصور می شد که علم مدرن 

فارغ از متافیزیک است، اما روشن شد 

که این علوم متکی بر مفهوم متافیزیکی 

طبیعت )Nature( است. به عنوان مثال 

جامعه شناسان علمی نظیر برونو التور 

در سال ۲۰۱۶ با نگاشتن کتابی دربارۀ 

گایا )الهه ی یونانی طبیعت( معتقد است 

برای دست یابی به علمی متفاوت با علم 

مدرن، می توان به جای مفهوم طبیعت از 

مفهوم گایا بهره برد.

با این حال این تحوالتی که ما به عنوان 

 
ً
دورۀ پست مدرن با آن آشنا هستیم، عمدتا

در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و می توان 

 نحوۀ مواجهۀ متفاوتی 

با علوم در آلمان اتفاق افتاد که 

ناظر به تفکیک میان علوم طبیعی 

و علوم تاریخی )انسانی( و عدم 

سازگاری منطق این دو دسته از 

علوم است. 

 تحوالتی که ما به عنوان 

دورۀ پست مدرن با آن آشنا هستیم، 

 در اواخر قرن نوزدهم آغاز 
ً
عمدتا

شد و می توان به کارهای ماکس 

وبر به عنوان سرآغاز این مباحث در 

حوزۀ علم اشاره کرد. 
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به کارهای ماکس وبر به عنوان سرآغاز این 

مباحث در حوزۀ علم اشاره کرد. وبر از 

جمله افرادی است که تلقی ابژکتیو از علم 

را نقد کرد و به دخالت ارزش های اخالقی 

یا دینی در علم اذعان نمود. با این حال 

وبر و حتی کسانی مثل پوپر که با طرح 

ابطال گرایی از اثبات گرایی فاصله گرفتند، 

همچنان قائل به نگاه تجربی و حسی به 

علم هستند و ساحت های متافیزیکی علم 

را رد می کنند.

دکتر پارسانیا در آغاز جلسۀ سوم، 

با اشاره به دو دسته از طبقه بندی های 

ذکرشده، به طبقه بندی دیگری در 

جهان مدرن اشاره می کند و آن، 

طبقه بندی علوم بر اساس تمایز میان 

علوم انسانی)Human Science( و 

 )Social Science(علوم اجتماعی

است؛ »هرچند ترجمۀ هیومن ساینس 

به علوم انسانی چندان مناسب نیست؛ 

بلکه ترجمۀ به نفسانیات بهتر است«. 

در این قسم جدید از طبقه بندی، علم 

رهایی بخش و انتقادی، علوم فرهنگی، 

علوم تاریخی، علوم محافظه کار، علوم 

تبیینی و نظایر آن ها شکل گرفتند که البته 

همه در فرهنگ سکوالر شکل گرفته اند.

   وضعیت علوم در جهان اسالم

 بر اساس طبقه بندی که 
ً
در یونان، عمدتا

ارسطو به دست داده است، علوم به سه 

دستۀ نظری، عملی و هنری )مهارتی( 

تقسیم می شدند و پس از انتقال این علوم به 

جهان اسالم، مسلمین دستۀ سوم را کمتر 

در حوزۀ علم قلمداد کردند. دکتر پارسانیا 

برای توضیح تلقی مسلمین از علم به تعبیر 

مشهوری از ابن سینا که در آرای ارسطو 

نیز وجود دارد اشاره می کند و آن این که 

«. با این حال 
ً
، فقد علما

ً
»من فقد حسا

مقبولیت این تعبیر در میان مسلمین به 

معنای تقلیل علم به علم حسی و تجربی 

در میان مسلمین نیست؛ زیرا علم در این جا 

به معنای جزئی علم حسی به کار رفته و 

همۀ علوم را شامل نمی شود. »اما در میان 

مسلمین، ابزار شناخت علمی محدود به 

شناخت حسی نبود؛ بلکه معتقد بودند 

شناخت حسی بدون کمک از یک سطح 

دیگری از معرفت علمی که معرفت عقلی 

 معرفت علمی نمی شود«. دکتر 
ً
است، اصال

پارسانیا با اشاره به صفحۀ پنجاه و هشت 

کتاب االهیات شفا به مقایسه ای میان علم 

مدرن و علم مسلمین دربارۀ جایگاه حس 

و عقل در فرایند کسب علم می پردازد. 

 )Science( با نگاه پوزیتیویستی، علم«

 )knowledge( به این دلیل با معرفت

متفاوت است که اولی، آزمون پذیر است، 

اما دومی نه؛ بنابراین آزمون پذیری حسی 

مالک علم از غیر علم است؛ در حالی که 

در نظر مسلمین، با آمدن عقل، معرفت 

تبدیل به علم می شود«. ابن سینا در صفحۀ 

۵۸ االهیات شفا اشاره می کند که ادراک 

جزئیات، علم نیست؛ بلکه معرفت است 

و برای تبدیل آن به علم، باید از مسیر قیاس 

عقلی عبور کند تا تبدیل به علم شود. دکتر 

 بر اساس 
ً
در یونان، عمدتا

طبقه بندی که ارسطو به دست داده 

است، علوم به سه دستۀ نظری، 

عملی و هنری )مهارتی( تقسیم 

می شدند. 
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مرداد 1396

پارسانیا با ذکر مواردی مشابه از صفحات 

۶۹ و ۷۳ و … نیز همین مسأله را مورد 

کید قرار می دهد. تأ

بنابراین علم از این نگاه، معرفت یقین آور 

عقلی است که حقیقت را ارائه می کند.  

این تلقی از علم متکی بر معرفت شناسی 

است ـ که مبانی آن  را می توان در آثار 

فیلسوفان مسلمان ازجمله ابن سینا یا 

شیخ اشراق پی گیری کرد ـ و قائل بر این 

است که معرفت، منحصر به معرفت 

حسی نیست و معطوف به معرفت عقلی 

و شهودی هم هست. در معرفت شهودی، 

 حتی مفهوم یا تصویر هم 
ً
دیگر اساسا

نیست؛ بلکه تصویر و مفهوم بر اساس 

آن معرفت شهودی ساخته می شود. در 

معرفت شهودی، نوعی اتحاد وجودی 

ق علم ایجاد می شود. »مصداق 
َ
با متعل

آن یعنی چیزی که معلوم من است، خود 

گاهی من از من جدا   آ
ً
من هستم. اصال

گاهی هستم«. نیست؛ من خوِد آ

حجت االسالم پارسانیا با اشاره به عینی بودن 

علم در نگاه حکمای مسلمان معتقد است 

»اگر علم است و جزم و یقین دارد، پس 

ربط را من نباید ایجاد کرده باشم؛ بلکه 

ربط باید در متن موضوع و محمول باشد 

و پیوندی ضروری بین موضوع و محمول 

وجود داشته باشد. به بیان دیگر محمول 

در صورتی برای موضوع ضروری است که 

از عوارض ذاتی اش باشد؛ نه آن که اتفاقی 

رخ داده باشد. اگر محمول ها اتفاقی باشند، 

حمل ضروری نمی توانیم داشته باشیم. 

بنابراین در این نگاه، زمام این ضرورت ها 

دست عاِلم نیست؛ دست معلوم است؛ 

زیرا اگر دست عالم باشد، علمی که نزد 

عالم شکل می گیرد با علم واقعی و متن 

واقع متفاوت  متمایز خواهد شد. علم به 

بدیهی و نظری تقسیم می شود. علم بدیهی 

 
ً
علمی است که موضوع و محمول ابتدائا

روشن می شود؛ در حالی که علم نظری، 

نیازمند واسطه است. محمول برای موضوع 

 روشن است که جزو عوارض 
ً
و زمانی ابتدائا

 ذاتی اش باشد. عوارض ذاتی آن محموالتی 

هستند که موضوع در سلسله علل او باشد 

 
ً
یا او مقوم موضوع خودش باشد. مثال

وقتی می گویند انسان حیوان ناطق است، 

ناطق بودن از عوارض ذاتی انسان است. 

این دسته موضوعات، تحقق شان وابسته 

به انسان نیست و لذا علومی که متکفل 

شناخت آن ها هستند، علوم نظری اند. در 

مقابل موضوعاتی که تحقق و وجودشان 

وابسته به ارادۀ انسان است و با اعتبار انسان 

 
ً
محقق می شوند، علوم عملی هستند. مثال

موضوعاتی مانند ارتباطات انسانی، قوانین 

و قواعد اعتباری حاکم بر جامعه و کالس، 

نظام ترافیک و نظایر آن ها از دست هستند. 

گاهی  در ایجاد این دست امور، عالوه بر آ

و علم، به چیزی دیگر مانند اراده و کنش 

هم نیاز داریم. بنابراین ما به هر چه علم 

 برای تحقق آن، اراده نمی کنیم؛ 
ً
داریم، لزوما

اما نسب به هر چه اراده می کنیم، این اراده 

بدون علم نمی تواند باشد.

 اگر علم است و جزم و یقین 

دارد، پس ربط را من نباید ایجاد 

کرده باشم؛ بلکه ربط باید در متن 

موضوع و محمول باشد و پیوندی 

ضروری بین موضوع و محمول 

وجود داشته باشد.
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   علم نظری و علوم عملی

با توجه به این مقدمات، دکتر پارسانیا به 

طبقه بندی رایج علوم نزد مسلمانان با عنوان 

علوم نظری و علوم عملی اشاره می کند و 

به برخی از علومی که ذیل هر یک از آن ها 

قرار دارد می پردازد. اگر موضوع یک دانش، 

مستقل از ارادۀ انسان بودـ  مثل کوه، دشت، 

حیوانات، گیاهان که در علومی مانند طب 

و طبیعیات بررسی می شده اندـ  این علوم 

ذیل علوم نظری قرار می گرفتند. اما علم به 

کنش های انسانی، خلق وخوی انسان ها و 

گاهی  رفتارهای آن ها که همراه با اراده و آ

است،  ذیل علوم عملی قرار می گیرند.

   معرفت های غیر یقینی

حجت االسالم پارسانیا در راستای 

طبقه بندی علوم، در کنار توضیح مختصری 

از معارف یقینی یا همان علم در سنت 

اسالمی، به معرفت هایی اشاره کرد که 

مانند معارف برهانی، یقینی نیستند؛ اما 

در دایرۀ کلی معارف می گنجند. معرفت 

یقینی بدیهی بدون روش، یقینی است؛ 

اما روش کسب معرفت یقینی نظری، 

برهان است. معرفت های دیگر که یقین آور 

نیستند، معارف ظنی هستند و مشتمل بر 

تقسیماتی می شوند؛ شعر، خطابه، جدل 

و مغالطه اقسام این معارف محسوب 

می شوند. شعر معرفتی است که تحریک 

احساسات می کند؛ خطابه معرفتی است 

که کارکرد اقناعی دارد؛ جدل معرفتی است 

که دیگری را مبهوت و مسکوت می کند و 

مغالطه معرفتی است که دیگری را به غلط 

می اندازد. البته این تقسیم بندی استقرایی 

است و می توان معارف دیگری را نیز به 

آن افزود. این معارف هرچند کارکردهای 

مفیدی هم دارند و می توانند در مسیر تحقق 

حق و عدالت راهگشا باشند؛ اما خروجی 

آن ها علم یقینی نیست.

دکتر پارسانیا در جلسۀ چهارم از این 

بحث، با اشاره به وجود حدود ۱۵ نوع 

طبقه بندی علوم در جهان اسالم ـ که به 

دلیل قلت فرصت کالس امکان توضیح 

همۀ آن ها وجود نداشتـ  مباحث جلسات 

قبل را در راستای توضیح منطق اصلی 

طبقه بندی علوم در جهان اسالم دانست.

   سرآغاز پست مدرنیسم و رابطۀ 

دانشـ  ارزش

حجت االسالم پارسانیا عالوه بر اشاره 

به مسألۀ عینیت در علم مدرن، متذکر 

این نکته شد که اولین جرقه های افول 

تلقی پوزیتیویستی از علم با طرح رابطۀ 

دانش ـ ارزش و نقش مهم ارزش های 

غیر ساینتیفیک در علم شکل گرفت. 

مقالۀ »دانشمند و سیاستمدار« ماکس 

وبر یکی از این جرقه های اولیه بود که در 

ادامه و در قرن بیستم در مکاتب مختلفی 

علمی از جمله مکتب فرانفکورتی ها به 

شکل گیری تلقی متفاوتی از علم منتهی 

شد. همین فاصلۀ چند ساله از کار وبر 

تا مکاتب قرن بیستمی نشان می دهد 

که سلطۀ تلقی پوزیتیویستی در فرهنگ 

 روش کسب معرفت یقینی 

نظری، برهان است. معرفت های 

دیگر که یقین آور نیستند، معارف 

ظنی هستند و مشتمل بر تقسیماتی 

می شوند. 
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مرداد 1396

علمی جهان غرب، تا مدت ها تغییر نکرد. 

با این حال در این تلقی های متأخر، این 

نکته برجسته شد که »حتی فرض این که 

علم ارزش بار نیست، در درون خودش، 

ارز ش بار است… این دیدگاهی است که 

در نظریه های متأخر و دیدگاه های قاره ای 

و پست مدرن ها مطرح شد؛ در حالی که 

هنوز در فضای کالسیک ساینس، این 

دیدگاه ها مقبول واقع نمی شود«.

   جایگاه عقل عملی در طبقه بندی 

علوم

دکتر پارسانیا پس از اشاره به تأثیر ارزش  

در علم در میان آرای متفکران مسلمان، به 

تأثیر ارزش ها در حکمت عملی و بایدها 

و نبایدهایی عملی که توسط عقل عملی 

در میان آرای متفکران مسلمان مطرح 

می شود، پرداخت. »بایدها و نبایدها در 

مقام عقل عملی فهمیده می شوند؛ اما 

تحقق بخشیدن به آن ها با ارادۀ ماست؛ 

این بایدها را یا عقل، خودش به تنهایی 

می فهمد یا عقل به کمک َوهم می فهمد. 

بنابراین ما با عقل عملی این بایدها و 

نبایدها را می فهمیم؛ اما حکم عملی 

توسط عقل عملی صورت نمی گیرد. وقتی 

که می گوییم ظلم قبیح است، ما تجویز 

نکرده ایم؛ بلکه این حقیقت را یافته ایم. لذا 

این علم به قواعد اخالقی است. هرچند 

ما با عزم خودمان، می توانیم به تحقق یا 

عدم تحقق این یافته ها، اقدام کنیم. بنابراین 

ما بدون علم، اراده نمی توانیم بکنیم؛ اما 

 اراده محقق نمی شود. ما 
ً
با علم، لزوما

 
ً
می دانیم مدینۀ فاضله کدام است؛ اما لزوما

وا ِبها َو 
ُ

آن را محقق نمی کنیم. »َو َجَحد

 
َ

ْیف
َ
ْر ک

ُ
اْنظ

َ
ا ف وًّ

ُ
 َو ُعل

ً
ما

ْ
ل

ُ
ُسُهْم ظ

ُ
ْنف

َ
َنْتها أ

َ
اْسَتْیق

ِسِدیَن«؛  ]۱[  یعنی فرعون 
ْ

ُمف
ْ
 ال

ُ
کاَن عاِقَبة

در حالی که می دانست حق با موسی است 

عزم مخالفت با او را کرد«.

پست مدرن ها قائل  به این هستند که علم، 

ابزاری برای تغییر جهان است؛ علم چیزی 

به جز این نیست و بنابراین برساخته ای است 

که با کمک آن می توانیم جهان را مطابق با 

تمنیات خودمان، تغییر دهیم. در حالی 

که در میان مسلمین، علم، خواه عملی و 

خواه نظری، یک نور است و محدود به 
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گزاره های آزمون پذیر نیست.

بنابراین برخالف کارل مارکس که به دنبال 

وضع علمی برای تغییر در جهان بود، در 

 قائل به 
ً
میان حکمای مسلمان، ما اساسا

 
ً
گاهی نیستیم؛ بلکه ابتدائا تقدم اراده بر آ

گاهی شکل می گیرد و عزم و اراده متوقف  آ

گاهی است که عقل عملی، صدق  بر آن آ

و کذب و صالح و خطای آن را تشخیص 

می دهد. »پست مدرن ها در واقع همان 

حرف مارکس را دنبال می کنند که تا به 

حال، فیلسوفان و عالمان به دنبال شناخت 

جهان بودند؛ اما ما به دنبال تغییر جهان 

هستیم؛ یعنی این ها قائل  به این هستند 

که علم، ابزاری برای تغییر جهان است؛ 

علم چیزی به جز این نیست و بنابراین 

برساخته ای است که با کمک آن می توانیم 

جهان را مطابق با تمنیات خودمان، تغییر 

دهیم. در حالی که در میان مسلمین، علم، 

خواه عملی و خواه نظری، یک نور است 

و محدود به گزاره های آزمون پذیر نیست. 

در این جا گزاره های ارزشی و هنجاری و 

تجویزی همگی علم هستند و بنابراین 

 در فرهنگ اسالمی، نسبت میان علم 
ً
اصال

و فرهنگ هم عوض می شود. علم، فقط 

گوشه ای قرار ندارد که نقش دانش ابزاری 

داشته باشد؛ بلکه علم راجع به ارزش های 

درون هر فرهنگ نیز می تواند داوری کند 

و بگوید که این ارزش ها درست یا غلط 

ْیًئا 
َ

وَن ش
ُ
 َیْعِقل

َ
اَن آَباُؤُهْم ال

َ
ْو ک

َ
َول

َ
هستند. »ا

وَن«؛  ]۲[  در این جا می گوید »ال 
ُ

 َیْهَتد
َ

َوال

یعقلون«؛ نه »ال یحسون«؛ زیرا فرض بر 

این است که انسان با عقلش می تواند همۀ 

فرهنگ های غلط را نقد کرده و علم صحیح 

را بیابد؛ آن چنان نیست که مرجع نهایی، 

ارادۀ این طبقه و آن طبقه یا این فرهنگ 

یا آن فرهنگ باشد. عقالنیت انتقادی، 

عقالنیت وابسته به ارادۀ من نیست؛ بلکه 

من قبل از اراده ام انتقاد می کنم و لذا به 

ارادۀ خودم هم می توانم انتقاد کنم. آن 

عقالنیتی که بعد از اراده شکل می گیرد 

هرگز نمی تواند اراده را زیر سؤال ببرد؛ در 

حالی که این عقالنیت می تواند هم ارادۀ 

خود من را زیر سؤال ببرد هم ارادۀ دیگران 

را نقد کند.

   حفظ هویت علم در نگاه اسالمی

دکتر پارسانیا با اشاره به این مقدمات 

تطبیقی، در این بخش متذکر این نکته می  شود 

که »در نگاه مدرن به علم، پست مدرن ها 

وقتی متوجه دخالت ارزش های غیر علمی 

در علم شدند و غیر علم را هم پایۀ علم 

دانستند، الجرم برخالف پذیرش اولیۀ 

تعریف مدرن از علم و به عنوان مثال 

تعریف کنتی از علم، اصل خوِد علم را زیر 

سؤال بردند؛ اما در نگاه مسلمین، تعریف 

علم، کنتی نیستند؛ لذا علم، بر روی زانوی 

مرتبه ای باالتر از خوِد علم می نشیند و بر 

یک علم قوی تر و غنی تر تکیه می دهد و 

به چنین سرنوشتی دچار نمی شود و اعتبار 

علم حفظ می شود. این مسیر حتی علوم 

طبیعی )طبیعیات( را هم نجات می دهد. 

چون گزاره ها، هستی شناختی است و 

 برخالف کارل مارکس که 

به دنبال وضع علمی برای تغییر 

در جهان بود، در میان حکمای 

 قائل به تقدم 
ً
مسلمان، ما اساسا

اراده بر آگاهی نیستیم.



اجتهاد و  علم 

123

M
ob

ah
es

at
.ir

@
M

ob
ah

es
at

m
ag

z

مرداد 1396

ارزش ها و خواسته های انسان، نقشی 

تعیین کننده در آن ها ندارد، این فاصله 

را همچنان حفظ می کند و عینیت علم 

باقی می ماند«.

   طبقه بندی های مشهور علم در 

جهان اسالم

حجت االسالم حمید پارسانیا در 

بخش پایانی مباحث، دربارۀ مهم ترین 

و مشهورترین طبقه بندی علم در جهان 

اسالم که به صورت مکتوب ارائه شده، 

توضیحاتی داد. عالوه بر آثار ابونصر فارابی، 

»مدل های دیگری از تقسیم بندی نیز در 

جهان اسالم وجود دارد. ِکندی، خوارزمی، 

ابوزید حمد بن سهل بلخی، ابوالحسن 

عامری )م ۳۸۱(، ابن ندیم )م ۱۳۸۵(، 

عیسی  بن  یحیی مسیح جرجانی )م ۴۰۱(، 

اخوان الصفا در رسائل مشهور خود، ابن حزم 

اندلسی، قطب الدین شیرازی شهرزوری، 

ابن خلدون، ابوالحسن لوکری، شاگرد ابن 

سینا، غزالی، فخر رازی و بسیاری دیگر 

الگوهای متفاوتی از طبقه بندی علوم را 

ارائه کرده اند. »در این جلسات، بیشتر بر 

الگوی فارابی تمرکز کرده شد؛ هرچند به 

دلیل کمبود وقت، امکان توضیح دقائق و 

 
ً
ظرائف این طبقه بندی فراهم نیست. مثال

این که فارابی، فقه را کجا قرار می دهد یا کالم 

را در چه طبقه ای از علوم تعریف می کند. 

البته در مصاحبه ای با مجلۀ علوم انسانی 

اسالمی صدرا، مصاحبه ای در این باره با 

بنده صورت گرفته است. به زعم بنده، فقه 

به مثابه علم اجتماعی تجویزی جهان اسالم 

بوده است؛ در حالی که با نگاه علم مدرن، 

 فقه، علم محسوب نمی شود«.
ً
اساسا

   جمع بندی: اهمیت طبقه بندی 

علوم در وضعیت فعلی

دکتر پارسانیا در پایان به دلیل اصلی طرح 

طبقه بندی علوم در این جلسات اشاره نمود. 

همان طور که پیشتر اشاره شد، طبقه بندی 

علوم بر اساس رویکردهای معرفت شناختی 

مختلف مطرح شده و شکل  می گیرند. در 

این جلسات، اشاره ای مختصر به منطق 

متفاوت این طبقه بندی ها در دو فرهنگ 

و جهان مختلف گردید. »جهان مدرن 

ناگزیر باید این تقسیم بندی را داشته 

  این تقسیم بندی را 
ً
باشد و اگر ما واقعا

می پذیریم، باید تعریف و مبنای آن ها از 

علم را نیز باور داشته باشیم. اگر متافیزیک 

را به دانشکدۀ ادبیات منتقل کردید، نشان 

می دهد که جهان اجتماعی شما عوض 

شده است. این دست مسائل، باید مدنظر 

دانشجویان علوم اجتماعی قرار گیرد؛ زیرا 

 دانشجویان فنی و مهندسی توجهی 
ً
اساسا

به این دست مسائل ندارند. چینش علوم 

در طبقه بندی های مختلف و حتی چینش 

نهادی آن ها ناظر به یک نطق معرفتی 

متفاوت است و باید ناظر به فرهنگی باشد 

که آن را پذیرفته ایم؛ در غیر این صورت 

امکان استحالۀ یک فرهنگ در فرهنگ 

دیگر چندان دور از نظر نیست«.

پانوشت ها
۱. و انکار کردند آیات را و حال آن که در نفس خود 

یقین پیدا کردند از روی ظلم و تکبر و بلند پروازی، 

پس نظر کن چگونه بوده است عاقبت فسادکنندگان 

)نمل: ۱۴(.

۲. و هنگامی که به آنها گفته شود: »از آن چه خدا 

نازل کرده است، پیروی کنید!« می گویند: »نه، ما از 

آن چه پدران خود را بر آن یافتیم، پیروی می نماییم«. 

آیا اگر پدران آنها، چیزی نمی فهمیدند و هدایت نیافتند 

)باز از آن ها پیروی خواهند کرد(؟ )بقره، ۱۷۰(.
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