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مثل ابوذر صریح و قاطع بود
گفتوگو با آیتالله سید محمد سجادی اصفهانی بهمناسبت درگذشت

آیتالله راستی کاشانی
گفتوگو :محسن طهماسبی

اشاره :آیتالله حسین راستی کاشانی از اعضای قدیمی جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم پس از تحمل یک دوره طوالنی بیماری،
به دیار باقی شتافت .وی که نماینده مردم تهران در دورههای اول
و دوم مجلس خبرگان رهبری بود ،بیش از  ۵۰سال در حوزههای
علمیه قم و نجف تدریس داشت و شاگردان بسیاری را پرورش
داد .مطلب پیشرو ،گفتوگویی است با آیتالله سید محمد
سجادی اصفهانی که از شاگردان آیتالله راستی کاشانی در نجف
بوده است .الزم به ذکر است که این گفتوگوی کوتاه در سال ۹۳
انجام گرفته است و برای نخستین بار منتشر میشود.

جمله افراد مهم نجف که به حمایت

در آن زمان که ما به عراق رفتیم ،آیتالله

میکردند .به هر حال ایشان مدرس

از امام برخاستند آقایان راستی کاشانی

راستی از اساتید مبرز دروس سطح در

معروفی در نجف بودند و زبانزد طالب

و شهید مدنی تبریزی بودند که مرتب

نجف بودند و درس بارونق و باشکوهی

محسوب میشدند .بنده مدتی در این

به درس امام میآمدند .به آقای راستی

داشتند و مکاسب را تدریس میکردند.

درس شرکت کردم و ایشان جزو فضالی

اعتراض کرده بودند که چرا به درس امام

درس ایشان طالب داشت و بسیار زیبا

جاافتاده نجف بودند.

میروید؟! ایشان حرف مهمی زده و

شرکت کردید؟

تدریس میکردند .تسلط ایشان به کتاب

بعد از اینکه امام به نجف آمدند

فرموده بود تا وقتی ایشان نیامده بود من

مکاسب بینظیر بود .ابتدا یک صفحه را

و عدهای قصد منزویکردن ایشان را

فکر میکردم که فارغالتحصیل شدهام؛

5

Mobahesat.ir

درس آیتالله راستی کاشانی در نجف

را میخواندند .مکاسب فراز و نشیب
ً
زیادی دارد و معموال علما مدام تطبیق

یک دسته به سمت امام آمدند .از

@Mobahesatmagz

شما از چه زمانی در جلسات

از خارج توضیح میدادند و سپس متن

داشتند ،علما و طالب دودسته شدند؛

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

ولی اآلن که درس ایشان را دیدم حس

اما ایشان یک لحظه هم تردید نکرد و به

مسائل میشدند .هر کسی که سمت امام

میکنم که نیاز به ادامه تحصیل دارم.

حمایت از امام ادامه داد و این بینظیر

میرفت ،باید در نجف هزینه میداد؛ اما

بود .رجال صدقوا ما عاهدو الله علیه …

ایشان خیلی سفت و محکم و دلباخته

بعد از اینکه امام به
نجف آمدند و عدهای قصد
منزویکردن ایشان را داشتند،
علما و طالب دودسته شدند؛
یک دسته به سمت امام آمدند.
از جمله افراد مهم نجف که به
حمایت از امام برخاستند آقایان
راستی کاشانی و شهید مدنی
تبریزی بودند که مرتب به درس
امام میآمدند.

از امام حمایت کرد و از جهاتی در بین
گویا ایشان برای حمایت از
شاگردان خود به درس امام میرود.
بله؛ ایشان هر طور که میتوانست
از امام حمایت میکرد .در جریانات
ً
سیاسی هم علنا از امام حمایت میکرد و
قاطعیت داشت .آن موقع این مسأله ارزش
داشت؛ چون امام به قدرت نرسیده بود.

این حرف ایشان برای نجفیها سنگین
ً
بود؛ خصوصا اینکه ایشان در درس

امام حمایت کردند ،فی ساعة العسرة از

علمایی مثل آیتالله خویی و آیتالله

ایشان حمایت کردند.

امام برخاستند .کسانی که در نجف از

میرزا باقر زنجانی شرکت کرده بود .به
هر حال ایشان با صالبت و عالقه در
درس امام شرکت میکردند و این در

علمای نجف بینظیر بود.

امام ،درس خود را تعطیل میکند و با

اکثر آقایان بعد الفتح امام به حمایت از
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آیا ایشان فعالیت سیاسی خاصی
هم در نجف داشت؟

رابطه ایشان با علمای نجف
چگونه بود؟
رابطه خیلی خوبی داشتند و ایشان مورد
احترام آنها بود؛ چون ایشان فرد ممتاز
ً
و باتقوا و فاضلی بود .واقعا اهل مطالعه
هر کسی که سمت امام
میرفت ،باید در نجف هزینه
میداد؛ اما ایشان خیلی سفت و
محکم و دلباخته از امام حمایت
کرد و از جهاتی در بین علمای
نجف بینظیر بود.
بود و به خوبی از عهده تدریس برمیآمد

نجف خیلی مهم بود؛ چون طرفداران

باالخره شرکت در نماز و درس امام به

و زحمت میکشید .روزی چند درس

امام را آزار میدادند و طعن میزدند؛

منزله جهاد اکبر بود .معاندین مانع از این

میگفت .خلق و خوی نجفی داشت و مثل
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نمیدانم؛ شاید؛ چون ایشان

آقایان نجف ،بسیار خوشخلق،

با آقای مدنی خیلی مأنوس بود

متواضع و مردمدار بود.

و نواب صفوی هم در نجف با
چرا ایشان بعد از انقالب

آقای مدنی ارتباط زیادی داشت.

مانند دیگر روحانیون وارد

روحیه آقای راستی مثل حضرت

مسائل اجرایی نشد؟

ابوذر بود؛ صریح ،قاطع و شجاع.

ایشان به درس و تدریس اهمیت
بعد از انقالب هم با ایشان

و عالقه زیادی نشان میداد و عاشق

ارتباط داشتید؟

طلبگی بود .در نجف تفسیر قرآن
هم شروع کرده بود.
در همان زمان حضور
امام در نجف؟
بله؛ در همان زمان بود که جلسات
درس تفسیر داشتند.

نقش ایشان در تثبیت و تقویت
مرجعیت امام چه بود؟
ایشان و آیتالله مدنی مردم را به سمت
اعلمیت امام سوق میدادند .بین ایشان و
شهید مدنی رابطه نزدیکی وجود داشت
و خیلی با هم مأنوس بودند.

دلیل ارتباط با فدائیان اسالم از ایران
به عراق فرار کرده بود؟

چه ویژگیهایی داشتند؟
بسیار صریحاللهجه و صادق بود و در
سیاست ،اصال دروغ نمیگفت .به راه
خود ایمان داشت.
در فعالیتهای سیاسی خود با
روشنفکران هم ارتباط داشتند؟
نه؛ فقط با قشر حوزوی و طلبهها
مرتبط بودند.
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درست است که آقای راستی به

در فعالیت سیاسیشان

@Mobahesatmagz

ایشان و آیتالله مدنی
مردم را به سمت اعلمیت امام
سوق میدادند .بین ایشان و شهید
مدنی رابطه نزدیکی وجود داشت
و خیلی با هم مأنوس بودند.

بله؛ گاهی به منزلشان میرفتیم.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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آیا تفسیرها و تحلیلهای ما از قیام حسینی
به خوانش قاجاری از عاشورا برگشته است؟
رسول جعفریان

8

این چند روز ،پای منبرهای فراوانی

از عاشورا دارند و از مجموع آنها ،در

ایام محرم ،این مسأله ملموستر خود را

نشستم .تحلیلهای مختلف از عاشورا

ذهن خود گزارشی گرفته ،همراه با مسائل

نشان میدهد.

و رویدادهای آن بسیار متفاوت است.

اجتماعی و سیاسی روز ،مطالبی را ارائه

ما این وضعیت را درباره بسیاری از

مهم نیست که استنادات تاریخی اینها

میدهند .فکر میکنم به عدد خالئق منبری،

مسائل دینی داریم؛ مراجع که منبر

چه اندازه درست است؛ مهم این است که

تحلیل از عاشورا وجود دارد .البته از قبل

نمیروند تا حقایق را بگویند؛ چون

این افراد با مطالعات خود ،برداشتهایی

هم این مسأله معلوم بود؛ اما هر بار ،در

محتاطاند؛ دانشگاهیان هم با تودههای
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مردم سروکار ندارند و وظیفهشان هم تبلیغ

که بر اساس مطالعاتشان و درسهایی

به فکر هنر هستند و هم دین و فرهنگ و

دین نیست؛ میماند جماعت اهل منبر

که خواندهاند ـ که اغلب ضعیفتر

سیاست ،همه را با هم یکجا میخواهند

که از رسانههای عمومی ،منابر مساجد

از تحصیالت طالب مرد است ـ در

در مسیر درست (به زعم خود) هدایت

و حسینیهها ،دین را معرفی میکنند.

باره عاشورا و تطبیق آن بر روزگار ما و

کنند ـ عدد خالئق در این زمینه ،بیشتر

وقتی وضعیت تحلیل کربال چنین متکثر،

جایگاه این مفهوم و آن مفهوم ،سخن

هم میشود.

پراکنده و اغلب نامستند باشد ،وضعیت
تحلیل دین نیز شبیه این خواهد بود .این
روال ،بخشی از پروسه رشد افکار ساده
ً
دینی گسترده و طبعا کمعمق از معارف
دینی در جامعه ماست؛ همانها که
نمونههایش را در کلیپهای خندهدار
از منبریها شاهدیم.
نکته دیگر این که بسیاری از اینها وابسته
به جریانهای فکری خاصی هستند و
به راحتی بر اساس برداشتهای خود،
به هدایت آن جریانها و تأثیرگذاری

اما باالتر از اینها ،یعنی بدتر ،اینکه

مراجع که منبر نمیروند
تا حقایق را بگویند؛ چون
محتاطاند؛ دانشگاهیان هم با
تودههای مردم سروکار ندارند و
وظیفهشان هم تبلیغ دین نیست؛
میماند جماعت اهل منبر که از
رسانههای عمومی ،منابر مساجد
و حسینیهها ،دین را معرفی
میکنند.

عالم بنام
اما امروز با یک اثر از یک ِ

ً
میگویند .تقریبا هیچ مرکزی هم وجود

که درباره عاشورا داشت تعجب کردم.

زمانی کارهای جدیتری درباره عاشورا
میشد؛ حاال آن کارهای علمی بسیار
اندک شده است .بیشتر آثار ،ادبیات
عاشورایی است؛ گاهی هم گردآوری
متون؛ متونی که هیچکس نمیخواند و
هرکسی از اهل منبر ،هرچه دل تنگش
میخواهد میگوید.
روبهرو شدم و از تحلیلهای شگفتی

کنیم چه وضعیت آشفتهای از نظر فکر

واقع کار میبایست از سرچشمه درست

«درست» بهمعنای سنتی آن معنا ندارد؛

دینی پیش میآید .در حال حاضر،

شود؛ که آن هم تقریبا محال است .حاال

بلکه باید دید چه چیز به دل آدم میچسبد.

عالوه بر منبریهای روحانی مرد،

اگر مداحان را نیز اضافه کنیم ـ که هم

ایشان در تحلیل عاشورا نوشتهاند« :ما

هزاران راهنما و مرشد زن هم هستند

شعر میخوانند و هم سبک دارند و هم

باید جریان برگشت و توبه بنیاسرائیل
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مذاقها مختلف شده و دیگر «استناد» یا
@Mobahesatmagz

روی مردم میپردازند .وقتی در سطح

ندارد که مطالب اینها را چک کند؛ و
ً
شاید اساسا این کار ممکن نباشد .در

جامعه ،این رویه حاکم باشد ،تصور

البته شاید شما تعجب نکنید؛ چون

نسخه مکتوب  -شماره 15

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

را مطالعه کنیم تا راه برگشت خودمان

امت ،خونهایی ریخته میشود و اسیر

این همه شهید که در نسلهای بعد از

روشن شود .آنها حدود چندهزار نفر

و مفقوداالثر میدهند و دیگر مصائبی

عاشورا ریخته میشود ،کفاره گناه نسلی

از خود را در حال اطاعت کشتند [اشاره

که در این راه تحمل میکنند ،بسیار گران

است که آن زمان آن خطا را مرتکب

به آیه :فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم]

بهاست .فرصت ،فرصت طالیی است.
ّ
فرصت کفاره این هزار و چندصد سالی

شدند و… .

تا آن خطایشان جبران شد .اآلن هم
وقتی وضعیت تحلیل
کربال چنین متکثر ،پراکنده و
اغلب نامستند باشد ،وضعیت
تحلیل دین نیز شبیه این خواهد
بود .این روال ،بخشی از
پروسه رشد افکار ساده دینی
ً
گسترده و طبعا کمعمق از
معارف دینی در جامعه ماست؛
همانها که نمونههایش را در
کلیپهای خندهدار از منبریها
شاهدیم.
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است که امت نتوانسته است آن خون را

فعلی
اگر کسی از من بپرسد ،وضع ِ
تحلیلها و رفتار ما در ارتباط با عاشورا

جبران بکند .هزار سال دربهدری کشیدن،

نسبت به بیست سال قبل تغییری

مشکل را حل نکرد؛ ولی تحمل وفاداری

کرده است یا نه ،چه باید بگویم؟ آیا

در بیستسیسال (عمر انقالب اسالمی)

میتوانم بگویم به دوره میانی قاجار و

مسأله را حل میکند .در آن هزار سال،

تحلیلهای رایج آن دوره برگشتهایم؟

بال به سمت مردم میآمد؛ ولی در این

به نظرم چنین روالی خیلی هم طبیعی

بیست سال مردم به سمت بال میروند…
دوران شاهدش هستیم ،هرچند مقدارش

است و از این هم عقبتر خواهیم رفت؛
ً
ً
چرا که اصوال ـ و اوال ـ تفکر عقلی در
ً
میان ما ضعیف است؛ ثانیا حکومت

نسبت به هزار سال اندک است ،اما تأثیرش

ما مایل به تقویت این امور است به

بیشتر است».

هزار و یک دلیل؛ یکی از آن دالیل این

این به استقبال شهادت رفتن که در این

لطفا اگر وقت کردید ،این متن را به

این همه شهید که امت میدهد ،در
ّ
واقع کفارهی مسامحهی روز عاشورا

که به هر حال نشان میدهد دیندار و
ً
حامی آنهاست؛ ثالثا نوع تربیت دینی

و در آن دقت کنید و ببینید نمونهای از

است .شاید مقداری از آن خون جبران

تحلیلهای عجیب و غریب نسبت به

ما اقتضای این امر را دارد؛ شرایط هم
ً
همین را میطلبد؛ اصال حرفهای

شود .وفاداری این امت به امام زمان(ع)

عاشورا و وصل کردن آنها به امروز

قدیم است که زنده میشود… و خیلی

جبران آن بیوفایی است .این که از این

چه سرنوشتی پیدا کرده است .خون

حرفهای دیگر.

چند جمله از یک تا ده ،تفکیک کرده
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تاریخ و سیره

نظریه قیام حسینی و تشکیل
حکومت

تحلیلهایی بر قیام امام حسین علیه السالم و واقعه عاشورا

حجتاالسالم والمسلمین احمد مبلغی

بیگمان تشکیل حکومت در فلسفه قیام حسینی میگنجد.
دیدگاه عدهای این است که هدف قیام تشکیل حکومت توسط
خود امام در آن دوران بوده است؛ در مقابل ،عدهای نیز چنین
دیدگاهی را نمیپذیرند .در هر صورت باید میان تشکیل حکومت
به مثابه فلسفه به معنای عام و هدف به عنوان فلسفه خاص
در آن دوران و از سوی امام تفکیک قائل شویم .در این نوشتار
برخی دیدگاههای مطرحشده توسط هردوگروه را مرور میکنیم.

الف) ديدگاه شيخ طوسى

ب) ديدگاه يكى از معاصران

صالحى نجفآبادى يكى از محققان
معاصر با نگرشى ويژه قيام امام حسين(ع)
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شيخ طوسى تحت تأثير نگرشى ويژه
همراه با تحليلى از دوران امام حسين(ع)
عزيمت حضرت به كوفه را حركتى براى
تشكيل حكومت ارزيابى كرده است.
نگرش وى آن بود كه اگر در امام گمان به
اثربخش بودن حركتى در جهت تشكيل
حكومت پديد آيد ،همتكردن و اقدام او
بر انجامدادن آن ضرورى مىگردد .وی در
اين زمينه مىگويد« :ما مىدانيم كه هر گاه
گمان بر امام چيره شود كه با انجام نوعى

از فعاليت به حق خود مىرسد و امرى را
كه به او تفويض شده ،بهدست مىآورد،
انجام آن بر او واجب است؛ اگرچه نوعى
از مشقت در آن نهفته باشد».
وى در تحليل و ارزيابى تاريخى خود از
دوران شكلگيرى حادثه كربال به اين نتيجه
مىرسد كه زمينههاى پيش از رخداد كربال
بهگونهاى بوده كه احتمال ثمربخش واقعشدن
تحريك سياسى بر ضد يزيد و به نتيجه رسيدن
اقدام براى تشكيل حكومت را جدى مىنموده
است و از همين جا گمان به پيروزى در امام

حسين(ع) پديد آمده است .در اين باره مى
گويد« :عوامل پيروزى بر دشمن آشكار
گشته بود»؛ و نيز مىگويد« :امام به سوى
كوفه حركت نكرد ،مگر پس از بسته شدن
ميثاقها ،عهدها و پيمانها با او و بعد از
رسيدن نامهها به او مبنى بر اين كه ما بدون
هيچ اكراهى ،اطاعت خواهيم كرد…».

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

را مورد مطالعه قرار داده و به اين نتجه
رسيده است كه هدف امام از قيام
تشكيل حكومت بوده است .وى براى
اين كه بتواند آزادانه مطالعه خويش را
سامان بخشد از آغاز كوشيده تا به حوزه
كالمى علم داشتن امام
بررسى مبناى
ِ
پاى نگذارد و با به كار بردن اين جمله
كه بايد با صرف نظر از علم داشتن امام
به غيب ـ كه دو گروه از عالمان نسبت
به آن در برابر هم صفآرايى كردهاند
ـ قيام امام حسين(ع) را بررسى كرد،
مطالعه خود را شكل دهد .وى قيام و
حركت امام را تشكيليافته از چندين
مرحله توصيف مىكند؛ نخستين مرحله
مقاومت امام در مقابل تهاجم حكومت و
زيادهخواهى آن است .امام به اعتقاد وى
در اين مرحله به ارزيابى شرايط پيرامون
خود دست مىزند و مىكوشد تا مانند
هر سياستمدار ديگری وضعيتهاى
اطراف خود را تحليل كند؛ به تعبير ديگر
اصلىترين دلمشغولى امام حسين(ع)
در اين مرحله سنجيدن شرايط براى
تشكيل حكومت بوده است .اين مرحله
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از هنگام خروج امام تا زمان اقامت در
مكه طول مىكشد.
مرحله دوم ايستادگى و دفاع امام در
برابر تهاجم حكومت وقت از يك طرف
و اقدام وى جهت دستيابى به حكومت
و آمادهسازى شرايط براى آن از طرف ديگر
اين ادعا كه امام
حسين(ع) به عزم تشكيل
حكومت بار سفر به كوفه را
بسته و هدف وى انجام اين كار
بوده است با چند نشانه تقويت
مىگردد .در عين حال اين نظريه
با چالشهايى نیز روبهروست كه
ّ
تمامبودن آن منوط به حل علمى
اين چالشهاست.
است .اين مرحله با خروج امام از مكه
آغاز میشود و تا روبهروشدن با لشكريان
حر تداوم مىيابد.
مرحله سوم نيز از هنگام مواجهشدن
با حر شروع مىگردد .امام حسين(ع)
در اين مرحله كوشيد تا از بروز جنگ
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جلوگيرى كند و به صلح شرافتمندانه
دست يابد .امام در اين كوشش خود تا
سر حد متعاقدكردن عمال حكومت براى
صلح پيش رفت.
مرحله چهارم يا نهايى از لحظه هجوم
نيروهاى دشمن شكل گرفت .آنچه
امام حسين(ع) در اين مرحله انجام
داد دفاعى سربلند و افتخارآميز در قبال
تهاجمى خونبار و وحشيانه بود؛ دفاعى
كه با شهادت حضرت(ع) به پايان رسيد.
وى براى اثبات ادعاى چهارمرحلهاىبودن
قيام ،داليل هر مرحله را به تفصيل ارائه
كرده است.
چكيده سخن اين كه طبق اين نظريه ،امام
حسين(ع) از ابتدا تا انتها يك هدف را دنبال
نمىكرده است؛ بلكه به تناسب موقعيتهايى
كه در آنها قرار مىگرفت به تعيين راهبرد
و تعريف هدف دست مىزد .به اين ترتيب
هدف امام در مرحله اول حكومت و در
مراحل بعدى مواردى چون بازگشت به مدينه
و شهادت معرفى مىگردد .با اين حال با به
شهادتسپردن خويش و خاندانش تأثيری
شگرفتر را بر جاى مىنهد.
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 .1نشانههايى در توجيه نظريه و
چالشهايى فراروى آن

اين ادعا كه امام حسين(ع) به عزم
تشكيل حكومت بار سفر به كوفه را بسته
و هدف وى انجام اين كار بوده است با
چند نشانه تقويت مىگردد .در عين حال
اين نظريه با چالشهايى نیز روبهروست
ّ
كه تمامبودن آن منوط به حل علمى اين
داستان رفتن مسلم
به كوفه به نمايندگى امام
از چند جهت بيانكننده
حكومتخواهى حضرت است
در نهضتى كه به پا داشت؛ یکی
از آن جهات ،برداشت سفير
از مأموريت خود و تحلیل
رفتارهاى اوست.
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اول؛ داستان مسلم :داستان رفتن مسلم
به كوفه به نمايندگى امام از چند جهت
بيانكننده حكومتخواهى حضرت است
در نهضتى كه به پا داشت:
الف) اصل اعزام او به كوفه :دو ديدگاه
درباره هدف امام از اعزام مسلم به كوفه
وجود دارد؛ ديدگاه اول :فرستادن مسلم
به اين منظور بوده كه به ارزيابى زمينههاى
عملى تشكيل حكومت بپردازد .امام
خمينى اين ديدگاه را دارد« :او مسلم را
فرستاد تا مردم را دعوت كند به بيعت تا
حكومت اسالمى تشكيل دهد و اين
حكومت فاسد را از بين ببرد» .ديدگاه
دوم :امام حسين(ع) مسلم را به منظور
سنجيدن انگيزههاى مردم كوفه گسيل
ساخت؛ بنابراين دليل اعزام مسلم ارزيابى
ميزان صحت و صداقت ادعاهاى كوفيان
و گزارش آن بود .بخشى از نامه امام به
كوفیان به هنگام فرستادن مسلم به آن ديار،
به صراحت دیدگاه دوم را تأیید میکند؛
حضرت به آنان نوشت« :اگر برای من
بنویسید که نظر اکثریت شما و بهخصوص
فرزانگان و مردان شایسته شما مطابق با

نامههایی است که نوشتهاید به سوی شما
خواهم آمد» .هر يك از دو ديدگاه را كه
بپذيريم فرستادن مسلم را بايد نشانهاى
بر جهتگيرىهاى حكومتگرايانه امام
حسين(ع) به شمار آوريم .به تعبير ديگر
مطالعه و بررسى ديدگاههاى فوق حاكى
از آن است كه هر دو ديدگاه مىتوانند
توجيهگر حكومتخواهى امام حسين(ع)
باشند .ديدگاه نخست بر اين رأى است
كه مسلم براى تصحيح و انگيزش بيشتر
مردم به تشكيل حكومت راهى كوفه شد.
ديدگاه دوم نيز به ضميمه يك واقعيت
تاريخى ديگر تأكيدى بر جهتگيرى
حكومتگرايانه امام حسين(ع) است؛
اين واقعيت ارسال نامهاى از سوى مسلم
به امام است كه از وى مىخواهد در
حركت به سمت كوفه شتاب كند؛ چرا
كه مردم با او همراهاند .جالب آن كه امام
حسين(ع) پس از دريافت اين نامه بدون
هدردادن وقت به سمت كوفه رهسپار
مىشود .اگر اين نامه و پاسخ عملى امام
انجام نمىشد اين احتمال وجود داشت
كه مأموريت مسلم را محدود به تحركى
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چالشهاست .در زير ابتدا به نشانههاى
تقويتكننده نظريه اشاره مىكنيم؛ سپس
به چالشهاى فراروى آن مىپردازيم.
نشانههاى زير حکایت از آن دارند که
هدف قیام امام تشکیل حکومت بوده.

تاریخ و سیره

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

سياسى براى ارزيابى زمينههاى حكومت
بدانيم؛ نه يك مأموريت مشخص براى
زمينهسازى حكومت و ارائه گزارشى
كه قرار است مبناى تشكيل حكومت و
اقدامهاى سياسى بعدى قرار گيرد؛ ولى
با وجود اين نامه و جواب عملى امام،
اين احتمال مردود شمرده مىشود .به هر
حال مسلم هنگامى به سمت كوفه راهى
شد كه حاضران در صحنههاى سياسى
از عزم مردم كوفه براى مبارزه با يزيد و
تشكيل حكومتى به دست امام حسين
خبردار بودند .اعزام مسلم در اين شرايط
به معناى تأييد خواسته آنان است.
ب) برداشت سفير از مأموريت خود و
تحلیل رفتارهاى او :برداشت سفير ويژه امام
حسين(ع) به كوفه از مأموريت خود نشانه
ديگرى بر وجود اين برداشت در فضاى
جامعه آن روز است كه امام حسين(ع) در
پى تشكيل حكومت بود .برداشت سفير از
مأموريتش اقدامات وى را شكل مىدهد.
مطالعه جهتگيرىها و اقدامات مسلم از
جمله بيعتگيرى ،ارسال پيام به امام و نيز
پيام نااميدانهاى كه پس از رويگردانى مردم
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به امام حسين(ع) فرستاد و از او خواست
كه به كوفه نيايد ،نشانه برداشت و نگاهى
است كه نزديكان امام از اقدامات وى در
سر داشتند.
ج) واكنش كوفيان و نخبگان شهر در
قبال سفير :واكنش كوفيان و نخبگان شهر
در قبال فرستاده امام حسين(ع) بهخوبى
نشانگر نگاه آنان به اقدامات امام است.
به نظر مىرسد در كوفه همگان بر اين
اعتقاد بودند كه مسلم براى زمينهسازى
تشكيل حكومت پاى در كوفه نهاده است.
هنگامى كه مسلم به دروازههاى كوفه پاى
نهاد به يقين مردمان كوفه مطمئن شدند
كه امام حسين(ع) به خواسته آنان پاسخ
مثبت داده است و براى تأييد اين خواسته
سفيرى ويژه را فرستاده است.
شايد اگر امروز راهى به فضاى آن روزگار
كوفه مىيافتيم و اين امكان را پيدا مىكرديم
كه در شرايطى آنگونه تنفس كنيم ـ بدون
اطالع از عاقبت دعوت كوفيان ـ ورود مسلم
را پاسخ قطعى امام به خواست كوفيان
ارزيابى مىكرديم .بنابراين آنچه كوفيان
انجام دادند ـ چه آن موقع كه با روى گشاده
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به استقبال مسلم رفتند و آغوش شهر را
بر وى گشودند و چه آن موقع كه او را تنها
وانهادند و از وى دورى جستند ـ همه و
همه نشانگر وجود برداشت مذكور در
یکی دیگر از نشانههای
توجیه نظریهی حکومتخواهی
امام ،انتخاب شهر كوفه است؛
شهر كوفه يادآور خالفت امام
على(ع) است.
ميان آنهاست؛ و اين تنها در مورد سفيرى
معقول است كه خواهان تغيير حكومت
باشد .يك بار به دليل عالقهمندى به فرايند
تغيير به شدت مورد حمايت قرار گيرد و بار
ديگر به علت ترس از عقوبت يا انگيزههايى
ديگر از جمله مصلحتگرايىهاى جديد
به سختى طرد گردد.
دوم؛ سخنان ،موضع گيرىها ،واكنشها
و اقدامات دشمنان امام حسين(ع) :بخشى
از نشانهها را در سخنان ،موضعگيرىها،
واكنشها و اقدامات دشمنان امام حسين(ع)
بايد جستوجو كرد .گردآورى سپاهى
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كوفه و در مكه نيز از نشانه هايى است
كه مىتوان به آن استناد جست .بيعت،
ساز و كارى است كه در تعيين خليفه و
تشكيل حكومت معنا مىيابد؛ اگرچه
ما وداعهاى شب آخر امام و پاسخهاى
پرحرارت و احساسى ياران وى را نيز
بيعت قلمداد مىكنيم؛ ولى واقعيت اين
است كه اين رفتارها در عرف سياسى
رجعت به شهرى كه
زمينههاى روشن حكومت امام
حسين(ع) ـ در شرايط آن دوران
ـ تنها در آنجا به نظر مهيا مىآيد،
خود نشانهاى است كه امام قصد
تشكيل حكومت داشته است.
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بيعت به حساب نمىآيند .جلوههاى
بيعت با امام حسين(ع) را مىتوان در
پىگيرى نامههاى كوفيان از جانب امام
حسين(ع) مشاهده كرد؛ نامههايى كه
ً
عمال گوياى خواست شهر كوفه در تشكيل
حكومتى جديد هستند .گزارشهاى
اوليه مسلم مبنى بر عالقهمندى كوفيان

و بيعتهاى مداوم آنها نيز نشانهاى
روشن بر شكلگيرى روندهايى است كه
در صورت كاميابى به تشكيل حكومت
ختم مىشود.
پنجم؛ ادبيات آن دوران :مطالعه زمينههاى
پيش از كربال نشانگر آن است كه ادبياتى
تغييرطلب و عالقهمند به براندازى حكومت
يزيد در ميان نخبگان اجتماعى و سياسى
شكل گرفته بوده است .نمونههايى را كه
در زير ارائه مىكنيم بخشهايى مهم از
ادبيات سياسى آن دوران است كه در افق
آنها مىتوان خاستگاه تصميمهاى امام
حسین(ع) را بهتر شناخت .البته نبايد
فراموش كرد كه ادبيات سياسى ـ اجتماعى
و تغييرطلب هر دوره تنها مىتواند بخشى
از شواهد و تكهاى از پازل تحوالت را بر
ما بنماياند .آن چه ادبيات را استوارى
بيشترى در قبال ديگر نشانهها مىدهد
روايتگرى آن از درون مايه و خصلتها
يا ايدههاى شكلدهنده به اقدام سياسى
و رفتارهاى اجتماعى است .با اين حال
محصول
افراط در بزرگنمايى ادبيات
ِ
سادهانگارى فرايندهاى اجتماعى است.
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بزرگ و پرحجم ،تهييج وسيع مردم و
گسيلساختن نيروى قدرتمند به كوفه
براى حمايت از ابن زياد در مقابل كوفيان
و از همه مهمتر ،ناميدن امام حسين(ع) و
يارانش به خارجيان ـ كه اصطالحى است
سياسى بهمعناى خروج بر حكومت وقت
ـ ما را به اين سمت رهنمون مىسازند كه
ً
مردم ،نخبگان ،دوست و دشمن و تقريبا
همه كسانى كه در اين مورد سخنى گفتهاند
يا رفتارى از خود در صفحات تاريخ بهجاى
ً
نهادهاند تقريبا نشان دادهاند كه حركت
امام حسين(عليه السالم) تحركى در راه
تشكيل حكومت بوده است.
سوم؛ انتخاب شهر كوفه :انتخاب شهر
كوفه يادآور خالفت امام على(ع) است.
رجعت به شهرى كه زمينههاى روشن
حكومت امام حسين(ع) ـ در شرايط آن
دوران ـ تنها در آنجا به نظر مهيا مىآيد،
خود نشانهاى است كه امام قصد تشكيل
حكومت داشته است.
چهارم؛ بهرهگيرى از مكانيزم بيعت در
طول حادثه :بهرهگيرى از مكانيزم بيعت
در طول حادثه بهويژه پيش از عزيمت به
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صداقت و صحت ادبيات از يك سوى و
ضمانت بيشتر در برداشت صحيحتر ما
از سوى ديگر سبب مىشود كه ادبيات را
در تقابل و تعامل با رفتارهاى سياسى مورد
بررسى قرار دهيم .بايد نوعى حركت رفت و
برگشتى و مطالعه تطبيقى ميان ادبيات يك
دوران و تحوالت رفتارى آن را در دستور
كار قرار داد؛ اين روش ضمن آن كه بر
غناى فهم ما از ادبيات مىافزايد نگاه ما
به رفتارها و شيوههاى عملى مورد استفاده
واقع شده را نيز عميقتر و دقيقتر خواهد
ساخت .با توجه به اين نكته ،بهرهگيرى
از ادبيات سياسى دوران امام حسين(ع)
در اين نوشتار تنها سنگينى بخشى از
استداللها و قرائن را بر دوش مىكشد و
اگرچه يكى از نقطههاى اتكا به حساب
مىآيد ،ولى بههيچوجه نقش اثبات مدعى
را به تنهايى نمىتواند بر دوش بگيرد؛ به
عبارت ديگر اين تنها يك نشانه است و
نه بيشتر؛ نشانهاى بر اين كه امام هدفى را
كه در ميان نگاهها و انتظارات زمانه معنا
مىيافته برگزيده است .اين وضعيت را با
بهرهگيرى از قرائن زير پيش مىگيريم:
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 ادبيات حاكم بر مكه هنگام خروجامام از كوفه
در اين جا به دو نمونه اشاره مىكنيم:
الف) سخن فرزدق هنگام عزيمت
امام به سمت كوفه :فرزدق و بسيارى
ديگر امام حسين(ع) را از رفتن به كوفه
برحذر مىداشتند .در ميان اين افراد
جمله معروف فرزدق پرده از ذهنيت
عمومى نخبگان آن دوران برمىدارد .وى
براى منصرف ساختن امام حسين(ع)از
رفتن به كوفه مىگويد« :قلوبهم معك و
سيوفهم عليك؛ قلبهايشان با توست و
شمشيرهايشان بر تو» .با توجه به اينكه
شمشير نمادى روشن از ايجاد تغيير
در ساخت حكومت و براندازى حاكم
مستقر است مىتوان گفت كه نگاه
فرزدق به امام حسين(ع) نگاه به كسى
است كه در تكاپوى براندازى حكومت
يزيد و تشكيل حكومتى جديد است؛ به
تعبير ديگر فرزدق در شرايط رفتن امام به
سوى دعوتكنندگان از او براى تشكيل
حكومت ـ يعنى مردم كوفه ـ اين پيام را
مىدهد كه شمشير (اين عامل زمينهساز
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تشكيل حكومت) با امام همراه نيست؛
بلكه عليه اوست .به اين ترتيب او بهسان
يكى از نخبگان جامعه با نفى آمادگى
عملى مردم ،انتظار خود را از هجرت
امام بروز مىدهد.
ب) سخن ابن عباس هنگام عزيمت امام
به سمت كوفه :ابن عباس هنگام حركت
امام به كوفه او را از اين تصميم باز داشت
و در خالل سخنان خود گفت« :اگر هم
قصد رفتن به كوفه را دارى ،ابتدا از آنان
بخواه دشمن خويش را بيرون كنند؛ آن
گاه به آن جا برو» .اين اندرز ابن عباس
به امام حسين(ع) نيز نشانهاى از نگرش
وى به هدف امام است .به نظر مىآيد كه
او نيز همچون فرزدق هدف و خاستگاه
هجرت امام را تشكيل حكومت مىداند.
او از امام مىخواهد كه تنها پس از اخراج
والى كوفه و نماينده يزيد از شهر به دست
مردمان به آنها اعتماد كند و به شهر كوفه
پاى نهد .اخراج والى كوفه كه مظهر قدرت
سياسى وقت است معنايى جز تشكيل
حكومت و به چالش كشيدن حكومت
فعلى نمىدهد.
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حسين» به سخنان امام حسين(ع) در روز
هفتم و يا هشتم ذىالحجه اشاره مىكنند.
امام در اين روز طى يك خطبه به روشنى
خود را آماده شهادت مىداند .آنچه اين
شاهد تاريخى را در مقابل ديگر سخنان
شهادتگرايانه امام حسين تقويت مىسازد،
زمان آن است؛ امام حسين(ع) هنگامى
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 .۲چالشهاى فراروى هدفبودن
حكومت در قيام امام

اثبات هدفبودن تشكيل حكومت اگرچه
نشانههايى را در تأييد خود دارد ،در عين
حال با چالشهايى جدى روبهروست كه
تا پاسخى علمى پيدا نكنند نمىتوان آن را
نظريهاى قطعى و تمامشده به حساب آورد.
چالش اول :طرفداران نظريه هدفبودن
شهادت در رد نظريه «حكومتگرايى امام

اين سخنان را بر زبان مىآورد كه دعوت
كوفيان در اوج خود بود و هنوز آنچنان
ً
كه بعدا اتفاق افتاد پيامى از مسلم مبنى بر
رويگردانى كوفيان به وى نرسيده است.
توضیح بیشتر آنکه شايد در اين مرحله
امام از اطالعات و اخبارى آگاهى يافته
بوده است كه دورنماى شهادت را روشنتر
و واضحتر ساخته بوده
است؛ اطالعات و
اخبارى كه شايد بسيارى
از نخبگان از آن بىاطالع
بودهاند .به اين ترتيب هر
چند كه تا پيش از اين،
حكومتگرايى هدف
نخست بوده است،
ولى از اين مرحله به
بعد شهادت نيز عنوان يك گزينه مهم در
ذهن امام حسين(ع) جايى براى خود باز
مىكند .توضيح بيشتر اينكه تا قبل از اين
مرحله ،اوضاع و احوال سياسى نشانههاى
موفقيتآميزبودن تالش براى تشكيل
حكومت را تأييد مىكرد .شايد گزارشهايى
كه به امام پس از پرحجمشدن تالشهاى
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 ادبيات حاكم بر فضاى دعوتكنندگانامام
نامه كوفيان به امام حسين(ع) عالمت
ديگرى است كه نشان مىدهد چه شرايطى
خاستگاه قيام امام را تشكيل مىداده و نگاه
آنان به خواستها و انتظارها و اقدامات امام
چه بوده است .در برخى از اين نامهها آمده
است« :ما را امامى نيست؛
بيا شايد خداوند ما را به
سبب تو بر حق گرد آورد.
نعمان بن بشير در قصر
است .در هيچ نماز جمعه
او حاضر نمىشويم و با
او براى هيچ عيدى خارج
نمىگرديم .اگر خبر رسد
كه به سوى ما مى آيى او
را بيرون مىكنيم و او را تا ملحق شدن به شام
تعقيب مىكنيم؛ ان شاءالله» .همچنين در
همين نامهها مىخوانيم« :در اين شهر هزاران
نفر آماده شمشير زنى و فداكارى هستند».
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بنىاميه در كوفه رسيده است افق پيروزى
را تا حدود بسيارى تيره ساخته بود و به
همين دليل امام از يك سوى نمىتواند با
پشتكردن به راهى كه برگزيده آن را رها
سازد و از سوى ديگر با انبوهى از اخبار
ناگوار روبهروست؛ به همين دليل تحولى
را در ادبيات نهضت خود در طى ايراد
خطبه يادشده ايجاد مىكند .شاهد بر اين
مدعا آنكه همان ايام بسيارى از دلسوزان
و نصيحتكنندگان از وضعيت نابسامان
و نافرجام كوفه سخن به ميان آوردهاند.
نشانههايى از اين دست حاكى از آن است
كه آخرين روزهاى اقامت در مكه نشانگر
شكلگيرى وضعيتهاى متفاوتى بوده
است .البته اثبات اين ايده به مطالعهاى
تحقيقى و تاريخمند نیاز دارد.
دكتر آيتى ـ يكى از معتقدان به انديشه
هدف بودن شهادت ـ مىگويد« :ما مىدانيم
كه امام حسين(ع) اين خطبه را پيش از روز
هشتم ذى الحجه و شايد روز هفتم آن ماه
در مسجدالحرام و در ميان انبوه حاجيان
و زائران خدا ايراد كرده است و در آن روز
ً
به حسب ظاهر اوضاع سياسى امام كامال
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مساعد بود و غالب مردم چنان مىپنداشتند
كه به زودى يزيد كنار مىرود و خالفت
او سقوط مىكند و امام به خالفت كه حق
اوست مىرسد» .همچنين مىگويد:
«امام با جملهی خط الموت على ولد
آدم (فرزند آدم ناگزير بايد بميرد) اشاره
مىكند كه اصالح فسادهاى اجتماعى
و دينى در اين زمان جز از طريق مرگ و
شهادت آن هم به دست كسى مانند من
كه دخترزادهی رسول خدايم امكانپذير
نيست .در اين خطبه پيش از حركت از مكه
همهاش سخن از شهادت است؛ سخن
از مردن است؛ سخن از افتادن به دست
گرگهاى گرسنه كربالست».
دكتر شريعتى ـ يكى ديگر از معتقدان
به انديشه هدف بودن شهادت ـ
مىگويد« :در برابر همه جمعيت
حاج كه از سراسر كشورهاى اسالمى
آمده اند اعالم مىكند كه من بهسوى
مرگ مىروم :خط الموت على ولد آدم
مخط القالدة على جيد الفتاة؛ كسى كه
مىخواهد قيام سياسى بكند اينگونه
سخن نمىگويد؛ مىگويد :مىزنيم،
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مىكشيم ،پيروز مىشويم ،دشمن را
نابود مىكنيمّ ،اما حسين… ».
چالش دوم :چالش ديگرى كه مىتوان
به ليست ادعاهاى شهادتگرايان در مقابل
حكومتگرايان افزود ،وضعيت سياسى
دوران امام حسين(ع) است .تاريخ
بهخوبى روايت مىكند كه همگان از جمله
بسيارى از دوستداران و عالقهمندان به
امام ،زمان را براى پاسخدادن به دعوت
كوفيان نادرست مىديدند؛ بنابراين به
نظر مىآيد كه ارزيابى نخبگان جامعه
از شرايط روزگار مبتنى بر اين بوده است
كه شرايط موجود براى تشكيل حكومت
مناسب نيست .با اين توصيف ،عقل جمعى
نخبگان و ارزيابى عموم سياستشناسان
نشانگر آمادهنبودن شرايط براى تشكيل
حكومت است .سخن اين جاست که
چرا امام حسين(ع) تشكيل حكومت
را در اين شرايط در دستور كار خود قرار
داد .اين استدالل بهويژه با توجه به اين
نكته جدىتر مى شود كه پيامبر و امامان
هنگامى كه سخن از تصميمگيرىهاى
ً
سياسى به ميان مىآمده است ،عموما به
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است كه گمانها بر حسب نشانهها شكل
مىگيرند؛ گاه براى كسى احتمالى قوت
مىگيرد و همان نزد ديگرى به صورتى
ضعيف ظاهر مىشود .شايد ابن عباس
از نامههاى نوشتهشده از جانب كوفه به
امام و مكاتبات و مراسالتى كه در ميان
یکی از چالشهای نظریهی
حکومتخواهی امام حسین(ع)
این است که اگر به راستى امام از
اين سفر قصد تشكيل حكومت
داشته است ،بايد پس از اين كه از
وضعيت مسلم آگاه شد و زمينه را
براى تشكيل حكومت منتفى ديد
بازمىگشت.
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آمده و پيمانها و عهدهايى كه بسته شده
بود آگاهى نداشت».
چالش سوم :امام پس از آن كه در نيمهی
راه از سرنوشت مسلم آگاه گشت ،از ادامه
سفر سر باز نزد و به سفر خود ادامه داد.
اگر به راستى امام از اين سفر قصد تشكيل
حكومت داشته است ،بايد پس از اين كه

از وضعيت مسلم آگاه شد و زمينه را براى
تشكيل حكومت منتفى ديد بازمىگشت؛
نه آن كه به سفر ادامه دهد.
پاسخ اين چالش را شيخ طوسى داده
است .از سخن او استفاده مىشود
(هرچند كه وى اين مطلب را در اين قالب
ارائه نكرده است) كه امام حسين(ع) در
اين مرحله و پس از دريافت خبر مسلم
و دلسردى از كوفيان ترجيح مىدهد
كه بازگردد؛ ولى درست در همين اثنا
وضعيت روحى جديدى شكل مىگيرد
که علیرغم كوچكبودن ،نقش مهمى در
رخدادهاى بعدى ايفا كرد .آن رخداد اين
بوده است كه خاندان مسلم پس از آن كه
به شدت تحت تأثير خبر ناگوار شهادت
وى قرار مىگيرند ،قسم مىخورند تا به
خونخواهى وى برخيزند .امام حسين
پس از شكلگيرى اين وضعيت جديد و
فضاى برخاسته از آن فرمود كه پس از اين
ديگر خيرى در زندهماندن نيست.
تحليل اين پاسخ آن است كه در اين
مرحله نوعى رويكرد در پيش گرفته شده
كه بيش از آن كه محصول يك استراتژى
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مشورت و اتخاذ تصميم جمعى پاىبند
بودهاند؛ با اين حال در اين مورد امام
برخالف پيشنهاد و صالحديد همگان،
از جمله نزديكترين عالقهمندانش (مانند
ابن عباس )عمل كرده است .در اين شرايط
عملنكردن امام به آنچه همگان بر آن پاى
مىفشارند ،نشانگر رويكرد شهادتگرايانه
و نه حكومتخواهانه است.
در پاسخ به اين چالش ،شيخ طوسى كه
از نخستين پيروان انديشه حكومتخواهى
امام است ،توضيح مىدهد كه شايد افرادى
همچون ابن عباس و ديگر نصيحتكنندگان
از نامههايى كه كوفيان براى امام نگاشته
بودهاند خبر نداشتهاند و در واقع ارزيابىهاى
متفاوت امام حسين(ع) از شرايط ،مبتنى
بر اطالعات بيشترى است كه ايشان
داشته .با اين حساب امام در واقع به ظن
خود عمل كرده است و مطابق با گمانش
مبنى بر امكان تشكيل حكومت به تنظيم
سياستهاى خويش پرداخته است .او
مىگويد« :مغايربودن ظن امام با ظن تمام
ناصحانى همچون ابن عباس و ديگران
كه به وى مشورت دادند ،از آن جهت
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باشد نتيجه وضعيتهاى روحى و احساسى
بوده است .در عين حال اگرچه كاروان
راه بازگشت را در پيش نمىگيرد ،ولى
همچنان اميدوار است كه با واگذاردن
حوادث به دست آينده راهى بهتر در مقابل
آن گشوده شود.
عالوه بر اين ،پاسخ ديگرى نيز مىتوان
داد و آن اين كه اگر امام حسين(ع) پس
از دريافت خبر شهادت مسلم از سفر
بازمىگشت ،خط بطالنى بر تالشهاى
ً
قبلى خود مىكشيد و عمال بسيارى از
مقدمهچينىهاى نخستين خويش را
ناكام و يا حتى با بازتابى معكوس به پايان
مىرساند .بسيارى از زمينهسازىهاى
سياسى از جمله ناتمامنهادن مراسم
حج و بسيارى از سخنان بيدادستيزانه
در قبال حكومت يزيد بايد پاسداشت
و تا مرحله شكوفايى و تأثيرگذارى
تاريخى حمايت و تعقيب مىشدند؛
به ديگر سخن اگر امام در اين مرحله از
تشكيل حكومت نااميد شده ،منطقى
است كه دستكم به تخريت آرمان آن
نپردازد .اين كار مىتوانست به قيمت
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تقويت حكومت نامشروع و دلبخواهانه
يزيد تمام شود.
اگر به مطالب باال تا مقدارى چاشنى
بازسازى تاريخى را نيز بيفزايیم ،چهره
ناخوشآيندى از بازگشت امام حسين(ع)
را در ميان حاجيان مدينه ،آن هم در راه
انجام يك طرح براندازانه
بر ضد حكومت ،دست كم بايد
در مراحل ابتدايى خود مخفى
نگه داشته شود .امام حسين(ع)
مىتوانست بهجاى سخنرانىهاى
پرشور و حرارت در مكه،
بهصورت مخفى به سمت كوفه
رهسپار شود.
بازگشت از موسم حج مشاهده خواهيم
كرد .امام حسین(ع) با اصرار و برخالف
صالحديد عموم نخبگان و بسيارى از
دوستداران خود گام در اين راه گذاشته
بود و در راه اين عزم تا آن جا استوارى
نشان داده بود كه حتى از تعقيب مراسم
حج به صورت عادى آن نيز امتناع ورزيده
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بود .در اين شرايط به نظر جالب نمىآيد
كه اهالى مكه هنگام بازگشت از مراسم
حج با خبر يا كاروان امام روبهرو شوند
كه آن نيز سر در راه بازگشت نهاده و در
حالى كه همچنان كولهبارى از ادعاهاى
بزرگ را بر دوش مىكشد ،از مسير خود
باز مانده است .بنابراين در كنار جنبههاى
روانشناختى قضيه ـ كه خود حاوى اهميت
است و روح پاسخ شيخ طوسى را تشكيل
مىدهد ـ به لحاظ فرهنگى نيز شكلگيرى
اين وضعيت نشانهاى از ضعف مديريت
و تزلزل در تصميمگيرى بهحساب مىآيد.
چالش چهارم :امام حسين(ع) از
ماهها پيش از حركت ،بناى ناسازگارى
با حكومت وقت را گذاشته بود .اين
ناسازگارىها تنها به ابراز نارضايتى محدود
نمىشد و نشانههايى از اقدام سياسى عليه
حكومت يزيد را نيز به همراه داشت .اگر
امام به واقع خواستار تشكيل حكومت
بوده است ،بايد عزم خود را تا قبل از
دستيابى به شرايط قدرت مخفى نگه
ً
مىداشت .كامال مشخص است كه امام
با طرح نارضايتى عملى خود از حكومت
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صبح كه برمىخاستند مىديدند كه حسين
نيست ،اگر حسين پنهانى و تنها از شهر
بيرون مىرفت و خودش را به قبائلى
مىرساند ،اگر به همان شكل كه پيغمبر
مهاجرت كرد از مكه به مدينه ،حسين از
مدينه به كوفه مهاجرت مخفيانه كرده بود
و بعد از مدتى حكومت مركزى ناگهان
او را در كوفه مىديد در ميان شورشىها،
معلوم بود كه حسين بهعنوان قيام عليه
حكومت دستبهكار شده است؛ اما
با شكل كاروانى كه حركت مىدهد و
شكل حركتى كه انتخاب مىكند ،نشان
مىدهد كه حسين براى كار ديگرى حركت
كرده است؛ كارى كه نه گريز است نه
انزواست؛ نه تسليم است؛ نه ترك مبارزه
سياسى براى آغاز مبارزه فكرى و علمى
و فقهى و اخالقى و امور خيريه و نه قيام
نظامى است».
ّ
هر چند كه چالش پيشگفته تأملبرانگيز
ِ
و نيازمند مطالعات بيشتر است ،ولى
مىتوان گفت :ادعا اين نيست كه امام
حسين(ع) در آغاز ـ يعنى آن هنگام كه
از مدينه به مقصد مكه بيرون رفت ـ بناى

تشكيل حكومت داشته است تا اشكال
پيشگفته (كه وى در اين صورت چرا براى
انجام چنين هدفى تالشهايى مخفيانه را
سامان نداده است) وارد بهنظر آيد؛ بلكه
ادعاى دستزدن امام به تالشهايى در راه
تشكيل حكومت مربوط به مرحلهاى است
كه امام با نامههاى كوفيان روبهرو شد و
از آنجا كه در اين مرحله دیگر زمينهاى
براى مخفىسازى تالش باقى نمانده
بود و در حقيقت امام بخشى از راه را به
صورت علنى طى كرده بود ،تحرك او از
اين مرحله به بعد نمىتوانست علنى باقى
نماند؛ به تعبير ديگر تصور وضعيت امام
حسين(ع) در مكه بهنظر كافى مىرسد تا
اذعان داريم كه شرايط مخفىكارى و تحرك
مخفيانه سياسى براى امام مهيا نبوده است؛
همراهى خاندان و فرزندان با كاروان او و
مطلعبودن عموم مردم از جمله طرفداران
حكومت يزيد از مسافرت ،بخشى از اين
شرايط است .در اين مرحله به نظر مىآيد
امام حسين(ع) كمترين زمينه برنامهريزى
را براى رفتارهاى سرى و مخفيانه سياسى
در دست نداشت.
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يزيد و بر سرزبانانداختن وضعيت قيام
خويش ـ چه در مدينه و چه در مكه ـ زمينه
الزم براى بسيج امكانات و نيروها را به
يزيد سپرد .انجام يك طرح براندازانه بر
ضد حكومت ،دست كم بايد در مراحل
ابتدايى خود مخفى نگه داشته شود .امام
حسين(ع) مىتوانست بهجاى سخنرانىهاى
پرشور و حرارت در مكه ،بهصورت مخفى
به سمت كوفه رهسپار شود و پس از بسيج
عملى نيروهاى خود و دستيابى به سطح
معقولى از قدرت نظامى ،انديشه سياسى
ً
خود را برمال سازد؛ دقيقا مانند كارى كه
پيامبر(ص) در ابتداى بعثت انجام داد.
اگر پيامبر پيش از مهاجرت به يثرب سخن
از تشكيل حكومت به ميان میآورد و به
همراه خانواده و دوستان و ياران راه مدينه
را پيش مىگرفت به احتمال زياد پيش از
آن كه به مدينه برسد به دست دشمنان
به شهادت مىرسيد؛ ولى وى مخفيانه
و شبانه آن هم با لحاظ مسائل امنيتى از
جمله انتخاب سختترين راه ممكن به
سمت مدينه حركت كرد .دكتر شريعتى
در اين زمينه مىگويد« :اگر مردم ناگهان
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رستگاری در مرز کفر
و ایمان

بهمناسبت درگذشت دکتر ابراهیم یزدی

علی اشرف فتحی

ابراهیم یزدی در سالهای فعالیت دینی و انقالبی
در امریکا همانقدر که دغدغه ارائه تصویری
بهروز و آزادیخواهانه از اسالم را داشت ،خواهان
ً
سیاسیشدن روحانیت و خصوصا حوزه نجف
نیز بود .در خاطراتش از ساکت و آرام بودن حوزه
نجف در آن سالها ابراز تأسف کرده و نوشته
که با وجود ارتباطات زیادی که با برخی علمای
نجف داشته ،نتوانسته بود آنان را به اعتراض
علیه برخوردهای دولت عراق با امام خمینی
ترغیب کند.

شاید بتوان گفت که ابراهیم یزدی بیش از
اکثر فعاالن سیاسی و فکری جریان نواندیش
دینی با روحانیت پیوند خورده بود و همین
ویژگیاش سبب شد که بتواند جریان متبوع
خود را در دو دهه گذشته حفظ و گسترش
دهد .او که پدربزرگش از وکالی مالی
آیتالله سید محمدکاظم یزدی (صاحب
عروه) بود[ ]۱و به گفته دکتر یزدی ،جایگاه
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ویژهای نزد سید یزدی داشته است[،]۲
پدر همسرش (خانم سرور طلیعه) نیز از
شاگردان آخوند خراسانی شمرده میشد
و از او اجازه اجتهاد داشت[ .]۳میرزا
حسن رشدیه؛ بانی مدارس نوین ایران نیز
دایی مادر همسر دکتر یزدی بود و میرزا
محمدباقر طلیعه و میرزا حسن رشدیه
همپای هم به برپایی مدارس جدید در

ایران میپرداختهاند.
صادق یزدی پدر دکتر ابراهیم یزدی نیز
در زمان رضاشاه با وجود ممنوعیت و
محدودیت جلسات مذهبی و عزاداری ،به
همراه مرحوم حاج یحیی اسالمبولچی به
برگزاری جلسات دعای ندبه ،حدیث کسا،
عزاداری و قرآن در مرکز تهران میپرداخت
که یک بار نیز به دلیل راه انداختن دسته
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عزاداری بازداشت شده بود.[ ]۴دکتر یزدی
به خاطر میآورد که پدرش به حدی به
سخن روحانیون و امام جماعت مساجد
اعتقاد داشت که تحت تأثیر برخی از آنان
با تحصیل فرزندانش در رشتههایی مثل
فیزیک و شیمی مخالفت میکرد و آن را
مایه گمراهی از دین میدانست.[]۵
ابراهیم یزدی جوان با چنین پیشزمینههایی
وارد فعالیتهای دینی و سیاسی دهه سی
شمسی شد .در آن دهه به دلیل سرکوبهای
پس از کودتای  ۲۸مرداد فعالیتهای
سیاسی کاهش یافته و حجم فعالیتهای

مرحوم یزدی از روحیه
خونسرد و آرام امام در دو
مسیر بغداد پاریس و پاریس
تهران نوشته و از قول همسرش
میگفت که امام را یک بار در
حال تمیز کردن دستشوییهایی
اقامتگاه نوفللوشاتو هم دیده
بود.
خاطراتش نیز آورده است« :حضور این
روحانیان در محافل روشنفکری دینی
و جلسات انجمن اسالمی دانشجویان
سبب آن شده بود که آنان با مسائل کلیدی
و دغدغههای اساسی و جدی دانشجویان
آشنا شوند».[.]۶
او همچنین از حضور متواضعانه عالمه
طباطبایی در جلسات دانشجویی تهران و نیز
سفرهای دانشجوییشان به قم برای دیدار
با علما و روحانیون سخن گفته است .این
روحیه ابراهیم یزدی در سالهای حضور
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دینی و فرهنگی گسترش پیدا کرده بود .وی
در خاطراتش نوشته که از طریق برقراری

جلسات دینی با روحانیونی همچون عالمه
طباطبایی ،استاد مطهری ،سید موسی
صدر و دکتر بهشتی آشنا میشود و البته
نقش محوری آیتالله طالقانی را نیز نباید
فراموش کرد که مقتدای دینی این دسته از
جوانان تحصیلکرده و عامل گرد هم آمدن
آنان بود .عقد ابراهیم یزدی و خانم سرور
طلیعه را نیز مرحوم طالقانی خوانده بود.
در دهه سی محافل حوزوی و دینی
تهران شاهد حضور روحانی ۳۳سالهای
بود که به تازگی از قم به تهران مهاجرت
کرده بود و خیلی زود در جلسات دینی
پایتختنشینان شهرت پیدا کرد؛ شیخ
مرتضی مطهری که ابتدا از تدریس در
حوزه علمیه تهران آغاز کرد و سپس وارد
جلسات دینی دانشجویانی همچون
ابراهیم یزدی شد .ابراهیم یزدی به خاطر
میآورد که آقای مطهری در آن سالها
آشنایی چندانی با افکار جدید نداشت و
با شرکت در این جلسات و ارتباط با نسل
جدید دینداران دانشگاهی با نتایج فکری
جدید نیز به تدریج آشنا شد .یزدی حتی
میگفت که خود وی در اوایل ورود آقای

مطهری به تهران با وی درباره لزوم آشنایی
با اندیشههای جدید صحبت کرده بود .در
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ابراهیم یزدی در سالهای
فعالیت دینی و انقالبی در امریکا
همانقدر که دغدغه ارائه تصویری
بهروز و آزادیخواهانه از اسالم
را داشت ،خواهان سیاسیشدن
ً
روحانیت و خصوصا حوزه
نجف نیز بود.
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او در امریکا نیز حفظ شد؛ بهگونهای که
استاد مطهری طی نامهای در اواخر سال
 ۱۳۴۶خطاب به وی از
فعالیتهای دینی وی در
امریکا تقدیر کرده و نوشته
بود« :دوست عزیزم…
وجود شما از نظر
آشناساختن طبقه جوان
با اصول آزادیبخش
اسالمی فوقالعاده مؤثر
است.[]۷
امام موسی صدر
نیز در پاییز سال  ۱۳۵۵خطاب به مرحوم
یزدی نوشته است« :برادر عزیز و ارجمند،
اخبار موفقیت کمنظیر شما در راه خدمت
به اسالم و تشیع ،افتخارآمیز و تا سر حد
افسانه قابل تقدیر و شکر خدای بزرگ
است.[]۸
وی در امریکا با همراهی دانشجویان
همفکری همچون مصطفی چمران،
محمد توسلی ،صادق قطبزاده و محمد
هاشمی رفسنجانی به برپایی جلسات
دینی ،حمایت از فعالیتهای سیاسی
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علیه حکومت پهلوی و نیز تأسیس انجمن
اسالمی دانشجویان مقیم امریکا همت

گذاشت و جریان سیاسی و رسانهای
قدرتمندی در حمایت از نهضت اسالمی
مردم ایران شکل داد.
ابراهیم یزدی در سالهای فعالیت دینی
یکی دیگر از ویژگیهای
ابراهیم یزدی این بود که با وجود
حوزوی نبودنش ،اجازه مصرف
وجوه شرعیه را از جانب امام
دریافت کرده بود و وکیل شرعی
ایشان نیز محسوب میشد.
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و انقالبی در امریکا همانقدر که دغدغه
ارائه تصویری بهروز و آزادیخواهانه
از اسالم را داشت،
خواهان سیاسیشدن
ً
روحانیت و خصوصا
حوزه نجف نیز بود .در
خاطراتش از ساکت و
آرام بودن حوزه نجف در
آن سالها ابراز تأسف
کرده[ ]۹و نوشته که با
وجود ارتباطات زیادی
که با برخی علمای
نجف داشته ،نتوانسته بود آنان را به اعتراض
علیه برخوردهای دولت عراق با امام خمینی
ترغیب کند .وی حتی معتقد بود که برخی
فعاالن حوزوی نجف خواهان «نهضت
روحانیت منهای خمینی»[ ] ۱۰هستند و
او کوشیده با نوشتن سرمقالهای در نشریه
«پیام مجاهد» که ارگان نهضت آزادی خارج
کشور بود ،و ارسال آن به علمای نجف و قم
با این طرح مقابله کند .به گفته مرحوم شیخ
محمدحسین شریعتی اردستانی؛ از نزدیکان
امام در نجف ،ایشان دکتر یزدی را بیشتر از
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دیگر همنوعان روشنفکرش قبول داشت[.]۱۱
او خاطرات شنیدنی از روحیه و شخصیت
امام خمینی در دوران تبعید نقل کرده که در
نوع خود جذاب است .از جمله نوشته در
جریان اقامت کوتاه امام خمینی و همراهان
ایشان در بغداد پیش از سفر به پاریس ،برخی
از روحانیان جوان حاضر در هتل دارالسالم،
دست خیس به دستگیره درهای دستشویی و
حمام نمیزدند و احتمال نجاست میدادند؛
ولی« :آقای خمینی نهتنها این کار را نکرد؛
بلکه به آنها ایراد گرفت که کارشان بیاساس
و نوعی خشکهمقدسی بیمورد است».[]۱۲
مرحوم یزدی از روحیه خونسرد و آرام امام

وی با دشواری و بردباری
تمام ،نه دست از دینداری شست و
نه تن به دینداری غیر مسؤوالنه داد.
ایستادن در چنین مرز باریکی ،بیش
از سیاستورزی در این دهههای
بحرانی ستودنی است.
یک بار در حال تمیز کردن دستشوییهایی
اقامتگاه نوفللوشاتو هم دیده بود.
یکی دیگر از ویژگیهای ابراهیم یزدی این
بود که با وجود حوزوی نبودنش ،اجازه مصرف
وجوه شرعیه را از جانب امام دریافت کرده بود
و وکیل شرعی ایشان نیز محسوب میشد .وی
پس از انقالب نیز تا مدتها جزو معتمدین
امام بود و همین رابطه نزدیک بیستساله
سبب شد که یزدی به شناخت واقعبینانهتری
نسبت به نظام سیاسی جدید دست پیدا کند
و با هرگونه تالش برای براندازی قهرآمیز آن
تا پایان عمرش مخالف باشد .اما فراتر از
این جنبه سیاستورزانه یزدی ،او را باید از
نمادهای بارز نسلی نامید که به گفته آیتالله

پانوشتها

[ ]1شصت سال صبوری و شکوی (خاطرات دکتر
ابراهیم یزدی) ،ج ،۱ص۱۷
[ ]2همان ،ص ۲۳
[ ]3همان ،ص ۱۱۳
[ ]4همان ،ص۴۶
[ ]5همان ،ص۷۴
[ ]6همان ،ص ۱۷۱
[ ]7همان ،جلد  ،۲ص ۳۶۰۴
[ ]8همان ،ص ۲۶۸۹
[ ]9همان ،جلد  ،۳ص ۴۱
[ ]10همان ،ص ۶۹
[ ]11قمیها در نجف ،گفتوگوی نگارنده با مرحوم
شریعتی ،منتشر شده در سایت جماران
[ ]12همان ،ص ۶۰
[ ]13پیام رهبری به مناسبت درگذشت مهندس
مهدی بازرگان ،سایت رهبری
[ ]14پیام رهبری به مناسبت درگذشت دکتر یدالله
سحابی ،سایت رهبری
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در دو مسیر بغداد پاریس و پاریس تهران

نوشته و از قول همسرش میگفت که امام را

خامنهای ،در پی ترویج و تبیین اندیشههاى
ناب اسالمى با زبان و منطق و شیوه نوین[]۱۳
ن از
و نیز مردود شمرد ن پندار جدایی دی 
سیاست[ ]۱۴بودند و با دشواری و بردباری
تمام ،نه دست از دینداری شستند و نه تن به
دینداری غیر مسؤوالنه دادند .ایستادن در
چنین مرز باریکی ،بیش از سیاستورزی در
این دهههای بحرانی ستودنی است.

@Mobahesatmagz

مرحوم دکتر یزدی را باید
از نمادهای بارز نسلی نامید که
به گفته آیتالله خامنهای ،در پی
ترویج و تبیین اندیشههاى ناب
اسالمى با زبان و منطق و شیوه
نوین و نیز مردودشمردن پندار
جدایی دین از سیاست بود.

تاریخ و سیره

بررسی زی طلبگی در فعالیتهای اجتماعی طالب

در انعکاس اخبار ،شأن حوزه و روحانیت را مدنظر داریم

مصاحبه با استاد سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)

سوءتفاهم رسانهای و زی طلبگی

زی طلبگی و رسالت رسانههای حوزوی

مؤلفههای زی طلبگی در بستر زمان و مکان

معیارهای زی طلبگی نسبی است
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پرونده ویژه زی طلبگی

طرح موضوع
احمد نجمی
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برخی اساتید معتقدند ممکن است حضور
طالب در ورزشگاهها ،محافل هنری یا رسانهای
مطابق با شئون لباس روحانیت نباشد .اگر
طلبهای نقش لیدری هواداران فالنتیم را ایفا
کند یا در کنار هنرمندان با ظاهری غیرمناسب
قرار گیرد ،هرچقدر هم مورد استقبال مخاطبان
باشد باز هم نمره منفی کسب کردهاست؛
چراکه برخالف مبانی حاکم بر هویت طلبگی
رفتار کرده است.
مدتی است با فراگیر شدن رسانههای ارتباطی

ـ بهویژه شبکههای اجتماعی ـ تصاویر مختلفی
از زندگی و برنامههای مختلف طالب بازنشر
میشود .بخشی از این تصاویر مربوط میشود
به فعالیتهای اجتماعی یا حضور طالب
در برنامههای مختلف فرهنگی که به دالیل
مختلفی مورد توجه زیاد قرار گرفته است.
رسانهها بهخاطر ماهیت ژورنالیستی خود
و با توجه به سلیقهها سیاسی این تصاویر را
بازنشر کردهاند .مخاطبان واکنشهای متفاوتی
نشان دادهاند و موافقان و مخالفان نیز به بیان

نظرات خود پرداختهاند .اما آنچه مورد توجه
سایت مباحثات قرار گرفته ،مسأله «رعایت
زی طلبگی» و به عبارت دیگر هنجارهای
لباس روحانیت است.
برخی اساتید معتقدند ممکن است حضور
طالب در ورزشگاهها ،محافل هنری یا رسانهای
مطابق با شئون لباس روحانیت نباشد .اگر طلبهای
نقش لیدری هواداران فالنتیم را ایفا کند یا در
کنار هنرمندان با ظاهری غیرمناسب قرار گیرد،
هرچقدر هم مورد استقبال مخاطبان باشد باز
هم نمره منفی کسب کردهاست؛ چراکه برخالف
مبانی حاکم بر هویت طلبگی رفتار کرده است.
از سوی دیگر افرادی که در متن فعالیتهای
فرهنگی و اجتماعی قرار دارند معتقدند وظیفه
یک طلبه حضور بین مردم است؛ مردم هم
طیفهای مختلفی دارند و درست نیست به
بهانه رعایت زی طلبگی از مردم فاصله گرفت.
در این بین برخی موضوعات دیگر مانند
رسانهای شدن برنامهها ،اولویتدار بودن
موضوع زی طلبگی و… نیز وجود دارد.
مباحثات تالش میکند باتوجه به خاصبودن این
موضوع از زوایای مختلف در قالب پروندهای به
موضوع «معیارهای زی طلبگی» بپردازد .از مخاطبان
محترم نیز تقاضا میشود چنانچه در اینباره نظر
یا نکتهای دارند برای مباحثات ارسال نمایند.

نسخه مکتوب  -شماره 15

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

عکس مناسب در فضای مجازی،
بخشی از زی طلبگی است

گفتوگو با استاد سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا) در باب زندگی هنری و زی طلبگی
حامد آقاجانی /رضا تاران

اشاره :در ماههای اخیر ،اتفاقهایی رخ داده که بحث زی طلبگی را
دوباره وارد گفتوگوها و گعدههای طلبگی کرده است؛ از جمله
تصاویر برخی از طالب در پشت صحنه فیلمها و در کنار برخی
هنرمندان در فضای مجازی منتشر شد که واکنشهای متعددی
را در بزرگان و اساتید حوزه به دنبال داشت .برای بررسی این
موضوع نزد استاد ابوالقاسم حسینی (ژرفا) رفتیم که هم از اساتید
حوزهاند و هم جزء پیشقراوالن حوزوی عرصه ادبیات و هنر
محسوب میشوند و اشراف کاملی بر هر دو فضای طلبگی و
هنری دارند .ساعتی را در دفتر کار ایشان در مدرسه اسالمی هنر،
از سخنان استاد بهره بردیم که شرح آن را در ادامه میخوانید.

به عنوان اولین سؤال بفرمایید،
رابطه زندگی هنری و زی طلبگی چیست
و آیا این دو قابل جمعاند؟
گفتوگوهایی که در باره زی طلبگی
میشود و اختالفهایی که در این زمینه
وجود دارد ،معموال اختالفهای علیالمبنی
است و نیازمند گفتوگو در باره معنای
زی طلبگی است .به عنوان مثال ،برخی
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اساسا هر گونه کنسرتی را مخالف اسالم،
منویات اسالم یا منویات نظام اسالمی
میدانند ـ چنانکه در مورد آقای علم الهدی
و دوستانشان گفته میشود ـ ولی این را
در قالبهای دیگری بیان میکنند؛ مثال
میگویند شأن طلبه نیست که در کنسرت
بنشیند .ولی اگر از این افراد سؤال کنید که
مبنای شما درباره شأن طلبگی چیست،

جوابها بیشتر بازی با الفاظ خواهد بود.
ُ
ذکر این بزرگواران این است که کنسرت
ً
اصوال کار لغو و باطلی است و طلبه نباید
به کنسرت برود.
این ماجرا خیلی دنباله دارد .اوایل دهه
شصت ،زمانی که من دانشگاه را شروع
کردم ،نظر بخش عظیمی از علما ـ حتی
علمای به نسبت روشن ـ این بود که
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ما امروز درگیر پارهاندیشههایی هستیم
که بدون هیچ مبنای خاصی برخی کارها
و حالتها را متناسب زی طلبگی و الیق
شأن طلبه نمیدانند .به همین علت اصرار
دارم که باید به صورت مبنایی مخالفت
یا موافقت کنیم .مبنای من مربع عقل،
شرع ،عرف و ذوق است و معتقدم آنچه
مبنای من مربع عقل ،شرع،
عرف و ذوق است و معتقدم آنچه
طلبه انجام میدهد ،باید بر این
چهار مبنا استوار باشد.
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طلبه انجام میدهد ،باید بر این چهار مبنا
استوار باشد .در درجه اول باید در شرع
ممنوع نباشد ،یعنی برای خاص طلبه یا عام
انسانها نهیی برای آن کار وارد نشده باشد.
ً
ثانیا عمل او باید مطابق با حکم عقل
باشد .اقتضای عقل برای طلبه ،یعنی
حرکت در راستای مأموریتهای طلبگی.
اگر چنانکه امروز همه شعار میدهند،
مأموریت طلبگی را گستردهتر از دایره
ضیق کنونی بدانیم ،علی القاعده طلبه

باید در برخی وادیها از جمله هنر وارد
شود و اگر بخواهد وارد شود ،نمیتواند در
پستوی خانهاش بنشیند و از رویدادهای
هنری نظیر تئاتر ،فیلم یا موسیقیهای در
حال اجرا بیخبر باشد .با تماشای فیلم
روی تلویزیون و گوش کردن موسیقی در
خانه نمیشود وارد دنیای هنر شد .طلبه
تا زمانی که در صحنه حاضر نشود و آثار
هنری را از نزدیک نبیند ،بخش عظیمی
از ّ
حس هنر را درک نمیکند .فیلم و تئاتر
را نمیشود خارج از سالن سینما و سن
تئاتر درک کرد .طلبه باید در صحنه و در
میان تماشاچیها بنشیند تا اثر را بفهمد.
ولی اکنون قاطب ه آن بخشی از روحانیت
ما که درگیر هنر شده ،در متن هنر نیست.
یعنی به طور مثال برای نقد یک فیلم ،آن
را در خانهاش تماشا میکند .بنابراین اگر
از حیث عقلی ،مأموریتی برای حوزه و
طلبه وجود دارد ،ورود طلبه به آن حیطه،
خالف شأن و زی طلبگی نیست.
مبنای سوم عرف است .ممکن است
ً
شرع امری را نهی نکند ،عقال هم در
حوزه وظایف طلبه جای بگیرد ،اما با
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طلبه اصال نباید به دانشگاه برود .پیش
از انقالب ،حضور طلبه در دانشگاه به
قدری بد قلمداد میشد که اگر عالمی با
دانشگاهیها ارتباط برقرار میکرد ،مورد
اتهام قرار میگرفت .به طور مثال مرحوم
عالمه طباطبایی (رضوان الله علیه) که
با سید حسین نصر ،داریوش شایگان
و ...حشر و نشر داشت ،در برخی اسناد
متهم به ارتباط با دانشگاه شده است؛
آن هم از سوی کسانی که اصال از آنها
انتظار نمیرود.
هنگامی که آقای مطهری به دانشگاه
ً
رفتند ،تقریبا قاطبه علمای حوزه ایشان
را طرد کردند .به خاطر همین ،هنگامی
که کتاب مسئله حجاب چاپ شد ،سر و
صدا راه افتاد و کتاب را به نجف فرستادند
و اعتراضهایی پیش آمد .شاید اگر در
همان دوره ،یک عالم درونحوزوی در
باره حجاب سخن میگفت و همان
صحبتهای مرحوم مطهری را مطرح
میکرد ،آنقدر سر و صدا بلند نمیشد.
ولی کتاب آقای مطهری آن حاشیهها را
به دنبال داشت.

پرونده ویژه زی طلبگی

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

عرف سازگار نباشد .من یک آخوند شدیدا
عرفی هستم .مبانی فقهی ،حقوقی و هنری
من هم عرفیاند؛ زیرا عرف در خود شرع
هم مقدس و محترم است .به عنوان مثال،
خداوند در سوره اعراف میفرماید«َ :یا َب ِنى
ُ ُ ْ ُ َ ُ
َء َاد َم خذوا ِز َین َتك ْم ِعند كل َم ْس ِج ٍد» .عبارت
ِ
«کل» در این آیه شریفه ،لغو نیست و قطعا
معنایی دارد .نظیر این ادله نیز فراوان است
که نشان میدهد نگاه اسالم به خیلی از
مسائل ،یک نگاه عرفی است.
آدمهای این روزگار ،ناظر و شاهد رفتار
روحانیتاند و این رفتارها را نقد میکنند.
بخشی از نقدها از پنجره سیاست است،
ولی آن بخشی که آلوده به سیاست نشده،
ً
واقعا تحلیل عرفی ماجراست .نگاه عرف به
نشستن یک روحانی در استادیوم ورزشی،
چه در جایگاه هوادار و چه در جایگاه
 ،VIPمثبت نیست .امیدوارم صدای من
به آن طلبهای که طرفدار تراکتور است و
با هیجان و افتخار بسیار تراکتورسازی را
تشویق میکند برسد .ایشان باید بداند که
نوع رفتارش عرفی نیست .با عبا و عمامه به
ورزشگاه رفتن و مشارکت کردن در شعارها
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و هیجانات ورزشگاه ،عرفی نیست .نه
ً
ً
شرعا ممنوع است و نه عقال .اما عرفا منهی
است .تلقی عرف از ورزشگاه ،جایی است
که در آن الفاظ خاصی رد و بدل میشود
و حضور یک روحانی در چنین فضایی
مورد پسند عرف نیست .شما نمیتوانید
با عرف استدالل عقالنی یا شرعی کنید.
امیدوارم صدای من به
آن طلبهای که طرفدار تراکتور
است و با هیجان و افتخار بسیار
تراکتورسازی را تشویق میکند
برسد .ایشان باید بداند که نوع
رفتارش عرفی نیست.
ممکن است عرف یک شهر ،سوار شدن
یک روحانی و همسرش روی موتور را
عادی بداند ولی در شهرهای دیگر ،چنین
کاری خالف تقوا یا زی و شأن طلبگی
باشد و کاری غیر معمول محسوب شود.
مبنای چهارم ذوق است .ذوق را هم
نادیده گرفت .در هرحال ،طلبه یک انسان
است .من با اینکه زیاد به کنسرت ،تئاتر
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و سینما رفتهام ،تا به حال ـ جز یکی دو
مورد که به عنوان شخصیت حقوقیام بوده
ـ هیچگاه با عبا و عمامه نرفتهام .ذوقم این
طور است .ترسی از متهم شدن ندارم چون
حرفهایم را هزار برابر صریحتر زدهام و
میزنم و بحمدالله از چیزی نمیترسم.
مردم هم دیدگاههای من را در باره موسیقی
و هنر میدانند .اما مسئله این است که
ذوق شخصی من این است که وقتی با یک
اثر هنری مواجه میشوم ،دوست دارم با
ّ
قطع تعلق از همه ویژگیها مخاطب آن
اثر باشم .این برای من مهم است .حتی
هنگام زیارت هم دوست دارم به عنوان
یک فرد معمولی و بدون هیچ تعلقی ،مانند
همان کشاورز یا کارگر بنشینم و لذت ببرم.
البته ممکن است بزرگواری هم باشد که
حتی برای خرید از بقالی سر کوچه هم با
لباس برود .این یک مسئلهی ذوقی است
و نمیشود به کسی تحمیل کرد.
به هر حال ،من معتقدم باید هر چهار
نباید مالحظه شرعی ،عقلی ،عرفی و ذوقی
را در نظر گرفت .اگر توازن میان این چهار
مالحظه برقرار شودّ ،
مسمای زی طلبگی
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حفظ خواهد شد.
یک نکته باقی میماند و آن اینکه حوزه
علمیه در حال پوستاندازی است .در
این دوره انتقال و گذار که شاید یک دهه
دیگر به طول بینجامد ،من و امثال من
نمیتوانیم با استداللهای مبنایی ،بزرگان
حوزه را قانع کنیم .برخی از بزرگان هنوز
به رمان خواندن طلبه ،مثنوی خواندن و
حافظ خواندن رضایت ندارند ،چه رسد
به اینکه طلبهای موسیقی گوش کند یا در
یک فیلم سینمایی بازی کند و هنرپیشه
شود یا در استادیوم ورزشی شعار بدهد.
تااینجا وجهه هواخواهی ،هواداری و

باید هر چهار مالحظه
شرعی ،عقلی ،عرفی و ذوقی را
در نظر گرفت .اگر توازن میان این
چهار مالحظه برقرار شودّ ،
مسمای
زی طلبگی حفظ خواهد شد.
میروند کنار دریا یا در استادیوم ورزشی
حاضر میشوند .ولی سلیقه من این طور
نیست و معتقدم شأن آنجا متناسب با لباس
روحانی نیست .اگر به قصد آشنایی است،
با لباس معمولی و شبیه بقیه مردم جامعه
برود و محیط را درک کند تا اگر خواست
روی منبر صحبت کند ،در فضای واقعی
باشد .ولی برای تبلیغ به نظر من با حال
طلبگی انطباق ندارد و حتی مردم متجدد
هم نمیپسندند.
این چهار مؤلفهای که فرمودید،
محل اختالف است .برخی از همین
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جانبداری من از جریان نوطلب حوزه
بود .اما از این سو ،از دوستان طلبه

جوانم خواهش میکنم توجه کنند.
افراط در اینطور کنشها و گرایشها
به همان اندازه که میتواند ما را به مردم
و انجام رسالتهایمان نزدیک کند،
ممکن است به همان اندازه باعث دور
ّ
شدن ما از مردم شود .همان مردم متجدد
هم تا حدی ورود طلبه و روحانی را به
برخی از صحنهها و قلمروها میپذیرند.
مرزهایی وجود دارد که عبور از آنها
را همان مردم هم نمیپسندند .همان
مردمی که به فضای بسته دین اعتراض
میکنند ،دوست ندارند یک روحانی
ریش نامتعارف بگذارد یا طور خاصی
لباس بپوشد .همان مردم دوست دارند
روحانی قداست داشته باشد .من البته
نام آن را قداست نمیگذارم و روحانی
و حوزه علمیه را مقدس نمیدانم .اما به
هرحال همان مردم نوعی حریم برای
روحانیت قائلاند و انتظار دارند روحانی
هر چیزی نپوشد ،همه جا نرود ،همه جا
ً
تفریح نکند .بنابراین من شخصا ترجیح
میدهم یک روحانی تا جایی که از وظایف
اصلی روزگار خود نماند و فرزند زمان

خود بودن را حفظ کند ،کمی در حریم
خود باقی بماند.
به تازگی متعارف شده که روحانیون
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ممکن است عرف یک
شهر ،سوار شدن یک روحانی
و همسرش روی موتور را عادی
بداند ولی در شهرهای دیگر ،چنین
کاری خالف تقوا یا زی و شأن
طلبگی باشد.

پرونده ویژه زی طلبگی

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

دوستان طلبه که مثال به ورزشگاه یا
ساحل در یا میروند میگویند مردم
واکنشهای بسیار مثبتی به آنها نشان
میدهند؛ چه در آن لحظه مالقات
حضوری و چه پس از آن در شبکههای
اجتماعی مجازی و رسانهها .ادعای
این دوستان این است که عرف ،کار
آنها را میپسندد .چطور میشود این
مسئله را مقداری دقیقتر مشخص کرد؟
به نظر من ،این دوستان در تشخیص
عرف اشتباه میکنند .عرف فقط آن 50
نفر اطراف ایشان نیست .عرف یعنی معدل
ً
نظر یک جامعه .مثال عرف حقوقی ،معدل
نظر حقوقدانان جامعه است؛ عرف هنری،
معدل نظر هنرمندان و آرتیستهای جامعه.
هنگامی که در باره عرف ورزشی سخن
افراط در اینطور کنشها
و گرایشها به همان اندازه که
میتواند ما را به مردم و انجام
رسالتهایمان نزدیک کند ،ممکن
است به همان اندازه باعث دور
شدن ما از مردم شود.
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میگوییم ،منظور مجموعه افرادی است
که با ورزش و از جمله فوتبال سر و کار
دارند .آیا اینها این رفتار را میپسندند؟
اگر مجموع جامعه ورزشی ما این رفتار را
میپسندد ،میتوانیم بگوییم عرف ورزشی
با این رفتار موافق است.
عرف هنری چطور؟
سنجش عرف یک کار علمی است.
من ادعایی در این زمینه ندارم ولی
برآورد من این است که عرف هنرمندان
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با حضور روحانی در بطن و متن هنر
مشکل ندارند ،ولی مرزهایی وجود دارد.
به عنوان مثال ،حضور یک طلبه به عنوان
یک هنرپیشه سینماُ ،
سبک تلقی میشود
و خود سینماییها هم نمیپسندند .یا به
طور مثال در برخی از برنامههای صدا و
سیما روحانیون بزرگواری تشریففرما
میشوند و تیپهای عجیبی به نمایش
میگذارند که حتی هنریها هم حس
خوبی ندارند .عذر میخواهم که با
این الفاظ میگویم ،ولی گفته میشود
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که این روحانی قرتی شده است .یعنی
همان افرادی که شاید خودشان زنجیر
به نظر من ،این دوستان در
تشخیص عرف اشتباه میکنند .عرف
فقط آن  50نفر اطراف ایشان نیست.
عرف یعنی معدل نظر یک جامعه.

در آن لحظه چیست؟ آیا از صمیم قلب و
بن دندان حس میکنند چقدر خوب بود
که آن شیخ در آن ساحل یا ورزشگاه بود؟
بسیاری از مواقع اینطور نیست.

همان افرادی که شاید
خودشان زنجیر طال به گردن
میاندازند ،دوست ندارند
آخوندشان قرتیوار بیرون بیاید.
به بعضی از ساحتهای هنری چندان مفید
نیست .به طور مثال ساخت فیلم .یکی از
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همه ما میدانیم که عرف به تدریج
ساخته میشود .عرف در زمان ورود
مرحوم مطهری به دانشگاه با عرف امروز
تفاوت داشت .عرف هنری هم در دو
دهه گذشته تغییرات بسیاری کرده است.
همیشه پیشگامان و پیشآهنگهایی
باعث این تغییرات عرفی میشوند و
خودشان برای ایجاد این تغییر آسیب
میبینند و چه بسا آسیبهایی هم وارد
میکنند .ولی در نهایت باعث تغییراتی
مثبت در عرف میشوند .فکر نمیکنید
به هرحال باید عدهای پیشقدم شوند و
هزینههایی را ّ
متحمل شوند و هزینههای
جانبی و عرفی آن را هم نادیده بگیرند
تا به مرور زمان تغییراتی در عرف به
وجود بیاید؟
ً
دقیقا به همین علت گفتم باید بین این
چهار مؤلفه ،تعادل ایجاد شود .گاهی

وقتی حساب هزینه و فایده را میکنید،
میبینید این چهار تا طوری با یکدیگر
جفت و جور شدهاند که شما باید در اینجا
هزینه عرفی را ّ
متحمل شوید و پیشاهنگ
یک تغییر باشید .بنده از پیشقراوالن این
بخش بودهام .زمانی که من به حوزه علمیه
قم آمدم و پیش از آن در تهران ،شعر خواندن
و شعر گفتن و حضور در مجامع شعری
ّ
ً
اصال متعارف نبود .ولی تلقی من در آن
زمان این بود که به هرحال اگر این هزینهها
پرداخت نشود و این تضییعها ،ایثارها و
فداکاریها انجام نشود ،هیچگاه جریان
هنر در حوزه علمیه پا نخواهد گرفت.
از سوی دیگر ،من از همان دههی 60
اعتقاد داشتم و هنوز هم دارم که ورود طلبه
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طال به گردن میاندازند ،دوست ندارند
آخوندشان قرتیوار بیرون بیاید.
نکته دیگر اینکه در تشخیص عرف ،باید
حساب واکنشهای هیجانی را از قلمرو
عرف جدا کرد .به عنوان مثال ،شما ممکن
است به عنوان یک روحانی در همایشی
شرکت کنید و شعری بخوانید که هیجان
دارد و مجلس را تکان دهد؛ چنانکه برخی
بزرگان ما سرودههایی دارند که ارزش ادبی
و هنری ندارد ،ولی مجلس را تکان میدهد.
واکنش احساسی حاضران در مجلس
نمیتواند نشاندهنده معدل عرف باشد.
مالک واقعی ،واکنشهای افراد در زمانی
است که دور هم نشستهاند و نه دوربینی
هست و نه فضای مصاحبه .قضاوت آنها

پرونده ویژه زی طلبگی

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

محلهای اختالف من با برخی از دوستان
همین است که اگر طلبه میخواهد طلبگی
کند نباید وارد فیلمسازی شود .فیلمساز باید
ً
واقعا  24ساعت درگیر سینما شود .تولید
فیلم ،جایی نیست که شما بتوانید در عین
حال طلبه هم بمانید .آن چند بزرگواری هم
اگر طلبه میخواهد طلبگی
کند نباید وارد فیلمسازی شود.
ً
فیلمساز باید واقعا  24ساعت
درگیر سینما شود .تولید فیلم،
جایی نیست که شما بتوانید در
عین حال طلبه هم بمانید.
که از همینجا به آنها ادای ادب و احترام
میکنم و به خاطر رنجهایی که در این 30
سال کشیدند ستایششان میکنم ،به نظر
من موفق نشدند؛ یعنی هرگز در قائمه و
ستون فیلمسازان ما درنیامدند و نامشان
ً
کامال در حاشیه ماند .مگر یکی دو نفر
ً
که آنها هم عمال از حوزه جدا شدند و
امروز نسبتی با حوزه ندارند.
ولی ساحتهای دیگر هنری فرق میکند.
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به عنوان مثال ،از دوستانی که در حوزه رمان
و در دیگر ساحتهای قصه کار کردهاند،
چند نام برجست ه خوب در آمده و همین
سبب تحوالت دیگری در عرصه ادبیات
داستانی ما شده است .ولی تا جایی که
من میدانم ،حضور روحانی و آخوند به
عنوان کارگردان یا فیلمساز تا کنون باعث
جهش و تحولی در سینمای ما نشده است.
بنابراین ،برخی زمینهها ارزش هزینه کردن
دارد ،ولی برخی دیگر ،نه.
چند سال پیش در انجمن قلم
حوزه سخنرانی فرمودید و تا جایی که
خاطر من هست ،تأکید شما بر جنبههای
غیر تبلیغی هنر بود .فرمودید ارتباط با
زیبایی بر بعد معرفتی انسان و نگاه او به
هستی تأثیر میگذارد .سؤالم این است
که بهترین زاویه ورود طلبه به هنر را چه
میدانید؟ آیا نگاه به هنر به عنوان ابزاری
برای تبلیغ ،نگاه اصیلی است یا باید
بعد معرفتی هنر را در اولویت گذاشت؟
من هنوز هم ،چه بسا با تأکید بیشتر،
همان دیدگاه را دارم .اما کارکردهای هنر
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متفاوت است .نمیتوان به سؤال زیبای
حضرتعالی یک پاسخ داد .بخشی از
طالب ما که متأسفانه بخش اعظم هم
هستند ،هرگز وارد جریان هنر نخواهند شد.
یعنی هیچ نسبتی با هیچ قلمروی از هنر
برقرار نخواهند کرد؛ حتی خوشنویسی که
هنر معهود حوزه بوده است .این از دردهای
مهم حوزه ماست که اکنون نمیتوانم وارد
ً
آن شوم ،اما فیالجمله میگویم که اتفاقا
یکی از علل عقبماندگی حوزه این است
ً
که ورودیهای جدید حوزه ،نوعا جامد
هستند .تا پیش از قاجار چنین نبود ،ولی
امروز قریب به  %90طالب حوزه ،حتی
با صرف هزینه زیاد ،برگزاری کالسهای
آموزشی ،اردو و ...هیچگاه وارد جریان هنر
نخواهند شد .به اعتقاد من ،این گروه از
حوزویان را نباید به سمت هنر سوق داد؛
بلکه فقط باید برای آنها موقعیت تماس و
برخورد با هنر ایجاد کرد؛ چون ورودشان
به دنیای هنر ،نهتنها بیفایده است ،بلکه
آفت نیز خواهد داشت .روح این آدمها
مناسب مواجهه با جریان هنر نیست.
چند رمان میخوانند و نکتهای میبینند و
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به صحنه هنر از جمله شعر ،خوشنویسی،
نقاشی و ...را دارند.
اما یک نکتهای خارج از بحث زی
طلبگی هم وجود دارد .مادامی که طلبه
در حوزه علمیه طلبگی میکند ،باید
قواعد حوزه را رعایت کند .ارتشیها هم
تابع قواعد ارتشاند .طلبهای که درس
طلبگی میخواند ،نباید به دنبال ساز برود.
بخشی از طالب ما که
متأسفانه بخش اعظم هم هستند،
هرگز وارد جریان هنر نخواهند شد.
یعنی هیچ نسبتی با هیچ قلمروی از
هنر برقرار نخواهند کرد.
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اگر به طور خاص ضرورتی اقتضاء کرد،
ً
باید ساز زدن او کامال در خلوت خودش
باشد .نام این نفاق نیست ،چون حوزه
علمیه قواعدی دارد و شکستن این قواعد
و بیحرمتی به این قواعد سبب میشود
که کل این مجموعه از هم بپاشد .اینجا
دیگر بحث زی نیست ،مسئله حرمت
قواعد حوزه است.

این مسئله اختصاصی به هنر هم ندارد.
اگر یک طلبه موهایش را خیلی بلند کند
و در خیابان عبور و مرور کند کار قبیحی
انجام نداده ولی قواعد حوزه را نقض کرده
است .مسئله فرق زی طلبگی نیست .باید
یک گام باالتر از زی طلبگی را هم دید.
اجماع افرادی که حوزه را تأسیس کردهاند
و اداره میکنند بر این است که طلبه نباید
ناخنش را بلند کند ،موهایش را نباید از
حدی بلندتر بگذارد ،نباید شلوار جین
بپوشد و قواعدی از این دست .شکستن این
قواعد باعث تضعیف حوزه میشود .ولی
متأسفانه این اتفاق تا حدودی افتاده است.
بنابراین ،باید متناسب با نوع افرادی که
در حوزه هستند ،پنجرههای گوناگونی به
سوی هنر باز کرد .ورود افراد به جنبههای
معرفتی و ذاتی هنر نیز با توجه به همین
جنبههاست .بله .ساحت اول و مواجهه با
جریان عمومی هنر برای عموم روحانیان و
حوزویان ضرورت دارد .اگر فقیه بما هو
فقیه که کاری به هنر ندارد ،ماهی یک بار
با تابلوهای خوشنویسی و نقاشی مواجه
شود ،روحش لطافت پیدا میکند .فتوای
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نگاهشان درباره هنر به کلی به هم میریزد.
بهتر است آنها را طبق برنامههایی با آثار
هنری مواجه کرد؛ مثال آنها را به گالری
خوشنویسی یا نقاشی ببرند تا یک تابلو
یا نقاشی را از نزدیک ببینند و شخصی
آنجا باشد و برایشان توضیح دهد .بسیاری
از روحانیان و مراجع بزرگوار ما در همه
عمرشان حتی یک تندیس یا سردیس را
از نزدیک ندیدهاند .در عمرشان یک رمان
نخواندهاند .برای این دسته باید امکان
مواجهه با هنر ایجاد کرد.
دسته دوم کسانیاند که مجال مواجهه
مستقیم با جریان هنری را دارند ،ولی
هنرمند نمیشوند .مدرسه اسالمی هنر در
این سالها حدود چهار هزار طلبه را وارد
دنیای هنر کرده است .اینها در حقیقت
در معرض داستاننویسی به صورت عملی
و کارگاهی قرار گرفتهاند ،ولی نمیتوان
گفت داستاننویسی را یاد گرفتهاند .برای
این بخش که حدودا  ۵درصد حوزویان
را تشکیل میدهند ،باید این پنجره را باز
کرد .تنها بخش کمی از طلبهها ،شاید یک
درصد کل جمعیت حوزویان ،قابلیت ورود
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چنین فقیهی با فتوای کسی که خط و شعر
را از نزدیک ندیده ،تفاوت دارد؛ همان طور
که مواجهه مستمر با طبیعت میتواند بر
فتوای یک فقیه اثر بگذارد.
صرف نظر از زاویه نگاه طالب
به هنر ،یک توقع هم از سمت جامعه
هنری وجود دارد .اهل هنر هم دوست
دارند ارتباط مستقیم با روحانی و طلبه
داشته باشند .این توقع و تقاضا مستلزم
این است که طلبه با فضای حرفهای
هنر ارتباط داشته باشد و مثال بداند که
پشت صحنه یک فیلم چه اتفاقهایی
در جریان است .طبیعتا حضور طلبه
در این عرصهها ،پیامدهای رسانهای
و عرفی زیادی دارد .بر این اساس ،آیا
شما معتقدید به خاطر هزینههای زیاد
چنین اقداماتی ،باید این نیاز و توقع را
بیپاسخ گذاشت؟
تا بستر مناسب فراهم نشود ،من به
شدت با این قصه مخالفم .تا کنون هم به
خاطر آماده نبودن زمینهها ،تلفات زیادی
در این باره داشتهایم .چه بسیار دوستان
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طلب ه خوشقلب اهل نماز شبی که سمت
دوربین رفتند و دیگر سالم بازنگشتند .این
ً
صحبتها مستقیما به دست بسیاری ،از
جمله هنرمندان جامعه میرسد ،من به هیچ
وجه قصد بیادبی ندارم و خودم را جزء
هنرمندان میدانم ،ولی فضای آن سمت
بسیاری از روحانیان
و مراجع بزرگوار ما در همه
عمرشان حتی یک تندیس یا
سردیس را از نزدیک ندیدهاند .در
عمرشان یک رمان نخواندهاند.
برای این دسته باید امکان مواجهه
با هنر ایجاد کرد.
دوربین تلویزیون و آن سمت سن تئائر،
اقتضائات خودش را دارد .افرادی که در
آن فضا زندگی میکنند ،درکش میکنند
و با درک درست آن فضا ،یک زندگی پاک
دارند .بخشی هم مانند من آخوند که ناپاک
ِ
زندگی میکنم ،ممکن است ناپاک زندگی
کنند .اما کسی که از این سمت میرود،
اقتضائات آن فضا را نمیداند و قواعد آن
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بازی را بلد نیست ،میرود و دستپاچه
میشود .اصال طلبگی ،زی طلبگی و
رسالتش به کنار ،دچار آلودگی اخالقی و
آلودگیهای اعتقادی میشود .من طلبهای
را دیدهام که با ورود به این فضاها دچار
پوچگرایی شده و نگاهش به هستی از یک
نهیلیست محض هم سیاهتر شده است.
هیچ چیز به اندازه تعارض باعث
درهمشکستن انسانها نمیشود .طلبهای
که در فضای طلبگی و اقتضائات خاص
طلبگی زندگی میکند ،میرود و در آن
سوی قصه هنر حاضر میشود و به طور
مثال ،نوع روابط خانمها و آقایان را در
پشت صحنه تئاتر میبیند که یکی از
بازترین نوع روابط است .این طلبه دچار
تعارض میشود .از یک سو میخواهد
این روابط را با قواعد فقهی و شریعت حل
کند و موفق نمیشود .با قواعد اخالقی او
هم سازگار نیست .از سوی دیگر ،خودش
ً
یک زندگی کامال سنتی دارد؛ همسر ،بچه،
فامیل و ...همه در حال و هوای سنتیاند
و نمیتواند این تعارضها را پشت سر
بگذارد .این تعارضها به مرور ختم به
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اباحیگری میشود .پس از مدتی بدون

سیاستسازان و سیاستگذاران فرهنگی
کشور یک برنامه
اساسی برای این
موضوع داشته باشند.
یعنی بدانیم که اگر
طلبهای رفت پشت
صحنه هنر ،باید چه
کاری انجام دهیم.
این مسئله نیاز به
تدبیر دارد و این
تدبیر باید توسط خود
حوزه انجام شود.
تقاضایم از عزیزان
طلب ه هملباسم این است که تا زمانی که
این بسترسازیها صورت نگرفته ،با وجود
همه وجوهی که گفتم و موافق ورود طالب
به دنیای هنر هستم ،احتیاطی عمل کنند.
در اینجا احتیاط بیشتر جواب میدهد.

من طلبهای را دیدهام
که با ورود به این فضاها دچار
پوچگرایی شده و نگاهش به هستی
از یک نهیلیست محض هم سیاهتر
شده است.
مخاطبان بروند ،منبر نیز از میان خواهد
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در سالهای اخیر خیلی از حلقهها
به فضای مجازی وصل شدهاند .با توجه
به ارتباطی که شما با طلبههای فعال هنری
دارید ،این فضا چه تأثیری داشته است؟

برآورد ،ذهنیت و نگاه من در مجموع
مثبت است .یعنی با همه آفتهایی که
فضای مجازی به کل جامعه ،از جمله
طالب و سازمان روحانیت زده است،
احساس میکنم خیرات و برکات آن تا
کنون بیشتر بوده و در میانمدت و درازمدت
بیشتر خواهد شد .خود حضرات مراجع و
بزرگان هم متوجه شدهاند و خودشان هم
به تدریج به این سمت آمدهاند.
در دنیای آینده ،تحوالت به قدری خواهد
ً
بود که ما تقریبا تریبونهای سنتی را از
ً
دست خواهیم داد و اصال تریبونهای
سنتی نقشی نخواهند داشت .اگر هنوز
منبر به حیات خودش ادامه میدهد ،به
خاطر مخاطبان سنتی است .ولی اگر آن
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اینکه خودش متوجه شده باشد ،تبدیل به
انسانی میشود که در باب روابط محرم و
نامحرم قید و بندی ندارد و برایش طبیعی
میشود .این تغییرات شاید در افراد دیگر
مهم نباشد ،ولی اگر برای طلبه اتفاق بیفتد،
به خود او و اطرافیانش ختم نمیشود و به
دنبال او چند هزار انسان دیگر هم از مسیر
خارج میشوند.
آمادهسازی بستر مناسب برای ورود
طالب به پشت صحنههای هنر ،یعنی همه
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رفت .بنابراین ،اگر امروز بخواهید امثال
مرحوم کافی پرورش دهید ،تازه اگر موفق
تقاضایم از عزیزان طلب ه
هملباسم این است که تا زمانی که
این بسترسازیها صورت نگرفته،
با وجود همه وجوهی که گفتم و
موافق ورود طالب به دنیای هنر
هستم ،احتیاطی عمل کنند.
ً
شوید ،عمال کار لغوی انجام دادهاید.
ولی متأسفانه حوزه هنوز دارد این کار را
انجام میدهد! جالب اینجاست که امروز
به اشتباه میخواهند مانند مرحوم فلسفی
پرورش بدهند و موفق هم نمیشوند،
ولی فردا همین فلسفیها را برای تبلیغ
به فضای مجازی میفرستند! فلسفی
متعلق به منبر است ،نه فضای مجازی.
با ادبیات مرحوم فلسفی نمیشود در
فضای مجازی صحبت کرد.
از دوستان عزیزم در حوزه خواهش
میکنم که در این میدان با قواعد خودش
بازی کنند .فضای مجازی ادبیات ،قلم
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و ابزار خودش را دارد که با آنچه طالب
ما به شیوه سنتی یاد میگیرند ،تفاوت
دارد .بنابراین ،باید فضای مجازی را یک
ساحت مستقل بدانند و به همین منظور
انسان تربیت کنند.
به نظر شما زی طلبگی در فضای
مجازی چه معنایی دارد؟
زی طلبگی تنها لباس نیست؛ بلکه بخش
پیدای وجود یک انسان است .ادبیات شما
هم جزء زی طلبگی شماست .گاهی در
فضای مجازی میبینیم که طلبهای با آواتار
معمم ،ناسزاگویی میکند .طلبه باید
مؤدب باشد .حتی اگر قرار است پرخاش
هم بکند ،باید سنگین و مؤدبانه باشد.
متأسفانه روحانیها در تلویزیون یا
فضای مجازی طوری صحبت میکنند که
انسان خجالت میکشد .انتخاب کلمات،
عکس ،شکل و شمایل همگی جزء زی
طلبگی حساب میشود .گاهی طلبه در
فضای مجازی از زندگی شخصی خودش و
خانوادهاش تصاویری منتشر میکند که من
معتقدم با زی طلبگی سازگار نیست .همان
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مردمی که دوست دارند طلبه در فضای
مجازی حضور داشته باشد ،دوست دارند
حضورش با باقی افراد تفاوت داشته باشد.
اگر فکر میکنید موضوعی هست
که از نظر مغفول مانده است ،بفرمایید.
یک نکته خیلی مهم هست که روی آن
تأکید دارم .بخشی از حوزه علمیه همچنان
در حال مقاومتاند .من نزد اکثر اینها
درس خواندهام و لذا مدیون و وامدار
آنها هستم .همگی انسانهای شریف و
ّ
منزهیاند و من هیچگاه بیادبی نمیکنم
و نکردهام .ولی خواهشم این است که
با همه آفتهایی که فضای
مجازی به کل جامعه ،از جمله
طالب و سازمان روحانیت زده
است ،احساس میکنم خیرات
و برکات آن تا کنون بیشتر بوده
است.
روحانیون سنتی حوزه در خلوت خودشان
بازنگریهایی انجام دهند .روحانیت امروز
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ندهد ،فاجعه از این هم بزرگتر خواهد
شد .این تحول باید از درون و توسط خود
در دنیای آینده ،تحوالت
ً
به قدری خواهد بود که ما تقریبا
تریبونهای سنتی را از دست
ً
خواهیم داد و اصال تریبونهای
سنتی نقشی نخواهند داشت.
حوزه صورت گیرد .طلبه باید به ابزارهای
پاسخگویی به مردم مجهز شود؛ یعنی
همین هنر ،تسلط بر فضای مجازی،
مطالعات روانشناسی و ...که باید به
طلبه آموزش داده شود.

39

Mobahesat.ir

در دوران مدرن امروز که برای هر
چیزی نهادی ایجاد شده و هر نهادی
ً
کارکرد خودش را دارد ،روحانیت تقریبا
هر کارکردی را که در گذشته داشته ،از
دست داده است .به جز برقرار کردن
رابطه مردم با خدا ،چه کارکردی هست
که نهادی برای آن وجود نداشته باشد؟
این یعنی روحانیت به صورت ساختاری

در حال حذف شدن است .خالصه
اینکه ساختارهای دوره مدرن هم به
این مشکل دامن میزنند.
االن روحانیت یک پایگاه دارد به نام
مسجد .هنوز هم مردم دوست دارند
چیزهایی را با پیشنماز مسجد در میان
بگذارند .ولی به مرور آن رابطه در حال
کمرنگتر شدن است .روحانیت باید
نشان بدهد که این توانایی و قابلیت را دارد
و میتواند مشکالت خانوادگی ،معرفتی
و ...مردم را پاسخ دهد؛ چون خیلی از مردم
توان مراجعه به نهادهای مدرن مرتبط با
این مشکالت را ندارند .گاهی یک جلسه
مشاوره ،نزدیک به  ۷۰تا  ۸۰هزار تومن
ً
هزینه دارد که بخشی از افراد اصال توان
نزدیک شدن به این نهادها را ندارند.
ً
سابقا یکی از کارهای روحانی این بود
که ریشسفیدی میکرد ،اختالفات مردم
محله را حل و فصل میکرد .اما امروز در
بیشتر محلهها اختالفات مردم به سرعت
تبدیل به خشونت میشود و هیچ نهادی
جلو این مشکل را نمیگیرد و روحانیت
هم دیگر این نقش را ایفا نمیکند.
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چقدر به وظایف خودش عمل میکند؟
 50سال پیش که تنها بخش بسیار کمی
از وجوهات مردم به حوزه میرسید و
ن همه ساختمان و تشکیالت نداشت،
ای 
به چند درصد از وظایفش عمل میکرد؟
چقدر به نیازهای روحی و روانی مردم و
مشکالتشان پاسخ میداد؟ آن زمان اگر
کسی مشکل اقتصادی هم پیدا میکرد،
به روحانی محل میگفت .روحانی هم
اعتبار داشت .اگر خودش نمیتوانست،
با بازاریها صحبت میکرد و به اعتبار او
مشکل شخص را حل میکردند .آن زمان،
روحانی پناهگاه مردم بود .ولی اکنون چه
اتفاقی افتاده است؟ امروز روحانیت در
میان مردم جایگاه آن زمان را ندارد .به
دالیل سیاسیاش کاری ندارم ،ولی بخش
زیادی از آن به خاطر این است که مردم
دیگر نمیتوانند در خانه یک روحانی
چیزی بیابند .دیگر جواب سؤاالت،
مشکالت ،ناآرامیها و بیقراریهای
مردم نزد روحانی نیست.
حوزه علمیه اگر در درسها ،سیستم
آموزشی و پرورشیاش تحولی صورت
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اوایل انقالب آقای سید حسام الدین
سراج از من خواست برایش وقتی از آیت
الله جوادی آملی بگیرم تا درباره موسیقی
با ایشان صحبت کند .استاد سراج فرزند
روحانی ،سید و انسان معتقدی است.
چهل سال پیش ،در ذهن چنین شخصی
این بود که اگر میخواهد ساز بزند ،با آقای
جوادی آملی مشورت کند .ولی آیا امروز
چنین رابطهای میان روحانیت و این تیپ
از مردم وجود دارد؟
اینها نیاز به بازسازی دارد .روحانی ما
باید ساز را بشناسد ،صداها ،نوتها و ...را
بشناسد تا اگر دختر یا پسر جوانی خواست
با او مشورت کند ،بتواند پاسخ دهد .من با
قاطعیت میگویم که هیچ نهادی نداریم که
اگر یک جوان  15-16ساله بخواهد سراغ
سینما ،تئاتر یا موسیقی برود ،بتواند مشورت
کند و بفهمد که آیا این کار به نفع زندگی
او هست یا نه .روحانیت نقش هدایتی و
جنبه پدری خود را روز به روز از دست
داده است .اگر میخواهد به این جایگاه
بازگردد باید توانمندی پاسخگوییاش را
باال ببرد .البته چیزهای دیگر هم تأثیر دارد.
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آیا اساسا جامعه امروز ما نقش
پدری را میپذیرد؟ در جایی که اقتدارها
یک به یک در حال حذف شدناند و
حتی روشنفکران نیز دیگر جایگاه پدری
برای جامعه ندارند ،روحانی باید برای
حفظ جایگاه پدری تالش کند؟
نهاد روحانیت آسیبهای جدی دیده
است ،ولی حداقل درک من از جامعه
ایرانی این است که به پدر احتیاج دارد.
جامعه ایرانی و بسیاری از جوامع شرقی
نیاز به پدر معنوی و پدر روحانی دارند
اگر امروز بخواهید امثال
مرحوم کافی پرورش دهید ،تازه
ً
اگر موفق شوید ،عمال کار لغوی
انجام دادهاید.
و اگر پدر روحانی باشد که این نیازها را
بفهمد ،به او تکیه خواهند کرد.
خدا مرحوم آقای دوالبی را رحمت
کند .بخش عظیمی از این سینماگرها،
نقاشها و هنرمندان مذهبی ما گاهی
از  20-30کیلومتر و دورتر ،از کرج،
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گرمسار یا ورامین تا قلهک میآمدند
و با عشق در منزل آقای دوالبی و پای
صحبتهای ایشان حاضر میشدند .خود
آقای دوالبی هم فقط عبا و عرقچینی
میانداخت و نمیگفت من روحانیام.
درس حوزه هم نخوانده بود ،ولی پدر
معنوی این افراد بودند .زبان ،ذهن و
نگاه مرحوم دوالبی برای هنرمندان
مفید بود .بخشی عظیمی از هنرمندان
ما شاید نگویند ،ولی نزد آقای دوالبی
میرفتهاند؛ پس از آقای دوالبی هم
خدمت مرحوم آقای علی صفایی
میآمدند .هنوز هم افراد جامعه ما تشنه
چنین شخصیتهایی هستند .هنوز هم
مردم دوست دارند شخص قابل اعتمادی
وجود داشته باشد و نقش پدری معنوی
را برای آنها ایفا کند و مطمئن باشند که
اگر به سخنش گوش دهند ،فی الجمله
سعادتشان تضمین است .ما امروز این
نقش را نداریم.
خیلی متشکر یم بابت وقتی که
در اختیار مباحثات گذاشتید.
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یادداشت وارده

زی طلبگی و رسالت
رسانههای حوزوی
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در فضای هیجانی ورزشگاهها سنجیده و
مطابق با هنجارهای لباس طلبگی باشد؟
واکنش اساتید محترم دقیقا پس از انتشار
کلیپی بود که نشان میداد آن روحانی
جوان تالش میکند خود را شبیه لیدرهای
هواداران کرده و به نوعی« کارکرد ممدبوقی»
به خود بگیرد.
پس از این گفتوگوهای مختلف بود
که امروز مطلبی در خبرگزاری حوزوی
رسا با عنوان « گفتوگوی متفاوت رسا با
مبلغ تبریزی» منتشر شد .در نگاه نخست
انتظار میرفت این خبرگزاری تخصصی
حوزوی نگرانیها و دغدغههای مطرح شده
توسط اساتید را مطرح و پیگیری کند؛ اما
متاسفانه به نظر میرسد گفتوگو کننده
هیچ اطالعی از گالیههای مطرحشده
نداشته است و همچون رسانههای دیگر

به صورت یکطرفه تریبون را در اختیار
طرف مقابل قرار داده است .در این گفتوگو
هیچ نکتهای از گالیههای مطرح شده
وجود ندارد و تنها آنچه که هست انگیزه
گفتوگو شونده از حضور در ورزشگاه بود!
مصاحبه فوق باعث تحیر بنده شد و
اولین سوال این بود که واقعا نباید فرقی بین
رسانههای حوزوی و غیر حوزوی وجود
داشته باشد؟ و چرا یک رسانه حوزوی بدون
آگاهی از مسائل موجود دقیقا همچون
رسانههای عادی اقدام به انتخاب تیتر
مخاطبپسند و مطلبی بسیار سطحی بدون
در نظر گرفتن شرایط فعلی کردهاست؟
به نظر میرسد رسانههای حوزوی باید
در انتخاب همکاران خود برای انجام
گفتوگوهای مختلف تجدید نظر جدی کنند
و توسعه کمی را قربانی محتوای کیفی نکنند.
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مدتی پیش انتشار گزارش خبرگزاری
حوزه درباره حضور یک روحانی در بین
تماشگران مسابقات فوتبال ،با انتقادات
مختلفی مواجه شد .این مطلب اولین سری
از گزارشهای حضور طالب در ورزشگاهها
نبوده است؛ در چندسال اخیر بارها در
سطوح بسیار گستردهای گزارشهایی از
این دست منتشر شده بود؛ اما این بار به
دالیلی با واکنش برخی اساتید سطوح
عالی مواجه شد .پس از این واکنشها بود
که خبرگزاری حوزه با درایت قابل تقدیری
گزارش فوق را از خروجی حذف کرد.
محور اصلی واکنش برخی از اساتید
حوزه نه بخاطر اصل حضور این روحانی
بلکه بخاطر رفتارهای خالف عرف او در
بین تماشگران بود .این اساتید معتقد بودند
ضرورت حضور روحانیون بین مردم بویژه
جوانان و حتی در ورزشگاهها به قدری
واضح است که نیازی به صحبت درباره
اصل آن نیست .اما چرا نباید رفتار روحانیون

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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معیارهای زی طلبگی
نسبی است

گفتوگو با حجت االسالم کمیل نظافتی از طالب فعال
اجتماعی و فرهنگی

اشاره :حجتاالسالم کمیل نظافتی یکی از طالب
جوانی است که فعالیتهای مختلف اجتماعی
و فرهنگی دارد و این فعالیتها انعکاس زیادی
در رسانهها داشته است .با وی درباره رعایت
زی طلبگی و هنجارهای لباس روحانیت در
فعالیتهایش به گفتوگو نشستیم.

اگر صالح بدانید ابتدا یک معرفی
کلی از خودتان بفرمایید و اینکه چطور
شد به فضای فعالیتهای اجتماعی
وارد شدید.
من کمیل نظافتی هستم؛ متولد  ۱۳۶۲و
ورودی  ۱۳۸۰حوزه .در حوزههای علمیهی
آمل ،قائم شهر ،کوه کنار و در نهایت بابل
سطوح  ۱و  ۲را گذراندم .از سال  ۸۰بنده
را بهعنوان فعال فرهنگی میشناسند؛ به
جهت آنکه سنت متروکهی پیادهروی کربال
را از آمل به سمت کربال در  ۴۵روز احیا
کردم که تا اکنون قریب به  ۱۳سفر پیاده

42

از آمل به کربال را تجربه کردیم.
یکی از فعالیتهایی که در دوران طلبگی
خود داشتیم ،آن بود که شبهای جمعه را به
بیماران عزیزی که در بیمارستانها هستند
اختصاص دادیم؛ اگر به پزشک ،کمک
مالی یا معنوی نیاز داشتند ،برایشان فراهم
میکردیم تا بتوانند مشکالتشان را برطرف
کنند .در سال  ۹۲در یکی از عیادتها با
یک پسر ۸ساله مواجه شدم که  ۴سال بود از
بیماری کلیوی رنج میبرد و دیالیز میکرد.
پس از احوالپرسی با او ،متوجه شدم که به
علت فقر نمیتواند پیوند کلیه انجام دهد

و عدم پیوند کلیه موجب شده بود که عمل
قلب باز و پیوند مثانه انجام دهد .دکتر هم
گفته بود اگر پیوند کلیه انجام نشود ،کبد
بزرگ شده و مرگ او قطعی خواهد بود .در
نهایت قرار شد بنده کلیهام را به وی اهدا
ً
کنم و عمل پیوند هم کامال مخفیانه انجام
شود .البته چون نسبت به بنده شناختی
نداشتند این پیوند سه ماه به تأخیر افتاد؛ از
من تست سالمت عقلی گرفته شد که متوجه
شوند که از نظر روحی-روانی سالم هستم!
تهمتهای شدیدی ـ که حتی مستند هم
هست ـ به من زدند که جامعهی روحانیت
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خود قرار گرفتم و در نهایت آیتالله جوادی
آملی ـ که من را به علت پیادهروی کربال به
اسم میشناسند ـ خواستند که مرا ببینند و من
خدمت ایشان رفتم .ایشان هم دستور دادند
که این قضیه باید بهخاطر جهان اسالم ،عالم
تشیع و عالم روحانیت رسانهای شود و این
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یکی از فعالیتهایی که در
دوران طلبگی خود داشتیم ،آن بود
که شبهای جمعه را به بیماران
عزیزی که در بیمارستانها هستند
اختصاص دادیم؛ اگر به پزشک،
کمک مالی یا معنوی نیاز داشتند،
برایشان فراهم میکردیم.

از صحبتهای شما چنین برداشت
میشود که در این ماجرا ،بحث هویت
طلبگی برای هم شما و هم دیگران مهم
بوده؛ حتی به علت هویت طلبگی شما،
برایتان جوسازی شد و فشار روحی
ـ روانی بهوجود آمد .چقدر برایتان
مهم است که فعالیتهای فرهنگی و
اجتماعی را با این هویت انجام دهید؟
یکی از افتخارات بنده در زندگیام ورود
به حوزهی علمیه بود .همگی دوستان،
آشنایان و افرادی که با بنده در ارتباط
هستند ،میدانند که اگر دوباره به گذشته
برگردم ،همین راهی که اکنون به آن مفتخر
هستم را انتخاب میکنم .احساس میکنم

انتظارات و نگاه جامعه نسبت به
این لباس ،ویژه است؛ یعنی این لباس
هنجارها و محدودیتهای خاص خود
را دارد .شما در  ۲سال گذشته ،در
جهت کمک به حیوانات بسیار تالش
کردهاید و حتی ابایی نداشتید که به یک
سگ بیپناه رسیدگی کنید و عکس آن
را هم منتشر کنید .تعریف شما از آن
هنجارهای طلگبی چیست؟ آیا شما
در این فعالیتهایتان ،مؤلفهای به نام
رعایت شئون طلبگی و هنجارهای
لباس طلگبی را دارید؟
خواه ناخواه هرکسی در هر طیفی لباسش
برایش مقدس است؛ عزیزان ناجا هم به
لباس نیروی انتظامی خود میبالند و به آن
احترام میگذارند؛ سپاهیها ،پرستارها و…
همه به لباس خود مفتخرند .اما دربارهی
لباس ما مردم عالوه بر نگاه پوشش ظاهری،
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به او  ۸۰میلیون تومان داده و او مجبور به
انجام این کار بوده! در صورتی که من برای
خرج عمل پیوند ،ماشین خود را فروخته
ً
بودم .نهایتا پیوند کلیه پس از سه ماه انجام
شد ،آن پسر نجات پیدا کرد و اکنون هم
مشغول تحصیل هست.
در بابل پیچید که فالن طلبه این کار را انجام
داده است .مورد استقبال مسئولین حوزوی

قضیه رسانهای شد و بازتاب آن از کشور هم
گذشت و فراملی شد .پس از آن دیگر انتظارات
مردم ـ هم بیماران و هم کف جامعه ـ نسبت به
بنده بیشتر شد .من هم از این فرصت استفاده
و تالش کردم فضایی ایجاد کنم و در آن ،رابط
بین بیماران و خیرین قرار بگیرم .اکنون هم
بنده را به عنوان یک فعال فرهنگی ـ اجتماعی
و محیط زیستی میشناسند.

که این لباس ـ چه برای خودم و چه مردم
ـ یک لباس امنیت است و بنده هم سعی
کردهام کارهایی که انجام میدهم ،برای
این لباس جلوهی خوبی داشته باشد.
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نگاه اعتقادی هم به این لباس دارند؛ در
نتیجه خواهناخواه محدودیتهایی برای
انسان ایجاد میشود .هرچند شاید این
زی طلبگی شهر به شهر ،استان به استان
و منطقه به منطقه تفاوت داشته باشد.
ً
بنابراین شما زی طلبگی را کامال
نسبی میدانید؛ تلقی شما یک تعریف
عام نیست که شامل همهی مناطق و
موقعیتها باشد؛ همینطور است؟
البته بخشی از آن عام است و نمیشود
از آن عبور کرد؛ در آفریقا ،اروپا یا ایران؛
فرقی ندارد؛ باید آن معیارهای اولیه که حفظ
حریم است رعایت شود .اما در برخی
مناطق مانند قم و شهرهای مذهبی دیگر،
ّ
تقیدیات در حفظ حریم محدودتر است
و نگاه ویژهای وجود دارد .اما در شهرهای
دیگر مانند شهرهای شمالی برای ارتباط
ً
با کف جامعه ـ و مثال با افرادی که این
لباس را قبول ندارند ـ باید مقداری خود را
ّ
تنزل دهیم .مانند دوستان عزیز ما در گروه
ً
فرهنگی بقیة الله که انصافا در کنار ساحل
فعالیتهای خوبی کردند؛ مسابقات محلی،
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دعای ندبه ،زیارت آل یاسین و دعای عرفه
را برای اولین بار در کنار سواحل خزر و
فضایی که به ظاهر خیلی آلوده بود ،برگزار
کردند .در آنجا حتی نماز جماعت مغرب
یکی از افتخارات بنده در
زندگیام ورود به حوزهی علمیه
است .همگی دوستان ،آشنایان و
افرادی که با بنده در ارتباط هستند،
میدانند که اگر دوباره به گذشته
برگردم ،همین راهی که اکنون به آن
مفتخر هستم را انتخاب میکنم.
و عشا برگزار میشد .این دوستان نزدیک به
سه ماه آنجا فعالیت کردند و اثرات بسیار
مثبتی هم بر جای گذاشتند.
در مقولهی حمایت از محیط زیست و
باالخص سگ ،کلیپهایی در سطح فضای
مجازی مبنی بر اینکه اسالم ظالم است،
به حیوانات ظلم میکند و حیوانکشی یا
حیوانآزاری را مجاز میداند پخش شد؛
همهی تیرها هم ابتدا به سمت اسالم و بعد
از آن به سمت فقها نشانهگیری شد؛ چون
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میگفتند عالمان دین فتوایشان این است که
سگها نجس هستند؛ بنابراین سگکشی
و حیوانآزاری اشکالی ندارد .یک روز
بنده دیدم سر یک خیابان مردم همگی در
حال فرار کردن از یک حیوان هستند؛ با
تعجب دیدم که یک سگ بسیار زشت و
مریضاحوال آنجاست که به سمت مردم
میآید و مردم میترسند و فرار میکنند.
من به کمک یکی از دوستان ،سگ را از آن
محل دور کردیم که هم مردم اذیت نشوند
و آرامش پیدا کنند و هم به اوضاع آن سگ
بهعنوان یک موجود زنده رسیدگی کنیم.
سگ را به کلینیک بردیم؛ دکتر گفت که اگر
دارو استفاده کند خوب میشود و میتوان
ً
بهعنوان سگ گله از آن استفاده کرد .تقریبا
 ۲ماه و  ۱۰روز از آن مراقبت شد؛ دوستان
داروها را به سگ میدادند و خالصه به هر
نحوی پرستاری انجام شد .پس از این مدت
آن سگ تبدیل شد به یک سگ زیبا؛ و بعد
هم سگ گله شد .پس از آنکه عکسهای
آن قضیه منتشر شد ،نگاه بسیاری از افراد
عوض شد؛ میگفتند مگر عالمان و فقها
نمیگویند سگ نجس است؟ پس چطور
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روحانیان یک سگ را نجات دادند؟ این مسأله
برایشان خیلی تعجب داشت؛ اینکه فردی که
درس دین خوانده ،به سمت چیزی آمده که
با اعتقادش هماهنگ نیست؛ به همین دلیل
ً
بسیار برایشان خوشایند شد .نهایتا وجههی
خوبی برای دین بود؛ چون اسالم را سیبل
قرار داده بودند و میگفتند فقهای دین که
حکم نجاست دادند ،پس حکم حیوانکشی
هم دادهاند .ما هم در خالل این بحث در
جراید ،صدا و سیما و سایتهای خبری،
بحثهای فقهی سگها و حیوانات دیگر
را مطرح کردیم تا هم آنان که کار حمایتی
انجام میدهند ،و هم آنان که سگ را در منزل
نگهداری میکنند حد و حدود شرعی آن
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را بدانند؛ چون برخی حتی در رختخواب
خود سگ را نگهداری میکنند.

پس شما عالوه بر آنکه تأکید
داشتید رسیدگی به حیوانات الزم است،
به این نکات شرعی هم مصر بودید و
تأکید داشتید ما در عین حال معتقدیم
سگ نجس است و نگهداری آن در
محیط زندگی خالف مبانی شرعی
است؛ درست است؟
بله؛ هم باید احکام شرعی رعایت شود
و هم کار حمایتی خودمان را داشته باشیم.
باید احکام مربوط به سگ است را رعایت
کرد و آموزش هم میدادم .اگر در عکسها
دقت کرده باشید خود من هم اگر قرار بود
سگی را جابهجا کنم ،از دستکش استفاده

میکردم .اسالم نگفته است که شما به
انسان ،حیوان یا طبیعت محبت نکنید؛ از
قضا خود اسالم تأکید دارد که هم به انسان،
هم حیوان و هم به طبیعت محبت کنید؛ این
نظریهی ما و عقیدهی علمای ماست .حتی
طبق برخی نظرات فقهی اگر شما بیعلت
شاخ و برگ درختی را بشکنید ـ البته بحث
هرس متفاوت است ـ مرتکب حرام شرعی
شدهاید؛ همچنین اگر بیعلت ،حیوانی ـ ولو
گربه ـ را آزار دهید ،فعل حرام انجام دادهاید.
حیوانی که نه به شما آزاری نرسانده و به
جسم شما هم صدمهای وارد نکرده است
و خطری برایتان ندارد را چرا باید بکشید؟
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میگفتند مگر عالمان و فقها
نمیگویند سگ نجس است؟ پس
چطور روحانیان یک سگ را نجات
دادند؟ این مسأله برایشان خیلی
تعجب داشت.

پرونده ویژه زی طلبگی

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

اگر یکی از اساتید یا بزرگان به
شما اشکال بگیرند که کاری که شما
انجام میدهید و عکسهایی را که در
حال رسیدگی به یک سگ هستید را
منتشر میکنید ،بر خالف شئون طلبگی
هست ،پاسخ شما چیست؟
همانطور که ابتدا هم عرض کردم به
بهانهی این حیوانکشی و حیوانآزاری ،دین
و علمای دین را سیبل قرار دادهاند .چه کسی
باید این فضاها را ایجاد و با آن همجمهها
مبارزه کند؟ علما باید در دروس خود این
امورات را مطرح کنند و دانشآموختگان آنها
در فضاهای علمی و دانشگاهی نشر دهند
که نظرات اسالم خالف آن چیزی است که
مردم تحت تأثیر این جریانات میگویند؛
اسالم هرگز موافق حیوانکشی و حیوانآزاری
نیست .من از شما سؤال میکنم :آیا اسالم
با حیوانکشی یا حیوانآزاری موافق است؟
خیر؛ اما باالخره مسألهای بهنام
شئون طلبگی هست و برخی معتقدند
تأکید بیش از حد روی مسائلی نظیر
کمک یک طلبه به سگ و انتشار عکس
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ً
آن در فضای مجازی اصال موافق شئون
طلبگی نیست؛ یا مثال ساندویچخوردن
در کنار خیابان اشکالی ندارد؛ اما همین
کار را خیلیها خالف شأن یک طلبه و
لباس روحانیت میدانند .معیار شما
چیست؟
حرف شما زمانی درست است که
بخواهیم همیشه چنین کارهایی را با لباس
روحانیت انجام دهیم .اما تصور نمیکنم
انتشار چند عکس یا فعالیتهای اینچنینی
بهصورت موردی و با هدف رفع برخی از
اتهامات از دین و روحانیت ،صدمهای به
زی طلبگی زده باشد.
یک سؤال دیگر؛ گسترش
فعالیتهای شما باعث شد محافل
ز یادی از شما دعوت کنند و خود
شما هم در فعالیتهای اجتماعی ـ
فرهنگی پیشقدم هستید .ممکن است
به واسطهی این فعالیتها الزم باشد
ً
در جمعی حضور پیدا کنید که مثال
خانمها زیاد به ّ
تقیدات شرعی یا حجاب
پایبند نباشند .معیار شما برای حضور

نسخه مکتوب  -شماره 15

در چنین محافل و مجامعی چیست؟
آیا قبل از حضور در چنین جلساتی به
این نکته توجه میکنید که ممکن است
اینجا در شأن من و لباس روحانیت
نباشد؟ یا شاید خانم یا هنر پیشهای
که ظاهر مناسبی ندارد بخواهد با شما
عکسی بیندازد و… معیارتان در چنین
موقعیتهایی چیست؟
من تا هنگامی که حریم لباس رعایت شود،
در جلسات شرکت میکنم؛ اما جلساتی
ایرانیان مقیم خیلی از
کشورهای اروپایی تماسهای
متعددی با من گرفتند که با من
هماهنگ کنند و دعوتنامه
بفرستند؛ میگویند ایرانیان مقیم
ً
مثال آلمان میخواهند شما را
ببینند؛ اما ترجیح دادم که مقداری
سنگینتر عمل کنم.
بوده که از بنده دعوت کردند و من حضور
پیدا نکردم .خیلی از کشورهای اروپایی از
من دعوت کردهاند؛ اما هیچگاه به خودم
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اجازه ندادهام که ورود پیدا کنم؛ فکر کردم
باید مقداری زمان بگذرد تا بتوانم پختهتر
عمل کنم .حتی ایرانیان مقیم خیلی از
کشورهای اروپایی تماسهای متعددی
با من گرفتند که با من هماهنگ کنند و
دعوتنامه بفرستند؛ میگویند ایرانیان
مقیم بهطور مثال آلمان میخواهند شما را
ببینند؛ اما خود من ترجیح دادم که مقداری
سنگینتر عمل کنم .مقداری زمان بگذرد
و سنم بیشتر شود و پختگی اجتماعی
من بیشتر شود .در نتیجه شرایط طلبگی
برای من بسیار مهم است .هرچند شاید
برخی از رفتارها موجب دلسردی شوند؛
اما چون به این آستان عشق دارم ،برایم
اهمیتی ندارد.

اکنون یکی از منابع تأثیرگذار ما حضور
ً
چهره به چهره با افراد است .قبال منبرها
مرکز اصلی تبلیغ و تعلیم معارف الهی
بود؛ اما اکنون با هجمههای فرهنگی ،اقبال
چندانی نسبت به منابر وجود ندارد؛ مگر
منبریهای خاص یا محافل ویژه .حوزههای
علمیه میتوانند و باید تالش کنند تا معارف
ً
الهی را در فضاهای کامال متفاوت منتقل
اکنون یکی از منابع تأثیرگذار
ما حضور چهره به چهره با افراد
ً
است .قبال منبرها مرکز اصلی تبلیغ
و تعلیم معارف الهی بود؛ اما اکنون
با هجمههای فرهنگی ،اقبال چندانی
نسبت به منابر وجود ندارد؛ مگر
منبریهای خاص یا محافل ویژه.
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ً
کنند؛ مثال عیادت از بیمار؛ بیمار در
اوج درد ،حتی اگر مذهبی هم نباشد یا
مخالف من بهعنوان یک طلبه باشد ،در
لحظات اوج بیماری ،هیچ چیز جز توجه
به معنویات به حالش فایده ندارد .زمانی
که میبیند طلبهای هنگام دردکشیدن در

کنار اوست و با صحبتها و رفتارهایش
به او آرامش میدهد ،نگاهش نسبت به
روحانیت عوض میشود .بنابراین یکی از
فعالیتهای بیخرجی که دوستان طلبهی
ما میتوانند داشته باشند ،رفتن به عیادت
بیماران در بیمارستانها یا محل نگهداری
بیماران صعبالعالج یا خاص هست .این
کار تأثیر میتواند خیلی تأثیرگذار باشد و
هزینهی چندانی هم ندارد.
از مراجع و فقهای دین که چراغ هدایت
ما هستند هم انتظار داریم از این طلبهها
حمایت بیشتری داشته باشند و کالسهای
ویژهای برای دوستانی که فعالیتهای
اجتماعی دارند ،برگزار کنند .در هرحال
خواه ناخواه ما مبتدی هستیم و به استاد
راهنما و عالمان دین نیاز داریم .پیشنهاد
من به عنوان یک طلبه ناچیز آن است که
ان شاء الله علما و بزرگان دین ما جلساتی
را ـ ولو در قالب درس اخالق ـ مخصوص
فعالین اجتماعی ،فرهنگی و محیط زیستی
برگزار کنند تا خدای ناکرده انحرافی در
افرادی مانند من ـ که بهعنوان فعال در این
زمینهها شناخته میشوم ـ ایجاد نشود.
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تشکر میکنم .در پایان آیا برای
طلبههای دیگری که عالقهمند شرکت
در اینگونه فعالیتهای فرهنگی و
اجتماعی هستند و اکنون مشغول
درسخواندن هستند (مشغول سطح یا
ابتدای خارج هستند) توصیه یا نکتهای
با توجه به تجربیاتتان دارید؟

پرونده ویژه زی طلبگی

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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در انعکاس اخبار ،شأن حوزه
و روحانیت را مدنظر داریم

بررسی زی طلبگی در فعالیتهای اجتماعی طالب در گفتوگو با
سردبیرخبرگزاری حوزه

اشاره :در چند سال اخیر زی طلبگی با گسترش فضای
اطالعرسانی مفهوم گسترده و متفاوتی پیدا کردهاست .انعکاس
برنامههای مختلف طالب در فضای مجازی بحثهای
چالشبرانگیزی را درپی داشته که بخشی از این انعکاسها از
سوی خبرگزاریهای رسمی حوزوی صورت گرفتهاست .برای
بررسی معیارها و چگونگی انتخاب و انعکاس فعالیتهای
فرهنگی و اجتماعی حوزویان با آقای حسن صدرائیعارف
سردبیر خبرگزاری حوزه بهگفتوگو نشستهایم.

سیاست خبرگزاری حوزه در انعکاس
فعالیت اجتماعی طالب چیست؟
ً
قطعا سیاست اولی و کلی ما پوشش این
فعالیتهاست .خبرگزاری حوزه بهعنوان
تنها رسانه رسمی حوزههای علمیه ،عهدهدار
ً
انعکاس نسبتا جامع از رویدادهای حوزوی
به خصوص موضعگیری مراجع ،بزرگان
و همچنین فعالیت مدارس و نهادهای
حوزوی و بهطور کلی زبان نهاد دین و
صنف روحانیت است .خب با توجه به
اینکه نهاد روحانیت ،شأن هدایتگری
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دارد ،این شأن اقتضائاتی دارد که یکی از
همین اقتضائات ،فعالیتهای اجتماعی
است .وقتی به منظومه فکری مدیران ارشد
حوزه هم مراجعه میکنیم همین دیدگاه
ً
را متوجه میشویم؛ مثال آیتالله اعرافی
مدیر حوزههای علمیه چندی قبل در جمع
اساتید حوزه گفتند« :جامعه ما اگر بخواهد
بر پایه تفکر و ارزشهای الهی و اسالمی
مبتنی شود ،حوزه علمیه باید در تمام
مقولههای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی
هدایت کند و در عرصه های گوناگون

حضور داشته باشد» .خب وقتی حوزه
باید در تمام مقولههای اجتماعی حضور
داشته باشد ،انعکاس این فعالیتها نیز
جزو وظایف خبرگزاری حوزه قرار میگیرد؛
بهخصوص که روحانیت شیعه همواره
یک صنف مردمی بوده است و مخاطب
روحانیت ،تودههای مردم بودهاند که این
خصوصیت بارز در روحانیت شیعه ،از
قول مخالفین و شخصیتهای دینی از
سایر ادیان و مذاهب نیز مورد توجه قرار
گرفته است.

شهریور و مهر 1396
عبارت را یک اصل راهبردی در نظر بگیریم
و بر اساس آن ،تاکتیکهای متنوع تبلیغی را
طراحی نماییم .تعبیر حضرت امیر درباره
پیامبر این است که او بر خالف برخی اطبا
که در محل طبابت خود مینشینند تا بیماران
به آنها رجوع کنند ،خودش برای طبابت
روح بهدنبال مخاطبش میرود و خود را
عرضه میکند؛ لذا این رفتار ،ریشه عمیق
برخی علما در سلوک
اجتماعی خود شیوههایی داشتهاند
که شاید متفاوت بوده و حتی
برخی هملباسها هم معترض
بودهاند؛ اما گذشت زمان ثابت
کرده که نیازی به حساسیت در آن
زمینه نبوده است.

آیا خبرگزاری حوزه معیار و تعریفی
از محدوده فعالیت طالب دارد؟ آیا
صرف ابتکار و متفاوتبودن ،میتواند
معیاری برای سوژه باشد؟
ً
طبعا ما فعالیتهایی را پوشش میدهیم
که متناسب با شأن حوزه و روحانیت باشد و
ً
ً
معیار ما صرفا متفاوتبودن نیست .لزوما هر
اقدام متفاوتی ،خوب نیست؛ برخی
کار یا ِ
کارها ممکن است متفاوت باشند ،اما در شأن
روحانیت نباشند و اثر تبلیغی معکوسی در
جامعه داشته باشند .البته در این زمینه باید
هوشیار باشیم؛ گاهی ممکن است ما یک
رفتاری انجام دهیم و مخاطب هم برای ما
هورا بکشد؛ اما باید دقت کنیم که مخاطب
جذب چه چیزی شده است؟ جذب رفتار
یا گفتار دینی شده است یا جذب فالنرفتار
عجیب و غریب؟! بهنظرم توجه به این نکته
ظریف ،خیلی از موضوعات را حل میکند.
ً
بنابراین صرفا متفاوتبودن مدنظر ما نیست
ً
و هرکار متفاوتی لزوما یک کار تمیز فرهنگی
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دینی دارد .البته بدیهی است که ساحتهای
اجتماعی در دورههای مختلف ،تغییر میکند
و شکلهای جدیدی به خود میگیرد؛ اما
ً
نکته اصلی همان است که اوال روحانیت،
ً
شأن هدایتگری دارد و ثانیا این رسالت را
در بطن جامعه انجام میدهد؛ لذا سیاست

کلی ما در حوزه نیوز ،انعکاس فعالیت
اجتماعی طالب است.
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یادم میآید چند سال قبل که تمرکز بیشتری
بر روی اخبار بینالملل داشتم ،خبری از شیخ
یوسف القرضاوی دیدم که جامعه شیعی و
بهخصوص روحانیت شیعی را تحلیل کرده
بود و امتیازات ما را در جمع روحانیون اهل
سنت برشمرده بود و گفته بود ما اینها را
نداریم! یادم هست که مهمترین ویژگی
روحانیت شیعه را مردمیبودن معرفی کرده
بود و مسأله خمس و حمایت مردم در اداره
حوزهها را مدنظر قرار داده بود .خب ،این
روحانیت شیعه است؛ یعنی یک صنف فعال
در صحنه جامعه که فعالیتهای اجتماعی
نیز دارد و امر تبلیغ را در بطن جامعه انجام
میدهد .به نظر شما ما نباید این فعالیتها را
ً
که اتفاقا جزو افتخارات شیعه است منعکس
ً
کنیم؟ البته حتما استحضار دارید که این
روحیه ـ یعنی حضور در متن جامعه و ارتباط
با مردم ـ برگرفته و برخاسته از سنت نبوی
و ائمه معصومین علیهم السالم بوده است
و عبارت « َطب ٌ
يب َد َّو ٌار ِب ِط ِّب ِه» که حضرت
ِ
علی علیهالسالم درباره پیامبر صلی الله
علیه وآله فرمودند ،گویای خیلی از مفاهیم
مهم در این زمینه است که بهنظرم باید همین
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یا اقدام شایسته تبلیغی بهشمار نمیرود؛
همچنان که قرار نیست در برابر هر اقدام
یا اتفاقی که سابقه نداشته گارد بگیریم و
مخالفت کنیم! یک نگاه اجمالی به سیره
علما و بزرگان و شخصیتهای موفق تبلیغی
نشان میدهد که بعضی کارها متفاوت و حتی
برای اولین بار بوده و یا برخی از واکنشها را
نقل معروفی است که مرحوم
آیتالله سید احمد زنجانی خیلی
ً
در این زمینهها حریت داشتند و مثال
شنیدم در آن زمان که روحانیت ،چتر
بهدست نمیگرفت ایشان مانعی
نمیدیدند و از این موارد در زندگی
ایشان زیاد شنیدهام.
به دنبال داشته؛ اما تجربه ثابت کرده است
که فعالیت خوب و اثرگذاری بوده است.
همچنین برخی علما در سلوک اجتماعی
خود شیوههایی داشتهاند که شاید متفاوت
بوده و حتی برخی هملباسها هم معترض
بودهاند؛ اما گذشت زمان ثابت کرده که
نیازی به حساسیت در آن زمینه نبوده است.
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نقل معروفی است که مرحوم آیتالله
سید احمد زنجانی خیلی در این زمینهها
ً
حریت داشتند و مثال شنیدم در آن زمان که
روحانیت ،چتر بهدست نمیگرفت ایشان
مانعی نمیدیدند و از این موارد در زندگی
ایشان زیاد شنیدهام؛ یا سلوک اجتماعی مقام
معظم رهبری که پیش از پیروزی انقالب در
محافل ادبی و دانشجویی حضور داشتند؛
یا سیره تبلیغی امام موسی صدر که در لبنان
دست به اقدامات خاصی زدند و در محافل
خاصی حاضر میشدند و با شخصیتهای
دینی از طوائف گوناگون دیدار و مراوده
داشتند و شاید آن موقع برخی این رفتار
را نمیپسندیدند؛ اما تجربه ثابت کرد
ً
که همان سلوک تبلیغی و اجتماعی عمال
منجر به عزت شیعه و شکلگیری مقاومت
و رشد اجتماعی جوانان شیعه و بسیاری از
اتفاقات خوب دیگر شد که همچنان شاهد
برکات وجودیاش در لبنان و جاهای دیگر
هستیم .مثال دیگر ،حاج آقای قرائتی هستند
که خودشان میگفتند اول انقالب که رفتند
خود صدا و سیما
صدا و سیما ،کارمندان ِ
مانع شدند و گفتند که فقط دو شخصیت
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روحانی در تلویزیون حضور دارند؛ یکی
حضرت امام و یکی هم مرحوم آقای طالقانی
و شما اجازه برنامه ندارید! همزمان بخشی
از جامعه روحانیت هم شاید با روش آقای
قرائتی موافق نبودند و میگفتند روحانی نباید
«آخوند تختهای» شود؛ اما اآلن میبینید
که برنامههای ایشان طی دهههای گذشته
ً
با اقبال بسیار خوبی همراه بوده و حقیقتا
تأثیرگذار بوده است .روش تبلیغی حاج آقای
راستگو برای کودکان و نوجوانان و خیلی
موارد دیگر را هم میتوان مثال زد .بنابراین
ً
لزوما متفاوتبودن یا جدیدبودن بهمعنای
بدبودن نیست؛ اما به تنهایی نیز ،معیار ما
برای انتخاب سوژههای خبری قرار نمیگیرد
و در این زمینه بدون ضابطه نیستیم .در عین
حال تالش میکنیم حتیاالمکان فعالیت
اجتماعی طالب را مخابره و گزارش کنیم؛
یعنی از طرفی حساسیتها و اقتضائات را
مدنظر قرار میدهیم؛ اما دایره را هم آنقدر
تنگ نمیگیریم که بهجز مجالس وعظ و
سخنرانی ،هیچ رویداد دیگری را پوشش
ً
ندهیم .حتما استحضار دارید که برخی ممکن
است آنقدر دایره فعالیت اجتماعی طالب
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را ضیق بگیرند که روحانی بهجز مسجد و
منبر در هیچ ساحت اجتماعی دیگری حاضر
نشود؛ نه بیمارستان برود ،نه مترو و نه هیچ
ً
جای دیگر .شخصا در مقام داوری نسبت به
این فعالیتها نیستم و یا تعریضی به سنگر
اصلی و اساسی تبلیغ یعنی منبر و محراب
ندارم؛ اما بهعنوان خبرگزاری حوزه سعی
میکنیم این فعالیتها را تا آنجایی که با
شئون حوزوی و زی طلبگی منافات ندارد
منتشر کنیم؛ بهخصوص که معتقدیم طلبه
به روز ،طلبهای در تراز ارزشهای سنتی
است که به نیازهای نو جامعه نیز توجه دارد.
طلبه به روز باید در همه عرصهها نو شده
باشد؛ نه به این معنا که داشتههای خود را از
دست داده باشد؛ بلکه همانها را متناسب
با قالب جدید ارائه کند.

ً
اساسا تعریف خبرگزاری حوزه
از زی طلبگی چیست؟ آیا تالش
میکنید در گزارشها و افرادی که
بهعنوان طالب فعال اجتماعی معرفی
میشوند ،شاخصههای زی طلبگی هم
نمود داشته باشند؟
یک مطلبی از مرحوم میرزای شیرازی نقل
شده که خیلی جالب است؛ نقل شده که
گفتهاند روحانی باید چهار ویژگی داشته
باشد :تقوا ،سواد ،مردمداری و بصیرت.
بهنظر ما ّ
زی طلبگی یعنی نمودی از
زیست کسی که واجد این چهار ویژگی
ِ
بهصورت همزمان باشد .اینکه گاهی
برخی رفتارها ممکن است جلوه خوبی
نداشته باشد یا اثر منفی در مردم بگذارد
و یا صدای بزرگان را بلند کند ،به خاطر

51

Mobahesat.ir

احتیاطات را در نظر میگیریم و قبل و
حین و بعد از انتشار خبر ،به این جهات
ً
توجه داریم و اساسا در چارت تشکیالتی،
سهم ویژهای برای نظارت و ارزیابی در نظر
گرفته شده است و شورای سیاستگذاری در
مواجهه با این موضوعات وجود دارد؛ لذا
ً
صرفا جنبههای ژورنالیسیتی مدنظر قرار
نمیگیرد؛ اما به همان دلیل رسمیبودن
از ما توقع میرود که حتی االمکان پوشش
حداکثری از سوژههای حوزوی داشته باشیم.
مدیریت این دو حیث که به آن اشاره شد
ِ
خیلی مهم است .البته مدعی نیستیم که
اشتباه نمیکنیم؛ امالی نانوشته غط ندارد!
همانطور که میدانید ما در مواجهه با
طیفهای مختلف سیاسی که داخل نظام
تعریف شدهاند و یا جریانهای حوزوی،
بیطرف هستیم و مجموعهها و طیفهای
مختلف حوزوی را پوشش میدهیم؛ اما
بیطرفبودن به معنی خنثیبودن نیست و
رسانهای که خنثی باشد ،نباشد بهتر است.
بنابر این اگر وارد کار حرفهای رسانهای
شدیم ،ممکن است بهطور ناخواسته اشتباه
هم بکنیم که در آن صورت ،جسارت الزم

برای تصحیح اشتباهات خودمان را هم
داریم؛ اما سیاست اصلی ما این است که از
یکسو اقتضائات و شرایط و حساسیتها را
در نظر بگریم و از سوی دیگر حتی االمکان،
بلندگوی بدنه طالب ،فضال ،اساتید ،بزرگان
و طیفهای مختلف حوزوی باشیم.
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خبرگزاری حوزه به خاطر جایگاه
رسمیاش باید توجه زیادی به حواشی
احتمالی و حتی سوابق افراد داشته
باشد .آیا به این نکات توجه دارید؟
طبیعی است که فی الجمله توجه داریم.
ما یک رسانه رسمی هستیم و خیلی
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این است که حداقل یکی از چهار ویژگی
را پشت خود ندارد .گاهی فرد از تقوای
الزم برخورداراست؛ با سواد و مردمدار هم
هست؛ اما در خصوص بصیرت و بینش
اجتماعی نیاز به توجه بیشتری است و
ممکن است در شناخت ضرورتهای
امروز جامعهاش دقیق عمل نکند.
اگر ما بخواهیم برای قشری که ادبیات
سطحی دارند ـ و در عرف به آنها الوات
میگویند ـ تبلیغ کنیم ،چگونه باید سخن
بگوییم؟ آیا باید مثل آنها صحبت کنیم؟
گاهی ممکن است برخی به اشتباه بیفتند
و اینگونه تصور کنند که برای جذب
گروههای مختلف مردمی باید شبیه آنها
بشویم! فکر میکنم این اشتباه است .چون
آنها ممکن است بین خودشان در سطح
نازلی صحبت کنند ،اما همانها وقتی
پای صحبت یک روحانی مینشینند از
او توقع دیگری دارند .اینها به بصیرت
اجتماعی و آداب مردمداری و تبلیغ بین
مردم برمیگردد .شما برای همین مثال که
عرض کردم بروید سیره مرحوم آقا رضا
سراج در تهران را ببینید که امروزی بود و
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التها را جذب کرد؛ اما خودش الت نشد!
البته این را هم بگویم که گاهی نسبت به برخی
اتفاقات و حتی اشتباهات از صنف روحانیت،
درشتنمایی میشود .بعضی رفتارها که ممکن
است به سرعت سر از شبکههای اجتماعی در
بیاورد ،جدید نیست و در گذشته هم بوده است
گاهی نسبت به برخی
اتفاقات و حتی اشتباهات از صنف
روحانیت ،درشتنمایی میشود.
بعضی رفتارها که ممکن است به
سرعت سر از شبکههای اجتماعی
در بیاورد ،جدید نیست و در
گذشته هم بوده است.
و در مقایسه با حجم بسیار وسیع از خدمات
و فعالیتهای خالصانه و درست روحانیون
به چشم نمیآید؛ اما خب فضای رسانهای
ً
به این سمت رفته است که سریعا این موارد
دستبهدست میشود .البته یک نکته مثبت
درون این موضوع نهفته است و آن اینکه و
نشان میدهد مردم نسبت به قشر روحانیت
حساساند و رفتار روحانیت برای مردم مهم
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است و آنها حتی یک اشتباه کوچک را هم
از این صنف نمیپذیرند.
به هر حال امروز شاهد نقش آفرینی نظامی
اسالمی در سطح منطقه و جهان هستیم که
پیشگامی و قیادتش را روحانیت بر عهده
داشته است .شواهد و قرائن نشان میدهد که
روز به روز بر سطح این نقشآفرینی افزوده
میشود و روحانیت دارای مأموریتهای
مهم بینالمللی و تمدنی شده است .در
عین حال اکثریت طالب در شرایط سخت
معیشتی گذران زندگی میکنند و در کنار
درس و بحث طلبگی ،جانانه پای میدان
تبلیغ آمدهاند و در همین فصل تبلیغی
محرمالحرام شاهد بودیم که بسیاری از
ایشان برای تبلیغ به روستاهای دورافتاده و
حتی مناطق صعبالعبور رفته بودند .این
است حضور اجتماعی طالب که در هر
کوی و برزن شاهد تأثیرگذاریاش هستیم و
آرزومندیم که مجموعه فعالیتهای رسانهای
ـ چه در خبرگزاری حوزه چه سایر رسانهها
ـ به تقویت دیانت در جامعه و آمادگی
جامعه برای ایفای نقشهای بزرگ منتهی
شود؛ ان شاء الله.
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سوء تفاهم رسانهای
و زی طلبگی

بررسی زی طلبگی در فعالیتهای اجتماعی طالب

ی طلبگی و
سایت مباحثات در چند مطلب به بررسی ز 
ً
برخی چالشهایی که اخیرا در فضای مجازی ایجاد شده
پرداخته است که نکات مهم و قابل تأملی دارد .اما در کنار
همهی این موارد با مشاهده برخی گالیهها از رفتارهای
خالف زی طلبگی ،موضوعی ذهنم را درگیر کرده بود که
به نظر میرسد مجال بیان آن در این قسمت مهیا شده است.
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آنچه در سالها و ماههای اخیر مورد
گالیه برخی از دلسوزان و اساتید قرار گرفته
و به اعتقاد آنان خالف زیطلبگی بوده ،بر
اساس مشاهده یک عکس یا چند ثانیه فیلم
است .برخی از این تصاویر مربوط میشود
به قرارگرفتن فالن هنرپیشه با وضعیت
حجاب نامناسب یا رفتار برخی طالب
در بین مردم به عنوان فعالیت فرهنگی یا
ً
دقایقی از مداحی ظاهرا نامناسب یک
طلبه معمم.
در موارد نامبردهشده دو مؤلفه مهم
یعنی یک «فرایند رسانهای» در کنار یک
«رفتار طلبگی» مورد نقد و ارزیابی قرار

گرفتهاست .اما به نظر میرسد در این
قضاوتهاُ ،بعد اقتضائات رسانهای کمتر
مورد توجه بوده و تنها به بخش معیارهای
زی طلبگی پرداخته شده است.
ً
اساسا رسانه عرصهای است که به شدت
زمینه ایجاد سوءتفاهم و برداشتهای
خالف واقع در آن زیاد است .موارد زیادی
بودهاست که یک عکس از رفتار افراد مورد
اعتراض قرار گرفته ،اما با ارائه توضیحاتی
مشخص شده که ماجرا چیز دیگری بوده
ً
و تصویر دقیقا خالف اتفاق را نشان داده
است .در برنامههای مختلف مقدمات و
مؤخراتی وجود دارد که تصویر از یک لحظه

یا چندثانیه فیلم به هیچعنوان نمیتواند به
صورت کامل منتقلکننده فضای ماوقع و
اتفاقات قبل و بعد آن تصویر را نشان دهد.
الزمهی قضاوت درباره اینکه یک طلبه
در تصویر منتشرشده ،زی طلبگی را رعایت
کرده است یا نه این است که اشراف کاملی
به چگونگی شکلگیری این تصویر و فضای
حاکم بر آن داشته باشیم .این اشراف کامل
هم نیازمند سؤال و گفتوگو است .باید از
فرد مورد نظر درباره اینکه چرا و چگونه
ً
در کنار افرادی قرار گرفته که مثال حجاب
کاملی ندارند و پوشش آنان مناسب شأن
روحانیت نیست سؤال شود.
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الزمهی قضاوت درباره
اینکه یک طلبه در تصویر
منتشرشده ،زی طلبگی را رعایت
کرده است یا نه این است که
اشراف کاملی به چگونگی
شکلگیری این تصویر و فضای
حاکم بر آن داشته باشیم.
یکی از موارد مورد اعتراض ،انتشار
فیلم کوتاهی از مسابقه سیبخوری
توسط تعدادی از طالب ملبس در کنار
دریا بوده است .آیا برای قضاوت درباره
این رفتار الزم نیست اطالعات کاملی
از چگونگی فعالیت سهماهه این طالب
در منطقه داشت؟ باید دانست طالب
در چه فضایی برنامههای خود را برگزار
میکنند .آیا ابتکار عمل و فضای غالب
از سوی طالب بوده یا طالب در این فضا
منفعل بودهاند؟ واکنش مردم درقبال این
برنامهها چه بوده و در نهایت به استهزای
طالب پرداختهاند یا اینکه بهانهای برای
برقراری ارتباط بوده است؟
نمونه دیگر اجرای برخی برنامههای
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طنز و شاد توسط روحانیون برای کودکان
ً
است .قطعا برای قضاوت درباره این رفتار
و تطبیق آن با هنجارهای روحانیت باید در
فضای اجرای برنامه بود .مثال آخر برخی
فیلمها از نحوه عزاداری افراد یا عمامه بر
زمین کوبیدن علما در روز عاشوراست.
اگر کسی در این فضا قرار نگرفته باشد
درک و تحلیل درستی از چرایی این رفتار
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نخواهد داشت.
خالصه مطلب آنکه از اساتید معزز و
دلسوزان شأن و جایگاه روحانیت انتظار
میرود یک عکس یا فیلم کوتاه منتشرشده
در فضای مجازی را معیار تام برای قضاوت
خود قرار ندهند؛ و در کنار سایر مؤلفهها
به اقتضائات و ویژگیهای رسانه هم توجه
جدی داشته باشند.
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پرونده ویژه زی طلبگی

مؤلفههای زی طلبگی
در بستر زمان و مکان
وحید فراهانی
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از جمله خطوط قرمزی تلقی شوند که
در هر دورهای گذر از آن به منزله خروج
از اقتضائات طلبگی است .در واقع
مؤلفههای مربوط به گوهر زی طلبگی
با تغییرات و تطورات فرهنگی ،مکانی
و زمانی ثبات خود را حفظ میکنند؛
اما مفاهیم پوستهای یا عرضی زی
طلبگی میتوانند مکانمند ،زمانمند و
با تطورات و تغییرات فرهنگی تغییر کنند
و بهعنوان خط قرمز مطرح نشوند که از
جمله آنها لباس روحانیت بوده که در
دورههای مختلف حیات شیعی رنگ
و مدلهای متنوع داشته است .عناصر
پوستهای و عرضی زی طلبگی در طی

حیات تاریخی حوزههای علمیه شکل
گرفته و سیالیت خاص خود را داشته و
باالخص در حیطه مصادیق تغییرات
بسیاری داشته است.
از میان عناصر گوهری زی طلبگی
میتوان به مهمترین عنصر آن که ارتباط
با هویت یک طلبه دارد اشاره کرد که
همان ترویج و تبلیغ پیام دین در امتداد
مسیر انبیای الهی است .در این فضا
عالم فردا است و عالم
«طلبهی امروزِ ،
دین ،وارث انبیا؛ انبیای الهی نیز ،مأمور
تعلیم و تربیت جامعه بودهاند .مراد از
تعلیم ،تعلیم كتاب و حكمت (نه آموزش
حساب و هندسه و جغرافیا) و مراد از
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یکی از کلیدواژههای پرتکرار در
روحانیتپژوهی مفهوم «زی طلبگی»
ً
است؛ مفهومی که عمدتا با رویکردی
توصیهای و در مصادیقی همچون سرووضع
ظاهری ،وضعیت مالی ،رفتارهای طالب
و مسائلی از این قبیل از آن یاد شده
است .در برخی رویکردها زی طلبگی
به شیوههای آموزشی و یادگیری در حوزه
و شیوههای زندگی طالب اطالق شده
است(.رحمانی)۱۳۹۲ :
در تعیین مصادیق و حتی مفهوم زی
طلبگی ادبیات مفصلی تولید شده؛ در
عین حال بهنظر میرسد تفکیک دو عنصر
گوهر (ذاتیات) و پوسته (عرضیات) زی
طلبگی در بدو امر برای فهم آنچه خالف
و یا همسو با زی طلبگی است ضروری
مینماید؛ چراکه مؤلفههای مربوط به
گوهر یا ذاتیات زی طلبگی میتوانند

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

تربیت نیز ،تربیت معنوی انسانها (و
نه تربیت بدنی ،یا تربیت هنری) است.
تصاویر و رفتارهایی که
برخی طالب در فضای مجازی از
خود به نمایش میگذارند ،بیشتر
به رفتارهای سلبریتیها نزدیک
است.
بنابراین ،طلبه یك نیروی فرهنگی و
عنصر تعلیمی ـ تربیتی در جامعه است
كه برای گسترش فرهنگ دینی آماده
میشود و تالش میكند»(.عالم زاده
نوری )۱۳۹۵ :این قبیل سنتها در طول
حیات روحانیت شیعی حفظ و نسل به
نسل از طریق سنت شاگرد و استادی
منتقل شده است.
اما پس از گذر از این سطح ،زی طلبگی
در حوزه عرضیات یک مفهوم زمانمند و
تاریخی فرض میشود که سایر شئونات
آن بهعنوان پوسته آن گوهر قابل طرح
میباشند.
بدیهی است برخی مفاهیم وابسته به
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گوهر اصلی زی طلبگی که در راستای
مسیر انبیا است ،ثابت و در عین حال
ممکن است مصادیق آن در دورههای
ً
مختلف متفاوت باشند؛ مثال زهد
در یکصد سال پیش بهعنوان یکی از
مفاهیم اصیل زی طلبگی ،به شکل
بسیار قوی مورد توجه علما و سلف
صالح بهعنوان یکی از مصادیق زی
طلبگی بوده و بسیاری از ایشان در
شرایط بسیار سخت و طاقتفرسا،
زاهدانه موتور محرکه حوزههای علمیه
بودهاند .اما امروزه و باالخص بعد از
انقالب اسالمی مدارس علمیهای که
در گذشته طالب با شرایط طاقتفرسا
در آن مشغول به درس بودند ،مجهز به
کولرگازی ،اینترنت ،سلفسرویس و
ً
سایر امکانات شده و اساسا سبک زندگی
طلبگی در بسیاری از حوزهها از جمله
ارتباط با حوزه تکنولوژی دگرگون شده
و حتی بر اساس برخی پژوهشهای
صورتگرفته «طالب نسبت به پدیده
تکنولوژی بسیار باز هستند و حتی بهنظر
میرسد در استقبال از تکنولوژی و استفاده
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از جنبههایی از آن نسبت به دانشگاهها
نیز جلوتر هستند»(.سلیمانیه)۱۳۹۳ :
در این فضا از جمله موضوعاتی که
طی ماههای گذشته در حوزه زی طلبگی
ـ و با رشد تکنولوژی رسانه در فضای
مجازی و شبکههای اجتماعی ـ چالش
برانگیز شده ،حضور طالب در فضای
مجازی است .مهمتر آنکه طالب در
کنار انگیزههایی همچون تبلیغ دین،
شناساندن سبک زندگی روحانیت به
مردم و سایر انگیزهها برای حضور در
در فرهنگ سلبریتیها
اصالت با مشهوربودن و
ً
دیدهشدن است و آنها معموال
در زمینههای موسیقی ،ورزش،
رسانه و سیاست و… دارای
محبوبیت هستند و فضای
مجازی یکی از بسترهای مناسب
برای این فرهنگ است.
این فضا ،خود از این فضا تأثیراتی گرفته
و دچار چالشهایی میشوند .یکی از
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نیاز به دیده و تائیدشدن را نشان میدهد.
با اغماض نظر از علتها و دالیل این
رفتارها باید دید آیا این مسأله با روندی
که از سوی بزرگان در گذشته پیگیری
شده است منافات دارد یا خیر؟ باید دید
آیا گفتوگوها و منازعات آینده حوزویان

منابع و مآخذ

چهبسا شخصیتهای
حوزوی که کتابهایشان را
بهصورت ناشناس منتشر کرده و
تنها هدفشان ترویج و تبلیغ دین
بوده است .اما این روند در بین
برخی از طالب جوان فعال در
فضای مجازی تداوم نیافته.

رحمانی ،جبار« ،زی طلبگی :از زندگی تا سبک
زندگی انسان حوزوی» ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی
ایران ،دوره ششم ،شماره  ۲تابستان .۱۳۹۲
عالم زاده نوری ،محمد ،درآمدی بر زی طلبگی،
نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
سلیمانیه ،مهدی ،مصاحبه با سایت شفقنا ،سه شنبه
 ۲۰خرداد .۱۳۹۳

57

Mobahesat.ir

بودند و در صورت احساس تکلیف،
به این حوزه ورود میکردند و چهبسا
شخصیتهای حوزوی که کتابهایشان
را بهصورت ناشناس منتشر کرده و تنها
هدفشان ترویج و تبلیغ دین بوده است.
اما این روند در بین برخی از طالب جوان
فعال در فضای مجازی تداوم نیافته؛ چراکه
رفتارهایشان در فضای مجازی مبین نوعی

در زمینه زی طلبگی این چالش را مرتبط
با عناصر ذاتی و گوهری زی طلبگی
قلمداد و و در نهایت مواجهه جدیتری
با این پدیده خواهد شد؟ یا با تن دادن
به شرایط و اقتضائاتی که سلبریتیها در
فضای مجازی به وجود آوردهاند ،تفسیری
از زی طلبگی همسو با اینگونه رفتارها
ارائه خواهد گردید؟ در نهایت به نظر
میرسد یکی از راهبردهای بلندمدت
در این حوزه میتواند تهیه مرامنامهها و
منشورهای اخالقی روحانیت در زمینه
زی طلبگی و تعیین حدود و ثغور این
مفهوم با رویکردی با ضمانت اجرائی
باال باشد.
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این چالشها که طی ماههای گذشته در
خصوص آن مجادالتی صورت گرفته
تصاویر و رفتارهایی است که برخی از
طالب در این فضا از خود به نمایش
میگذارند؛ رفتارهایی که بیشتر به
رفتارهای سلبریتیها نزدیک است .در
فرهنگ سلبریتیها اصالت با مشهور
ً
بودن و دیدهشدن است و آنها معموال
در زمینههای موسیقی ،ورزش ،رسانه و
سیاست و… دارای محبوبیت هستند و
فضای مجازی یکی از بسترهای مناسب
برای این فرهنگ است .اما گسترش این
فرهنگ در بین طالب و انتشار تصاویر و
رفتارها و رویههای خاص از سوی صنف
حوزویان مشابه با رفتارهای سلبریتیها،
به اعتقاد برخی با مفهوم زی طلبگی
ناسازگار است.
در گذشته و در بین سلف صالح تالش
بر گمنامی و مشهورنشدن بود و چهبسا
بزرگانی از شخصیتهای حوزوی از
شیخ انصاری گرفته تا میرزای شیرازی
و بزرگان بعد از انقالب که به نحوی از
انحا از مرجعیت و عناوین حوزوی گریزان

پرونده ویژه زی طلبگی

اقتصاد اسالمی و کارکرد کالمی
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چگونه اقتصاد در اسالم مسأله

شد؟

مسأله اقتصاد در جهان اسالم
بیش از آنکه یک دغدغه علمی متناظر با
امر اقتصادی باشد ،یک امر ایدئولوژیک
بود و فقها و علمای اسالمی تالش
کردند تا ضمن مرزبندی سیاسی
ایدئولوژیک با دو جریان سوسیالیستی
و لیبرالیستی ،موضع اسالم را به عنوان
طرح سومی بیان دارند.
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را درک میکرد و در بررسیهای خود آن را
مد نظر قرار میداد ،فقها بر این باور بودند
که تغییر فرماسیونهای اقتصادی تأثیری
بر قواعد فقهی به مثابه قوانین اقتصادی
سامانبخش فعالیت فرد مؤمن ندارد .اما
هنگامی که جهان اسالم با غرب روبهرو شد،
بهویژه با گسترش اندیشههای سوسیالیستی
و مارکسیستی ،علما و حوزویان با اقتصاد
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انسان همچون هر موجود زنده دیگری دو
نیاز و ویژگی ذاتی دارد که عبارتند از تالش
برای بقاء خود و بقاء نوع .در رهگذر تأمین
این دو نیاز اساسی ،تالش برای تهیه غذا،
پوشاک ،مسکن و اسباب و لوازم مادی
دیگر از ابتداییترین و مهمترین نیازهای
آدمی بوده و خواهد بود .در این چارچوب،
اسالم به عنوان یک دین سامانبخش زندگی
و جامعه در راستای رستگاری جاودانه انسان،
به مسائل اقتصادی در قالب احکام فقهی
پرداخته است .فقه اسالمی به دو بخش
عبادات و معامالت تقسیم میشود .در هر
دو بخش فقهی ،تالش فقیه و مقلد در کشف
حکم و عمل به آن در غایت خود ،کسب
رضایت خداوند است .بنابراین اقتصاد اگر
چه در قالب یکی از دو بخش اساسی فقه
و در ذیل احکام مربوط به معامالت مورد
توجه فقیه قرار میگیرد ،اما هیچگاه بهعنوان
یک علم مستقل مطرح نبوده است و فقها
علیرغم توجه به جزئیات مباحث فقهی
در بخش معامالت ،هیچگاه در پی ارائه
یک چارچوب نظری و کلی در باب اقتصاد
مانند آنچه در غرب رخ داده است ،نبودند.

در مقابل ،علم اقتصاد در برخورد با
تحوالت اقتصادی اجتماعی ناشی از انقالب
صنعتی پدید آمد و در پی توضیح ،تفسیر
و تبیین امر واقع بود .این علم در تالش بود
تا اقتصاد را در کلیت خود فهم و قوانینش
را کشف کند .در حالی که علم اقتصاد
غربی پویایی زندگی و فعالیت اقتصادی

بهعنوان یک امر مستحدثه برخورد کردند.
در واقع آنان بیش از آنکه نگران تغییرات
اقتصادی جوامع خود باشند ،در رویارویی و
تقابل با اندیشههای سوسیالیستی و لیبرالیستی
بهعنوان دو ایدئولوژی رقیب ،نگران تحوالت
اجتماعی و انحرافات فکری و عقیدتی
جامعه بودند و با طرح اقتصاد اسالمی به
مرزبندی با علم اقتصاد سیاسی پرداختند.
از این رو مسأله اقتصاد در جهان اسالم
بیش از آنکه یک دغدغه علمی متناظر با امر
اقتصادی باشد ،یک امر ایدئولوژیک بود و
فقها و علمای اسالمی تالش کردند تا ضمن
مرزبندی سیاسی ایدئولوژیک با دو جریان
سوسیالیستی و لیبرالیستی ،موضع اسالم را به
عنوان طرح سومی بیان دارند؛ طرحی که در
بیانی نظری و فارغ از توجه به امر واقع ،هیچ
نسبت مستقیمی با تحوالت اقتصادی در جهان
اسالم نداشت .البته علما در ابتدا تالش کردند
تا با تأکید و تکیه بر قوانین و قواعد فقه سنتی در
مقابل تحوالت جدید واکنش نشان دهند (نظیر
فتوای تحریم تنباکو به وسیله میرزای شیرازی)؛
اما پس از آن دریافتند که برای مواجهه با رقبا
باید طرحی نو دراندازند .علمایی مانند سید
محمدباقر صدر ،سید محمود طالقانی ،سید
محمد حسینی بهشتی و مرتضی مطهری هر
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یک کوشیدند تا در چارچوب سنت اسالمی
به این پرسش که نسبت اقتصاد اسالمی با
اقتصاد لیبرالیستی و سوسیالیستی چیست،
پاسخ مناسبی بدهند.
از همین جا دومین ویژگی علم جدید
التأسیس اقتصاد اسالمی رخ مینماید؛
در حالی که علم اقتصاد سیاسی غربی
ناظر به امر واقع بود ،علم اقتصاد اسالمی
همچون دیگر علوم اسالمی متنمحور بود؛
یعنی علما در تالش برای مواجهه با علم
اقتصاد سیاسی غربی بهجای رجوع به امر
واقع و فهم قوانین و قواعد جاری و ساری
در آن ،تالش کردند تا قواعد این علم را
از درون منابع اسالمی نظیر قرآن ،سنت
و حدیث کشف و استخراج نمایند .در
مجموع میتوان گفت علم اقتصاد اسالمی
در تاریخ معاصر همان کارکرد و ویژگیهای
علم کالم در قرون میانه را دارد؛ و تفاوت علم
اقتصاد اسالمی با علم اقتصاد سیاسی شبیه
تفاوت علم کالم و فلسفه است .با این همه
تفاوتهای آشکاری در بین تفکرات علما
در حوزه اقتصاد اسالمی مشاهده میشود
که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
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«اقتصادنا»ی صدر؛ صدر اقتصاد اسالمی
«اقتصادنا» نوشته سید محمدباقر صدر،
اولین و مهمترین کتابی است که بیش از
نیمقرن پیش در حوزه اقتصاد اسالمی نوشته
شده است .کتاب از سه بخش تشکیل
شده؛ در بخشهای اول و دوم مؤلف به
نقد نظام سرمایهداری و سوسیالیسم و

در بخش سوم به تبیین و تشریح اقتصاد
اسالمی میپردازد .هدف از نگارش این
کتاب چه بوده؟ آیا شهید صدر در پی آن بود
تا علم اقتصاد سومی در مقابل علم اقتصاد
سرمایهداری و سوسیالیستی ارائه کند؟
صدر به صراحت مسأله وجود یا

اقتصاد اسالمی و کارکرد کالمی
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ادعای تولید یک علم اقتصاد اسالمی
را رد میکند و میگوید چنین علمی در
اسالم وجود ندارد و او هم در پی تولید آن
نیست؛ بلکه از سیستم اقتصاد اسالمی
در تقابل با سیستم اقتصاد سرمایهداری
و سوسیالیستی سخن میگوید؛ سپس
از منظر تاریخی اقتصادنا
واکنشی بود در برابر رشد
فزاینده مارکسیسم در کشورهای
ً
اسالمی؛ تقریبا یک سوم کتاب
در رد و نقد مارکسیسم است
و تنها بخش اندکی از کتاب به
اقتصاد سرمایهداری اختصاص
یافته است .در این بخش
اندک نیز در جای جای اثر از
مارکسیسم یاد میشود و اقتصاد
سرمایهداری بهصورت علمی
مورد نقد قرار نمیگیرد.
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با نقد دو رویکرد پیشین در پی ارائه
رویکرد اقتصاد اسالمی بر میآید.
از منظر تاریخی اقتصادنا واکنشی بود در

برابر رشد فزاینده مارکسیسم در کشورهای
ً
اسالمی؛ تقریبا یک سوم کتاب در رد و
نقد مارکسیسم است و تنها بخش اندکی
از کتاب به اقتصاد سرمایهداری اختصاص
یافته است .در این بخش اندک نیز در
جای جای اثر از مارکسیسم یاد میشود
و اقتصاد سرمایهداری بهصورت علمی
ً
مورد نقد قرار نمیگیرد .اصوال شهید
صدر معتقد است اقتصاد سرمایهداری
صورت علمی ندارد و بیشتر متکی
به نوعی سیستم اقتصادی است .وی
علم اقتصاد سیاسی مارکسیستی را نیز
به سیستم حاکم بر بلوک شرق تقلیل
میدهد و آن را نمود عینی علم اقتصاد
سیاسی مارکسیستی میداند .او با این
تقلیل و سادهسازی ،دوگانه سرمایهداری
ـ سوسیالیستی را شکل میدهد تا در
مقابلش اقتصاد اسالمی را ارائه کند.
صدر از یک سیستم ناموجود اقتصادی
در برابر دو سیستم اقتصادی موجود
ً
سخن میگوید و با امر ناموجود و صرفا
نظری به مقابله با اموری میپردازد که
در عمل درگیر مسائل اجرایی هستند.

ً
مسأله دقیقا همینجاست؛ آیا مادامی
که اقتصاد اسالمی هم چون دو سیستم
دیگر به اجرا در نیامده و نقاط قوت و
ضعفش آشکار نشده میتوان آن را با دو
سیستمی که درگیر عمل هستند مقایسه
کرد و حکم به برتری یکی بر دیگری داد؟
هر نظریهای در مقام عمل محدودیتهایی
دارد و شکل ناب و خالص نظریههای
اقتصادی و سیاسی در عالم واقع شاید
هیچگاه ممکن نباشد .بنابراین مقایسه
سیستمهای درگیر با محدودیتهای عالم
ً
واقع با سیستمی که صرفا بیان تئوریک
و نظری آن را بنا کردهایم درست بهنظر
نمیرسد.
نقطه عزیمت هر دو سیستم اقتصادی
سرمایهداری و سوسیالیستی امر واقع
است .این دو سیستم و علم اقتصادی
سیاسی مدافع آنها از تحوالتی شروع
میکنند که در قرن هجدهم در اروپا
رخ داده و تفاوت آنها تنها در درک این
تحول و مسیر حرکت آن است؛ اما اقتصاد
اسالمی مورد نظر صدر بهنظر میرسد هیچ
التفاتی به تحوالت جهان معاصر ندارد.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

وی تالش میکند تا با ریشهیابی دو سیستم
صدر معتقد بود هر دو
سیستم اقتصادی (سرمایهداری
و سوسیالیستی) بر تمایالت
خودخواهانه انسان بنا شده
است؛ یکی جانب فرد پیروز
را میگیرد و دیگری جانب فرد
بازنده را؛ لیکن در مقام اجرا
نتوانستهاند آن خلوص مورد
ادعای خود را حفظ کنند و هر یک
بخشی از سیستم مقابل را جذب
کرده است.
اقتصادی سرمایهداری و سوسیالیستی
در نوعی از انسانشناسی و تقابل آن با
انسانشناسی اسالمی برای نظام اقتصاد
اسالمی پیشنهادی خود به عنوان یک بدیل
کارآمد و جامع تأییدی بیاید .صدر معتقد
بود هر دو سیستم اقتصادی بر تمایالت
خودخواهانه انسان بنا شده است؛ یکی
جانب فرد پیروز را میگیرد و دیگری
جانب فرد بازنده را؛ لیکن در مقام اجرا
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نتوانستهاند آن خلوص مورد ادعای خود
را حفظ کنند و هر یک بخشی از سیستم
مقابل را جذب کرده است؛ اما اقتصاد
اسالمی بی آنکه بخواهد تلفیقی از این
دو سیستم باشد ،با پذیرش انواع مالکیت
خصوصی ،عمومی و دولتی و تأکید بر
اخالق اسالمی قادر است نظام اقتصادی
را به بهترین شکل و شیوه سامان دهد.
شهید صدر از پرداختن به تأثیرات مخرب
اقتصاد سرمایهداری بر کشورهای جهان
سوم از جمله کشورهای اسالمی ـ که
نفوذش از یک قرن پیش آغاز شده بود
ً
و عمال زیست مسلمانانه را غیر ممکن
میکرد ـ چشم پوشید و به مقابله با
خطری پرداخت که خود را آلترناتیو
سرمایهداری معرفی میکرد (مارکسیسم)
و جز حضوری ایدئولوژیک ،در اقتصاد
جهان اسالم هیچ نمود عینی و خارجی
نداشت.
بیتوجهی به واقعیات پیرامونی و تالش
برای اثبات حقانیت زیست مسلمانانهای
که حاال دیگر نیست و سیستم اقتصادیای
که برای مدت کوتاهی در زمان حیات
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پیامبر(ص) در شبه جزیره عربستان برپا
شده بود ،خود بیانگر نوعی خودآگاهی
و تمایل بازگشت به گذشتهی در معرض
خطر بود که صدر سخنگوی آن بود .در این
میل بازگشت به گذشته ،نه قوانین اجتماعی
و اقتصادی ،بلکه امور اخالقی و تربیتی
در اولویت قرار میگرفت .شهید صدر
از مسلمانان میخواست تا با بازگشت به
اسالم به مثابه یک ایدئولوژی و با تأسیس
یک نظام سیاسی و مجموعه کاملی از
سیستمهای همبسته و مرتبط ،به تحقق
اقتصاد اسالمی کمک کنند تا در نهایت
شهید صدر از پرداختن به

تأثیرات مخرب اقتصاد سرمایهداری
بر کشورهای جهان سوم از جمله
کشورهای اسالمی چشم پوشید

و به مقابله با خطری پرداخت که

خود را آلترناتیو سرمایهداری معرفی
میکرد (مارکسیسم).

امکان زیست مسلمانانه محقق گردد.

اقتصاد اسالمی و کارکرد کالمی
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«پدر طالقانی» و اقتصادی که میخواست اسالمی باشد
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سید محمود عالیی طالقانی ملقب
به «ابوذر زمان» و «پدرطالقانی» از
علمای معاصر شیعه در مورد مسائل
مختلف سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
به تفکر و اظهار نظر پرداخته است .در
حالی که او بین معدود آثارش به مسأله
اقتصاد اسالمی به شکل ویژه و مستقلی
در یک کتاب با عنوان «اسالم و مالکیت»
پرداخته ،اما در کنار افکار سیاسی

اجتماعی وی ،این موضوع کمتر مورد توجه
محققان و پژوهشگران قرار گرفته است.
کتاب اسالم و مالکیت محصول دورانی
است که از حضور استعمار غرب در ایران
حدود یک قرن گذشته است .بنا به نظر
محققان ،در اثرهجوم غرب از دوره قاجار
پایههای اقتصاد سنتی و متزلزل ایران از هم
گسسته و با کودتای  ۲۸مرداد سال ۱۳۳۲
آخرین مقاومتها در راه رشد سرمایهداری

ملی در هم شکسته شد .ایران گرفتار یک
دولت رانتیر و سرمایهداری وابسته به غرب
شد .افکار مارکسیستی که از اواسط دوران
قاجار به ایران راه یافته بود بر اثر پیروزی
انقالب اکتبر  ۱۹۱۷و ذیل حمایتهای
اتحاد جماهیر شوروی به سرعت در حال
رشد و گسترش بود ،پس از کودتا به شدت
سرکوب و آرام آرام راه برای رشد نیروهای
مذهبی سیاسی باز شد.
حوزویان و نیروهای مذهبی در تالش
بودند تا به گفتمان بدیلی در برابر مارکسیسم
و سرمایهداری شکل دهند .علمای شیعه
در مقابل نفوذ سرمایهداری غرب با تأکید
و تمسک به قاعده «نفی سبیل» به مقابله
میپرداختند؛ اما در مقابل مارکسیسم،
ِ
مهمترین دغدغهشان نفی مالکیت خصوصی
بود که اسالم آن را پذیرفته و فقه در این حوزه
ً
گسترش بسیار یافته بود (و اصوال یکی از
ابتداییترین مسائل اختالفی بین شیعه و
سنی ماجرای فدک و بحث مشروعیت
مالکیت خصوصی بود) .بنابراین تالش
ً
علما برای رد مارکسیسم و احیانا جذب
پارههایی از آن تحت عنوان عدالت و

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

قسط که طالقانی با تأکید بر «حرمت
کنز» به آن میپردازد ،میتواند ناشی از
جاذبه افکار عدالتخواهانهای باشد که
مارکسیسم مروج آن بود؛ و گرنه اسالم با
اقتصاد مبتنی بر مالکیت خصوصی قرابت
بیشتری داشت.
طالقانی در چنین شرایطی با تأکید بر
فطریبودن اصل مالکیت ،ابتدا بر اصل
مالکیت خصوصی صحه گذاشت؛ سپس
به رد ادعای مارکسیسم در باب لغو مالکیت
خصوصی پرداخت .او عامل تضاد طبقاتی
را ،نه ناشی از اصل مالکیت خصوصی،
بلکه برخاسته از زیادهخواهی انسان
میداند و در تالش برای یافتن راهی برای
تعدیل این زیادهخواهی و حفظ همزمان
مالکیت خصوصی و عدالت اجتماعی
برمیآید .وی «کار» را مبنای ارزش مبادله
نمیداند؛ بلکه معتقد است ارزش مبادله
ناشی از دو امر مطلوبیت یا ارزش مصرفی
و کمیابی کاال است .این در حالی است
که علم اقتصاد سیاسی بین ارزش مصرفی
و ارزش مبادله تمایز میگذارد و معتقد
است ارزش مصرفی اگرچه شرط اولیه و
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اساسی هر مبادلهای است ،اما در لحظه
مبادله منظور نمیشود؛ زیرا فرض بر این
است که دو طرف مبادله به کاالهای یک
دیگر نیاز دارند که وارد مبادله شدهاند؛
تالش علما برای رد
ً
مارکسیسم و احیانا جذب
پارههایی از آن تحت عنوان
عدالت و قسط که طالقانی با
تأکید بر «حرمت کنز» به آن
میپردازد ،میتواند ناشی از
جاذبه افکار عدالتخواهانهای
باشد که مارکسیسم مروج آن
بود؛ و گرنه اسالم با اقتصاد
مبتنی بر مالکیت خصوصی
قرابت بیشتری داشت.
پس باید عامل دیگری را در تعیین ارزش
مبادله دخیل دانست .مسأله کمیابی هم
علیرغم اینکه میتواند بر ارزش اسمی اثر
بگذارد ـ که ناشی از عدم تعادل بین عرضه
و تقاضا است ـ اما در یک مبادله مفروض
و با تأکید بر ارزش حقیقی ،عامل کمیابی
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نیز در نظر گرفته نمیشود و فرض برآن
است که هر دو کاال در این مورد از وضعیت
ً
مشابه برخوردار هستند؛ یا اصطالحا
بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار است.
طالقانی مانند صدر معتقد است احکام
فقهی در کنار تربیت اسالمی میتواند
تعارضات و تخاصمات طبقاتی ناشی از
سرمایهداری را بدون نیاز به لغو مالکیت
خصوصی حل کند .وی با احصای سه
طبقه سرمایهدار ،سپاهی و روحانی ،معتقد
است احکام اسالمی راه را بر رشد هرگونه
طبقه سرمایهدار میبندد .دفاع نیز بر همه
مسلمانان دارای شرایط خاص واجب
است و متخصصین در فن فرماندهی و
سپاهیگری محدودند و از امتیازات خاصی
برخوردار نیستند؛ بنابراین در نظام اسالمی،
نظامیان توان ویژهخواری ندارند .در باب
طبقه روحانی نیز ایشان پس از اشاره به
امتیازات طبقه روحانی در ادیان دیگر
مینویسد« :ولی روحانیت اسالم ـ به
خصوص شیعه ـ طبقه خاص و ممتاز به
امتیازات نفسانی و حقوقی و مالی نیست
و ادعای سرشت ملکوتی و سلطه الهی

اقتصاد اسالمی و کارکرد کالمی
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آیتالله بهشتی و طرح اقتصاد تعاونی

65

Mobahesat.ir

آیتالله سید محمد حسینی بهشتی،
ایدئولوگ انقالب اسالمی و یکی از
تأثیرگذارترین شخصیتها در تدوین
قانون اساسی جمهوری اسالمی بود.
وی به سبب تحصیالت دانشگاهی در

فلسفه و اقامت در آلمان ،بیش از همه
علمای همعصر خود با تفکرات غربی
آشنایی داشت .یکی از مباحثی که در
فضای سیاسی و فکری آن دههها مطرح
بود ،موضوع اقتصاد و عدالت اجتماعی

@Mobahesatmagz

خاصی ندارد .نشانه و صفت و مشخصه
روحانی اسالم فقط دو چیز است :عدالت
و قدرت اجتهاد .به مقیاس این دو صفت،
روحانیان مانند دیگر مسلمانان ،یا بیش از
آنها خود را محکوم احکام اسالم و پایبند
به تعالیم آن میدانند».
این تعریف از «طبقه» در نگاه طالقانی،
با تعریف علمی و جامعهشناسانه مفهوم
طبقه چندان منطبق نیست؛ زیرا در این
تعریف ،جز سرمایهداران ،نظامیان و
روحانیون طبقه محسوب نمیشوند.
همچنین نظامیان متعلق به بوروکراسی
ً
لشگری هستند و روحانیت اساسا یک
شأن است .همانطور که اشاره شد،
طالقانی فکر میکند با رعایت و اجرای
احکام فقهی و اسالمی ،نهتنها تضاد
طبقاتی شکل نمیگیرد ،بلکه وحدت و
هماهنگی بین طبقات برقرار میگردد.
در مجموع میتوان گفت علیرغم حسن
نیت و تسلط طالقانی به مباحث فقهی،
فقدان دانش اقتصادی و اجتماعی موجب
گردید تا نتواند به پرسشهای مستحدث
پاسخ درخوری دهد.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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ً
اقتصادی بود که عمدتا تفکرات چپ

ضمن پاسداری از مالکیت خصوصی،

نمیداند ،بلکه بر این باور است که افراد

آن را نمایندگی میکردند و علمای

راهی برای برقراری عدالت اقتصادی

را درگیر استثمار بزرگتری به نام استثمار

حوزوی در پی مقابله نظری و فکری

و اجتماعی بیابد .بهشتی با توجه به

دولتی میکند و ـ به اصطالح ـ مدل

با آن بودند.

شناخت عمیقش از فلسفه غرب تالش

بهشتی در حوزه مسائل اقتصادی

کرد تا در این حوزه ،از چارچوب رایج

با همان پرسشهایی روبهرو بود

فقه فاصله بگیرد و علیرغم وفاداریاش

که دیگر فقیهان پیش از او با آنها

به اصول و بنیانهای اسالمی فقهی در

روبهرو بودند؛ دوگانه سرمایهداری/

باب مشروعیت مالکیت خصوصی،

سوسیالیسم .چند دهه تالش فکری

در طرح مباحث اقتصادی راهی دیگر

و نظری از سوی علمایی نظیر صدر و

بپیماید .او با پذیرش اولویت کار بر

آیتالله بهشتی با توجه
به شناخت عمیقش از فلسفه
غرب تالش کرد تا در این حوزه،
از چارچوب رایج فقه فاصله
بگیرد و علیرغم وفاداریاش به
اصول و بنیانهای اسالمی فقهی
در باب مشروعیت مالکیت
خصوصی ،در طرح مباحث
اقتصادی راهی دیگر بپیماید.

سرمایه و باور به این که آن چه تولید سود
میکند کار است ،نه سرمایه ،معتقد بود

شهید بهشتی ضمن
پذیرش اصل مالکیت خصوصی
معتقد است باید سرمایه کافی
در اختیار همه افرادی که دارای
نیروی کار هستند قرار بگیرد تا
هیچ صاحب سرمایهای نتواند
فردی را به دلیل عدم دسترسی
به سرمایه و ابزار تولید مورد
استثمار قرار دهد.

سرمایه از آن جهت که سرمایه است
نمیتواند سود داشته باشد؛ یعنی سود

اتحاد جماهیر شوروی با حذف طبقات

و ارزش فقط و فقط مربوط به کار است

قبلی طبقه جدیدی ایجاد کرده است.

و بس؛ سرمایه به هیچ شکل نمیتواند

بدین منظور بهشتی در جهت حذف

تولید سود کند .با این همه او با انتقاد

سرمایهداری و همزمان گریز از استبداد

از الگوی اقتصادی مارکسیستی مورد

دولتی ،بر شیوه تعاونی تأکید و تکیه میکند

قبول حزب توده که در اتحاد جماهیر

و راه بدیل را تعاونی میداند و خواهان حذف

طالقانی درچارچوب نگاه فقهی باقی

شوروی تبلور مییافت ،آن را نهتنها

تدریجی نقش دولت در امور اقتصادی و

مانده بود؛ نگاهی که تالش میکرد

موجب رهایی فرد از استثمار طبقاتی

واگذاری تدریجی آن به بخش تعاونی است.
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شهید بهشتی ضمن پذیرش اصل مالکیت

این امکانات بهرهمند شوند.

شهید بهشتی از یک سو اصل مالکیت

خصوصی معتقد است باید سرمایه کافی

او براین باور بود که یکی از ویژگیهای

خصوصی را میپذیرد و از سوی دیگر

در اختیار همه افرادی که دارای نیروی

نظام سیاسی آینده ما ـ یعنی جمهوری

با دیدن نابرابریهای طبقاتی و اقتصادی

کار هستند قرار بگیرد تا هیچ صاحب

اسالمی ـ این خواهد بود که مانع استثمار

ضمن پذیرش رجحان کار بر سرمایه

سرمایهای نتواند فردی را به دلیل عدم
دسترسی به سرمایه و ابزار تولید مورد
استثمار قرار دهد.
او که مخالف استثمار انسان به وسیله
انسان در هر شکل و به هر نامی است،
جهاد در راه عدالت اقتصادی را مشروط به
این که تبدیل به هدف و بت نشود ،کاری
قربة الی الله میداند.
بهشتی همچنین گاه با دیدن نابرابریهای
اقتصادی و طبقاتی با تأکید بر احترام و
قبول اصل مالکیت خصوصی مشروع

آیتالله بهشتی براین
باور بود که یکی از ویژگیهای
نظام سیاسی آینده ما ـ یعنی
جمهوری اسالمی ـ این خواهد
بود که مانع استثمار انسان به
دست سرمایهداری داخلی یا
خارجی و کاپیتالیسم فردی،
طبقهای یا دولتی خواهد شد و با
هرگونه تبعیض طبقاتی و گروهی
و ناسیونالیستی مبارزه خواهد
کرد.

و رد اقتصاد دولتی و ناتوانیاش در حل

تالش میکند تا راهی برای خاتمه
استثمار و ایجاد برابری اقتصادی بیابد.
برای تحقق چنین امری او از شیوه حذف
تدریجی نابرابریهای اقتصادی دفاع و
حمایت میکند.
به نظر میرسد طرح اقتصاد تعاونی در
کنار طرح شوراهای طالقانی میتوانست
بدیل بینظیری در بین دو نظام سرمایهداری
و سوسیالیسم دولتی باشد که همزمان با
آموزههای اسالمی نیز تطابق دارد .عجیب
اینکه این دو طرح به سبب حضور طراحان
و نمایندگان اصلی آنها (طالقانی و

جمهوری اسالمی سیستم تازهای برقرار

یا دولتی خواهد شد و با هرگونه تبعیض

اساسی جمهوری اسالمی ایران شد؛ اما

سازد و همه تولیدات مصرفی را سر یک

طبقاتی و گروهی و ناسیونالیستی مبارزه

در مقام اجرا تاکنون با مشکالتی همراه

سفره بگذارد تا همه بهطور مساوی از

خواهد کرد .بنابراین میتوان گفت

بوده است.
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آنجا پیش میرود که پیشنهاد میکند

خارجی و کاپیتالیسم فردی ،طبقهای

اساسی جمهوری اسالمی ،وارد قانون

@Mobahesatmagz

نابرابریهای طبقاتی و اقتصادی تا

انسان به دست سرمایهداری داخلی یا

بهشتی) در اولین مجلس خبرگان قانون

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

منزل آخر؛ اقتصاد اسالمی با مطهری

آیتالله مرتضی مطهری در خانوادهای
ً
روحانی و اصالتا هراتی زاده شد .این عالم
حوزوی که از کودکی در سر هوای علوم
عقلی داشت ،چهار شاخه دانش فلسفه
صدرایی ،فلسفه غرب ،فقه اسالمی و
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قرآنگرایی را به خدمت گرفت تا به تبیین
و دفاع از گفتمان انقالب اسالمی بپردازد.
یکی از موضوعاتی که وی به تبیین و تشریح
آن در چارچوب گفتمان انقالب اسالمی
پرداخت مسأله اقتصاد بود.

نسخه مکتوب  -شماره 15

مطهری به صراحت اقتصاد را «یک
مسأله مستحدثه» میداند که فقها به آن
نپرداختهاند .او میپذیرد که اقتصاد در زندگی
بشر از جایگاه ویژهای برخوردار است؛
اما فروکاستن همه تحوالت اجتماعی و
تاریخی را به امر اقتصادی بهعنوان زیربنا
رد میکند و این نوع نگاه به انسان را تحقیر
بزرگی برای انسانیت میشمارد.
وی در تبیین نظام اقتصادی مورد نظر
خود در چارچوب اسالمی ،کار را نهتنها
سازنده انسان ،بلکه منشأ مالکیت نیز
میداند و میگوید بدون کار از ترکیب
طبیعت و سرمایه هیچ ثروتی تولید
ً
نخواهد شد .اما او کار را صرفا یکی از
عوامل مؤثر و تعیینکننده ارزش میداند
که خود در مقام کاال ،تابع قانون عرضه و
تقاضاست .مطهری معتقد است اساس
مالکیت یا فاعلی است یا غائی؛ یعنی یا
باید شیء مملوک از آن جهت مملوک
باشد که فعل و اثر شخص است ،یا انسانی
که آن شیء را به وجود آورده هدفش این
بوده که این ثروت به شخص معینی تعلق
گیرد .او میگوید هر «کاری» به نوعی

اقتصاد اسالمی و کارکرد کالمی
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مطهری« ،فرد» را محصول
اجتماع میداند و برای اجتماع
بر «فرد» حقی قائل میشود .او
که پیشتر با تکیه بر فقه ،زمین را از
ثروتهای عمومی شمرده بود ،با
تعمیم آن« ،ماشین» و «محصول
ماشین» را نیز از دایره مالکیت
شخصی و خصوصی خارج میکند
و معتقد است از آنجا که ماشین
نهتنها محصول نبوغ و شعور
افراد ،بلکه «مظهر تکامل اجتماع
بشری» است ،بنابراین بیش از آنکه
به سرمایهدار تعلق داشته باشد به
اجتماع تعلق دارد.

@Mobahesatmagz

باید بر روی مادهای انجام گیرد که در
طبیعت است و چون طبیعت متعلق به
همه است ،فرد تنها به میزان «کاری» که
انجام داده حق بهرهمندی دارد؛ ضمن
این که حق «اسراف و تبذیر و هرگونه
استفاده نامشروع از مالش» را ندارد.
از سوی دیگر مطهری« ،فرد» را محصول
اجتماع میداند و برای اجتماع بر «فرد»
حقی قائل میشود .او که پیشتر با تکیه بر
فقه ،زمین را از ثروتهای عمومی شمرده
بود ،با تعمیم آن« ،ماشین» و «محصول
ماشین» را نیز از دایره مالکیت شخصی و
خصوصی خارج میکند و معتقد است از
آنجا که ماشین نهتنها محصول نبوغ و شعور
افراد ،بلکه «مظهر تکامل اجتماع بشری»
است ،بنابراین بیش از آنکه به سرمایهدار
تعلق داشته باشد به اجتماع تعلق دارد.
از این رو او در تبیین نظام اقتصادی جدید،
اساس آن را نه «کار» ،بلکه ماشینیسم
میداند و معتقد است آنچه به اقتصاد
جدید صورتی نو بخشیده ،تملک ماشین
از سوی افرادی است که در خلق و اختراع
آن نقشی نداشتند و ماشین میتواند

جانشین انسان در فرآیند تولید گردد.
وی در نهایت به این جمعبندی
میرسد که «اسالم مالکیت فردی و
شخصی را در سرمایههای طبیعی و
صناعی نمیپذیرد و مالکیت را در
این امور عمومی میداند؛ ولی اسالم
مالکیت اشتراکی کار را نیز نمیپذیرد».

یکی از ویژگیهای شهید مطهری در نقد
سوسیالیسم و مارکسیسم ،استناد وی به
آثار دست دوم و منابع ناکافی است؛
امری که در سراسر نقد وی از مارکسیسم
ـ بهویژه مسأله ارزش کار بهعنوان اساس
ارزش مبادله ـ به وضوح نمایان است.
به همین دلیل بهنظر میرسد مطهری
نسبت به برخی مفاهیم در این حوزه و
نیز حوزهی اقتصاد سیاسی اطالع دقیقی
نداشته؛ مانند تفاوت ارزش مبادله (که
ً
بنا به تعریف مبنایش مقدار کار مجموعا
الزم اجتماعی است) و ارزش اسمی (که
در جریان عرضه و تقاضا در بازار تعیین
میشود) .این موضوع باعث میشود
تا وی در تحلیل مبنای ارزش مبادله،
علیرغم دقت و تالش فراوان ،دچار
خطا و اشتباه شود.
مطهری در حالی که اقتصاد دولتی
حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی سابق
را مورد نقد قرار میدهد و معتقد است
بین نزولخواری فرد و نزولخواری
دولت تفاوتی وجود ندارد ،هنگامی
که به بحث ربا میرسد برای حل

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

به باور شهید مطهری،
اساس مالکیت یا فاعلی است یا
غائی؛ یعنی یا باید شیء مملوک
از آن جهت مملوک باشد که فعل
و اثر شخص است ،یا انسانی
که آن شیء را به وجود آورده
هدفش این بوده که این ثروت به
شخص معینی تعلق گیرد.
مسأله ربا در نظام بانکی ،دولتیشدن
بانکها را مطرح میکند و تالش
میکند ثابت کند با انتقال بانکها به
دولت در باب ربا «القای خصوصیت»
رخ میدهد و دیگر ظلم محسوب
نمیشود .او با انتقادات تند از نظام
اقتصادی مارکسیستی ـ بهویژه از نوع
دولتی آن ـ شروع میکند و این شیوه
را ازبینبرندهی انگیزه کار و تالش
بیشتر میداند؛ اما آرامآرام با واگذاری
یکایک نقشهای اقتصادی به دولت
با این استدالل که دولت «مظهر اراده
و مصالح ملت است» ،به شدت به
نظام اقتصاد دولتی نزدیک میشود.
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کالم آخر
جوامع اسالمی در دوره معاصر با دو مهاجم
روبهرو شدند؛ یکی ابعاد مادی زندگی آنان
را تهدید میکرد و دیگری ابعاد فکری و
معنوی آنان را هدف گرفته بود .سرمایهداری
ً
که ظاهرا با اندیشهها و باورهای مسلمانان
مخالفتی نشان نمیداد و در راه افزایش
ثروت خویش و استثمار کشورهای اسالمی،
اقتصاد سنتی آنها را در معرض نابودی قرار
داده بود و بر فقر و فالک و تنش بین آنان
میافزود و سوسیالیسم که با وعده رهایی
و برپایی عدالت در هیأتی ایدئولوژیک،
باورها و افکار مسلمانان را نشانه رفته بود.
در چنین شرایطی علما ابتدا در درون
چارچوبهای سنتی فقه به مقابله با این دو
رقیب پرداختند؛ سپس چنانکه در بررسی
افکار و آرای بهشتی و مطهری دیدیم ،آنان
با پذیرش این امر که اصل مسأله اقتصاد
سرمایهداری یک امر مستحدث است که در
فقه ما به آن پرداخته نشده ،ضمن وفاداری به
اصول اولیه اسالم تالش کردند صورتبندی
جدیدی از مفهوم اقتصاد اسالمی ارائه
کنند .این صورتبندی جدید با نقد و رد دو

نسخه مکتوب  -شماره 15

مکتب رقیب ،شق سومی را مطرح میکرد
که ضمن بهرهمندی از محاسن دو مکتب
رقیب ،از معایب آن دو ّ
بری بود؛ مکتبی
که در تالش بود هم مالکیت شخصی
را حفظ کند و هم عدالت و قسط را در
کانون توجه خود قرار دهد .ویژگیهای این
تالش تئوریک بر اصول زیر بنا شده بود:
 .۱بهرهمندی از منابع ترجمهای دست دوم و
ً
عمدتا ناقص ،از مبانی فکری سرمایهداری
علمای حوزوی اگرچه از
علوم و دانشهای اسالمی بهرهمند
بودند و خطر حضور استعماری
غرب ،بهویژه سوسیالیسم را درک
ً
میکردند ،اما عمدتا به مباحث
اقتصادی پیرامونی خود توجه چندانی
نداشتند و بهجای جستوجو برای
یافتن راه حلی برای معضالت
پیرامونی ،درگیر نبردی نظری و
ایدئولوژیک با رقبا شدند.
و بهویژه سوسیالیسم که قرار بود مورد نقد
آنان قرار گیرد( .در این میان بهشتی یک
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میتوان گفت اقتصاد
اسالمی در عصر حاضر همان
کارکردی را داشت که در قرون
گذشته علم کالم اسالمی در
برخورد با افکار و عقاید فلسفی
غیر اسالمی داشت و با حذف
رقیب در عرصه ایدئولوژیک و
فضای سیاسی ،بحث اقتصاد
اسالمی نیز از دستور کار علما
خارج شد و در بین علمای حوزوی
کمتر مورد توجه قرار گرفت.
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وابسته ایران و راه برونرفت آن نپرداختند.
 .۳متنمحور بودن پژوهشها؛ علمای
حوزوی طبق سنت مألوف حوزه ،در برخورد
با اقتصاد بهعنوان یک امر مستحدث که حیات
مادی و معنوی آنان را تهدید میکرد و در

@Mobahesatmagz

استثنا محسوب میشود)؛ این ضعف
موجب گردید تا نقد این عالمان بیشتر نقدی
بر آثار دست دوم باشد و به کنه مسأله راه
نیابد و چهبسا همراه با خطا و اشتباه باشد؛
چنانکه پیشتر به برخی موارد اشاره شد.
 .۲جدال نظری و نادیده گرفتن مشکالت
اقتصادی اجتماعی پیرامونی؛ جهان اسالم
حتی پیش از حضور استعماری غرب در
ابعاد مختلف اقتصادی اجتماعی وضعیت
رضایتبخشی نداشت .اما با حضور استعمار
غرب بر بحرانهای اقتصادی اجتماعی این
جوامع افزوده شد .مواجهه با غرب و تجدد
نهتنها پرسشهای نظری جدیدی را پیش
روی آنان گذاشته بود ،بلکه بر پیچیدگی
مشکالت و معضالت آنان افزوده بود که
حل آنها نیازمند پژوهشها و تأمالت
بسیار بود و یاری مجموعهای از علوم عصر
جدید را میطلبید .علمای حوزوی اگرچه
از علوم و دانشهای اسالمی بهرهمند بودند
و خطر حضور استعماری غرب ،بهویژه
ً
سوسیالیسم را درک میکردند ،اما عمدتا
به مباحث اقتصادی پیرامونی خود توجه
چندانی نداشتند و بهجای جستوجو برای

یافتن راه حلی برای معضالت پیرامونی،
درگیر نبردی نظری و ایدئولوژیک با رقبا
شدند .حتی افرادی نظیر بهشتی و مطهری
که خود را در آستانه برپایی یک نظام اسالمی
نقشآفرین میدیدند به مسائل بغرنج اقتصاد

جهت یافتن راه حل مناسبی برای مقابله با آن،
بهجای رجوع به امر واقع ،در محدوده متون
اسالمی به جستوجوی راه حل پرداختند.
در واقع هدف علمای اسالمی اثبات درستی
چیزی بود که به آن باور داشتند؛ و این از
جمله ویژگیهای علم کالم است .در علم
کالم ،متکلم در پی درک و دریافت حقیقت
نیست؛ بلکه تالش میکند حقانیت امری
را که باور دارد اثبات کند .به همین دلیل
همچنانکه علم کالم علمی جدلی است،
اقتصاد اسالمی نیز علمی جدلی است که
با نفی رقیب به اثبات خود میرسد.
درمجموع ،آنچه در جهان اسالم بهعنوان
اقتصاد اسالمی طرح شد ،بیش از آنکه برخاسته
از دغدغهای اقتصادی باشد ،برخاسته از نگاهی
ایدئولوژیک بود .از این رو میتوان گفت اقتصاد
اسالمی در عصر حاضر همان کارکردی را
داشت که در قرون گذشته علم کالم اسالمی
در برخورد با افکار و عقاید فلسفی غیر اسالمی
داشت و با حذف رقیب در عرصه ایدئولوژیک
و فضای سیاسی ،بحث اقتصاد اسالمی نیز از
دستور کار علما خارج شد و در بین علمای
حوزوی کمتر مورد توجه قرار گرفت.

نقد تلقی پوزیتیویستی از علم مدرن؛ درآمدی بر مکاتب علمشناسی فلسفی
ماهیت علوم انسانی مدرن
درآمدی بر روش مطالعات روایی شیعی
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علم و اجتهاد

نقد تلقی پوزیتیویستی از
علم مدرن؛ درآمدی بر
مکاتب علمشناسی فلسفی
فقدان آشنایی ما با تاریخ علم و همچنین رویکردهای
متأخری نظیر جامعهشناسی علم ،امکان فهم درست از
علم مدرن و به تبع نقد آن را از ما سلب نموده است .دکتر
سعید زیباکالم در سومین دورهی طرح ملی نخبگان
علوم انسانی کوشید تا طرحی اجمالی از ریشۀ تکوین
فلسفۀ علم و تاریخ علم را ترسیم کند.
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مقدمه
دکتر زیباکالم پس از ایضاح مفهومی
اولیه و اشاره به اینکه مرادش از علم،
علم طبیعی و نه معرفت[ ]۱است ،به
سابقۀ تاریخی حوزۀ فلسفۀ علم اشاره
میکند .او با اشاره به اینکه بحثهای
مربوط به فلسفۀ علم ،در حدود یکصد
سال گذشته در غرب صورت گرفته و
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یکی از مهمترین دستاوردهای دنیای
مدرن که پس از آشنایی ما مسلمانان ایرانی
با مدرنیته تأثیر شدیدی بر زندگیمان
گذاشته ،علم و تکنولوژی مدرن است.
ً
با این حال تقریبا نیمی از دورۀ آشنایی
ما با علم و تکنولوژی مدرن بدون توجه
به فلسفۀ علم سپری شد و در ادامه نیز
آشنایی ما با فلسفۀ علم مدرن ،باالخص
فلسفۀ علوم طبیعی مدرن ،بهشکل ناقص و
ً
عمدتا در کشاکش رد یا طرد رویکردهای
پوزیتیویستی از علم همراه بود .در این
میان ترجمۀ کتاب چیستی علم از «آلن

فرانسیس چالمرز» توسط دکتر «سعید
زیباکالم» ،بهعنوان نقطۀ عطفی در آشنایی
ایرانیان با علم جدید محسوب میشود.
علیرغم این تحوالت ،این آشنایی هنوز
به شدت ناقص بوده و فقدان آشنایی ما
با «تاریخ علم» ،بهعنوان رشتۀ همراه
با فلسفۀ علم و همچنین رویکردهای
متأخری نظیر «جامعهشناسی علم»،
امکان فهم درست از علم مدرن و به
تبع نقد آن را از ما سلب نموده است.
دکتر سعید زیباکالم در سومین دورۀ
طرح ملی نخبگان علوم انسانی با اشاره

به نکتۀ فوق ،کوشید تا طرحی اجمالی
از ریشۀ تکوین فلسفۀ علم و تاریخ علم
را ترسیم کند.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

البته در ایران ناشناخته است ،کوشید تا
بنیانهای شکلگیری این رشتۀ علمی را
در قرون هفده و هجده و نوزده پیگیری
کند« .اگر به قرنهای  ۱۸و  ۱۹میالدی
بنگرید حوزهای به نام فلسفه علم پیدا
نمیکنید .بحثهای مربوط به فلسفۀ
سیاست ،فلسفۀ دین ،ماوراءالطبیعه و
معرفتشناسی ،بهویژه از قرن هفدهم
و از دکارت به این سو دیده میشود؛
اما فلسفه علم و روششناسی علم
مورد توجه نیست .بهطور مشخص،
نه رشتهای با این عنوان وجود دارد و نه
اسباب و اثاثیه و محتوایی که در ذیل
آن قرار گیرد».
دکتر زیباکالم در بررسی تحوالت
علمی مربوط به مدرنیته به تحوالت
سه قرن هفدهم ،هجدهم و نوزدهم
اشاره میکند .انقالب علمی[ ]۲در قرن
هفدهم ،جنبش روشنفکری[ ]۳در قرن
هجدهم و جنبش رومانتیسم[ ]۴در قرن
نوزدهم ،جنبشهایی فراگیر ،بنیانساز
و تمدنساز و ُپر از نظریهپرداز بودهاند
که بدون فهم آن ها امکان فهم درستی
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از مدرنیته میسر نخواهد شد .از میان
چهرههای متعدد این تحوالت که شامل
ُ
طیفی از ادبا ،فیلسوفان ،دانشمندان
فحول
و نظایر آن هاست ،میتوان به
ِ
انقالب علمی نظیر یوهان کپلر ،گالیلئو
گالیله ،رابرت بویل و نیوتن و در جنبش
جنبش روشنفکری قرن
هجده را میتوان نقطۀ شکلگیری
فلسفۀ علم و بسط و تحکیم
ساینتیزم معرفی نمود .جنبش
ً
رومانتیسم در قرن نوزدهم ،دقیقا
نقطۀ مقابل روشنفکری قرن
هجدهم است.
روشنفکری ،در اسکاتلند و بریتانیا
به آدام اسمیت ،آدام فرگوسون ،دیوید
هیوم ،در فرانسه شارل لوئی دو سکوندا
منتسکیو ،در سوئیس ژانژاک روسو و
در آلمان ایمانوئل کانت اشاره کرد .این
استاد دانشگاه ،اشارۀ مختصری به یک
تلقی اشتباه در میان فارسیزبانان نمود
و آن اینکه نطفۀ مدرنیته نه در رنسانس
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ـ که به معنای بازگشت است ـ بلکه در
جنبش روشنفکری قرن هجدهم بسته
َ
شد که بهدنبال افکندن طرحی نو در عالم
و ایجاد گسست با گذشته بود.
در همین جنبش روشنفکری است که
«علم به معنای اخص بر مسند قبول و
مرجعیت قرار گرفت و اسوه و الگو برای
همۀ معرفتها ،چه دینی ،چه غیر دینی ،چه
هنری و چه اجتماعی و چه فلسفی شد…
معیار تمییز علم از غیر علم در اینجا بسته
میشود؛ زیرا علم بر مسند حقیقت نشسته
و بقیه معارف مشکوک ،مردود و مترود
میشوند .در پاسخ به اینکه چطور علم،
َ
حقایق را آشکار و پردههای عالم را کنار
میزند ،روششناسی متولد شد .فلسفۀ
علم نیز به توضیح این مسأله میپردازد که
چرا علم طبیعی بر مسند مرجعیت نشست.
بنابراین جنبش روشنفکری قرن هجده را
میتوان نقطۀ شکلگیری فلسفۀ علم و بسط
و تحکیم ساینتیزم معرفی نمود» .جنبش
ً
رومانتیسم در قرن نوزدهم ،دقیقا نقطۀ
مقابل روشنفکری قرن هجدهم است.
در قرن بیستم مهمترین جنبشی که
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در حوزۀ فلسفۀ علم فعالیت میکرد،
پوزیتیویستهای منطقی بودند که
موی رسالۀ منطقی
با بررسی مو به ِ
فلسفی ویتگنشتاین برای مدت
ـ
ِ
زیادی فلسفۀ علم را تحت سیطرۀ
خود گرفته بودند.
در قرن بیستم مهمترین
جنبشی که در حوزۀ فلسفۀ علم
فعالیت میکرد ،پوزیتیویستهای
موی
منطقی بودند که با بررسی مو به ِ
رسالۀ منطقی ـ فلسفی ویتگنشتاین
ِ
برای مدت زیادی فلسفۀ علم را
تحت سیطرۀ خود گرفته بودند.

میشود .این تاریخ علم است که فلسفۀ
علم را از پرواز در آسمان و سخنان انتزاعی
دور میکند و به روی زمین میآورد .با
این نگاه است که میتوانیم دریابیم که
بخش زیادی از نظریات و سخنان نیوتن
که اینشتاین او را بزرگترین دانشمند
همۀ اعصار مینامد ،ربطی به مشاهده
و آزمایش ندارد».
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پوزیتیویسم منطقی
دکتر زیباکالم در بررسی نقاط مهم
تحوالت علم ،در ابتدا به پوزیتیویسم
ً
اشاره میکند که عمدتا توسط جنبش
پوزیتیویسم منطقی در قرن بیستم شکل
گرفت« .بیان سادۀ پوزیتیویسم این است
ً
که اساسا علم با مشاهده آغاز میشود.
پس از اینکه گزارههای مشاهدتی شکل
گرفت ،با استفاده از تعمیم استقرایی،
به قوانین و نظریههای علمی میرسیم.
این قوانین و نظریهها جهانشمول و کلی
هستند» .دکتر زیباکالم مسألۀ مشهور
پوزیتیویسم را در آرای دیوید هیوم ،یکی
از فحول نهضت روشنفکری پیگیری

میکند« :اگر چهار هزار میلیارد مورد
فلز را حرارت دادیم و منبسط شوند ،چه
تضمین و توجیهی داریم که بتوانیم با یقین
و اطمینان بگوییم که برای دفعۀ بعد نیز
این مسأله تکرار میشود؟ به بیان دیگر
چه توجیهی داریم که تعداد زیادی از یک
چیزی که در گذشته به صورت محدود
تجربه شده ،بتوانیم قوانینی برای گذشته،
حال و آینده استنتاج کنیم؟ چه توجیهی
داریم که گذشته را به آینده تعمیم دهیم؟
بهعالوه وقتی با این تعمیم به علیت
دست مییابیم ،بازهم هیوم میپرسد
که این علیت را از کجا آوردهاید؟ ما که
علت را نمیبینیم؛ بلکه فقط فلز و منشاء
حرارت (آتش) را میبینیم؛ اما علت را
نمیبینیم« .چه کسی تا به حال علت را
دیده است؟ اینجا باز هیوم کلی درباره
علیت حرف دارد .جالب اینجاست
که از قرن هجدهم که هیوم مسأله و
معضله استقرا را مطرح کرده تا به امروز
هیچ فیلسوفی نه در غرب و نه جاهای
دیگر ،یک نفر پیدا نشده که بگوید گره
این معضل را باز کرده است».
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این جریانات بهتدریج در کنار تاریخ
علم ،منجر به شکلگیری دپارتمانهای
فلسفۀ علم گردیدند .این همراهی در ایران
بهدرستی درک نشده است« .فلسفه علم
وقتی از ابتدای انقالب ،وارد ایران شد،
بدون توجه به تاریخ علم مطرح شد؛
ً
در حالیکه در غرب ،این حوزه عمدتا
با عنوان فلسفه و تاریخ علم شناخته

علم و اجتهاد

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

دکتر زیباکالم برای توضیح بهتری از
معضله و مسألۀ پوزیتیویسم ،به توضیح
ردولف کارنپ اشاره میکند« :کارنپ
پرتأثیرترین ،نافذترین و تأثیرگذارترین
فیلسوف پوزیتویسم منطقی ،در کتاب
مدخلی بر فلسفۀ علم،[ ]۵با چشمپوشی
از استقرا میگوید که ما در فرایند
علم ،یک نظریه و یک قانون داریم.
با توجه به گزارهای که از دل آن نتیجه
میشود ،به مدد یک نظریه یا قانون
خاص ،یک نوع پیشبینی میکنیم.
همچنین میتوانیم بر این اساس این
نظریه ،دست به تجربه بزنیم و لذا ما
با دو گزارۀ منطقی و تجربی روبهرو
ً
ما اساسا نمیتوانیم
دربارۀ گزارههای مشاهدتی ساده
ِ
مشاهدات
حرفی بزنیم؛ زیرا تمام
ِ
ما گرانبار از باورها و نظریهها
هستند.
هستیم .کارنپ می گوید حتی اگر یک
میلیون بار ،پیشبینیهایی که میکنیم با
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مشاهدات تجربی و گزارههای مشاهدتی
ما همخوانی داشته باشد ،باز هم برای
اثبات نظریه یا قانون کفایت نمیکند.
مقصود او این نیست اگر یک میلیون
و پانصد هزار بار این تجربه را انجام
دهیم ،آن نظریه قابل اثبات است ،بلکه
ً
مقصود اصلی او این است که اساسا
نباید از اثبات حرفی بزنیم .او میگوید
ما نباید هرگز از اثبات حرف بزنیم».
ابطالگرایی
دکتر زیباکالم بر اساس سیری که در
ً
کتاب چیستی علم ،مخصوصا فصل
سوم (تقدم مشاهدات بر نظریه) ترسیم
شده است ،به مشحونبودن مشاهدات از
نظریهها اشاره میکند تا از این طریق به
ً
ابطالگرایی کارل پوپر برسد« .ما اساسا
مشاهدتی
نمیتوانیم دربارۀ گزارههای
ِ
مشاهدات
ساده حرفی بزنیم؛ زیرا تمام
ِ
ما گرانبار از باورها و نظریهها هستند».
این استاد دانشگاه با اشاره به مثالهایی از
مشاهدات متفاوت ما نسبت به پدیدههای
عینی ،مشحونبودن مشاهدات ما از
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نظریهها را تشریح و توضیح داد« .ما
همواره گرانبار از نظریههایی هستیم که با
ابطالگرایان بر این باورند
که با حدسهای نظری کار
علم ورزی شروع میشود .در
اثباتگرایی ،اگر پیشبینی ما با
آنچه هست ،همخوانی داشته
باشد ،فقط یک مورد از بینهایت
حدس نظری ما تأیید میشود.
عالم خارج
توجه به آن بارداری است که ِ
برای ما معنا پیدا میکند».
ابطالگرایان و پوپر با نظر به این مسأله،
به این نتیجه رسیدند که در فرایند علم،
ً
«اساسا نمیتوان با مشاهد شروع کرد .ما
همواره با حدسهای نظری شروع میکنیم.
من ابتدا حدس میزنم و سپس مشاهدات
را شروع میکنم .پوپر در کتاب منطق
اکتشافات علمی در فصل پنجم کتاب
میگوید که «گزارۀ این لیوان آب روی میز
است» خصلت نظری دارد .به بیان دیگر
یک گزارۀ مشاهدتی است؛ اما ُپر از نظریه
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که منطق به ما میگوید همین است و
ً
کذب این یا آن یا هر دو
مطلقا دربارۀ ِ
مقدمه حرفی نمیزند؛ بلکه این خود
ما هستیم که صدق یا کذب مقدمه را
یک کل نظری داریم که
شامل حدس و مجموعهای از
گزارههای دیگر مانند مفاهیم،
نظریههای روششناختی،
سوابق ،شرایط آزمایش و نظایر
آنهاست که اسم آن را میتوان
کل نظری گذاشت.

ساختارگرایی توماس کوهن
در سال  ۱۹۶۲اثری در فلسفۀ علم به
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تعیین میکنیم» .در اینجاست که
یک فیلسوف ،مورخ و دانشمند علم
فرانسوی به نام پیر دوئم[]۶
 همراه با یک فیلسوف علم آمریکایی
به نام ویالرد کواین[ ،]۷با بیان این که
ً
«اساسا یک نظریه هیچگاه به تنهایی به
بوته آزمون نمیرود و همواره یک نظریه
به همراه جمعی از عناصر دیگر در یک
کل نظری در بوتۀ آزمون قرار میگیرد»،
به نقد ابطالگرایی میپردازند.

تز دوئم-کواین
ِ
با فرض قبول ِتز دوئم ـ کواین« ،یک کل
نظری داریم که شامل حدس و مجموعهای
از گزارههای دیگر مانند مفاهیم ،نظریههای
روششناختی ،سوابق ،شرایط آزمایش
و نظایر آنهاست که اسم آن را میتوان
کل نظری گذاشت» .دکتر زیباکالم برای
ً
توضیح این مسأله مجددا به این نکته اشاره
میکند که منطق ،چیزی بیشتر از تعیین
صحت صورت قضیه نمیگوید .در این
حال «تجربه نیز چیزی به ما نمیگوید.
مجموعه ما زیر سؤال رفته و دستکم یک
عضو خاطی منجر به این نتیجۀ کاذب
شده است .اما روشن نیست کدام عضو
این خطا را مرتکب شده است و بنابراین
ابطال قطعی نداریم» .دکتر زیباکالم به
دلیل کمبود وقت ،توضیح این مطلب
را با ارجاع به بخش جمعبندی فصل
پنجم از کتاب منطق اکتشافات علمی
توضیح داد.

@Mobahesatmagz

ً
است و خصلت نظری دارد .مثال آب،
عبارت است از نوعی از سیاالت ،مایع،
بیرنگ و دارای چگالی .اما مایع چیست؟
سیال چیست؟ چگالی چیست؟» .دکتر
زیباکالم اشاره میکند که ما میتوانیم
این پرسشها را دربارۀ همۀ مفاهیم دیگر
شاخههای علوم ،از جمله رفاه ،محرومیت،
استضعاف ،استثمار ،پیشرفت ،عقالنیت
و نظایر آنها مطرح کنیم.
بنابراین «با حدسهای نظری است
که کار علم ورزی شروع میشود .در
اثباتگرایی ،اگر پیشبینی ما با آنچه
هست ،همخوانی داشته باشد ،فقط
یک مورد از بینهایت حدس نظری
ما تأیید میشود .اما پوپر میگوید
باید تالش ما برعکس این باشد و باید
موارد مبطل را پیدا کنیم .باید مواردی
را پیدا کنیم که با این حدسها نخواند
و موارد نقضکننده باشد .اگر این اتفاق
بیفتد ،یک مورد نقض پیدا کردهایم؛
آنگاه بر اساس قاعدۀ رفع تالی ،به
کذب یا نقض یکی از دو مقدمه یا
مقدمات میرسیم .بیشترین چیزی

علم و اجتهاد

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

در سال  ۱۹۶۲اثری
در فلسفۀ علم به نام «ساختار
انقالبهای علمی» منتشر شد
که در آنجا واحد مطالعاتی
علمشناسی ،دیگر یک نظریه یا
رفع و تایید آن نبود ،بلکه کل
ِ
علم در روند تحوالتش در طول
تاریخ بود.
نام «ساختار انقالبهای علمی»[] ۸
منتشر شد که در آنجا واحد مطالعاتی
علمشناسی ،دیگر یک نظریه یا رفع و
تایید آن نبود ،بلکه کل علم در روند
ِ
تحوالتش در طول تاریخ بود .مجموعۀ
بزرگی به نام علم و سیر تطور و تحول
این مجموعه ،بهعنوان واحد مطالعاتی
قرار گرفت .این نگاه باعث برجستهشدن
تاریخ علم میشود و واحد مطالعاتی،
پاردایمهای علمی است .توماس کوهن،
با اتکا به این واحد مطالعاتی ،انتقال از
یک پارادایم را به پاردایم دیگر بر اساس
شرایط بحرانی و در نهایت انقالب در
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پارادایم قبلی تعریف میکند .وضعیت
پیشعلمی (پیشپارادایمی) ،سپس
وضعیت پاردایمی که مقارن با علم عادی
است که بر اساس آن ،پیشفرضهای
هر علمی مورد قبول مشغوالن به آن علم
است؛ و در مرحلۀ بعد ،وضعیت بحرانی
است که کل یک مجموعه دچار مشکل
میشود .این امکان وجود دارد که وضعیت
بحرانی به انقالب تبدیل شود یا بحران
حل شود .اگر انقالب رخ دهد ـ که اغلب

نسخه مکتوب  -شماره 15

توسط پیشگامان یک علم رخ میدهد ـ
مبناییترین اجزایی که کل مجموعه بر آن
ِ
استوار است ،فرو میپاشد و بعد از این
وضعیت ،پارادایم جدید بهوجود میآید
و این چرخه ادامه مییابد .در این دیدگاه
که ساختارگرایی نامیده شده است ،علم
فرایندی است که این روند را طی میکند.
نقطۀ شروع این تحول توسط افراد قلیلی
ُرخ میدهد که اغلب افراد خاص هستند؛
در حالیکه بسیاری از افراد مشغول به آن
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علم ،هنوز درگیر همین قوانین روزمره آن
ً
پارادایم هستند« .مثال امکان دارد این
ایدۀ انقالبی ابتدا در یک نیمهشب ،در
ذهن یک دانشمند به نحو ناگهانی جرقه
بزند .ابتدا بسیار خام است و به تدریج
با در میان گذاشتن با دیگران ،فراگیرتر
میشود و زمینۀ ایجاد یک پارادایم جدید
در واقع همین نکته که نقطۀ
آغاز تحول و انقالب پارادایمی ،تا
پارادایم
حد زیادی برای اهل یک
ِ
غالب ناشناخته است ،بیانگر
آن است که منطق ،چیزی دربارۀ
واقعیت تجربی نمیگوید و این
تحول علم ،در جایی که منطق
ِ
پیشبینی نمیکند ،رخ میدهد.

حوزه قرار میگیرند .در واقع همین نکته
که نقطۀ آغاز تحول و انقالب پارادایمی،
ادایم غالب
تا حد زیادی برای اهل یک پار ِ
ناشناخته است ،بیانگر آن است که منطق،
چیزی دربارۀ واقعیت تجربی نمیگوید
تحول علم ،در جایی که منطق
و این
ِ
پیشبینی نمیکند ،رخ میدهد .دکتر
سعید زیباکالم در نهایت به دلیل ضیق
وقت ،از پرداختن به الکاتوش و فایرابند
و دیگر فیلسوفان علم صرف نظر کرد و
مخاطبین را به مطالعۀ متون و آثار آنها
ارجاع داد.

پانوشتها

knowledge.۱
The Scientific Revolution .۲
The Enlightement Movement .۳
The Romantic Movement .۴
 .۵ین کتاب با عنوان مقدمهای بر فلسفۀ علم با ترجمۀ
یوسف عفیفی و انتشارات نیلوفر منتشر شده است.
Pierre Duhem .۶
Willard Van Orman Quine .۷
 .۸این کتاب با ترجمۀ سعید زیباکالم و توسط
انتشارات سمت منتشر شده است.
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جمعبندی
دکتر زیباکالم در میانۀ سخنرانی مثالها
و نمونههای بسیاری از مسائل مبتالبه
جامعۀ ایران را مورد اشاره قرار داد؛ از
سیاست خارجه تا وضعیت صداوسیما
و مفاهیمی که ما از علوم انسانی بدون
توجه به اقتضائات آنها به کار میبریم؛
دموکراسی ،بوروکراسی ،سکوالریسم و
نظایر آنها .او به دانشجویان تأکید کرد
که در ابتدای راه ،با ثابتقدمی بر سر

چیستی این مفاهیم بنیادین تأمل کنند و
برای ایجاد تحول در علوم انسانی برای
ُ
فهم و نقد بنیادین این مفاهیم ،عمر صرف
کرده و دود چراغ بخورند .بهنظر میرسد
ما در حوزۀ علمشناسی ،با تکیه بر برخی
مفاهیم سادهشدۀ فلسفۀ علم و بدون توجه
به تاریخ علوم ،گمان میکنیم که قدم در
راه تحول در علوم نهادهایم .شاید اگر
فلسفۀ علم با تاریخ علم ،جامعهشناسی
علم و حتی روانشناسی علم همراه شود،
ما قدری از آسمان مفاهیم انتزاعی فلسفۀ
علم فاصله گرفته و برای تحول در علم
مدرن ،بر روی زمین علم قدم برداریم.
ِ
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را فراهم میکند» .دکتر زیباکالم اشاره
میکند که با توجه به ناشناختهبودن علت
این جرقههای ناگهانی و تحولآفرین،
رشتههایی نظیر جامعهشناسی علم یا
روانشناسی علم امروزه گسترش یافتهاند و
در کنار فلسفه و تاریخ علم ،جزئی از این
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ماهیت علوم انسانی مدرن
دکتر سید حمید طالبزاده

علوم انسانی ،یکی از مهمترین حوزههای شناختی است که میتوان
با تکیه بر آن ،با مدرنیته مواجه شد .با این حال بهنظر میرسد ماهیت
ً
علوم انسانی مدرن ،مخصوصا آنگونه که در ایران شایع شده ،هنوز
شناخته شده نیست .دکتر سیدحمید طالبزاده ،دانشیار گروه
فلسفه دانشگاه تهران ،در سخنرانی خود با عنوان «ماهیت علوم
انسانی مدرن» ـ که در سومین دورۀ طرح ملی گفتمان نخبگان
علوم انسانی ایراد گردید ـ تأمل در ماهیت علوم انسانی مدرن
را ضروری میداند.

مقدمه
بزاده با اشاره به رابطۀ نزدیک
دکتر طال 
علوم انسانی و علوم طبیعی ،به این نکته
ً
متذکر میشود که علوم انسانی ،عمدتا در
قرن نوزدهم شکل گرفتهاند؛ در حالیکه
علم جدید در قرنهای  ۱۵و  ۱۶شکل
میگیرد .با این حال این علوم سعی میکنند
تا منطق علوم طبیعی را توضیح داده و تبیین
کنند .بنابراین اگر ماهیت علوم جدید،
ً
مخصوصا علوم طبیعی را نشناسیم ،علوم
انسانی را نیز نخواهیم شناخت.

80

سابقۀ علم در مغرب زمین
برخالف برخی تصورات ،دکتر طالبزاده
میان دورۀ یونانی و غرب پیوندی عمیق
ً
مییابد« :اساسا این علم جدید ریشه در
تفکر یونانی دارد و یونان غرب است و
غرب یونان است و منشأ علوم که امروز به
آن علم میگوییم و به این شکل وجود دارد،
در یونان پدید آمده است .یونانیان علم را با
اپیستمه[ ]۱می شناختند و آنطور که افالطون
از آن سخن میگوید یک علم کلی ،جامع،
یقینی و عینی است .علمی که مطابق با واقع

است و آنچه را که حقیقت اشیاء است در
خود منعکس میکند .یونانیان اپیستمه را در
سه حوزۀ اصلی نظر ،عمل و حوزه ابداع یا
صناعت تعریف میکردند .مفهوم اپیستمه
یا شناخت جامع ،کلی ،متقن مطابق با واقع
با مفهوم تخنه ارتباط نزدیک و تنگاتنگی
داشته است .تخنه در معنای یونانی به معنای
فراوری و پدیدآوردن ،شکلدادن و ایجادکردن
ً
است .بنابراین علم اساسا در تفکر یونانی
ً
صرفا انکشاف از واقعیت نیست؛ بلکه در
این علم ،نوعی فراوری نیز مطرح است و از
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ظهور و شکوفایی آنچیزی است که در بطن
خود دارد .لذا حقیقت آنچه در طبیعت
است ،پیش از آنکه شکوفا شود و با چشم
سر دیده شود ،باید با چشم عقل مورد نظر
قرار گیرد .به همین دلیل آیدیا[ ]۳ریشه در
دیدن و رویتکردن دارد» .بهنظر افالطون
اپیستمه با مالقات و رویت ایدهها ممکن
میشود که حقایق اشیا و امور هستند .در
این مقام ،شخص به لقا میرسد و اپیستمۀ
تئوریا[ ،]۴اپیستمۀ پراتیک[ ]۵و اپیستمه هم
پوئتیک[ ]۶هر سه برای او حاصل میشود.
بنابراین در اینجا یک امری هست که
ماورای عالم ماده و محتوای مادی است.
بنابراین اپیستمه از همان ابتدا با صورت و
مواجهه با صورت و ارتفاع از ماده امکانپذیر
میشود .این مطلب در ارسطو ادامه پیدا
میکند و هرچند ارسطو دیگر به عالم باال
قائل نیست ،اما به صورت اشیا قائل است
و علم را فرایند اتحاد با این صور میداند.
این صور ،با غایتی همراه هستند و از غایت
جدا نیستند« .وقتی یک دانه گندمی که در
زمین میافتد و شروع به رشد میکند ،در
واقع این صورت گندم رو به غایتی دارد

و میخواهد به کمال مطلوب برسد .این
صورت دو مرحله دارد؛ در مرحله اول،
بالقوه است و در مرحلهای دیگر به فعل
میرسد .بشر در فرایند کسب معرفت و
اپیستمه ،این صور و غایات آنها را کشف
میکند .به همین دلیل هم هست که هر
شیء حدی دارد و این حد فصل است که
هر جسمی را از جسم دیگر جدا میکند».
دکتر طالبزاده با اشاره به زندهبودن این
صور که متعدد و بیشمار و بهاندازۀ اشیای
عالم است ،به وجود یک نفس کلی در عالم
اشاره میکند که در میان فیلسوفان مسلمان
نیز حضور دارد .نفس کلی یعنی آن نفس
کلی جهان که همۀ امور جهان را به سمت
کمال خود هدایت میکند و این از عالیترین
معارفی است که حکما به آن قائل بودهاند.
کرۀ زمین ،نفس زنده دارد و تمام موجوداتی
که در این کرۀ خاکی زندگی میکنند ،بهمثابه
اجزای این بدن ،تحت مدیریت آن نفس
کلی به سمت غایات خود حرکت میکنند.
حکمت همان توجه به این علم جامع است
و اپیستمه در این دیدگاه ،توجه به آن غایات و
شناخت آن صور است و تنها به علم طبیعی
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آنجایی که یک چنین ارتباطی بین اپیستمه
و تخنه وجود داشت ،این علم در نهایت به
تکنیک و تکنولوژی منتهی شد .در اولین
قسم از اپیستمه ،یعنی حوزۀ نظری ،ما با
مابعدالطبیعه ،علوم طبیعی و علوم ریاضی
سروکار داریم .در قسم دوم ،یعنی حوزۀ عملی،
علم اقتصاد ،علم سیاست و علم اخالق
را داریم و در قسم سوم که بیشتر معطوف
به صناعت است ،مهارتهای مختلف و
اموری نظیر هنر و شعر را داریم» .با این حال
افالطون توضیح میدهد که دستیابی به این
ً
اپیستمه ،صرفا با الحاق به واقعیات اشیاء
و امور ممکن است؛ هرچند این الحاق و
اتصال ،در سطح عالم حس نیست؛ بلکه
با فرارفتن و تعالی و ارتفاع از سطح حس
و محسوس امکانپذیر است« .عالم دنیا
و محسوسات ،عالم تغییر و تحول است؛
اما برای روبهرویی با حقایق اشیاء ،باید به
عالم باال برویم و از سطح حواس ارتفاع پیدا
کنیم و با چشم عقل حقایق را درک کنیم .به
همین دلیل مفهوم «نظر» پدید میآید و به
این علوم ،علوم نظری میگویند« .مفهوم
فوزیس[ ]۲یا طبیعت در یونان به معنای
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اطالق نمیشود؛ بلکه با االهیات و تفکر
مقاصد جهان و تفکر نفوس کلیه و عقول
کلیه امکانپذیر میشود».
استاد دانشگاه تهران به این نکته اشاره
ً
میکند که در این نگاه ،اپیستمه صرفا
به علوم طبیعی محدود نمیشود؛ بلکه
«اصل ،شناخت صور است؛ اما این صور
فقط اختصاص به علم طبیعی ندارند،
بلکه شناخت این صور ،در یک علم
جامع امکانپذیر میشود .در این نگاه
علوم طبیعی و پزشکی (طب) تابع فهم
این علم جامع بودهاند و به همین دلیل به
اطبا ،حکما میگفتند».
استمرار فکر یونانی در جهان اسالم
و جهان مسیحی
دکتر طالب زاده با اشاره به یک نگاه کلی،
علیرغم اختالف نظرهای علمی ،معتقد
است که «این الگو ،قرنها بر تفکر بشر
حاکم بوده و همین مطلب را در قرون
وسطای مسیحی و جهان اسالمی شاهد
هستیم .این دیدگاه دو هزار سال بر عالم
حکومت کرده و حکما و دانشمندان با
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همین دیدگاه پدید آمدند؛ اما حوادثی که
از قرن  ۱۵میالدی به بعد رخ داد ،تأثیر
زیادی بر نسل بشر داشت».
انقالب کوپرنیکی و ریاضیشدن
عالم
دکتر طالبزاده با اشاره به انقالبی که در
اثر پژوهشهای نجومی نیکالس کوپرنیک
رخ داد و تغییری که در الگوی بطلمیوسی
این الگو ،قرنها بر تفکر
بشر حاکم بوده و همین مطلب را
در قرون وسطای مسیحی و جهان
اسالمی شاهد هستیم .این دیدگاه
دو هزار سال بر عالم حکومت کرده
و حکما و دانشمندان با همین
دیدگاه پدید آمدند.
به وقوع پیوست و با کارهای یوهان کپلر
ادامه یافت ،به این تغییر بنیادین اشاره
میکند« :کوپرنیک که یک ریاضیدان
بزرگ است ،خدا را یک ریاضیدان بزرگ
میداند و بر این باور است که خدا را باید با
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ریاضی شناخت؛ چون خدا ریاضیدان این
کهکشانی است که با ریاضی میتوان آنرا
شناخت .یوهانس کپلر ادامۀ کار کوپرنیک را
بهعهده گرفت تا ثابت کند که مدار سیاراتی
که به دور خورشید میچرخند ،دایروی
نیستند؛ بلکه بیضوی هستند .او آنها را
با عدد و هندسه محاسبه کرد و قدم بسیار
بزرگی برداشت .به نظر کپلر ما راه دیگری
برای مطالعه جهان غیر از ریاضیات نداریم
و اگر میخواهیم جهان را بشناسیم ،تنها
از مسیر ریاضیات امکانپذیر است .این
حرف بزرگی بود و تا به حال رخ نداده بود».
در ادامۀ این مسیر ،گالیلئو گالیله نظریۀ دو
کتاب را مطرح کرد که یکی مربوط به عالم
طبیعت و تکوین است و دیگری ،کتاب
آسمانی و مقدس مربوط به شریعت است.
او با اشاره به کتاب مقدس و حضور آیاتی
در آن که اشاره به تقدیر و قدر و اندازه در
عالم طبیعت داشت شناخت طبیعت را در
گرو شناخت کمی و ریاضیاتی دانست.
«جهان خارج و جهان تکوین را باید با
اندازههایش شناخت .بنابراین علمی که
جهان تکوین را به ما معرفی می کند ،علم
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اندازهها است و علم اندازهها ریاضی است؛
علم عالم تکوین
یعنی زبان علمی که در آنِ ،
و جهان منعکس میشود ریاضیات است
و در نتیجه زبان علم ،ریاضیات است».
«گالیله علم را ریاضیات معرفی کرد و
اپیستمه را مترادف با ریاضیات دانست»؛
بنابراین چیزی برای فلسفه و مابعدالطبیعه
و متافیزیک و علوم دیگر باقی نماند .تمام
آن اپیستمه با آن دایرۀ عظیمی که داشت،
ناگهان در علم طبیعی و درک ریاضیاتی
از طبیعت خالصه شد .اپیستمه به معنای
علوم طبیعی قلمداد شد و علوم طبیعی
محدود به ریاضیات گردید .بنابراین انسان
را با آزمایش خون ،میزان قند خون و دیگر
مقادیر کمیتبردار تعریف کردند.

علوم جدید ،تجربیاند!
بزاده به تعبیری رایج اشاره
دکتر طال 
میکند و به تفسیر آن میپردازد« :امروزه
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برخالف دورۀ افالطونی که برای شناخت

اشیا و امور باید به عالمی فراتر از عالم
حسی میرفتیم ،اکنون باید حقیقت اشیا را
در همین کمیت پیگیری کنیم« .پس این
علم فراگیر گذشته را پشت
علم جدید تمام ِ
سر گذاشت و مبدل به یک علم محصل
شد که به آن پوزیتیویسم میگویند».

گفته میشود علوم جدید
علوم تجربی هستند .این
تعبیر هم درست و هم غلط
است .درست است به این
ً
معنا که حقیقتا علوم جدید
تجربی هستند؛ اما نه به معنای
علومی که ارسطو و دیگران
تجربی میدانستند .ما در میان
علوم قدیم هم تجربه داشتیم؛
اما به معنای ریاضیات جدید
نیست .ریاضی قدیم ،غیر
از این ریاضی جدید بود.
«ارسطو هم خیلی آدم تجربی
و دانشمند بود و البراتوار
داشت و دانشمندان اسالمی همچون ابن
سینا ،ابن هیثم ،فارابی ،جابر بن حیان و
دیگران هم تجربی بودند؛ اما ریاضیاتی که
آنها به کار میبردند ریاضیات کاربردی و
ابزاری بوده است .در نظر آنها طبیعت،
صور فکلی و نظایر آنها ،همگی سر جای
خودش بوده و تنها بین آنها یک سری
روابط ریاضی برقرار بوده است و ریاضیات
معطوف به شناخت این روابط میشده است.
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برخالف دورۀ افالطونی که
برای شناخت اشیا و امور باید به
عالمی فراتر از عالم حسی میرفتیم،
اکنون باید حقیقت اشیا را در همین
کمیت پیگیری کنیم.
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سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

اما از نظر گالیله ،ریاضیات همۀ حقیقت
اشیاست .در تفکر قدما صور سرجایش
است و ریاضیات یک علم امدادی است
که به کشف آنها کمک میکند .کشف در
تجربه رخ میداد و ریاضیات زبان بیان این
کشفیات بود؛ اما از گالیله به بعد ،دیگر
اما از نظر گالیله ،ریاضیات
همۀ حقیقت اشیاست .در تفکر
قدما صور سرجایشان است و
ریاضیات یک علم امدادی است که
به کشف آنها کمک میکند.
تجربه روش کشف نیست؛ بلکه روش
«آزمون» است .در نگاه مدرن ،ریاضی
متکفل کشف است و جهان تجربه مقام
آزمون کشفیات تئوریهای ریاضیاتی.
ً
«مثال وقتی اینیشتین ،تئوری نسبیت عام را
مطرح کرد ،آنرا با استفاده از ریاضیات بر
روی کاغذ نوشت .او بر روی کاغذ نوشت
که نور زمانی که در میدان معناطیسی قرار
ً
میگیرد ،تغییر جهت میدهد .اما بعدا در
جریان کسوفی که در سال  ۱۹۱۹میالدی رخ
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داد ،دانشمندی انگلیسی به نام ادینگتون،
با کنترل شرایط ،این تئوری را آزمون کرد و
صحت آن را تأیید نمود .بنابراین ،تئوری در
جایی غیر از تجربه شکل میگیرد و حقایق
را کشف میکند .دانشمندان متوجه شدند
که حرکات سیاره اورانوس ،طوری است
ً
که طبعا باید یک سیارۀ دیگر کنار آن باشد
و تحت تأثیر جاذبۀ آن کرۀ دیگر باشد .بر
روی کاغذ اثبات کردند که باید کرۀ دیگری
وجود داشته باشد و بعدها آن کره را دیدند
و کشف کردند .ریاضیات خطشکن است
و همه چیز را به افق معناداری میبرد و راه
برای علم باز میکند».
پیدایش فلسفۀ علم
برخالف دیدگاه دیدرو از دانشمندان
دایرهالمعارف فرانسه که معتقد به زوال
ریاضیات بود ،ریاضیات همچنان ادامه
پیدا کرد .دانشمندان تجربی با مدلهای
ریاضی جهان را تفسیر میکردند و آ نرا
کشف میکردند .در این میان ،بعضی از
افراد سعی کردند در فرایند شکلگیری این
کشفیات تأمل کنند و لذا شروع به علمشناسی
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کردند .آنها قصد داشتند بفهمند که این
علم ،چگونه و با چه روشی عمل میکند و
تحت چه شرایطی محقق میشود .از اینجا
فلسفۀ علم شکل گرفت و در قرن بیستم،
فیلسوفان علم مانند کارنپ  ،حلقه وین،
پوزیتیویستهای منطقی و نظایر آنها ظهور
و سپس در نقد آنها ابطالگرایان و کارل پوپر
ظهور کردند .در مراحل بعدی ،الکاتوش و
دوستانش متوجه شدند که چیزهای بیشتری
در علم هست و علم تنها بسته به خواست
و نیت دانشمند شکل نمیگیرد و با یک
برنامۀ پژوهشی به پیش میرود.
ارتباط فلسفۀ علم و پژوهشهای علمی
دکتر طالبزاده به یکی از نکات اصلی
سخنرانی خود اشاره میکند و آن اینکه
عالمان علوم تجربی ،فیزیکدانان و
ریاضیدانان مشغول کار علمی خود
هستند و منتظر توضیح فالسفۀ علم باقی
نمیمانند« .توجه داشته باشید که فلسفه
علم و فیلسوفان علم هرچه میخواهند
میگویند و هر طوری که میخواهند رفتار
دانشمندان را توضیح دهند؛ اما دانشمندان
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گوش به حرف آنها نمیدهند .همه،
روزبهروز از تئوریهای ریاضی متوقعتر
میشوند و این مسیر ،همچنان پرقدرت
ادامه دارد».

دربارۀ رفتار دانشمندانی که هستند و کار
میکنند و علمی که موجود است ،سخن
میگویند و هیچ فیلسوف علمی نمیگوید
راهکارهای تأسیس علم این یا آن موارد
است .بنابراین در فلسفه علم ،صحبت از
تأسیس نیست؛ بلکه صحبت از توضیح و
تبیین آن چیزی است که حضور و وجود
دارد .بنابراین با این فلسفههای علم که
همگی بر تبیین و توضیح یک نگرش
ریاضی محض به جهان شکل گرفته و
میگیرند و تمام وجهۀ همتشان توضیح و
تبیین نحوۀ نگرش ریاضی به جهان است،
چگونه میتوان سخن از علمی گفت که
آن علم ،علم دینی است و آن علمی است
که دین میگوید».

علمی را که دین ،آن علم را
علم میداند آیا ر یاضیات است؟
َْ ْ ُ ُ ٌ ْ ُ
ور َيق ِذف ُه
آیا وقتی فرمود :أل ِعلم ن
ّ
الله ُ فى َق ْلب َم ْن َي ُ
شآء ،سخن
ِ
ِ
از مدلهای ر یاضی شرودینگر
بود؟ وقتی که پیامبر اکرم(ص)
میفرمایند سهگونه علم وجود
دارد« :آیه محکمه ،فر یضه عادله
و سنة قائمة» آیا همین علم
ر یاضیاتی مدنظر بوده است؟
مدنظر بوده است؟ علمی که از زوال در
امان است و علمی که از تحدید مراتب
در امان است ،آیا همین علم رایج مدرن
است؟ علمی که آیهٔ محکمه است علم
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چیستی علم دینی
دکتر طالبزاده با طرح برخی پرسشها،
به نقد متون رایج دربارۀ علم دینی میپردازد
و میکوشد تصور خودش از علم دینی را
ترسیم کند« :علمی را که دین ،آن علم را
علم میداند آیا ریاضیات است؟ آیا وقتی
َْ
َْ ْ ُ ْ ُ ّ
فرمود :أل ِعل ُم ن ٌور َيق ِذف ُه الله ُ ِفى قل ِب َم ْن

َي ُ
شآء (علم نوری است که در قلب هرکسی
بخواهد میاندازد) ،سخن از مدلهای
ریاضی شرودینگر بود؟ وقتی که پیامبر
اکرم(ص) میفرمایند سهگونه علم وجود
دارد« :آیه محکمه ،فریضه عادله و سنة
قائمة» (و منظور از آن ،علم مستقر در
مرتبۀ روح است) ،آیا همین علم ریاضیاتی
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نقد و بررسی علم دینی
دکتر طالبزاده با تفکیکی که میان فلسفۀ
علم و فرایند خود علم بیان میکند ،به نقد
علم دینی میپردازد« :یک عده از عزیزان،
دوستان و فضال میخواهند علم دینی
درست کنند یا آن را تأسیس کنند .وقتی
در کار آنها دقیق میشویم ،میبینیم
که آنها مشغول نقد فلسفۀ علم هستند
و قصد دارند با نقد فلسفههای علم ،به
علم دینی برسند .اما باید دقت داشت که
کدام یک از فیلسوفان علم درباره تأسیس
علم سخن گفتهاند و کدام فیلسوف علمی
گفته است که چگونه میتوان یک علم را
تأسیس کرد؟ فیلسوفان علم درباره تأسیس
علم حرف نمیزنند؛ بلکه درباره این
علم موجود که هست و در جهان عینی
حضور دارد ،حرف میزنند؛ نه علمی که
ما میخواهیم ایجاد کنیم .فیلسوفان علم
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توحید است .این علم آیه است و خداوند
را نشان میدهد .دانشمند و عالم از نظر
تفکر دینی یعنی موحد؛ یعنی کسی که
هر مطلبی میخواند و میفهمد و کشف
میکند در ضمن توحید میفهمد
ِ
و کشف میکند .دانشمندان
اسالمی اینگونه بودند .آنها
بهدنبال کشف طبیعت نبودند
که از آن استفادههایی بکنند برای
رفاه بشر؛ بلکه برای خودخواهی
بشر ،برای جنگ و نابودی و برای
تکبر و استکبار بوده است .آنها
وقتی دنبال علم بودند میخواستند
نشانههای لطف و عظمت الهی را
در جهان کشف کنند؛ دنبال خدا
بودند و برای اینکه دنبال خدا باشند
در زندگی زنبور عسل ،جغرافیا،
رودخان ه  ،آسمان ،طب ،الکل و
همه چیز مطالعه میکردند؛ اما
دنبال عظمت حق بودند .دانشمند
از نظر تفکر دینی ،دنبال توحید است و
ما گاهی وقتها این را فراموش میکنیم.
علم دینی علم توحید است».

86

امام خمینی(ره) میفرمودند علم دینی،
« ِاقرا ِباسم ربک» است؛ یعنی علم باید
حقیقت حق باشد و اگر غیر از
ذیل مفهوم
ِ
این باشد ،علم دینی نیست .ما با چیزی

به نام فلسفۀ علم میخواهیم کاری کنیم
و اسم آ نرا علم دینی بگذاریم؛ اما قدری
باید متوجه باشیم که چه کار میکنیم .باید
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دقت کرد که با هر مهرهای نمیتوانیم هر
بازیای را انجام دهیم .با توپ فوتبال
نمیشود چوگان بازی کرد « .نه فلسفۀ
علم رویکرد تأسیسی دارد و نه با این فلسفۀ
علم مدرن ،میشود صحبت از
دین و خدا و توحید کرد .علم
دینی به روشهای دیگری باید
تحقق پیدا کند؛ زیرا نوری است
که باید به دل دانشمند بیفتد .باید
یک ابنهیثم تولید شود که وقتی
آیینههای سوزان را مطرح میکند
به سراغ نور میرود و منظورش
از نور ،نور خدا است .ما برای
رسیدن به علم دینی ،باید دانشمند
دینی تربیت کنیم».
علم دینی و علوم انسانی
مدرن
دکتر طالبزاده در ادامه به توضیح
ارتباط علم دینی با علوم انسانی
پرداخت« .متفکران بزرگی با زحمت
بسیار و خوندلخوردنهای فراوان سعی
کردند توضیح دهند که این علوم جدید

شهریور و مهر 1396

بحران علم مدرن
دکتر طالبزاده به بحرانی که این علوم در
دنیای جدید ایجاد کردهاند اشاره میکند:
«ما در این فضای عجیب و غریب زندگی
میکنیم و باید متوجه باشیم که اینها
چیستند و به کدام سمت میروند .بحث
سعادت و کمال و رستگاری نیست؛ وقتی
هیچ قدرتی باالی سر بشر نباشد و هیچ
ایمانی نباشد و هیچ دینی نباشد ،چه کسی
این قدرت بشر را میتواند کنترل کند؟
اکنون خود غربیها به این فکر افتادند که
باید چیز دیگری در عالم باشد .حاال ما
اگر در جستوجوی این هستیم که علوم
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پایدار نمیمانند .علوم انسانی برای تحقق
فرهنگ انسان مطلقالعنان در این جهان
شکل گرفته است .ابتدا هم با پوزیتویسم
شکل گرفت .پوزیتویستها معتقد بودند
که علوم انسانی باید بر وفق علوم اولیه
باشند .در مرحلۀ بعد ،این علوم ناکام ماند
و انسانهای غربی متوجه شدند که ظرفیت
انسان به مراتب بیش از محدودشدن در
حدود دانشهای ریاضیاتی است .لذا علوم
فرهنگی و تاریخی مطرح شد که روش و
ماهیتش با علوم طبیعی متفاوت بود؛ هرچند
در منطق و ماهیت آن در دستیافتن به
کلیت و ضرورت همان بود» .بعدها نیچه
ظهور کرد .او دنبالکردن حقایق توسط
فیلسوفان و عالمان علوم انسانی گذشته
را بهطور کلی زیر سؤال برد و به صراحت
ً
بیان کرد که انسان مطلقالعنان ،اساسا
دنبال حقیقت نبوده است؛ بلکه به دنبال
خواست ،قدرت و تثبیت خود در جهان
بوده است .بعد از او میشل فوکو ظهور کرد
و غرض دیگری از علوم مدرن را توضیح
داد .به نظر او این علوم برای کنترل و ادارۀ
اجتماع شکل گرفتهاند و ماحصل آنها

اجتماعی کنترلشده است« .انسان کنترل
شده ،انسانی است که بتواند با تمام ابعاد
و زوایای دنیای مدرن خود را وفق دهد».
به همین دلیل هم سرآمد علوم مدرن،
مدیریت و شاخههای آن است؛ مدیریت
مالی ،مدیریت بازرگانی و اکنون مدیریت
استراتژیک« .مدیریت ،جلوۀ اعمال و
کنترل و مهار قدرت است» .آیا این علوم،
علم دینی هستند؟
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که با آن تکنیک و تکنولوژی مدرن شکل
گرفتهاند ،بهلحاظ فلسفی چگونه ممکن
شدهاند .آن علومی که میکوشند تا
شرایط امکان این علوم را توضیح دهند،
علوم انسانیاند و منظور از انسان ،انسان
مطلقالعنانی است که در این عالم زندگی
میکند» .این علوم تنها با وجود یک انسان
مطلقالعنان شکل میگیرد که فرهنگ،
دانش ،سیاست ،اقتصاد ،حقوق و همه
رشتهها را دارد .انسان مطلقالعنانی که
طرح ریاضی جهان داده و جهان را در
چمبرۀ خود گرفته است و تا این انسان
نباشد ،امکان رفاه و مدرنیته نیست و
از اینجا علوم انسانی تأسیس میشود.
«تا کماالت این انسان مطلقالعنان در
علوم انسانی ،شناخته نشود و معلوم نشود
چه مسیری را میخواهد در عالم طی کند
و چه غایاتی را برای عالم رقم زده است،
این علوم طبیعی محافظت نمیشوند
و بقا پیدا نمیکنند؛ پس الزم است که
علوم انسانی در امتداد علومی که عرض
کردم ،پدید آیند .تا علوم انسانی پدید
نیایند ،علوم قبلی محافظت نمیشوند و

علم و اجتهاد
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سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

انسانی را به شکل تازهای متحول سازیم،
ً
حقیقتا در مسیر مبارک و البته دشواری
هستیم .البته اآلن خود اندیشمندان غرب
به اینجا رسیدند که این فضا خطرناک
است و لذا باید فضای گفتوگو با آنها
باز شود و در خالل این گفتوگوها علوم
نه فلسفۀ علم رویکرد
تأسیسی دارد و نه با این فلسفۀ علم
مدرن ،میشود صحبت از دین و
خدا و توحید کرد .علم دینی به
روشهای دیگری باید تحقق پیدا
کند؛ زیرا نوری است که باید به دل
دانشمند بیفتد.
انسانی میتواند به راه بهتری قدم بگذارد،
معنویتی در آن ظهور کند و بشر را بتواند
از این ورطۀ هولناک به در آورد».
علم دینی ،ایمان قلبی و درک
حقایق ربوبی
بزاده مهمترین دارایی ما مسلمانان
دکتر طال 
در گفتوگو با جهان را ایمان قلبی و خوف
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از خداوند دانست« :مغرب زمین به این
نتیجه رسیده که علوم انسانی باید متحول
شود .در این فضا اگر ما مسلمانان و متدینین
چیزی برای گفتن داریم و اهل ایمان هستیم
و خوف از خداوند داریم ،در گفتوگو با
جهان غرب ،میتوانیم دستاوردی ارائه کنیم
که آنها فاقد آن هستند .آنچه برای تحقق
علم دینی و علوم انسانی دینی ضروری
است ،نه اکتفا به ظواهر دین ،بلکه باورهای
عمیق دینی و ایمانی است« .ما باید از این
پارادوکسهایی که در آن زندگی میکنیم
خارج شویم و اهل خلوص شویم و از
پس این تأمالت ،قصد تغییر جهان و علم
ِ
انسانی مدرن را داشته باشیم .اگر این بشر
بیچارۀ مفلوک در روی زمین ،پناه و امنیتی
میخواهد آیا این امنیت غیر از ذیل حقیقت
توحید و حقیقت ربوبی امکانپذیر است؟
جمعبندی
ً
ما مسلمانان تقریبا بعد از آشنایی با تمدن
مدرن ،در حال اخذ دستاوردهای علمی و
تکنولوژیک آن هستیم .با این حال شاید
کمتر دربارۀ ماهیت آنچه از غرب اخذ

میکنیم و تأثیرات فرهنگی آن اندیشیدهایم.
این دستاوردها بیشک گرانبار از نظریهها
ً
و ارزشهایی هستند که لزوما با جهانی
که مسلمانان تاکنون در آن زیستهاند،
سازگار نیستند .یکی از این ناسازگاریها
تلقی مدرن و ریاضیاتی از علم است که
ً
اساسا ماهیت امور را ریاضیاتی میفهمد؛
در حالیکه در میان مسلمین ،ریاضیات
ً
اساسا علمی ابزاری برای درک روابط میان
اشیا بوده است .از اینرو برای دستیابی
به علم دینی در ارتباط با دستاوردهای
دنیای مدرن ،یعنی پروژهای که هماکنون
توسط بسیاری از نهادهای پژوهشی و
علمای مسلمان مطرح میشود ،بایستی
بتوان در ماهیت علم مدرن تصرف نمود
و این ماهیت ،جز با تربیت دانشمندان
توحیدی میسر نخواهد شد.
پانوشتها

pisteme .۱
Physis .۲
Idea .۳
Theoria .۴
Pratic .۵
Poetic .۶
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علم و اجتهاد

درآمدی بر روش مطالعات
روایی شیعی
استاد سید محمدمهدی میرباقری

در مسیر اسالمیسازی علوم انسانی ،یکی از منابعی که
میتواند راهگشای تحول در این علوم قرار گیرد ،منابع
روایی و میراث احادیث معصومین(ع) است .حجتاالسالم
والمسلمین محمدمهدی میرباقری ،در سومین دورۀ طرح
ملی نخبگان علوم انسانی درآمدی بر روش و سبک مطالعات
روایی شیعی ارائه کرد که به نوبۀ خود برای دانشجویان در
رجوع به روایات اهل بیت(ع) راهگشا بود .از میان منابع
روایی ،تمرکز او بر کتاب کافی اثر ثقهاالسالم کلینی(ره) بود.
آنچه در ادامه میآید ،گزارشی مختصر از این سخنرانی است.
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آشنایی با احادیث اهل بیت(ع)
آشنایی با احادیث اهل بیت(ع) در
طول هزار و چهارصد سال مورد ّ
توجه
علمای پیرو اهلبیت(ع) و البته سایر
مذاهب اسالمی بوده است .ائمه(ع)
صاحبان علوم الهی هستند .علوم اهل
بیت(ع) با انبیا و مالئکۀ مقرب و همۀ
کاملین و اولیای الهی و عباد کامل خدا
قیاسناپذیر است .اهل بیت(ع) معلم
ّ
هستند و دیگران متعلم.

علم اهل بیت(ع) به قرآن
بخشی از علوم ائمه(ع) علم به مراتب
کتاب و حقایق قرآن یا همان علمالکتاب
است .آیات ّبینات قرآن در سینۀ این
صاحبان علم الهی هستند و احدی
جز ایشان واجد این علم نیست .امام با
حقیقت کالم خدا متحد است و هیچ
خطایی در علم امام نیست .علوم دیگر
خالص و ناب نیستند .امیرالمومنین(ع)
َ
میفرمایند :نحن االعراف؛ یعنی ما اهل

بیت ،کسانی هستیم که معرفت الهی جز
از راه معرفت ما واقع نمیشود.
راه برخورداری از این علم چیست؟
َ
مستصعب
امام میفرمایند علوم ما صعب
است .راهی نیست که به راحتی در اختیار
باشد .تحمل این علوم بسیار دشوار است.
فقط انبیای مرسل و مالئکۀ مقرب و عباد
َ
ممتحنی مثل جناب سلمان تاب علم اهل
بیت(ع) را دارند .اما علوم ائمه(ع) مقاماتی
دارد .مقاماتی از علم امام ،مخصوص به

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

امام است .بعضی از مقامات در دنیا ،پیش
از ظهور ،دستیافتنی نیست؛ بعضی از
مقامات متعلق به عوالم بعد است و بعضی
نیز در عوالم بعد و حتی در بهشت هم
دستیافتنی نیست.
آنچه دستیافتنی است ،از روایات
استفاده میشود .بخش عمدهای از
معارفی که باید گفته شود در همین کلماتی
است که از معصومین(ع) منقول است
و به دست ما رسیده .بالفعلترین زمینه
برای رسیدن به معارف اهل بیت(ع)
این است که ما از طریق کلمات نورانی
ایشان به آن حقایق دست یابیم .کلمات
ائمه(ع) ّمتصل به سرچشمۀ کالم هستند
و مقاماتی دارند؛ ظاهر و باطن دارند .اگر
کسی بتواند با کالم معصوم آشنا شود و
از ظاهر به سمت باطن حرکت کند و
مقامات باطنی کلمات معصومین(ع)
را بهدست آورد ،به تدریج با حقایق
معارف آن بزرگواران آشنا میشود و آن
حقایق به قلبش عطا میشود .راه رسیدن
به حقایق ،سیر با معصوم و استفاده از
معارف اوست.
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مقدمات فهم روایات
استفاده از این معارف مقدماتی دارد؛
مقداری ادبیات عرب و علوم ظاهریۀ لغت
ّ
ـ فقه اللغة ـ و ابزارهای اجتهاد ،اصول فقه
و قواعد دیگری الزم است که به تدریج باید
تکامل پیدا کنند تا امکان استنباط جامعتر
و کاملتر از کلمات معصومین(ع) حاصل
شود .البته این مقدمات باید فهم تخصصی
بشود؛ فهم غیرتخصصی حجت نیست.
الزمۀ مهم فهم روایات اهل بیت(ع)
جنبههای دیگری وجود دارد که در بعضی
روایات آمده است و به این امر میپردازد
که چگونه میتوان از علم امام استفاده
کرد .یکی همان است که فرمودند باید اهل
ّ
تحمل بشوید؛ اهل تحمل مالئک مقرب
هستند و انبیای َ
مرسل وعباد ممتحن .ما که
ً
جز و آن دو دسته نخست نیستیم و قاعدتا
باید جزو عباد ممتحن بشویم ،باید یک
سلسله امتحاناتی را پشت سر بگذاریم .بر
اساس آن امتحانها به ما علم عطا میشود.
اگر انسان از آن امتحانها بیرون آمد ،این
اسرار به انسان عطا میشود .باید عبد
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ممتحن بشویم .امام صادق(ع) جلوهای
از عبد ممتحنشدن را در حدیث عنوان
بصری گفتهاند .برای فهم کالم معصوم باید
قلب فرد زنده شود .اگر خدای متعال ارادۀ
هدایت کسی را داشته باشد ،این علم در
قلبش واقع میشود .باید دائما اهل طلب
و استفهام بود تا از خدای متعال طلب فهم
استفاده از این معارف
مقدماتی دارد؛ مقداری ادبیات
عرب و علوم ظاهریۀ لغت ـ فقه
ّ
اللغة ـ و ابزارهای اجتهاد ،اصول
فقه و قواعد دیگری الزم است که به
تدریج باید تکامل پیدا کنند تا امکان
استنباط جامعتر و کاملتر از کلمات
معصومین(ع) حاصل شود.
کرد .علم ،آن اسرار الهی است که به کسی
میدهند که میخواهد امانت خدا را جای
خودش مصرف کند .اگر بخواهی خود را
مالک علم ببینی و آن را هر جور که دلت
میخواهد خرج کنی ،به تو علم نمیدهند
لوقالی بیش نیست.
و هر آنچه داری قی 
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عبد اگر عبد است ،هیچوقت تدبیر
خود نمیکند .اگر دیدید به فکر نان و
عبد اگر عبد است،
هیچوقت تدبیر خود نمیکند .اگر
دیدید به فکر نان و بقا و عزت و
آبرو و موقعیت و آیندۀ خود است،
این عبد نیست .عبد اگر عبد
است ،خود را ِملک خدا میداند؛
ملک الهی را به خدای متعال
تفویض میکند که او هر جور
میخواهد ملک را اداره کند.

تمدنهای مادی از شکل
کهنه و سنتی تا شکل مدرن
آنها ـ که مدرنترین آنها لیبرال
دموکراسی است ـ همه ،نظام
افساد هستند؛ هر کاری میکنند
فسادانگیزی است.
خودش است و میخواهد خودش غالب
شود ،هنوز از این وادی خارج نشده و همۀ
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اداره میکند؛ چون واگذار به ارادۀ خدای
متعال شده است و خداوند هم خرسند
است و سختیهای راه را برایش آسان
میسازد .سپس حضرت فرمودند کسی
که سختیهای راه برایش آسانشود ،قابل
علم میشود؛ همۀ دلمشغولی او فی ما
َ
َ
ا َمر الله تعالی به و نهی عنه است .کسی
که خلع مالکیت از خود کرده ،امانتدار
است؛ امور خود را تدبیر نمیکند و فارغ
از خودت با تمام وجود مشغول به امر و
نهی است .جایی امر و نهی انسان باید
رزق حالل باشد و در جایی دیگر علم
و در جایی هم اقدامات اجتماعی .عبد
کسی است که دنبال مأموریت است؛ نه
دنبال تدبیر خود .کسی که این گامها را
بردارد ،دیگر مجالی برای ِمراء و جدال با
دیگران ندارد .مجادلهکردن ،خود را به رخ
کشیدن و اثبات کردن خود است.
بعد حضرت فرمودند ممکن است
کسی بگوید اگر من رفتم بنده شدم ،دیگر
چه احتیاجی به یادگیری دارم؟ حضرت
فرمودند خیال نکنید کسی که بنده شد،
واصل شده و رسیده؛ بندگی اول راه است؛

«ذاک اول درجه التقی»؛ اول قدم در
وادی تقوا این است که انسان این قدمها
را بردارد .حضرت ،آیهای را خواندند که
دو مطلب در آن است؛ هم اینکه اول قدم
در وادی تقوا چیست و هم ثمرۀ این تقوا؛
که برخورداری از علم امام است؛ «تلک
ّ
الدار االخرة»؛ آن دار آخرت که خیلی
هم در دسترس نیست؛ «نجعلها»؛ ما
ّ
قرار میدهیم در اختیار «للذین ال یریدون
ً
ًّ
علوا فی االرض و ال فسادا»؛ کسانی که
در زمین ارادۀ ّ
علو و فساد ندارند .کسی
ً
که میخواهد برتر باشد حتما دنبال فساد
هم هست .بدانید آدمی که دنبال اثبات
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بقا و عزت و آبرو و موقعیت و آیندۀ خود
است ،این عبد نیست .عبد اگر عبد است،
خود را ِملک خدا میداند؛ ملک الهی را
به خدای متعال تفویض میکند که او هر
جور میخواهد ملک را اداره کند .نگران
هم نیست .حضرت فرمودند اگر تفویض
کرد ،مصائب برای انسان آسان میشود.
کسی که خود میخواهد کارهای سنگین
را بردارد ،کار برایش سخت میشود؛ اما
کسی که تفویض کرده ،خدای متعال
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اصالحات او نیز افساد است.
تمدنهای مادی از شکل کهنه و سنتی
تا شکل مدرن آنها ـ که مدرنترین آنها
لیبرال دموکراسی است ـ همه ،نظام افساد
هستند؛ هر کاری میکنند فسادانگیزی است.
ُ
فسدوا
اگر هم به خود آنها بگویید «…الت ِ
َ
ّ
ُ ُ
صلحون؛ اآل
فی
االرض قالوا ِانما نحن م ِ
ِ
َ ُ َ
َ
ِا ّنهم ُ
هم المفسدون ولکن الیشعرون».
چون انسانی که دنبال اثبات خود است و
میخواهد بت نفس خود را اثبات کند،
کجا را میتواند اصالح کند؟ عالم که برای
بتپرستی درست نشده؛ بتکده نیست؛
ّ
ّ
ماء
وادی توحید است« :هو الذی فی الس ِ
ا ٌله و فی االرض ٌ
اله» .اگر ذرهای در عالم
ِ
از مدار خارجشود ،فتنه درست میشود.
در عالمی که چنین تدبیری بر سر اوست،
چگونه میخواهی خود را اثبات کنی و
دست به اصالح بزنی؟
ّ
پس نکتۀ اول« :تلک الدار االخرة
نجعلها ّللذین ال ُیریدون َّ
علوا فی االرض
ً
و ال فسادا»؛ سپس فرمود« :و العاقبة
ّ
للمتقین» .متقین ،کسانی هستند که دنبال
علو و برتریجویی نیستند .حضرت گفتند
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باید سه قدم برداشت تا مصداق آیۀ خلع
مالکیت از خود شد .انسانی که خودش را
مالک میبیند ،نمیتواند دنبال حفظ ملک
خود و برتریجویی نباشد .چنین انسانی
با مالکهای دیگر رقابت میکند .انسان
وقتی با خدایان دیگر رقابت نمیکند و
خود را شریک خدای متعال نمیبیند که

ّ
این متقین است« .تلک الدار االخرة»؛
یعنی علوم و معارف ائمه(ع) .خدای
متعال علم ائمه(ع) و والیت را در دسترس
کسی قرار میدهد که «ال ُیریدون ًّ
علوا
ّ
ً
االرض و ال فسادا»؛ و ال اگر کسی
فی
ِ
ّ
بخواهد از سر والیت استفاده کند ،اثبات
نفس کند ،فتنهگری کند ،بتپرستی در

از خود خلع مالکیت کند و تفویض کند؛
واال اگر تفویض هم نکند باز دوباره فساد
میکند .اگر همۀ دلمشغولی انسان به امر
و نهی خدای متعال نباشد ،باز هم فساد
میکند« .والعاقبة للمتقین»؛ عاقبت برای

عالم راه بیاندازد ،دیگران را هم به بت
نفس خود دعوت کند و بخواهد چشم و
گوشها را به سمت خود بکشد ،چیزی
که به او میدهند «تلک الدار االخرة»
نیست؛ علم نیست؛ والیت امام نیست؛
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میکردیم؛ پس ماء غدق یعنی ایمان.
علمی که از امام میرسد قلب را سیراب
و احیا میکند .علم مستفاد از امام همان
حقیقت ایمان است که موطن آن ،قلب
است .درجات ایمان ،درجات علم مستفاد
از امام است .ایمان ،معارفی است که از
ناحیه امام میرسد.
امام کلمه ما ء است .علم امام ما ء معین
است .در سوره مبارکه تبارک (ملک) فرمود:
ً
«قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا ،فمن
پس والیت امام ،علوم
امام و معارف امام «داراالخرة»
است .همۀ «داراالخرة» هم
همین است؛ باطن بهشت هم
همین است؛ بهشت دنیا و باطن
همین عالم هم همین است.
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یأتیکم بماء معین»؛ اگر آبی که خدای
متعال به صورت باران و چشمهها و نهرهای
جاری در اختیار شما قرار داده ،غور کند
و در الیههای زمین پنهان شود ،چه کسی
م ا ء معین را در اختیار شما قرار میدهد.

حضرت فرمود :ماء یعنی امام .امام رضا(ع)
در حدیثی فرمودند «مائکم أبوابکم»؛ آبی
که خدای متعال در اختیار شما قرار داده
و شما را زنده میکند ،ابوابی است که به
روی شما گشوده شده؛ و مقصود از ابواب
هم امام است .ائمه(ع) ابوابالله هستند؛
باب توحید ،باب محبت ،باب قرب خدا
و …  .لقای خدای متعال و بندگی خدای
متعال با امام گشوده میشود و چون امام،
بابالله و سرچشمه حیات است ،از طریق
امام به حضرت حق میرسیم؛ که «هو
الحی» است؛ «الله الاله اال هو الحی».
امام سرچشمه است؛ چون بابالله است.
فرمودند ما ء معین هم یعنی علم امام« .و
ً
جعلنا له نورا یمشی به فی الناس»؛ نوری
برای امام گذاشتیم که با نور زندگی میکند
و همه زندگیش در وادی نور است .دیگران
در حیرت هستند و امام در یقین؛ دیگران در
خواب هستند و امام در بیداری؛ دیگران در
تاریکی هستند و امام در وادی نور؛ دیگران
در شک هستند و امام در یقین و …  .کسی
به معارف امام برسد زنده میشود .علم
امام ،والیت امام ،خود امام و شخص امام
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والیت ابلیس را به او میدهند« :و الذین
کفروا اولیائهم الطاغوتُ ،یخرجونهم
من ّ
النور الی الظلمات»؛ سیر در وادی
ظلمات .رسیدن به وادی نور از ِآن مؤمنین
است« :الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من
الظلمات الی النور».
پس والیت امام ،علوم امام و معارف
امام «داراالخرة» است .همۀ «داراالخرة»
هم همین است؛ باطن بهشت هم همین
است؛ بهشت دنیا و باطن همین عالم هم
ّ َ
همین است؛ «ان االبرار لفی نعیم» .والیت
امام و محیط والیت ائمه(ع) از ِآن متقین
است .کسی را که متقی نیست و تقوا ندارد
در وادی والیت ائمه(ع) راه نمیدهند.
ََ
علم امام «ماء َمعین» و «ما ء غدق» است؛
َ
حقیقت ایمان است« .وأن لو استقاموا
َ
ًََ ً ْ
ماء غدقا ِل َنف ِت َنهم
على الطريقة ألسقيناهم
فيه»؛ اگر اینها بر آن طریقت استقامت
میکردند ،ما با آب گوارا آنها را اسقا
میکردیم .حضرت چند معنا برای غدق
ذکر کردند؛ «ألشربنا قلوبهم االیمان»؛
یعنی اگر بر امر و نهی ائمه(ع) استوار
میماندند ،قلوبشان را با ایمان سیراب
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ماء است .این ماء ،درجاتی دارد؛ گاهی
میگوید «و کان عرشه علی المآء» که
یکی از مقامهای والیت است؛ و گاهی
میگوید «ینزل من السماء ماء» که این
مائی که نازل میشود هم والیت است؛
اما مرتبه نازله او؛ و گاهی مائی که نازل
لقای خدای متعال و
بندگی خدای متعال با امام گشوده
میشود و چون امام ،بابالله و
سرچشمه حیات است ،از طریق
امام به حضرت حق میرسیم؛ که
«هو الحی» است
میشود ،ماء معین است« :فمن یأتیکم
بماء معین»؛ و گاهی به ماء غدق ،یعنی
علم امام تبدیل میشود .معارفی که در
وجود مؤمن جاری میشود علم مستفاد
از امام است؛ یعنی ایمان.
استاد میرباقری در ادامه ،روایاتی از کتاب
معانیاالخبار مرحوم صدوق نقل میکند:
«سمعت اباعبدالله علیهالسالم یقول انتم
افقه الناس اذا اعرفتم معانی کالمنا»؛ از
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همه فقیهتر میشوید اگر معانی کالم ما
را بفهمید.
در روایت بعدی امام باقر(ع) نقل میکند
که امام صادق اروحنا فداه به من فرمود:
«یا بنی ،اعرف منازل الشیعة علی قدر
روایتهم و معرفتهم .فان المعرفة هی الداریة
للروایة .و بالدرایات للروایات یعلو المؤمن
إلی أقصی درجات االیمان .انی نظرت
فی کتاب لعلی علیه السالم فوجدت فی
الکتاب ان قیمة کل امری و قدره معرفه»؛
فرزند عزیزم اگر میخواهی بدانی شیعیان
ما در چه منزلگاهی قرار دارند ،ببین چقدر
روایات ما را میدانند و چقدر به معرفت
رسیدهاند .معرفت ،همان روایتفهمی
است .درایةالروایة روایتخوانی صرف
و توقف به علوم ظاهری نیست .مؤمن با
درایت در روایت ،باطن روایت را بفهمد
و حجابهای روایت کنار زند تا به انوار
معصوم برسد و مقامات باطنی کالم معصوم
بر وی ظاهر و مکشوف شود .باالترین
درجات ایمان که با درایةالروایة حاصل
میشود ،ماء غدق است؛ سرچشمه ایمان
است؛ سرچشمه حیات است؛ یعنی علم
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امام است .بعد فرمود« :ان الله تبارک و
تعالی یحاسب الناس علی قدر ما اتاهم
من العقول فی دار الدنیا»؛ محاسبه خداوند
هم به اندازه عقل است و گویا عقل هم
بر اساس درایةالروایة حاصل میشود.
در حدیث دیگری حضرت امام صادق(ع)
َ ْ ٌ ْ َْ
َ ٌ َْ
ف
فرمود« :ح ِدیث تد ِر ِیه خیر ِمن أل ٍ
َ ْ َ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ً َ
الر ُجل ِم ْنک ْم ف ِقیها ح َّتى
تر ِو ِیه و ل یکون
َْ َ ََ َ
یض َک َلم َنا َو إ َّن ْال َکل َم َه منْ
یع ِرف مع ِار
ِ ِ
ِ
ِ
َک َلم َنا َل َت ْن َصر ُف َع َلى َس ْبع َین َو ْج ًها َل َنا منْ
ِ
ِ
ِ ْ ِْ
َج ِم ِیع َها ال َمخ َر ُج»؛ حدیثی را که درایت و
معنا و فهمش را پیدا کنید و بیابید ،بهتر
از هزار روایتی است که فقط نقل کنید و
بشنوید .هیچ کدام از شما فقیه نمیشود
تا تعریضات سخن ما را بفهمد و چیزی را
که مراد ما بوده بفهمد .هر کالم را هفتصد
نوع میشود صرف کرد و وجوه مختلفی
از آن فهمید .کالم ما معاریض است و
هفتاد وجه را فیالجمله دارد.
در حدیث دیگری هم میفرمایند« :یمصون
الثماد و یدعون النهر العظیم قیل له و ما
النهر العظیم؟ قال رسول الله صلیالله علیه
و آله و سلم و العلم الذی اعطاه الله ان
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انبیا هم اعلم است؟ حضرت فرمودند:
«رحم الله الضعفا من شیعتنا ان الله یفتح
مسامع من یشاء»؛ خدای متعال هر که
را بخواهد هدایت کند گوشهایش را
باز میکند و حرفشنو میکند .حضرت
به صراحت میفرمایند همه حقایق نزد
خداوند ،عقل و حس
و شهود را اعطا کرده است تا
ذیل امام معصوم رشد یابند و
وارد وادی والیت شوند؛ وادی
نعمت .امام ،کمال و تمام
نعمت است.
ایشان است .در پاسخ میگویند ایشان
افضلاند یا انبیای اولیالعظم؟! گوشی
که نمیشنود ،حرف را تلقی نمیکند.
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جایگاه عقل و شهود
در کنار این برداشت از علم ،جایگاه
عقل و شهود و حس چه میشود؟ خداوند
امامی فرستاده است که سرچشمه هدایت
است؛ و همه اسرار را به او داده و حکیم

است .اگر عقل از امام بهره ببرد و حس،
نورانی به نور امام شود و روح و سر و قلب،
نورانی به مشاهدات وادی والیت امام
شوند و به تعبیری ،قلب و حس و عقل با
امام سیر کنند ،رشد میکنند .رشد با امام
همان «کونوا مع الصادقین» است :با امام
یعنی صادقین باشید؛ امامی که هم با خدا
صادق است ،هم با بندگان .امام صادق
مطلق است .با او باشید ،یعنی در رشد
ی خود
شهودی ،رشد عقلی و رشد تجرب 
با امام باشید و در وادی والیت امام(ع)
با قلب و عقل و حس خود قدم بزنید.
خداوند ،عقل و حس و شهود را اعطا
کرده است تا ذیل امام معصوم رشد یابند
و وارد وادی والیت شوند؛ وادی نعمت.
امام ،کمال و تمام نعمت است« :الیوم
اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی
…» .عقل که ذیل امام تعطیل نمیشود؛
بلکه تمامی قوای آن فعال میشود .کسی
نمیتواند از تعطیلی عقل سخن بگوید.
اما عقل باید ذیل امام و وادی والیت امام
و دین قرار بگیرد.
امام به معنای انکار عقل و حس و شهود
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ّ ّ
وجل جمع ّ
لمحمد صلیالله علیه و آله
عز
و سلم سنن النبیین من آدم و هلم جرا الی
ّ
محمد صلیالله علیه و آله و سلم .قیل له و
ما تلک السنن؟ قال علم النبیین باسره و ان
رسول الله صلیالله علیه و آله و سلم صیر
ذلک کله عند امیر المؤمنین علیهالسالم».
گاهی انسان تشنه است؛ ولی نهر عظیم
را رها کرده .آب در برکه میماند و کم
کم فاسد میشود؛ اما آب نهرهای عظیم
چنین نیست و منفعل نمیشود .تشنهای
آب برکه را با ولع بخورد و نهرهای عظیم
را رها کند؛ خیلی عجیب است .پرسیدند
آقا نهر عظیم چیست؟ نخست تفسیر به
وجود مقدس نبی اکرم(ص) کردند و سپس
فرمودند خدای متعال هر چه به انبیا داده
جامعتر و کامل آنها را یکجا به این پیغمبر
داده؛ و این نهر عظیم است .همه حقایق از
وجود ایشان جاری میشود .بعد حضرت
تفصیل دادند و فرمودند هر چه نزد نبی
اکرم(ص) بوده ،نزد امیر المومنین(ع) و
بعد هم نزد ائمه(ع) است .پس نهر عظیم
امیرالمومنین(ع) و ذریه پاک ایشان(ع)
هستند .کسی گفت یعنی امیرالمومنین از

علم و اجتهاد
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ً
نیست .اتفاقا این امکانات به ما داده شده
است تا این نعمتها به تمام برسد و با
امام ذیل امام قرار بگیرد .ذیل امام ،عقل
و قلب و حس رشد میکنند و جهان،
بهصورت حقانی فهم و شهود و تحلیل و
تجربه میشود .علم دینی یعنی علم ذیل
امام .ما قائل به انکار عقل نیستیم و اگر
هم میگوییم امام مهم است ،به معنای
رهاکردن و کنارگذاشتن عقل نیست؛ چون
عقل نعمت الهی است ،باید در وادی
والیت امام شکوفا شود .حس و شهود
نیز به همین ترتیب باید در وادی والیت
امام بارور شوند.
معرفی کتاب کافی
کتاب شریف کافی از کتابهای
فوقالعاده است .تعابیر مقدمه کتاب
موجب شده است که بسیاری از محققین
چنین استنباط کنند که روایات کافی
ً
کال دارای اعتبار هستند و من هم همین
را میفهمم؛ هرچند مناقشهپذیر است.
ً
اگر مشخصا اثبات شود روایتی از کافی
ضعیف است ،باید درنگ کرد؛ وگرنه
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احتیاجی به بررسی رجال روایت نیست و
حدیثی که در کتاب شریف کافی است،
حدیث معتبره است .از آنچه مرحوم
کلینی در مقدمه کافی آورده توثیق همه
روایات آن استفاده میشود؛ لذا روایات
کافی معتبر هستند .این کتاب سه ویژگی
ً
دارد :جامعیت :تقریبا تمام ابواب روایات
آن جامعیت دارند؛ اعتبار :بسیار عمیق
است .برای مثال در کافی ،کتاب االخالق
نیست و بهجای اخالق« ،ایمان و کفر»
آمده است .ایمان ،اخالق است؛ چرا
که حقیقت خلقت ،حب است .امام
ّ ّ
ّ
عزوجل ّادب
صادق(ع) فرمودند« :ان الله
ّ
ّ
نبیه علی محبته ،فقال :و انک لعلی خلق
ُ
عظیم»؛ همه خلقهای دیگر و صفات
ُ
خلقی کریمه ذیل محبت به خدای متعال
و عبادت حبی نبی اکرم(ص) به ایشان
داده شد .در حدیث عقل و جهل توضیح
داده شد که ایمان یعنی حب و ایمان
امیرالمومنین(ع) حب الله است .ایمان
ما حب امیرالمومنین(ع) است .اخالق
َ ُ
همان ایمان است .ایمان هم اگر ع ِل ٌی ح ِّب ِه
َ َ ُ ْ َ
ِا َیمان[ ]۱است و «ح َّب َب ِإل ْيك ُم ِال َيمان»؛

[ ]۲ایمان ما حب االیمان است .حب نبی
اکرم(ص) حب امیرالمومنین(ع)است و
ایمان امیرالمومنین(ع) و نبی اکرم(ص)
حبالله است .محبت ایشان ایمان ماست
ُ
و محبت محور خلق هم هست .محور
اخالق ایمان است که حبالله و حباالمام
است .اصل ،ایمان و حباالمام است که
ُ
همان حبالله است .صفات خلقی ذیل
حب تعریف میشوند .جود و سخاوت و
یقین و توکل و رضا ذیل مقام حب هستند.
مرحوم کلینی وقتی میخواهد از اخالق
ُ
سخن بگوید و اینکه انسان چگونه خلق
خود را اصالح کند ،میگوید اخالق از آن
عالم شروع میشود؛ اخالق یعنی ایمان؛
ایمان هم یعنی حباالمام.
کتاب کافی ،جامع وعمیق است و جا دارد
به اندازۀ عظمت امام درکلمات آن تعمق
شود؛ إنشاءالله خدا روزیمان کند که از
اول تا آخر عمر این کتاب را رها نکنیم.
پانوشتها

علل الشرایع ،ج ،۱ص.۱۶۲
حجرات.۷ :

مناظره حجج اسالم قاضی زاده و خسروپناه
مسئولیت متفاوت استاد سید عباس صالحی؛ وزیر محترم ارشاد

جماعتگرایی میتواند فضایی برای زیست مسلمانی در
برابر سلطه لیبرالیسم فراهم کند

حج آرام؛ از حسن تدبیر تا مطالبات باقیمانده
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استاد قاضی زاده :انقالبیبودن یعنی
پایبندی به ارزشهای مورد تأکید امام؛
نه حرکتهای خالف قانون یا تحمیل
هزینه بر مردم

استاد خسروپناه:
حریت داشته باشیم؛
رفتارهای خودسرانه از هر جناحی
محکوم است

مناظره دربارهی حوزهی انقالبی
سید حسین میرخلیلی

اولین نشست از سلسلهنشستهای همایش حوزه انقالبی تحت مناظره علمی با عنوان «حوزه انقالبی و کنشگری سیاسی روحانیت»
به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی برگزار گردید .در این مناظره علمی که با حضور اساتید
و فضالی حوزوی و دانشگاهی برگزار گردید ،حجج االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه و کاظم قاضیزاده به مناظره و ارائه
بحث پرداختند .دکتر عبدالوهاب فراتی نیز دبیر علمی مناظره بود .آنچه در ادامه میآید گزارشی از این مناظره است.
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قاضیزاده

مفهوم انقالب
برای پاسخ به سؤال اول باید در ابتدا ببینیم
مفهوم انقالب چیست و آغاز شکلگیری
این واژه در نظام اسالمی چگونه بوده
است .ما واژه انقالب را در متون فصیح
اسالمی بهویژه قرآن ،بدین شکل و معنا
هرگز نداشتیم .شاید بیشترین استعمال
آن در فقه در باب مطهرات است؛ گاه در
برخی روایات نیز دیده شده است.
با توجه به خصوصیاتی که از حوزه به
عنوان مرکزی فکری و آموزشی که رهبری
دینی و معنوی جامعه را عهدهدار است،
شاید بتوان از واژگان دیگری نیز در کنار
این واژه یاد کرد که حوزه را با آنها متصف
کنیم؛ مانند حوزه تحولخواه؛ حوزه مصلح،
حوزه تالشگر ،حوزه مدافع دین؛ حوزه
اهل معنویت؛ حوزه اخالق و… که البته
بحث دربارهی هر کدام میتواند زمینهای
برای جلساتی باشد.
بنده سه برداشت را در باب واژه انقالبی
طرح میکنم:
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ً
کامال دگرگون شد و شرایط متفاوتی را
داریم؛ تعاریف از این واژه و مرزبندیها،
ابهاماتی را ایجاد کرده است.
مفروض ما در این بحث این است که
حوزه انقالبی وضعیت مطلوبی است که
میخواهیم به آن برسیم .برای رسیدن به
آن وضعیت مطلوب گفتوگوی ما در سه
قسمت دنبال می شود:
تحلیل روشنی از آنچه در حوزه کنونی
هست ارائه و به این پرسش پاسخ دهیم
که آیا وضعیت کنونی حوزه ،انقالبی
است یا خیر؟ یا بخشی انقالبی است
و بخشی غیرانقالبی؟ و بر اساس چه
استداللی؟
اساتید چه پیشنهاد روشنی برای رسیدن
به حوزه انقالبی دارند؟
اساتید چه راهبرد و راهکاری برای
رسیدن از وضعیت کنونی به وضعیت
مطلوب دارند؟
اگر پاسخ این سه روشن نشود ،عالوه
بر اینکه وضعیت حوزه انقالبی در ابهام
باقی میماند ،پیامدهای خطرناکی نیز
خواهد داشت.

حجتاالسالم والمسلمین
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
همایش حوزه انقالبی را در سال ۹۶
برگزار خواهد نمود؛ ولی چون ادبیات
آن به ایضاح روشنی نرسیده و دچار یک
هالهای از ابهام در تبیین موضوع است،
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی تصمیم
به برگزاری سلسله نشستهایی در اینباره
گرفته است.
واژه انقالبی در ادبیات نهضت مشروطه
سابقه روشنی ندارد و حتی با یک
نگرش منفی به این واژه نگاه میشده
است .اما پس از سالهای مشروطه
که جریانهای برانداز و مخالف نظم
سیاسی ظهور کردند؛ این ادبیات وارد
فضای انقالبی در ایران شد و نیروهای
مذهبی به تدریج از آن استفاده کردند.
ً
ظاهرا قبل از انقالب ،نیروها به دو
دسته تقسیم میشدند :انقالبی و غیر
انقالبی .به بیانی نیروهای منتقد وضع
موجود که دنبال راهکار برای رسیدن به
وضع مطلوب بودند و نیروهای طرفدار
وضع موجود .پس از انقالب ،این واژه

تدبیر و سیاست
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انقالبی بودن در روش و کنش
گاهی اوقات ،مراد از واژه انقالبی ،انقالبی
بودن در روش ،تاکتیکها و کنشهای
اجتماعی است .در این معنا ،انقالبی
به کسی گفته میشود که با روشهای
قهرآمیز ،احساسی ،چکشی و خالف
قانون به دنبال رسیدن به اهداف خود است
که از آن به تندروی نیز تعبیر میشود؛
مانند حرکتهای ایذائی که در دوران
انقالب صورت میگرفت ،ترورهای قبل
از انقالب (مثل ترورهای فدائیان اسالم)،
حمله به سینماها ،آتش زدن و… که تحت
نام حرکتهای انقالبی انجام میگرفت.
پس از انقالب نیز این حرکات را داشتیم؛
مثل کار دانشجویان خط امام در اشغال
سفارت آمریکا که بهلحاظ روشی حرکتی
انقالبی بدون توجه به قانون بود؛ یا حمله
به سفارت انگلیس و سفارت عربستان
و…  .خوب این یک معنا از انقالبی
است .حال آیا مراد از حوزه انقالبی این
است؟ اگر این حرکت تا قبل از انقالب
و در میان کسانی که در حاکمیت نبودند
ـ و از راههای قانونی دستشان به جایی
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بند نبود ـ قابل توجیه بود (که البته همان
نیز مورد تأیید برخی بزرگان نبود) ،در
کشوری که حاکمیت دارد و مورد قبول
مردم است ،معنا ندارد؛ مثل این که برخی
بگویند ما انقالبی هستیم و خودمان برای
ً
خودمان روش داریم و مثال به خانه یک
مرجع حمله میکنند ،که چون نظرش با
ما هماهنگ نیست و…
این برداشت از انقالبیبودن ،مورد نظر
طرحکنندگان این واژه از جمله رهبری
انقالب نیست .ایشان در این اواخر تعبیر
آتش به اختیار را به کار بردند؛ اما توضیح
دادند که مرادشان کارهای فرهنگی تمیزی
ً
ً
است که قاعدتا این نوع موارد را حتما
شامل نمیشود.
انقالبی بودن در هزینه دادن و
هزینه کردن
در این احتمال ،مراد از انقالبی این
است که فرد انقالبی در مسیر هدف
متعالی خودش هزینه میدهد و
حاضر میشود از یکسری امکانات
و بهرهمندیهایی بگذرد و حتی حبس
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و شکنجه را میپذیرد .قبل از انقالب،
شاید بیش از نود درصد حوزه مخالف
رژیم شاه بودند و واضح بود؛ اما خیلی
از این نود درصد حاضر نبودند هزینه
بدهند؛ حاضر به فریاد ،شعار و منبر و …
نبودند .افرادی مثل مرحوم سعیدیها،
غفاریها ،بهشتیها ،هاشمی رفسنجانی،
و خامنهای کم بودند؛ کسانی که هزینه
دادند و به این معنا انقالبی بودند .در
حال حاضر موضعگیری های داخل و
خارج از کشور متفاوت است .در داخل
کشور ،کسانی که حرکتهای سریع
ً
انجام میدهند (مثال اشغال سفارت
ً
عربستان) چه هزینهای میدهند؟ نهایتا
نوازش مختصری میشوند .اینها انقالبی
نیستند؛ اقلیتی در کنار هستند.
از قضا کسانی در این معنا به آنها انقالبی
گفته میشود که امر به معروف و نهی از
منکرشان در جامعه برایشان هزینه دارد؛
یعنی آسیبهایی که میبینند ،در جایی
است که میدانند هزینه دارد و هزینهاش
ً
را میدهند .مثال شخصی علیه یک
مرجعی که همه علیه او صحبت میکنند،
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مینویسد؛ خوب اینکه هزینهای ندارد؛
هزینه زمانی است که شما علیه مرجعی
انقالبی کسی است که
به ارزشهایی که باعث انقالب
شد یا مورد تأکید خاص مؤسس
انقالب بود پایبند است.

هزینه نداد؛ بلکه به قول وزیر اقتصاد،
 ۱۶۰شرکت ما در کل کشورهای عربی
تعطیل شد؛ گردشگری در مشهد تعطیل
شد و نهتنها زائران شیعه عربستان بلکه
کشورهای دیگر نیز جرأت نداشتند به
کشور بیایند.
ما باید بین داخل و خارج فرق قائل شویم.
اآلن که کشور حاکمیت دارد ،هیچکس
حق ندارد به اسم رضایت مردم هزینهای را
به گردن آنها بیندازد .اگر خودش میتواند
هزینه بدهد ،انجام دهد .بنابراین در سطح
کالن ،این مفهوم نیز مدنظر نیست.

کسی که انقالبی است،
نباید در خلوتگاهش بنشیند و
تصمیم بگیرد به فالنجا حمله
کند و به دیگران هزینه تحمیل
کند.
و خارجی و در حوزه مسائل اجتماعی
بهویژه مسائل حوزوی ،ارزشهای کالن
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انقالبی بودن در پایبندی به ارزشهای
انقالب
احتمال سوم این است که انقالبی کسی
است که به ارزشهایی که باعث انقالب
شد یا مورد تأکید خاص مؤسس انقالب
بود پایبند است .انقالبی از این نگاه یعنی
ً
اوال از نظر روشی «بزن در رو» نباشد؛
ً
چون کشور حاکمیت دارد؛ ثانیا کسی
که انقالبی است ،نباید در خلوتگاهش
بنشیند و تصمیم بگیرد به فالنجا حمله

کند و به دیگران هزینه تحمیل کند .به این
معنا میشود گفت ما انقالبی هستیم و به
ارزشهایی که باعث انقالب شد ،پایبند
هستیم .البته باید بین ارزشهای انقالب
ً
و موضعگیریهایی که احیانا رهبران
انقالب و مسئولین عالیرتبه داشتند
تفاوت قائل شد .موضعگیری ممکن
است در یک شرایط و زمان خاص بوده
باشد و الزم نیست همیشه ادامه داشته
باشد .امام فرمود اگر از صدام بگذریم از
آل سعود نمیگذریم؛ درحالیکه دو سال
بعدش به حج رفتیم و روابطمان خوب
شد؛ حال آنکه تا آخر رابطه ما با صدام
خوب نشد .در حوزه سیاست داخلی
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بنویسی که کسی بر علیه او صحبت
نمیکند .این نسبت به داخل است .نسبت
به سیاست خارجی و موضعگیریهای
خارجی نیز افرادی هستند که چیزی
میگویند یا کاری میکنند که موجب
هزینه میشود؛ اما هزینهاش را خودشان
ً
نمیدهند؛ بلکه مردم باید بدهند .مثال
فردی در نمازجمعه ،مرگ رهبر کشور
دیگری را میطلبد؛ خوب خود وی که
هزینه نمیدهد؛ هفتصد هزار زائری که
به عربستان میروند هزینه میدهند؛
حج و عمره تعطیل میشود و هزینههایی
اینچنینی که برای مردم است .یا فردی
که سفارت عربستان را اشغال کرد ،هزینه
بسیاری به کشور وارد کرد؛ اما خودش
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باید مورد توجه باشد .از میان اصولی که
جزو ارزشهای اساسی انقالب است بنده
چند مورد انتخاب کردم که متأسفانه در
آنهایی که به حوزه مربوط است ،حوزه
ما انقالبی نیست؛ یعنی کسانی که داد
انقالبیبودن میزنند ،طبق این شاخصها،
از ضد انقالبترین افراد هستند.
بخشی از ارزشهایی که باعث انقالب
شد یا مورد تأکید خاص مؤسس انقالب
بود ـ و متأسفانه حوزه ما هرچه میگذرد
در این زمینه رو به حضیض میرود ـ
عبارتند از:
حفظ حرمت عالمان و مراجع تقلید
امام در آن سالهای قبل از انقالب،
در بحبوبه مبارزات میفرماید« :من
یک نصیحت میکنم به بچههای طالب
جوان که تازه آمدهاند و حاد و تندند و
آن این است که آقایان متوجه باشید اگر
چنانچه کلمهای اهانت بکند کسی به یک
نفر از مراجع اسالم بین او و خدای تبارک
و تعالی والیت منقطع میشود .کوچک
فرض میکنید! فحشدادن به مراجع بزرگ
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ما را کوچک فرض میکنید! من که اینجا
نشستهام دست تمام مراجع را میبوسم؛
تمام مراجع اینجا ،نجف ،سایر بالد،
مشهد ،تهران ،هرجا هستند دست همه
علمای اسالم را من میبوسم .اهانت به
آنها اهانت به اسالم است».[ ]۱ولی اکنون
متأسفانه در حوزه ما ،طلبههای جوان به
راحتی مراجع را به دو بخش تقسیم کردهاند
و به بخشی فحاشی میکنند و درب خانه
او تجمع میکنند ،در فضای مجازی علیه
او مینویسند .یا مداحی که به راحتی علیه
مراجع هتاکی میکند .حوزه زمانی انقالبی
خواهد بود که به این موارد حساس باشد؛
ً
نه اینکه مثال یک مجلسی باشد و همین
فرد را دعوت کنند ،به صرف اینکه مردم
زیاد میآیند.
رعایت حدود ،شئون و سلسله
مراتب حوزوی
امام در این مسأله خیلی حساس بودند
که هر کسی سر جای خودش باشد؛ چه
حجتاالسالم ،چه آیتالله و… اما پس
از امام ،انقالبیهایی که فریاد میکشند،

نسخه مکتوب  -شماره 15

مرجعسازی و آیتاللهسازی را به انحای
مختلف شروع کردند .فردی بدون کتاب،
بدون درس و… آیتالله میشود؛ یا شخصی
چون مسئولیتی دارد ،درس خارج میدهد.
رعایت اخالق در مواجهه با همصنف
اآلن مشکلی که داریم این است که حوزه
ما اخالقمداری را در مواجهه با همصنفان
ً
رعایت نمیکند؛ مثال شخصی که سی سال
در این نظام خدمت کرده و از دنیا رفته؛ چه
مقدار علیه او تبلیغ میشود .حوزه بایستی
آیت اخالق باشد .آیا در این انتخابات اخیر،
شاهد حوزه انقالبی در ُبعد اخالقی آن از
سوی دو کاندیدای روحانی بودیم؟
دفاع از حقوق مردم در برابر حاکمان
دفاع از حقوق مردم بهعنوان ارزشی
که امام برای آن انقالب کردند .سخنان
بزرگان حوزه را نگاه کنیم ببینیم چهمقدار
مربوط به دفاع از مردم است و چه مقدار
ً
مربوط به دفاع از حاکمیت .مثال خیلی
خوب است که در دفاع از میانمار و علیه
فالن کشور ظالم اعالمیه میدهند؛ اما
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آیا مردم خود ما نیازمند دفاع نیستند؟
یا در انتخابات خبرگان اخیر ،نزدیک به
پانصد نفر از فضال رد صالحیت شدند؛
چه کسی از اینها دفاع کرد؟
سادهزیستی
سادهزیستی ارزشی است که امام بسیار
بر آن تأکید کردند؛ اما متأسفانه نهادها و
نمادهای انقالبیگری در حوزه از بهترین
امکانات استفاده میکنند.
بنابراین با توجه به این سه برداشت از
انقالبیبودن ،از نظر بنده شخصی که واجد
ارزشهای ذکرشده باشد انقالبی است؛
حوزهی ما در صورتی که این ارزشها را
رعایت کند ،انقالبی است .البته این چند
مورد ،تنها بخشی از آن ارزشهای اساسی
بود که بنده انتخاب کردم.

معنا و مفهوم انقالبی بودن
بنده در چیستی انقالبی و معنای انقالبی

اصطالح حوزه انقالبی
را مقام معظم رهبری در ۲۵
اسفند  ۹۴در دیدار نمایندگان
مجمع طالب قم مطرح کردند؛
البته بعد از آن مراجع نیز تأکید
داشتند.
اما کاندیدایی که کل دستاوردهای نظام در
چهل سال را با تعابیری از بین برد ،چیزی
نگوییم .ضمن اینکه تا آنجا که بنده خبر
دارم برخوردهایی با افراد خودسری که به
سفارتخانهها حمله کردند ،صورت گرفت.
بنده نیز معتقدم انقالبیبودن ،یعنی
پایبندی به ارزشهایی که باعث انقالب
شد و ارزشهایی که مرحوم امام تأکید
داشتند و همینطور رهبری نیز توصیه
میکنند .یکی از بزرگترین خطرات
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خسروپناه

با آقای قاضی زاده اختالفی ندارم .اینکه
ً
واژه انقالبی بهتر است باشد یا خیر ،اصوال
واژهها مشترک لفظی هستند .قیاس هم
در منطق معنای مثبتی دارد؛ اما در فقه
مطرود است .اما در معانی اصطالحی
که ایشان ذکر کردند ،بنده نیز معتقدم
بهمعنای کارهای غیرقانونی و تحمیل هزینه
کردن بر نظام نیست .پس بر اساس این
تعریف ایشان ،بنده نیز حمله به سفارتها
را خودسرانه میدانم؛ اما کسانی که به
بهانه تقلب نظام را متهم کردند و حمله
کردند را نیز محکوم میکنم .حوزه انقالبی
حوزهای است که رفتارهای خودسرانه از
هر جناحی را محکوم کند؛ نه اینکه از
جناح خودمان که قرابت داریم را محکوم
نکنیم؛ اما جناح مقابل را محکوم کنیم.
پس باید حریت داشته باشیم .پس اگر
ما نگران تعطیلی سفارتها و شرکتها
هستیم ،نگران کل نظام نیز باشیم .مسأله
نظام که مهمتر است؛ به نظام حمله شد
و بیانیههای زیادی علیه نظام صادر شد.
پس باید در مورد همه امور غیرقانونی
حساس باشیم و آنها را محکوم کنیم؛

البته با رعایت اخالق و حریم اخالقی.
ً
بنابراین انصاف نیست که مثال حرکت یک
کاندیدا را در انتخاباتی ـ از جمله انتخاب
ً
اخیر ـ برجسته کنیم و مثال بگوییم چرا
فالنکار را کرده و فالن عکس را گرفته؛

@Mobahesatmagz

حجتاالسالم والمسلمین
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حوزه این است که حزبی شود .پس ما با
حرکات غیرانقالبی هر دو طرف مخالفیم؛
نه یک طرف.
بنده معتقدم با توجه به اینکه در
مفهومشناسی اختالفی نیست ،در این
بحثها نمانیم و سراغ حوزه انقالبی برویم.
اینکه اول بگوییم حوزه انقالبی هست یا
خیر؛ شروعی خوبی نیست؛ بلکه باید اول
ببینیم حوزه انقالبی چیست؛ بعد با وضع
موجود مقایسه کنیم.
حوزه انقالبی
اصطالح حوزه انقالبی را مقام معظم
رهبری در  ۲۵اسفند  ۹۴در دیدار نمایندگان
مجمع طالب قم مطرح کردند؛ البته بعد
از آن مراجع نیز تأکید داشتند؛ از قبیل
آیتالله صافی گلپایگانی ،آیتالله جوادی
آملی و…  .حضرت امام نیز در صحیفه
نور در جلد  ۲۱صفحه  ۶۱۴هشداری به
حوزه و دانشگاه میدهد و میفرماید« :اگر
دیر بجنبیم اسالم امریکایی از جلسات
سیاسیون ظاهرالصالح وابسته به امریکا
و نیز از همین حوزهها و دانشگاهها ،چنان
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زیبا برای جهان پابرهنگان تشنه عدالت
ترسیم میگردد که همگی محکوم به فنا
هستیم» .بنده سعی کردم تمامی فرمایشات
رهبری درباره حوزه انقالبی را جمعآوری
کنم تا ببینم دغدغه ایشان چیست و این
اصطالح که ایشان مطرح کرده ،تلقیاش
چه بوده تا بعد اگر کسی نقدی داشت
بررسی کنیم.
سه ساحت مدنظر رهبری در
انقالبیگری :بینش و تفکر انقالبی؛
روحیه انقالبی؛ حرکت انقالبی
رهبری بسیار دقیق این بحث را تبیین
کردهاند؛ ایشان میفرماید :انقالبیگری
در ساحت بینش و تفکر انقالبی ،روحیه و
حرکت انقالبی باید توسعه پیدا کند .پس
حوزه انقالبی سه ساحت دارد.
بینش و تفکر انقالبی؛ اعتقاد به مبانی و
ارکان انقالب :در بخش اول (بینش و تفکر
انقالبی) ،اعتقاد به مبانی انقالب ،ارکان
فکری انقالب از جمله اسالم سیاسی،
استکبارستیزی ،تمدن باشکوه اسالمی
و… را مد نظر قرار میدهند .اگر حوزه ما
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بینش و تفکرش انقالبی باشد و به مبانی
انقالب اعتقاد داشته باشد ،ارکان فکری را
قبول داشته باشد ،به تمدن نوین اسالمی
معتقد باشد ،اسالم سیاسی را بپذیرد و… در
این صورت میتوان گفت در بخش بینش
و تفکر ،حوزه انقالبی عمل کرده است.
روحیه انقالبی؛ دغدغه اجرایی کردن
مفاهیم ،ارزشها و آرمانهای انقالب:
در بخش روحیه انقالبی که ساحت دوم
است ،افراد از نظر روحی و روانی دغدغه
عدهای به دنبال تربیت
نیروهای غربگرا در حوزه
هستند ،تا طالب و مدرس
غربگرا و نیروهای ضد انقالب
تربیت کنند .این احساس خطر
باید همیشه در حوزه وجود
داشته باشد.
اجرایی کردن مفاهیم انقالب و ارزشها
و آرمانها را داشته باشند .پس صرف
قبولداشتن کافی نیست؛ بلکه باید دغدغه
اجراییشدن این مفاهیم در سطح جامعه را
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نیز داشته باشد .بنابراین پایبندی به ارزشها
در سطح جامعه و اصرار به اجراییکردن
مفاهیم انقالبی از جمله مصادیق روحیه
انقالبی است .این مفهوم اصرار از تعابیر
رهبری است و این معنا را میدهد.
حرکت انقالبی؛ احساس خطر از
انقالبزدایی :در بخش حرکت انقالبی
که ساحت سوم است نیز باید گفت ،حوزه
انقالبی حوزهای است که باید همیشه
دربارهی انقالبزدایی احساس خطر
داشته باشد .رهبر انقالب بیان کردند حوزه
در معرض خطر است .بنده از فرمایشات
ایشان این برداشت را نکردم که امروز
حوزه انقالبی نیست؛ هنوز انقالبزدایی

حوزه باید بر روی
فلسفههای مضاف و فقههای
تخصصی که ناظر به ارکان،
ابعاد و ساحتهای نظام است،
کار کند؛ چرا که اینها نیازهای
تئوریک و معرفتی نظام است.
به فکر عالج باشیم و تدبیر کنیم و این از
طریق ارتباط با طالب مقدور میشود.
زمینه رشد این نیروها را فراهم کنیم و در
همین ساحت حرکت انقالبی ،در عرصه
نیازها کار کنیم .میفرمایند انقالبیگری
حوزه باعث انقالبیگری نظام است؛
میفرمایند :حوزههای علمیه و علمای
دین موظفند نظریههای اسالمی را در
زمینه سیاست داخلی و خارجی ،امنیت
و اقتصاد از متون الهی بیرون بکشند .به
تعبیر بنده حوزه باید بر روی فلسفههای
مضاف و فقههای تخصصی که ناظر به
ارکان ،ابعاد و ساحتهای نظام است،
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در حوزه صورت نگرفته است؛ ولی
باید این احساس خطر را داشت؛ خطر

انقالبزدایی بهعنوان یک تهدید؛ چرا که
عدهای در مقابل استکبار ستیزی بهدنبال
ً
الگوی توسعه غربی هستند .عده ای اساسا
به دنبال تمدن اسالمی نیستند؛ بلکه به
دنبال تمدن مدرن غربی هستند .عدهای
در حوزه با اسالم سیاسی و غربستیزی
مخالف هستند؛ عدهای به دنبال تربیت
نیروهای غربگرا در حوزه هستند ،تا
طالب و مدرس غربگرا و نیروهای ضد
انقالب تربیت کنند .این احساس خطر
باید همیشه در حوزه وجود داشته باشد.
البته حوزه ما گرفتار نشده است؛ بلکه
عدهای گرفتار هستند؛ و این تفاوت دارد؛
چرا که گاهی میگوییم انقالبزدایی در
حوزه نهادینه شده و گاهی میگوییم در
گوشه و کنار این کارها انجام میشود.
پس به فرمایش رهبری حوزه باید احساس
خطر داشته باشد و این احساس خطر جزو
مسائل اصلیاش باشد .انقالب اسالمی
تنها حذف نظام طاغوت نبود؛ بلکه ایجاد
چالش در برابر استکبار جهانی و اسالم
آمریکایی بود .رهبری میفرماید :حوزه
علمیه از انقالب تهی نشده است؛ ولی

عدهای دارند این کارها را انجام میدهند.
در همین ساحت سوم ایشان میفرمایند

@Mobahesatmagz

ً
اصوال انقالبیبودن و
انقالبیشدن ،ذو مراتب است؛ و
چون ذو مراتب است ،ایدهآل این
است که حوزه انقالبی قم تأمینکننده
تمدن نوین اسالمی باشد.

تدبیر و سیاست
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کار کند؛ چرا که اینها نیازهای تئوریک
و معرفتی نظام است .حوزه باید نظریه
فرهنگ ،نظریه اقتصاد و نظریههای متعدد
دیگر در ساحت فقه و فلسفه را مدون کند.
پیش از این ،نظریه سیاسی را امام مطرح
کردند که اکنون دنبال میشود .در همین
ساحت و حرکت انقالبی میفرمایند
همانگونه که حوزه برای مبارزات حوزوی
قبل از انقالب فراگیر عمل کرد و مراجع و
طالب فعال بودند و در سطوح مختلف
اثرگذار بودند ،باید حوزه انقالبی در ساحت
حرکت ،فعالیت انقالبیاش را در حوزه
حوزهی ما در مراتبی،
انقالبی است؛ اما با وضع
مطلوب نهایی فاصله داریم و به
آن معنا حوزه انقالبی نداریم.
حوزه باید به مبانی و ارزشهای
انقالبی نیز پایبند باشد.
معرفت ،اندیشه و همچنین عمل فراگیر
نماید .طالب باید بین امت و امام نقش
واسط در جامعه را داشته باشند.
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حوزه انقالبی حوزهای است که بتواند
با تئوریپردازی ،با فعالیتهای تبلیغی
و عملی در مسیر تحقق دولت اسالمی و
جامعه اسالمی و در نهایت تمدن نوین
ً
اسالمی گام بردارد .قطعا حوزه انقالبی این
نیست که با رفتارهای غیر اخالقی و غیر
منطقی و کارهای نادرست حرکت کنیم.
حتی وقتی آتش به اختیار مطرح میشود،
توضیحش بالفاصله میآید که خالف
قانون عمل نکنید؛ بلکه منتظر نباشید در
حوزه فرهنگ فقط فالنسازمان و فالننهاد
عمل کند؛ بلکه شما خودتان کار فرهنگی
قانونمند انجام دهید.
ً
اصوال انقالبیبودن و انقالبیشدن ،ذو
مراتب است؛ و چون ذو مراتب است ،ایدهآل
این است که حوزه انقالبی قم تأمینکننده
تمدن نوین اسالمی باشد .خوب با این
وصف اآلن هست؟ پاسخ خیر است .پس
آیا حوزه انقالبی نیست؟ بله هست؛ ما در
مراتبی ،حوزه انقالبی را داریم؛ حوزهی
اآلن را با حوزه بیستسیسال پیش و قبل
از انقالب مقایسه کنید؛ در فقه پزشکی،
اندیشه و فقه سیاسی چه چیزی داشتیم؟

رشتههای متعدد فقه سیاسی و رشتههای
تخصصی دیگر در حوزه شکل گرفته و
ً
ظرفیت بسیار خوبی است .حوزه قم قبال
فقط فقه و اصول بود؛ اما اآلن کالم ،تفسیر
رشتههای متعدد فقه
سیاسی و رشتههای تخصصی
دیگر در حوزه شکل گرفته و
ظرفیت بسیار خوبی است .حوزه
ً
قم قبال فقط فقه و اصول بود؛ اما
اآلن کالم ،تفسیر و… دارد.
و… دارد .پس در مسیر انقالبیشدن است.
البته با وضع مطلوب نهایی فاصله داریم
و به آن معنا حوزه انقالبی نداریم .البته
اینکه میگوییم حوزه انقالبی ،حوزهای
ً
است که تخصصی و پویا باشد ،صرفا
به تخصصی بودن اکتفا نمیکنم؛ بلکه
باید به مبانی و ارزشهای انقالبی نیز
پایبند باشد.
پانوشتها

صحیفه امام ،ج ،۱صص ۳۰۷و .۳۰۸
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مسئولیت متفاوت استاد سید عباس صالحی؛
وزیر محترم ارشاد
یادداشت وارده از دکتر آیت پیمان
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در مجلس شورای اسالمی ،برای
احوالپرسی و عرض تبریک به
حجتاالسالم والمسلمین آقای دکتر
سید عباس صالحی به اتفاق دوستی
ً
روحانی که قبال سفیر ایران در واتیکان

بود ،خدمت آقای وزیر رسیدیم .تبریک
گفته و خدا را شکر کردم که روحانی
فاضل و دانشمندی که تاکنون از حوزه
جدا نبوده است سکان فرهنگ عمومی
و هنر و رسانه کشور را به دست گرفته

است .خوشحالیام در همان لحظه به
اضطرابی آمیخته شد!
روحانی همراهم به آقای دکتر صالحی
گفت حق همین بود که این وزارتخانه
باالخره به حوزه سپرده شود!

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

تشویشی از این سخن به جانم افتاد
و تیترهایی که در فضای مجازی دیده
بودم دوباره در ذهنم برجسته شد که برای
اولین بار این تیتر را به کار بردند که یک
حوزوی وزیر ارشاد شد.
وقتی گفته شد که جناب وزیر جدید
ارشاد اسالمی سه روز آخر این هفته را
در قم به دیدار مراجع و علما و نخبگان
حوزه میروند این دغدغه را پیدا کردم که
جناب استاد صالحی با ریسک باالیی بر
کرسی این وزارت پر تالطم و پر معضل
جلوس کرده است.
دغدغه بنده این است که امروز
حوزویان منتقد و تاحدی معارض با
سیاستها و برنامههای این وزارتخانه،
پس از سالها انتقاد و تقابل ،اینک با
وزارت یک استاد حوزوی متصل و
مرتبط و عجین با حوزه خواه و ناخواه
تمام توان خودشان را به صحنه و میدان
عمل بردهاند.
ً
شاید بگویید قبال هم این وزارتخانه سه
وزیر روحانی را به خود دیده است؛ بنده
عرض میکنم خیر؛ بسیار فرق میکند
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و وابستگی و پیوستگی آن سه بزرگوار
به حوزه مثل سید عباس صالحی نبود
و هیچوقت در آن سه دوره گفته و نوشته
نشد که وزارت ارشاد به یک حوزوی
سپرده شده است!
این مسأله است که به موضوع حساسیت
بسیار زیادی داده است .موفقیت و عدم
موفقیت در این دوره دیگر به پای یک
نفر حساب نمیشود؛ بلکه به حساب
حوزه نوشته خواهد شد .این نگاه البته
همانقدر که امتیاز ویژهای برای سید
عباس صالحی است ،برای او مخاطراتی
نیز بهدنبال خواهد داشت.
به گمان نگارنده ،امروز آزمونی سخت
برای حوزویان بهعنوان پشتوانههای
وزیر جدید شروع شده است؛ تا پس
از چهار دهه اعتراض و گالیهمندی
و انتقاد از این وزارتخانه ـ که با ابراز
نارضایتی مکرر مقام معظم رهبری و
مراجع در دورههای مختلف نیز همراه
بوده است ـ اکنون در این دوره گوی
و میدان را به دست گرفته و خود را
بیازمایند.

نسخه مکتوب  -شماره 15

موفقیت در این عرصه حساس و پر
ظرافت و شکننده امکان پذیر است؛ اگر
حوزه در عمل حمایتها و مقدورات خود
را از دوره مدیریت جناب صالحی دریغ
نکند و نخبگان و دلسوزان حوزوی فقط
در بیرون گود نمانند و پای در گود عمل
بگذارند؛ و البته وزیر بایستی تمهید و
بسترسازی کند تا زمینه این همدلی
گسترش یابد و به همگامی و همکاری
در عمل برسد.
اوضاع بیمبالغه چنین است که یک
حوزوی سکاندار شده و بیم موج و
گردابهای هائل در پهنه معضالت
فرهنگی و دینی و اخالقی و اعتقادی جامعه
زیاد شده و متأسفانه رو به ازدیاد است.
فرصتها کوتاه هستند و مغتنم و تضییع
هر فرصتی خسران بزرگی است که غصه
بهبار میآورد.
همه بزرگان و اساتید حوزه و هر صاحب
نظر دلسوزی ،میبایست خودش را
شریک در این مسئولیت متفاوت و همراه
و همسنگر سید عباس صالحی بداند.
و من الله التوفیق
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جماعتگرایی میتواند فضایی
برای زیست مسلمانی در برابر
سلطه لیبرالیسم فراهم کند
گزارشی از سخنرانی دکتر سید صادق حقیقت در مؤسسه فهیم

مرتضی معراجی

ساعت  ۱۹:۳۰روز بیست و دوم مهرماه ،مؤسسه فهیم در ۲۷۵مین
نشست علمی خود ،میزبان دکتر سید صادق حقیقت ـ استاد علوم
سیاسی دانشگاه مفید ـ بود .دکتر حقیقت که به تازگی از فرصت
مطالعاتی یکساله از امریکا بازگشته ،در این نشست علمی ،از نسبت
میان اسالم و جماعتگرایی ( )Communitarianismسخن گفت.
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مکتبی که دکتر حقیقت در مدتزمان
حضورش در آمریکا موفق شده با چندتن
از شاخصترین چهرههای آن از نزدیک به
گفتوگو بنشیند؛ هرچند وی از سالها
قبل دربارهی جماعتگرایی به تحقیق
و پژوهش پرداخته و قبل از حضور در
ایاالت متحده نیز با برخی از این چهرهها
از طریق ایمیل مراودات علمی داشته و
کتاب «فربه و نحیف» (Thick And
 )Thinاثر مایکل والزر ـ از متفکران
برجسته جماعتگرا ـ را هم ترجمه کرده

است .در مجموع به دلیل اینکه مهمترین
چهرههای مکتب جماعتگرایی امریکایی
هستند (مانند سندل ،تیلور ،مکینتایر،
والزر و…) و به همین دلیل شاید بتوان
آن را مانند پراگماتیسم ،مکتبی امریکایی
نامگذاری کرد ،میتوان گفت تجربهی
زندگی یکساله در آمریکا و گفتوگو با
چهرههای مطرح جماعتگرایی باعث
شده که نگاه دکتر حقیقت به این مکتب
جدیدالتأسیس و تحلیلهایش دربارهی
آن ،دقیق و ملموس باشد.

از دیگر مطالب جالبی که دکتر حقیقت
به آن اشاره کرد ،حسن اخالق علمی
اساتید دانشگاه در امریکا بود؛ بهطوری
که طبق گفتهی وی حتی مطرحترین
اساتید آنجا هم ایمیلهای علمی را از
هرجای جهان در کوتاهترین زمان ممکن
پاسخ میدهند .در ارتباطات علمی هم
توجهی به جایگاه و مطرحبودن طرف
مقابل ندارند .کالس  ۱۴۰۰نفره مایکل
سندل که دکتر حقیقت تصویر آن را به
حضار نشان داد نیز عجیب و جالب بود.

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

زهی تأسف که فرسنگها فاصله داریم .در
ادامه مهمترین نکات مطرحشده توسط
این استاد علوم سیاسی را در این نشست
علمی مرور میکنیم.

اسالم و جماعتگرایی

تعریف و تاریخچه
جماعتگرایی اندیشه گروهی از
متفکران است از دهه  ۱۹۸۰به بعد که
به دلیل تأکید بر مفهوم جماعت و نقد
لیبرالیسم به این عنوان مشهور شدند.
این مکتب همانند مارکسیسم ،مکتبی با
حدود و ثغور مشخص نیست .مارکسیسم،
سوسیالیسم و لیبرالیسم مکاتبی هستند
با تعاریف مشخص؛ اما جماعتگرایی
چنین نیست؛ جماعتگرایی نام و برچسبی
( )Lableاست که عدهای از اندیشمندان
به عدهای دیگر که ناقد لیبرالیسم هستند
اعطا کردهاند .چرا به اینها جماعتگرا
گفتهاند؟ دو دلیل دارد.۱ :تأکید بر مفهوم
جماعت دارند؛  .۲ناقد لیبرالیسم هستند.
این مکتب مربوط به دهه  ۱۹۸۰به بعد
است و به همین دلیل بسیار جوان است.
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در کشور ما این مکتب حتی در رشته علوم
سیاسی به خوبی شناخته نشده و تعداد
مقاالت و کتابها در این زمینه بسیار کم
است؛ بسیاری از آثار جماعتگرایان به
فارسی ترجمه نشده است .در دانشگاهها هم
خیلی به آن پرداخته نمیشود .پس طبیعی
جماعتگرایی مکتبی با
حدود و ثغور مشخص نیست
بلکه برچسبی ( )Lableاست
که عدهای از اندیشمندان به
عدهای دیگر که ناقد لیبرالیسم
هستند اعطا کردهاند.
است که با این مکتب خیلی آشنا نباشیم.
جماعتگرایی مکتبی جدید با حرفهایی
نو است که انتظار داریم در دهههای بعد
در ایران بیشتر با آن آشنا شویم.
آیا جماعتگرایی مکتبی است مهم یا
فرعی؟ پاسخ میدهیم که مکتب بسیار
مهمی است و اندیشمندان آن ،جزو
اندیشمندان درجه یک هستند؛ چهرههایی
همچون مکینتایر ،سندل ،والزر ،تیلور
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و…  .اگر بخواهیم دونفر از چهرههای
مهم و معاصر جهان در فلسفه اخالق
را نام ببریم یکی از آنها مکینتایر است.
بنابراین فیلسوفان مکتب جماعتگرایی
بسیار مطرحاند.
نکتهی مهم دربارهی جماعتگرایی،
نقد لیبرالیسم توسط آنهاست .لیبرالیسم
مکتب غالب و هژمون در غرب است و
مکتبی اگر حرفهایی مهم در نقد اینها
بزند برای ما ـ مسلمانان ـ بسیار جالب
است .چه اشتباه میکنند کسانی که
فکر میکنند در غرب یک تفکر وجود
ً
دارد؛ مثال میگویند« :در غرب چنین
میگویند…!»؛ تصورشان این است که کل
غرب یک چیز است .درحالیکه هرچند
در غرب لیبرالیسم مکتب غالب است؛
اما مکاتب دیگر هم هستند؛ مثل همین
جماعتگرایی .پس این تفکر فردیدی
که بگوییم غرب یک چیز است و عنصر
مشترک در آن نفسانیت است ،صحیح
بهنظر نمیرسد .از قضا جماعتگرایان
متعهد به مسائل اخالقی ،فضیلت و ادیان
ابراهیمی هستند.
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مفاهیم محوری جماعتگرایی
پانزده مفهوم مرکزی و محوری در جماعت
گرایی عبارتند از« :جماعت»« ،خود»،
«سنت»« ،فرهنگ»« ،فضیلت»« ،خیر»،
«جامعه مدنی»« ،کثرتگرایی»« ،سرمایه
اجتماعی»« ،حقوق طبیعی»« ،حقوق
ایجابی»« ،خاصگرایی سیاسی»« ،فربه و
نحیف»« ،اینجا و اکنون» (محلیگرایی)
و «سیاست جماعتگرایانه» .در اینجا
برخی از این مفاهیم را در راستای بحثی
که داریم توضیح میدهم.
جماعت :جماعتگرایان بر مفهوم
«جماعت» تکیه میکنند؛ جماعت با

از نگاه لیبرالها «خود»
قابل انتزاع است از همهی
جوامع؛ به این صورت که
افراد در کشورهای مختلف
کمونیستی ،اسالمی و غربی،
یک «خود» واحد هستند؛ این
خود واحد عبارت است از
«انسان بما هو انسان».
در فرهنگ و سنت مسلمانان دارد؛ «خود»
ژاپنیها ریشه در سنت و فرهنگشان دارد
و…  .بنابراین طبق تعریف لیبرالها «خود»
نامقید است و طبق تعریف جماعتگرایان،
مقید؛ مقید به سنت و فرهنگ .تأکید بر
این دو مفهوم (یعنی سنت و فرهنگ) نشان
میدهد که جماعتگرایی با اسالم قرابت
دارد؛ چون در نظر ما مسلمانها هم توجه
به فرهنگ و سنت پررنگ است.
فضیلت :فالسفهی سیاسی اسالمی
فضیلتگرا هستند؛ متأثر از فارابی و او
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جامعه تفاوت دارد .ترجمه جامعهگرایان
دربارهی متفکرین این مکتب ،ترجمهی

درستی نیست .ترجمه انگلیسی جماعت
 Communityاست؛ در حالیکه ترجمه
انگلیسی جامعه  Societyاست .در
لیبرالیسم ،جامعه مطرح است و در
جماعتگرایی ،جماعت .در جماعت،
علقههای فردی ،فرهنگی و سنتها
مطرحاند .در فرهنگ اسالمی میتوانیم
جماعت را «امت» ترجمه کنیم .یعنی
اگر بخواهیم  Communityرا به عربی
ترجمه کنیم ،میشود امت؛ چون در امت
هم تأکید بر ارتباط افراد براساس فرهنگ و
سنت است .از همینجا متوجه میشویم
که برخی مفاهیم جماعتگرایی با اسالم
قرابت دارند.
خود ( :)Selfاز نگاه لیبرالها «خود»
قابل انتزاع است از همهی جوامع؛ به این
صورت که افراد در کشورهای مختلف
کمونیستی ،اسالمی و غربی ،یک «خود»
واحد هستند؛ این خود واحد عبارت است
از «انسان بما هو انسان» .پس از نگاه
لیبرالها انسان انسان است؛ فرقی ندارد
که مسلمان باشد یا مارکسیست یا لیبرال.
جماعتگرایان ـ برعکس لیبرالها ـ بر

این اعتقادند که «خود» ریشه در سنت و
فرهنگ دارد .پس «خود مسلمانان» ریشه

@Mobahesatmagz

جماعتگرایان بر مفهوم
«جماعت» تکیه میکنند؛
جماعت با جامعه تفاوت دارد.
ترجمه جامعهگرایان دربارهی
متفکرین این مکتب ،ترجمهی
درستی نیست.

تدبیر و سیاست

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

هم از ارسطو .نکتهی جالب دربارهی
جماعتگرایان این است که عدهای از
جماعتگرایان نوفضیلتگرا هستند؛
یعنی در قرن بیستم فضیلتگرایی ارسطو
را احیا کردهاند .چند فیلسوف سیاسی
اسالمی مطرح در سطح جهانی داریم که
فضیلتگرایی را مطرح کرده باشند؟ خیلی
کم .احیای فضیلتگرایی یکی از ابزارهای
مناسب برای مطرحکردن اندیشهی سیاسی
اسالمی در سطح جهان است .مکینتایر و
سندل از میان جماعتگرایان ،نوفضیلتگرا
هستند و معتقدند فضیلتگرایی ارسطو
در قرن بیستم قابل احیاست .در این
رابطه نکتهی قابل توجهی را مایکل سندل
مطرح میکند و آن این است که «خیر»
بهشکل پیشینی در جهان وجود دارد و ما
آن را کشف میکنیم .لیبرالها میگویند
«خیر»ی وجود ندارد؛ بلکه ما بر خیر
اجماع میکنیم .اگر اکثریت نظرشان بر
این باشد که فالنچیز خیر است ،همان
خیر خواهد بود .به تعبیر دیگر لیبرالها به
قرارداد اجتماعی و خواست انسان توجه
دارند .اما سندل میگوید خیر ـ بهتعبیر ما
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طلبهها ـ در عالم ثبوت (و به تعبیر آنها
بهشکل پیشینی) وجود دارد و ما باید آن
را کشف کنیم .این حرف بسیار جالبی
است؛ ما هم معتقدیم که خیر وجود دارد
و میشود با عقل یا وحی آن را کشف کرد.
«فربه و نحیف» :بنده کتابی را از مایکل
والزر ترجمه کردم با همین عنوان .به اعتقاد
والزر ،فلسفه اخالق لیبرالی ـ و بنده اضافه
از والزر پرسیدم مرز بین
قواعد جهانشمول و قواعد
محلی چیست؟ گفت :در
حقوق سلبی همهی انسانها در
همهی کشورها با هم برابرند؛ اما
در حقوق ایجابی بحث سنت و
فرهنگ مطرح است
میکنم فلسفهی سیاسی لیبرالی ـ نحیف
است؛ حرفهایی دارد؛ اما کافی نیست؛
چرا؟ چون هنوز قابلیت غنیشدن دارد.
چه چیزی میتواند فلسفه اخالق و فلسفه
سیاسی لیبرالی را فربه کند؟ فرهنگ و سنت.
اینجا و اکنون :پس از آنکه مشخص
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شد لیبرالیسم ،در فلسفهی سیاسی و فلسفه
اخالق ،نحیف است ،جماعتگرایان
چنین نتیجه میگیرند که این دو مفهوم
برای اینجا و اکنون است؛ یعنی یکسری
ً
اصول جهانشمول وجود دارند (مثال
هیچکس در هیچ کشوری حق شکنجهکردن
دیگری را ندارد)؛ اما برخی حقوق مربوط
ً
به اینجا و اکنون هستند؛ یعنی مثال ما در
جمهوری اسالمی ایران میتوانیم حقوق
بشر خاص خود را داشته باشیم؛ البته در
بخشی از حقوق بشر .یکی از مسائلی
که ما با لیبرالها داریم این است که آنها
میخواهند به ما تحمیل کنند حقوق بشر
لیبرالی و غربی را .ما با استفاده از همین
بحث میتوانیم دفاع کنیم؛ یعنی بگوییم
که ما میتوانیم در بخشی از حقوق بشر
(که توضیح خواهم داد) ،حقوق بشر
خاص خودمان را داشته باشیم.

مصاحبه با مایکل والزر و مایکل
سندل

بنده در طول فرصت مطالعاتیام در
امریکا ،توانستم با برخی از چهرههای
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مطرح جماعتگرایی مصاحبه کنم (که
به زودی این مصاحبهها در قالب یک
کتاب منتشر خواهند شد)؛ یکی از آنها
مایکل والزر استاد دانشگاه پرینستون بود.
این سؤال را از او کردم که مرز بین قواعد
جهانشمول و قواعد محلی چیست؟ چون
این مطلب در کتاب «فربه و نحیف» ـ
اثر والزر؛ که آن را بنده به فارسی ترجمه
کردم ـ نیامده بود .نکتهای که وی به آن
اشاره کرد و دربارهی آن منابع مکتوبی را
هم معرفی کرد این بود که ما یک دسته
حقوق ایجابی داریم و یک دسته حقوق
سلبی .حقوق سلبی یعنی آن حقوقی
که به واسطهی آنها دیگران نمیتوانند
ً
به ما تعرض کنند؛ مثال هیچکس حق
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شکنجهدادن ما را ندارد .در حقوق سلبی
همهی انسانها در همهی کشورها با هم
ً
برابرند .یعنی مثال یک کشور مارکسیستی
نمیتواند به بهانهی اینکه ما حقوق بشر
خودمان را داریم ،حقوق سلبی افراد را
نقض کند؛ چون انسان بما هو انسان در
حقوق سلبی یکسا ن است .اما در حقوق
ایجابی بحث فرهنگ و سنت وجود دارد.
حقوق ایجابی یعنی اینکه ما از حقوقی باید
برخوردار باشیم .ما میتوانیم بگوییم که در
جمهوری اسالمی ایران ما میخواهیم از
این حقوق برخوردار باشیم؛ مارکسیستها
و لیبرالها هم به همین ترتیب میتوانند

حقوق ایجابی خود را داشته باشند .به
تعبیر دیگر و در یک جمله حقوق سلبی
جهانشمول است (فارغ از فرهنگها و
سنتهای مختلف)؛ اما حقوق ایجابی،
محلی است و مبتنی بر سنت و فرهنگ.
بحث مهم دیگر والزر ،جنگ عادالنه
و ناعادالنه است .روشنفکران آمریکایی
در حمله آمریکا به عراق و افغانستان
اطالعیههایی امضا کردند که مایکل والزر
یکی از آنها بود .او جنگ آمریکا علیه
افغانستان را عادالنه میدانست و جنگ
آمریکا علیه عراق را ناعادالنه! از او علت
این تفاوت را پرسیدم؛ در پاسخ گفت آمریکا
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حقوق سلبی یعنی آن
حقوقی که به واسطهی آنها
دیگران نمیتوانند به ما تعرض
ً
کنند؛ مثال هیچکس حق
شکنجهدادن ما را ندارد .در حقوق
سلبی همهی انسانها در همهی
کشورها با هم برابرند.

تدبیر و سیاست

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

حق داشت به افغانستان حمله کند برای
از بین بردن طالبان؛ چونآنها برجهای
دوقلو را منهدم کردند؛ اما حملهی آمریکا
به بهانه سالحهای کشتار جمعی به عراق
ناعادالنه بود؛ چون بعد از حمله مشخص
شد که اصل خبر دروغ بوده است و صدام
سالح کشتار جمعی به آن صورت که ادعا
شده بود نداشت و خود دولت آمریکا هم
به این قضیه اعتراف کرد .اما والزر به این
مطلب ،نکتهی دیگری را هم اضافه کرد
و آن اینکه هرچند جنگ آمریکا علیه
افغانستان عادالنه بوده؛ اما شیوهی عمل
ناعادالنه بوده؛ اینکه هواپیماهای بدون
سرنشین به بهانهی اینکه در فالنروستا
طالبان جلسهای داشتند ،به آن روستا
حمله میکنند و افراد بیگناه را میکشند،
ناعادالنه است.
مصاحبهی دیگر بنده با مایکل سندل
استاد دانشگاه هاروارد بود .پنج کتاب از
مایکل سندل به فارسی ترجمه شده است.
از سندل پرسیدم شما میگویید عدالت
بر اساس سنت و فرهنگ است؛ عدالت
در جمهوری اسالمی ایران بر کدام اساس
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باید باشد؟ مباحث لیبرالی یا اعتقادات
خودمان؟ پاسخی جالب وی به شکل دقیق
این بود« :عدالت در جمهوری اسالمی
ایران باید برآمده از قرآن و روایات باشد!».
ً
عجیب بود که دقیقا میدانست منابع ما
قرآن و روایات است .نتیجهای که از این
از سندل پرسیدم عدالت در
جمهوری اسالمی باید بر اساس
مباحث لیبرالی باشد یا اعتقادات
خودمان؟ پاسخ وی به شکل دقیق
این بود« :عدالت در جمهوری
اسالمی ایران باید برآمده از قرآن و
روایات باشد!»
حرف میگیریم این است که ما نباید از
قرآن و روایات دست برداریم؛ نباید فکر
کنیم که عدالتی که مایکل سندل در دانشگاه
ً
هاروارد درس میدهد را ما باید دقیقا در
همینجا پیاده کنیم .البته نه به این معنی
که هیچ نیازی به شناخت لیبرالیسم و
جماعتگرایی نداریم؛ بلکه میگوییم باید
به سنت خودمان هم توجه داشته باشیم.
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یکی از همدلیهای بنده با دکتر فیرحی
همین است که در دل فلسفه سیاسی و
فقه سیاسی ما ظرفیتهایی وجود دارد که
باید آنها را احیا کنیم .حرف و اندیشهی
ً
غربیها را مطالعه میکنیم؛ ولی نهایتا
نگاهمان به قرآن و روایات ،فقه سیاسی
و فلسفه سیاسی اسالمی است.

موج دوم جماعتگرایی

آنچه عرض شد مربوط به موج اول
جماعتگرایی بود؛ یعنی موج آکادمیک .اما
موج دوم این مکتب که موج جامعهشناختی
است را در فرصتی دیگر توضیح خواهم
ً
داد .صرفا در همین حد عرض میکنم که
دو چهرهی اصلی موج دوم جماعتگرایی
امیتای اتزیونی و ویلیام گلستون هستند.
اتزیونی ـ که با جمهوری اسالمی هم
موافق نیست ـ یک جمله مهم دارد که
میتواند در تحلیلهای ما کاربرد داشته
باشد؛ میگوید سه گرایش در غرب در
مواجهه با اسالم وجود دارد؛ گرایش اول
این است که ارزشهای لیبرالی خواه ناخواه
دارد جهان را فرا میگیرد و جهان سوم هم
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به هرحال در این راه قدم خواهد گذاشت؛
حتی کشوری مثل عربستان هم علیرغم
والزر گفت آمریکا حق داشت
به افغانستان حمله کند برای از بین
بردن طالبان؛ چونآنها برجهای
دوقلو را منهدم کردند؛ اما حملهی
آمریکا به بهانه سالحهای کشتار
جمعی به عراق ناعادالنه بود.

که فرهنگها و تمدنها به تضاد دچار
خواهند شد؛ مثل برنارد لوییس یا ساموئل
هانتینگتون که مبدء نظریهی جنگ تمدنها
بود .گرایش سوم فهم فرهنگ جهان سوم و
کشورهای اسالمی است که جماعتگرایان
در این مسیر قرار دارند.
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جمعبندی
اسالم و جماعتگرایی در چند مسأله
با هم شباهت دارند؛ که برخی از آنها
شکل عملیاتی دارند و برخی شکل
نظری؛ مثل تأکید بر جماعت ،سنت
و فرهنگ ،پیشینیبودن خیر ،احیای
فضیلتگرایی ارسطویی و فلسفه سیاسی
مبتنی بر سنت و فرهنگ .همچنین اسالم
و جماعتگرایی هردو منتقد لیبرالیسم
هستند .بحث جنگ عادالنه و ناعادالنه
را نیز ما در فرهنگ خودمان داریم؛
ً
مثال میگوییم جهاد علیه فالنکشور
واجب یا جایز است .مسیحیان هم در
قرون وسطی اصطالح جنگ مقدس را
داشتند .نکتهی آخر از موارد شباهت
اسالم و جماعتگرایی هم بحث رژیم

خودکامهی حقوق بشر است که لیبرالها
ً
آن را تبلیغ میکنند و مشخصا دولت
آمریکا آن را چماقی کرده برای زدن بر
سر کشورهای جهان سوم .در اینجا ما
میتوانیم به نظر جماعتگرایان استناد
کنیم و بگوییم حقوق بشر در بخش
حقوق ایجابی میتواند مبتنی بر سنت
و فرهنگ باشد و شما نمیتوانید آن را
به ما تحمیل کنید.
ما نمیگوییم اسالم و جماعتگرایی یک
چیز است؛ اسالم ،اسالم است؛ اسالم نه
سوسیالیسم است ،نه سوسیالدموکراسی
است و نه جماعتگرایی .قصد ما این بود
که بگوییم بین اسالم و جماعتگرایی
وجوه مشابهتی وجود دارد؛ هرچند
وجوه دیگری هم هست که تفارق آنها
را نشان میدهد؛ اما بحث ما روی وجوه
مشابهت بود.
نقدهای جماعتگرایان به لیبرالها وارد
و مهم است.
مبانی و مواضع جماعتگرایان فضایی
برای زیست مسلمانی در برابر سلطه
لیبرالیسم باز میکند.
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ً
سلفیبودن و وهابیبودن ،مآال در چرخ
مدرنیته قرار خواهد گرفت و شما میبینید
که امروز به رانندگی زنان مجوز دادند و
در آینده هم بقیهی مظاهر مدرنیته در آن
ظاهر خواهد شد .از چهرههای مطرحی
که طرفدار این گرایش هستند میتوان به
فوکویاما ،فرید زکریا و جرج بوش اشاره
کرد .پس اینها معتقد و خوشبیناند که
همهی جهان به یکسو یعنی لیبرالیزه شدن
در حال حرکت است؛ لیبرالیزه شدن را هم
مساوی با مدرن شدن و مدرنشدن را هم
مساوی با غربیشدن میدانند .گروه دوم
کسانی هستند که بدبین هستند و معتقدند

تدبیر و سیاست

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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حج آرام؛ از حسن تدبیر
تا مطالبات باقیمانده
تأملی در چگونگی برگزاری مراسم حج امسال

احمد نجمی
ورود حجاج ایرانی به سرزمین وحی اگرچه شیرینیهای خاص
خود را دارد؛ اما وجود ذهنیت دربارهی حادثهی تلخ منا و نیز
اظهارنظرهای خصمانه مسئوالن سعودی در سالهای اخیر،
نگرانی خاصی را بر کاروانهای ایرانی حاکم کرده بود .این
نگرانی در بین مسئوالن برگزاری حج نیز به مراتب بیشتر بود،
اما همچنان نکاتی مغفول ماند که جای بررسی و تأمل دارد.

مناسک حج تمتع امسال علیرغم بسیاری
از نگرانیها و دلهرهها در فضایی بسیار
ً
آرام و کامال متفاوت از آنچه که برخی
مسئوالن نظام پیشبینی میکردند برگزار
شد؛ نگرانیهایی که گاه تا حد لغو اعزام
حجاج نیز پیش رفت.
هرچه که به زمان ثبتنام و اعالم قطعی
اعزام حجاج نزدیک میشدیم فضای بسیار
سنگینی در رسانهها وافکار عمومی حاکم
شد .بخشی از تبلیغات رسانهای از سوی
ً
معاندان دین بود که اساسا با برگزاری هرگونه
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مناسک دینی مخالف هستند و هرازچندی به
بهانه صرفهجویی مالی ،کمک به مستمندان،
پرهیز از کمک غیرمستقیم به وهابیت و یا
رعایت حرمت ایرانیان تبلیغات وسیعی
علیه حج انجام دادند .برخی از نمایندگان
مجلس و مسئوالن سطوح متوسط نیز برای
آنکه خودی نشان دهند اظهارنظرهای
غیرکارشناسانهای درباره شروط اعزام به
حج ابراز میکردند.
اما بخش جدی ماجرا نظر مسئوالن
سطوح عالی امنیتی و دیپلماتیک کشور

بود .مسئوالن عالی امنیتی و دیپلماتیک
در جلسات متعدد با توجه به جوانب
مختلف و برآوردهای کارشناسانه موافق
اعزام حجاج در موسم حج تمتع امسال
نبودند .این نظرات تا حدود زیادی نیز
درست بهنظر میرسید .سطح تنشهای
مختلف سیاسی و گاه نظامی ایران با
عربستان در کشورهای مختلف سوریه
و یمن ـ حتی بهصورت نیابتی ـ احتمال
تنشهای جدی را باال برده بود.
نگرانی افکار عمومی پس از حادثه منا
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نیز مسألهای نبود که مسئوالن بتوانند به
سادگی از کنار آن بگذرند و حتی در صورت
تعهدات باالی عربستان همچنان نگرانیها
منطقی به نظر میرسید.
اما در این بین حجتاالسالم والمسلمین
سیدعلی قاضیعسکر به تنهائی برخالف
قریب بهاتفاق مسئوالن نظر متفاوتی داشت.
وی براساس تجربیات و تحلیلهای خود
معتقد بود حج امسال در نهایت آرامش
برگزار خواهد شد و دولت سعودی به
هرچه که به زمان ثبتنام و
اعالم قطعی اعزام حجاج نزدیک
میشدیم فضای بسیار سنگینی
در رسانهها وافکار عمومی حاکم
شد .بخشی از تبلیغات رسانهای از
ً
سوی معاندان دین بود که اساسا
با برگزاری هرگونه مناسک دینی
مخالف هستند.

پافشاریهای نماینده ولی فقیه در امور
حج و زیارت و نظرات منفی مسئوالن
مختلف امنیتی و دیپلماتیک فرایند
تصمیمگیری درباره اعزام حجاج را طوالنی
کرد و این پرونده چند مرحله بین شورای
عالی امنیت ملی و مقامات عالیرتبه
ً
نظام رد و بدل شد .نهایتا حجتاالسالم
والمسلمین قاضی عسکر توانست استدالل
و نظر خود را بر متولیان امر ثابت کند و
علیرغم همهی تردیدها و دلهرهها اعزام
حجاج تأیید شد.
حاجیان مضطرب در سرزمین

عدهای از معاندان،
هرازچندی به بهانه صرفهجویی
مالی ،کمک به مستمندان ،پرهیز
از کمک غیرمستقیم به وهابیت و
یا رعایت حرمت ایرانیان تبلیغات
وسیعی علیه حج انجام دادند.
تا توصیههای حراستی به حجاج و
روحانیون .از سوی دیگر به توصیه دولت
سعودی ،برگزاری باشکوه دعای کمیل
در بینالحرمین نیز امسال متوقف شد تا
ازهرگونه تهدید یا اتفاق ناگوار احتمالی
جلوگیری شود .روزهای نخست ورود
زائران ،برخی خبرهای جسته و گریخته
از بازرسیهای توهینآمیز هم به گوش
میرسید؛ اما تحقیقات نشان داد فرق
خاصی بین زائران ایرانی و دیگر کشورها
نبوده و روال پلیس سعودی همین است!
ماه ذیحجه رسید و حجاج آماده
حرکت به سوی صحرای عرفات و
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وحی
ورود حجاج ایرانی به سرزمین وحی
اگرچه شیرینیهای خاص خود را دارد؛
اما وجود ذهنیت دربارهی حادثهی
تلخ منا و نیز اظهارنظرهای خصمانه
مسئوالن سعودی در سالهای اخیر،
نگرانی خاصی را بر کاروانهای ایرانی
حاکم کرده بود .این نگرانی در بین
مسئوالن برگزاری حج نیز به مراتب
بیشتر بود .مسئوالن سازمان حج

و بعثه تدابیر مختلفی نیز اندیشیده
بودند؛ از دستبندهای الکترونیک گرفته
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دالیل مختلفی نهایت تالش خود را برای
احترام به زائران و برگزاری مطلوب حج به
کار خواهد برد.

تدبیر و سیاست

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

گام دوم و اصلی مناسک حج شدند.
در همین روزها نیز خبرهای خوبی از
نظم رفت و آمد و اسکان در سرزمین
عرفات و منا به گوش میرسید .رمی
جمرات نیز به آرامی انجام شد و حجاج
به شهر مکه بازگشتند و بخش اصلی
اعمال زائران بدون هیچ حادثهای به
اتمام رسید.
علیرغم برخی پیشبینیها ،از سوی
دولت سعوی و گروههای افراطی نیز تحرک
پافشاریهای نماینده
ولی فقیه در امور حج و زیارت و
نظرات منفی مسئوالن مختلف
امنیتی و دیپلماتیک فرایند
تصمیمگیری درباره اعزام حجاج
را طوالنی کرد و این پرونده چند
مرحله بین شورای عالی امنیت
ملی و مقامات عالیرتبه نظام رد و
بدل شد.
خاصی مشاهده نشده و نخستین کاروان
حجاج به ایران بازگشت.

118

به گفته افراد آگاه در بعثه مقام معظم
رهبری و سازمان حج ،دولت سعودی تمام
تالش خود را به کار بست تا از خود چهرهای
بسیار متفاوت از آنچه در افکار عمومی
مطرح شده است نشان دهد .اگرچه این
تالش ممکن است برای بهرهبرداریهای
خاصی صورت گرفته باشد و بر اساس
اصل مسلم روابط بینالمللی هر طرف
به دنبال رسیدن به اهداف خود است؛ اما
ً
نتیجه آن کامال به نفع حجاج ایرانی بود
و شرط رعایت کامل احترام زائران ایرانی
نیز محقق گردید.
شیعیان حجاز… فراموششدگان

حج
حضور حجاج ایرانی در مراسم حج
ُبعد دیگری هم دارد که در تصمیمگیریها
مغفول مانده است« :شیعیان مظلوم
سعودی و کشورهای عربی» .شیعیان
مناطق مختلف عربستان و همچنین شیعیان
کشورهای عربی به دالیل مختلفی تحت
فشارهای سیاسی و فرهنگی حاکمان قرار
دارند و ایران ملجأ و تکیهگاه آنان است.

نسخه مکتوب  -شماره 15

این مهم سال گذشته و با غیاب ایران در
ً
حج کامال خود را نشان داد و امسال اشک
به گفته افراد آگاه در بعثه
مقام معظم رهبری و سازمان
حج ،دولت سعودی تمام تالش
خود را به کار بست تا از خود
چهرهای بسیار متفاوت از آنچه
در افکار عمومی مطرح شده
است نشان دهد.
شوق شیعیان با دیدن پرچم ایران برای هر
زائری خاطرهانگیز شد .غیاب شیعیان ایرانی
ً
در مراسم حج عمال زمینه را برای اعمال
فشارهای مختلف مذهبی و روانی برای
سایر شیعیان فراهم کرده و اهمیت حضور
ایرانیان را دوچندان می کند.
با این اوصاف باید گفت موضوع فراملیتی
و مصالح تشیع نیز یکی از مؤلفههای
تصمیمگیری برای حضور ایران در حج
بود که از دید مسئوالن امر مغفول مانده
و باید در سالهای آتی به این مهم توجه
خاصی کرد.

شهریور و مهر 1396
حج موفق ،زمینهی احقاق
حقوق حادثه منا
حادثه منا را باید یکی از تلخترین حوادث
کشورمان در دو دهه اخیر دانست .بیش از
چهارصد حاجی بهخاطر تعلل و بیکفایتی
کشور سعودی جان خود را از دست دادند
و خانواده آنان و ملت ایران همچنان منتظر
احقاق حقوق مادی و معنوی شهدای
منا هستند .اگرچه تاکنون اقداماتی برای
پیگیری مطالبات صورت گرفت ه است؛
اما رفتار متفاوت و بهبودیافته سعودی
در حج امسال نباید باعث فراموشی این
حادثهی تلخ شود.
برگزاری موفق حج امسال نشان داد
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که راه برای تعامالت ضروری با دولت
سعودی باز است و تجربیات و تدابیر
حجتاالسالم والمسلمین قاضیعسکر
در این بین بسیار راهگشاست .پس میتوان
از این فرصت برای رسیدن به مطالبات
جمهوری اسالمی ایران در احقاق حقوق
شهروندان بهخاطر حادثه منا و سقوط
جرثقیل در مسجدالحرام استفاده کرد؛
بهویژه آنکه افکارعمومی همچنان
نسبت به حادثه منا متأثر و متألم است
و ضرورت اقناع رسانهای بیشتر حس
میشود .همچنین مسئوالن برگزاری

حج نباید به حداقلها کفایت کنند و
اجازه ندهند برخی تصمیمات مقطعی
مانند عدم برگزاری دعای کمیل به یک
روال تبدیل گردد و در اولین فرصت باید
این برنامه معنوی و بسیار مهم همچون
سالهای قبل با شکوه تمام برگزار گردد.
مباحثات براساس رسالت رسانهای
و اخالقی برخود الزم میداند در
کنار برخی نگاههای انتقادی در زمان
برگزاری حج ،از تدابیر بسیار راهگشای
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت
تقدیر نماید.
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موضوع فراملیتی
و مصالح تشیع نیز یکی از
مؤلفههای تصمیمگیری برای
حضور ایران در حج بود که از دید
مسئوالن امر مغفول مانده و باید
در سالهای آتی به این مهم توجه
خاصی کرد.

تدبیر و سیاست

حضور تبلیغی ما در غرب در مسیر نادرستی است
باید از جاذبههای هنری در احکامگویی استفاده شود
حفظ امنیت؛ یا ایجاد حجاب میان علما و مردم
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تشکیالت حوزوی

حضور تبلیغی ما در غرب در
مسیر نادرستی است
یادداشتی شفاهی از حجتاالسالم والمسلمین سعید جازاری

اشاره :حجتاالسالم والمسلمین سعید جازاری متولد ۱۳۵۳ش
در مشهد است .تحصیالت حوزویاش را در مشهد آغاز کرد
و برای ادامه تحصیل به حوزه قم آمد .وی که سطح چهار حوزه
و فوق لیسانس حقوق خصوصی از دانشگاه امام صادق(ع)
را دارد ،چند سالی است که به کشور فرانسه مهاجرت کرده.
از دیگر سوابق وی میتوان به ده سال سابقه تدریس کفایه و
مکاسب ،مدیریت برخی مدارس علمیه تهران ،استاد دانشگاه
کاتولیک فرانسه ،عضویت در البراتوار مرکز مطالعات دین
و اسالم پاریس و عضویت در هیأت علمی دانشگاه ادیان و
مذاهب قم اشاره کرد.

در ایران مراجع و نهادهای مختلفی

ثابت و بدون آثار بیرونیست؛ مثل مراکز

و برنامه هم دارند؛ ولی شرایط خاص

مبلغ میفرستند و نوعی رقابت ایجاد

خوجهها و پاکستانیها .یا مراکزی

باعث حضور خطبای خاص میشود.

شده و البته ارتباطات هم بر آن اثرگذار

هستند که توسط مراجع عظیمالشأن

در این مراکز هم بسته به نوع امکانات

است .در این فضا کمتر به ماهیت تبلیغ

تأسیس و توسط نمایندگانشان اداره

و نگاه مدیر مرکز از سخنران دعوت به

توجه میشود .واقعیت این است که حوزه

میشوند که باز هم حاشیههای خاص
ً
خود را دارند و بعضا برنامهریزی دقیقی
ً
ندارند؛ اصوال برنامهها ماهیتی نیستند؛

عمل میآید.

مراکز شیعی در غرب از سه حالت
ً
خارج نیستند :یا کامال قومیتی هستند و
ً
سنتی اداره میشوند که غالبا مخاطبشان

بلکه تبلیغی ـ مذهبی بالمعنی االعم

مقتضیات منطقه و کشور در خطابه کمتر
ً
دیده میشود .اصوال غالب منبریان سنتی

هستند .دسته سوم مراکزی هستند که

از قبل اعالم برنامه دقیق نمیکنند و اگر

به حسب مقتضیات احداث شدهاند

هم موضوعی را تعیین مینمایند ،کلیست.

برای تبلیغ برنامه و ابزار حرفهای تعریف
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ننموده است.

در هر سه دسته از این مراکز ،بحث

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

ً
مخاطبین هم اکثرا ثابتاند .به تعبیر دیگر،

هم شده است .منتهی آنها این نگاه و

ً
برای فرستادن مبلغ به غرب که کامال

مراکز شیعی در غرب ،برنامه تبلیغی خود

عقیده را پس از سالهای  ۱۹۸۰دگرگون

بیبرنامه نمایش داده میشود نیز در

را براساس مخاطبین ثابت خود بستهاند

جلوه دادند .عملکرد خود شیعیان هم

سستشدن اعتبار حرکت شیعی در

که چنین وضعیتی بهنظر میرسد با همین

مسیری ناهموار مقابلشان قرار داد.

غرب بیاثر نبوده است.

خطابه و مداحی هم قابل اداره باشد .بله،

وقتی ما نتوانیم در حوزهی «تقریب»
ً
عمال حرکتی نشان بدهیم ،به مرور در

هدفگذاری کنیم که چرا یک مبلغ در

به آن در غرب باشد ،بدیهیست که باید
ً
وضع موجود کامال تغییر کند و خطیب

فضای اکثریتی اسالم به انزوا کشیده

غرب حضور مییابد؟ اگر به دلیل قاطع

اگر تصمیم به معرفی تشیع و جایگاهدادن

باید دوره ببیند و به فرهنگ ،زبان و شرایط
جغرافیایی محل تبلیغ آگاه گردد.
متأسفانه خیلی از مراکز شیعه در غرب
تحت تأثیر فضا و سنتهای داخل عمل
میکنند و حتی در خطابه و مداحی نیز با
آنچه در درون ایران میگذرد خویش را
منطبق میسازند .این موجب شده حرکت
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زمانی شما مستمع را به
شرایط خطیب و واعظ و مجلس
عادت میدهید؛ این بینتیجه
نیست؛ ولی مستمع همواره
فضای مجلس و آن عادت را دور
از سنت و عادتهای محیطی
خویش میداند.

خالصه کالم ما باید در داخل نخست

و معینی رسیدیم باید برنامه دقیقی هم
تعریف کنیم؛ برنامهای که در آن به پرورش
مبلغشناسی بپردازیم؛ نه تطبیق فضای
فکری مخاطب با روند جاری؛ یعنی
زمانی شما مستمع را به شرایط خطیب
و واعظ و مجلس عادت میدهید؛ این
بینتیجه نیست؛ ولی مستمع همواره
فضای مجلس و آن عادت را دور از

به جلو در آنجا متوقف باشد؛ چون نسخه

میشویم و درنتیجه در غرب هم که

سنت و عادتهای محیطی خویش

واحد برای هردوجا جواب نمیدهد .این

اکثریت اهل سنت حضور دارند ما

میداند .درواقع شما شرطیسازی

وضع در داخل هم دچار آسیبهای جدی

تحت تأثیر همان وضعیت محدودتر

کردهاید .بنابراین هرگاه شرایط شرط

شده؛ چه برسد به خارج از کشور.

میگردیم .دولتهای غربی هم اقلیت را

تغییر یابد ،مشروط هم متحول میگردد.

غربیها خوب میدانند تشیع حرف

هرگز بر اکثریت موجود مقدم نمیکنند

خالصه اینکه نتیجه تبلیغ با این نوع کار

و تئوری ارزشمند برای ارائه دارد و

و این منطقیست .به عالوه ورود رقابتی

همواره در گرو شرایط میماند .اما اگر

این از حوالی سالهای ۱۹۵۰م ابراز

ارگانها و سازمانهای مختلف در ایران

شما خطیب را براساس شرایط مستمع و
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مخاطب انتخاب کنید ،در این صورت

راه را شروع کرده؛ البته دیر آمده؛ ولی

باشد؛ ولی اینکه همسانسازی محیطی

مخاطب موضوعاتی را در راستای شرایط

خیلی جلو افتاده است .ما در عرصه

و مفهومی بشود ،خیر .حتی طراحی

معمول خویش بهدست میآورد و جزو

تبلیغ در همان حالت سنتی ماندهایم و

امور روزمره وی قرار میگیرد و نیز از

در سالهای گذشته حرکت روبهجلویی

آنجا که به سنتها و رویه عادی او

هم نداشتهایم .افرادی هم که در غرب

نزدیک است ،در برنامه زندگی او اثری

به اسالم رو میآورند سمت اسالم اهل

طوالنیتر خواهد گذاشت؛ همچنین وی

سنت میروند .من نمیدانم در داخل

را در دوگانگی قرار نمیدهد.

چه آمارهایی داده میشود؛ ولی در غرب

مسیحیت در عرصهی تبلیغ تجربه
هزار و هشتصد ساله دارد؛ بیش از

بهنظر بنده ما در غرب هنوز در موقعیت

در موقعیت تبلیغ مذهبی بمعنی
االخص قرار نگرفتهایم .دلیل

اصلی همان است که عرض شد؛
ما در ابزار سنتی خود را محدود
نمودهایم؛ ضمن آنکه در همان

سبک سنتی هم برنامه نداریم.

تبلیغ مذهبی بمعنی االخص قرار نگرفتهایم.
دلیل اصلی همان است که عرض شد؛ ما

کتابهای ترجمهشده را هم به سبک

در ابزار سنتی خود را محدود نمودهایم؛

داخلی انجام میدهیم؛ یعنی مثل کتابی

ضمن آنکه در همان سبک سنتی هم

که میخواهد در داخل عرض شود! و

برنامه نداریم.

همان را به خارج میفرستیم .خوب
ً
معلوم است که این اثر در خارج اصال

غالب کتابهای مذهبی و دینی که از
زبان فارسی به فرانسه ترجمه میشوند،

جا باز نمیکند.

بیاستفاده میمانند؛ چون هنوز ما موضوع

دیر مطلع شدیم و متأسفانه در مسیری

معادلسازی مفهومی را در صنعت مهم

ناهموار راه را شروع کردهایم .باید زودتر

صدها رشته تخصصی برای آموزش

ترجمه متون دینی پیاده نکردهایم .مهم

این مسیر اصالح گردد؛ واال عرض خود

تبلیغ دارند .امروز مکتب بودا هم این

این است که فالنکتاب ترجمهشده

میبریم و زحمت دیگران میداریم… .
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در غرب فقط خاک میخورند و

در یک کالم برای ورود تبلیغی به غرب،
@Mobahesatmagz

غالب کتابهای مذهبی و
دینی که از زبان فارسی به فرانسه
ترجمه میشوند ،در غرب فقط
خاک میخورند و بیاستفاده
میمانند؛ چون هنوز ما موضوع
معادلسازی مفهومی را در
صنعت مهم ترجمه متون دینی
پیاده نکردهایم.

فضا چنین است.

بهنظر بنده ما در غرب هنوز

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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باید از جاذبههای
هنری در احکامگویی
استفاده شود
گفتوگو با حجتاالسالم والمسلمین فالحزاده

احمد نجمی

پیش رو ،بخشی از گفتوگوی
اشاره :گفتوگوی ِ
تصویری مباحثات است با حجتاالسالم
والمسلمین محمدحسین فالحزاده .عالقهمندان
میتوانند فایل کامل تصویری این مصاحبه را در
بخش مباحثات تصویری و همچنین در سایت
آپارات مشاهده نمایند.

با توجه به سابقه و تخصص
حضرتعالی در زمینهی بیان مسائل
شرعی و احکام ،بهنظر شما طالبی
که به تبلیغ میروند چطور میتوانند
تلفیقی هنرمندانه از بیان احکام ،و
مسائل اخالقی داشته باشند؟ جنس
مباحث احکام خشک است؛ چه کنیم
که برای مردم قابل فهم باشد و حتی از
آن استقبال کنند؟
من همواره گفتهام که ما باید هنر را به
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خدمت دین بگیریم؛ نه بالعکس؛ یعنی
برای آموزش معارف دینی و از جمله
احکام دین از جاذبههای هنری استفاده
کنیم .قبل از ورود به این بحث نکتهای
را باید عرض کنم؛ یک مسألهگو که ّ
مبین
احکام است ـ در نوشتار یا گفتار ـ باید
بالمالزمه مسألهدان باشد؛ یعنی اگر
خودش به احکام آشنا نباشد نمیتواند
احکام بگوید؛ بنابراین باید آن پایهی
فقهی محکم باشد و طبق صدر آیهی

«نفر» وظیفهی اول ما تفقه است .پس
باید همان دروس حوزه را تا پایهای خوب
خوانده باشد .احکام دقایق و ظرایفی
دارد که اگر خدایی ناکرده دقت نشود و
شخص فهم درستی نداشته باشد اشتباه
میشود .امیرالمؤمنین(ع) فرمودند« :ال
ُ
تقل ما ال تعلم»؛ آنچه که نمیدانی را
ُ
نگو .سپس در ادامه میفرمایند« :وال تقل
ّ
کل ما تعلم»؛ و هر آنچه که میدانی را
هم نگو .این جمله گرچه معنایش همان

شهریور و مهر 1396
مسائل اخالقی است ،اما اگر بخواهیم در
مقام تبلیغ دین از آن استفاده کنیم ،یعنی
باید هنر را به خدمت دین
بگیریم؛ نه بالعکس؛ یعنی برای
آموزش معارف دینی و از جمله
احکام دین از جاذبههای هنری
استفاده کنیم.

شخص میگفت مدتی
است که در قم امام جماعت یکی
از مساجد شدهام و میخواهم یک
دور رساله کامل برای آنها بگویم.
توقع داشت که من تشویقش کنم
و بگویم کار خوبی است .گفتم
اصل کار شما خوب است؛ اما
وصف کارتان خوب نیست.
هم اصل مهم دیگری است که باید به
آن توجه شود .احکام مقداری دشوار

125

Mobahesat.ir

داشت که من تشویقش کنم و بگویم کار
خوبی است .گفتم اصل کار شما خوب
است؛ اما وصف کارتان خوب نیست.
گفت چطور؟ گفتم اینکه برای مردم
احکام بگویید خیلی خوب است؛ اما
بفرمایید افرادی که پای منبر و نماز شما
میآیند و احکام شما را گوش میدهند،
چند نفرشان شتر دارند؟ مقداری فکر
کرد و گفت :هیچکدامشان .گفتم شما
که میخواهید همهی رساله را بگویید،
مسائل مربوط به عرق شتر نجاستخوار
چه فایدهای برای کسانی دارد که شتر
ندارند؟ وقتی مسائلی را بگویید که ببینند
نیازی ندارند ،پای منبر شما نمینشینند؛
چون فکر میکنند از همان دست مسائل
را میگویید .همانطور که عرض شد
ّ
حضرت امیر میفرمایند« :وال تقل کل ما
تعلم»؛ این یعنی مخاطب خود را بشناس
ً
و براساس نیاز او حرف بزن .مثال فردی در
جای مهمی در شب والدت امام حسن
ً
عسگری(ع) ،برای مخاطبانی که غالبا
هم سنشان باال بود مسألهی سقط جنین
را میگفت! من بسیار ناراحت شدم که

این چه تناسبی با این زمان و برای این
مخاطب دارد.
سنجش قدرت فهم مخاطب هم مهم
ً
است؛ مثال مسألهی انتقال نجاست در
باب ّ
مطهرات را بخواهید برای یک کودک
بگویید ،آیا متوجه میشود؟
نکتهی دیگر مدیریت زمان است؛
ممکن است وقتی که در اختیار شما قرار
میدهند بسیار کم باشد؛ باید بتوانید آن
را مدیریت کنید.
سادهگویی در تبلیغ و بیان و احکام

@Mobahesatmagz

عالمانه سخن بگو؛ نه اینکه سخن نگو.
همهی آنچه را هم میدانی نگو .این یک
اصل است.
اصل دیگر انتخاب درست است.
مردم ،بنده را به احکام میشناسند؛
یکی از دوستان میگفت تو تاریخ هم
بگویی ما احکام میشنویم! یکی دیگر
از دوستان هم میگفت من هم احکام
میگویم اما… (کنایه از اینکه مثل شما
نمیشود) .شخص دیگری میگفت حاج
آقا من مدتی است که در قم امام جماعت
یکی از مساجد شدهام و از ابتدای رساله
شروع به گفتن احکام کردهام تا یک دور
رساله کامل برای آنها بگویم .توقع

تشکیالت حوزوی

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

است؛ اصطالحات فنی ،علمی و
فقهی دارد؛ عبارتهای آن کمی دشوار
ً
و طبیعتا خشک است .اینکه گفتند به
گفتم اینکه برای مردم
احکام بگویید خیلی خوب است؛
اما بفرمایید افرادی که پای منبر و
نماز شما میآیند ،چند نفرشان
شتر دارند؟ مقداری فکر کرد و
گفت :هیچکدامشان.
گفتم مسائل مربوط به عرق شتر
نجاستخوار چه فایدهای برای
کسانی دارد که شتر ندارند؟ وقتی
مسائلی را بگویید که ببینند نیازی
ندارند ،پای منبر شما نمینشینند؛
چون فکر میکنند از همان دست
مسائل را میگویید.
لسان قوم سخن بگویید ،منظور فقط این
ً
نیست که اگر مثال مخاطب آذریزبان
است با او آذری صحبت کنیم و اگر
فارسزبان است ،فارسی؛ این یک
مرحله است؛ اما مرحلهی بعد ،مردمی
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حرف زدن است .امام راحل(ره) در
سن  ۲۹-۳۰سالگی کتابهایی مثل
مصباح الهدایه ،الی الخالفة والوالیة،
طلب و اراده ،شرح دعای سحر و اسرار
الصالة را نوشتند که گاهی فهم آنها
برای ترجمه هم برای عدهای مشکل
است؛ آنوقت چنین کسی هنگامی که
به سن  ۷۰-۸۰سالگی میرسد و در
مقام رهبری جامعه قرار میگیرد ،برای
مردمش خیلی ساده صحبت میکند:
«امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند»؛
این جمله پرمحتوا اما ساده است .بنده
میفهمم؛ آن کشاورز و کارگر هم متوجه
میشوند؛ استاد دانشگاه هم دربارهی
این جملهی امام بحث میکند .این را
سادهگویی میگویند.
میتوانید یکی دو مورد مصداقی
بفرمایید؟
عرض میکنم .گاهی وقتها به
مزاح در کالسهایی که برای عزیزان
طالب داریم این مسأله را میگویم؛
فردی میخواست راجع به ذبح حیوان
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بگوید؛ میگفت :اگر حیوانی ذبح بشود
مستقبال الی القبلة ،بآلة حدیدیة ،با ذکر
اسم جالله و بید مسلمان حالل است
وگرنه فال! خب مردم متوجه نشدند
که این آقا چه میگوید .سادهگویی به
معنای پرهیز از بهکاربردن اصطالحات
و لغات نامأموس غیرضروری است؛
نمیگوییم عربی یا فقهی؛ میگوییم
نامأنوس .ما نمیگوییم که نماز صبح
را بگویید نماز پگاه یا نماز عصر را
بگویید نماز پسین.
نماز صبح برای همه قابل فهم
است.
احسنت؛ همه میدانند نماز صبح به
چه معناست؛ اگر بگویید نماز پگاه تازه
میگویند پگاه چیست؟ یا پسین چه
زمانی است؟ این عربی ولی مأنوس
است .پس ما نمیگوییم اینها را به کار
نبرید؛ بلکه منظورمان کلماتی مانند
ّ
مستهلک ،متنجس ،موهوب ،معونه،
ً
جهر و اخفات است .مثال فردی از من
مسأله میپرسد که حاج آقا ما اینجا

شهریور و مهر 1396
آمدیم ،معلوم نیست ده روز بمانیم یا
خیر؛ باید نمازمان را کامل بخوانیم؟
اصل دیگر در بیان احکام،
سادهگویی است .فردی راجع به
احکام ذبح حیوان میگفت :اگر
حیوانی ذبح بشود مستقبال الی
القبلة ،بآلة حدیدیة ،با ذکر اسم
جالله و بید مسلمان حالل است
وگرنه فال! خب مردم متوجه
نشدند که این آقا چه میگوید.

سادهگویی به معنای
پرهیز از بهکاربردن اصطالحات
و لغات نامأموس غیرضروری
است؛ نمیگوییم عربی یا
فقهی؛ میگوییم نامأنوس.
ما نمیگوییم که نماز صبح را
بگویید نماز پگاه یا نماز عصر را
بگویید نماز پسین.
پاک است؛ مگر آن یازده مورد .یعنی
تمام مخلوقات خداوند ـ از کوهها،
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ً
غیرضروری؛ نه در موارد ضروری؛ مثال
چرا کلمهی غسل را تغییر ندادند؟ چون
هیچ کلمهی جایگزینی ندارد؛ چه بگوییم
ً
که این معنا را برساند؟ اما مثال فقها جهر
و اخفا را در رسالهها ننوشتند و به جای
آن مینویسند بلند خواندن (جهر) یا
ً
آهسته خواندن (اخفا)؛ یا مثال کلمهی
ّ ّ
حد ترخص جایگزین ندارد؛ باید بگوییم
و توضیح هم بدهیم.
ً
اصل مهم دیگر در امر تبلیغ و مخصوصا
احکامگویی ،بیان تبشیری است .پیامبر
خدا(ص) ،معاذ بن جبل را به یمن برای
تبلیغ اعزام کردند؛ نه بهعنوان والی؛ این
ّ
را من تأکید دارم که به عنوان مبلغ دین.
هنگامی که میخواست برود ،او را بدرقه
کردند و بیاناتی فرمودند که خوب است
ما آنها را مطالعه کنیم .از جمله فرازهای
ّ
بیانات حضرت به معاذ به عنوان مبلغ
این بود که فرمودند« :یا معاذ؛ ّیسر و
ال ّ
تعسر» .مگر میخواست آنجا حد
جاری کند؟ شاید یک معنای آن همان
سادهگویی است .همچنین فرمودند« :یا
ّ
ّ
معاذ؛ بشر و ال تنفر»؛ یعنی بشارتگونه.

ما باید در بیان مسأله محاسبه کنیم که
آیا در دل مخاطب ایجاد نفرت میکند
یا ایجاد عالقه؟ به فرمودهی رهبری «ما
در امر دین باید تبشیری تبلیغ کنیم؛
دین را طوری تبلیغ نکنیم که احساس
کنند همهی خیابانها ورودممنوع و
همهی کوچهها بنبست است و سلب
آزادی شده».
من بهعنوان نمونه میگو یم؛ ما
میتوانیم بگوییم نجاسات اینهاست،
میتوانیم بگوییم که در عالم همه چیز

@Mobahesatmagz

من پاسخ میدهم اگر قصد عشره داشته
باشید نمازتان کامل است؛ وگرنه قصر
است! آن فرد فکر میکند که قصر و عشر
یعنی چه؟ ممکن است از قصر معنای
دیگری را متوجه شود .ساده بگوییم؛
ً
مثال میگوییم چون هشت روز است
و ده روز کامل نیست ،نمازتان شکسته
است؛ کامل نیست .خیلی ساده؛ این
همان معنای جملهی قبلی را میدهد؛ اما
به لسان قوم است .پس سادهگویی یعنی
پرهیز از اصطالحات و لغات نامأنوس

تشکیالت حوزوی
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دشتها ،صحراها ،جنگلها و… ـ پاک
است؛ اال آن یازده مورد .با این بیان فرد
احساس راحتی میکند و درست هم
سنجش قدرت فهم
ً
مخاطب هم مهم است؛ مثال
اگر مسألهی انتقال نجاست در
باب ّ
مطهرات را بخواهید برای
یک کودک بگویید ،آیا متوجه
میشود؟
همین است .معنای اصالةالطهارة هم
ً
همین است .یا مثال در خوردنیها و
آشامیدنیها میتوانیم از ابتدا بگوییم
که این حیوانها حرامگوشت هستند و
این غذاها نجساند و… یا میتوانیم
بگوییم غذاها سه دسته هستند :نباتی
(روییدنیها) ،حیوانی و صنعتی؛
عمدهی غذاهای انسان هم نباتی
است؛ یعنی یا غالت است یا میوه یا
سبزی و یا خشکبار؛ و در اسالم هیچ
غذای نباتی حرامی نداریم؛ یعنی یک
دانهی گیاهی ،یک میوه ،یک سبزی و
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یک خشکبار حرام نداریم .آن یکی دو
روایتی هم که وجود دارد از باب ضرر
ً
است؛ مثال آن خوردن آن میوه ضرر دارد
که ذیل قاعدهی الضرر قرار میگیرد.
در تأیید فرمایش شما یک بار در
مدینه از طرف بعثه رفته بودیم به یکی
از هتلهای محل اقامت ایرانیها.
روحانی کاروانشان یکی از اساتید خیلی
محترم حوزه و دانشگاه بود و مخاطبان
نیز سطح علمی باالیی داشتند .آن
روحانی احکام بحث محدودهی حرم
را به قدری ّ
مشوش گفت که ذهنیت
مخاطبان به هم ر یخت؛ یکی گفت
فالنمرجع محدودهی حرم را این
میداند ،دیگری گفت پس آقای فالنی
چه میگوید و… یعنی فکر زائرها از
همان ابتدا مغشوش شد.
بله احسنت .بگذارید خاطرهای بگویم؛
یک وقت یک آقایی به من زنگ زد ،گفت
حاج آقا همهی زندگی و خانهی ما به هم
ریخته است .خیلی ناراحت بود .گفتم چه
شده؟ گفت همهی خانهی ما نجس شده!
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گفتم چرا؟ گفت یک کارگر بنا در حال کار
کردن بود؛ دستش زخم شده بود و خودم
دیدم که زخم بود و همینطور همهجا
را…  .گفتم مشکل همین است؟ گفت
بله .گفتم این خیلی که سخت نیست.
مقداری او را آرام کردم و بعد گفتم مگر
خانهی من و شما خانهی خدا یا مسجد
است که باید پاک باشد؟ حاال دیوار
نجس است ،باشد .ما در بحث طهارت
ً
و نجاست واقعا بر مردم سخت گرفتیم؛
چقدر افراد وسواسی که خود بنده با آنها
سروکار داشتم؛ چقدر زندگیها به علت
این مسأله متالشی شده است .در حالی
اصل مهم دیگر در امر
ً
تبلیغ و مخصوصا احکامگویی،
بیان تبشیری است؛ یعنی باید در
بیان مسأله محاسبه کنیم که آیا در
دل مخاطب ایجاد نفرت میکند یا
ایجاد عالقه
که اینطور سخت نیست؛ اینگونه سخت
نگرفتهاند .شما عصر پیامبر و مکه را با

شهریور و مهر 1396
آن کمآبی فرض کنید؛
آنهم مسلمانهایی که
در اقلیت بودند؛ اکثریت
با غیرمسلمانان بود.
نمیبینیم که مدام گفته
باشند اینجا را احتیاط
کنید و آنجا را تطهیر
کنید و…  .لذا ما بارها
گفتیم فقط باید به همان
مواردی که واجب است
پاک باشند دقت شود.
حتی وقتی میگویند
که جای محل سجده در نماز باید پاک
باشد ،اگر مهری باشد که یک طرف آن
پاک نیست ،میتوانید بر طرف پاک آن
سجده کنید .اما میبینیم که فردی به
خانهی بستگانش رفته و وقتی میخواهد
نماز بخواند میپرسد سجاده پاک است؟
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خب به شما چه ربطی دارد که پاک است
یا خیر؟ ما از آن طرف اصل طهارت را
داریم؛ اصل حمل عمل مؤمن بر صحت
را داریم .پس این مسألهی تبشیری بیان
کردن خیلی مهم است.
اصل دیگری که باید مراعات کرد،
استفاده از جاذبههای هنری است .من
ً
بارها عرض کردم که اگر ما واقعا از این
جاذبهها استفاده نکنیم از قافلهی تبلیغ
عقب میمانیم .قافلهی تبلیغ در حال
پیش رفتن است .کتابفروشیهای
مخصوص کودکان را ببینید؛ انواع و اقسام

پازلها ،دفترچههای رنگآمیزی ،نقاشی،
کتابهای مخصوص آموزش حروف
الفبا ،اعداد ،پرچمها و نقشههای کشورها
و… الی ماشاءالله کار شده است؛ اما
برای احکام چهار کتاب پیدا نمیکنید؛
حاال چه در قالب شعر چه داستان و
یا قالبهای دیگر .چرا ما کار نکنیم؟
مگر اشکال شرعی دارد که ما احکام
دین را بدون تغییر در سطوح مختلف
ً
سنی متناسب با نیاز بگوییم؟ مثال برای
کودک قبل از دبستان  ۲۰مسألهی مورد
نیاز؛ حتی برای مکلفین هم به این تعداد

@Mobahesatmagz

ً
اگر ما واقعا از جاذبههای
هنری استفاده نکنیم از قافلهی
تبلیغ عقب میمانیم .قافلهی تبلیغ
در حال پیش رفتن است.

تشکیالت حوزوی

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

مسأله که در رسالهها آمده نیاز نیست.
رسالهها کتابهای مرجع هستند و در
جای خود الزم.
ما چه مقدار از نقاشی ،خط خوب،
شعر یا فیلم در زمینهی تبلیغ و
احکامگویی استفاده میکنیم؟ چه
مقدار در سریالهای ما احکام آموزش
داده میشود؟ ممکن است عدهای
به این حرف ما بخندند و بگویند آقا
میگوید در سریال تلویزیونی احکام
بگویید .من نمیگویم در سریال احکام
بگوییم؛ اما میتوانیم در سریال طوری
ً
نشان ندهیم که مثال وقت نماز آفتاب
طلوع کرد و نماز خوانده نشد.
البته ناگفته نماند که صدا و لحن
شما به اعتقاد بسیاری خیلی مؤثر بوده
است .چهرهی شما از خاطرات دوران
کودکی ماست؛ حدود سالهای ۶۹
و  ۷۰که اولین بار چهرهی شما را از
تلویزیون دیدیم .این ویژگی شخصی
شماست؛ از نظر لحن ،صدا و نوع بیان.
حاال این یک نعمت خدادادی است و
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در دست من نیست .اما ما نباید خودمان
را دست کم بگیریم .من نمیگویم همهی
حوزهی علمیه بروند کارگردانی سینما
بخوانند یا بروند نقاشی کار کنند…
اما افرادی که قرار است صحبت
کنند ،باید برخی از مسائل را اشراف
داشته باشند.
احسنت؛ من میگویم اگر ما در
حوزهی علمیه  ۷۰۰درس خارج داریم
اگر ما هزار ساعت فقه
در حوزه میخوانیم ـ که باید
بیشتر از این هم بخوانیم و با
دقت هم بخوانیم و به فرمودهی
حضرت امام همان سبک
جواهری باید با همان دقت و
استحکام محفوظ بماند ـ ده
ساعت هم متدولوژی بیان
احکام را هم فرا بگیریم.
ـ که باید بیش از اینها هم باشد ـ ۷۰
متخصص بیان احکام نیز داشته باشیم.
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آیا این اشکال شرعی یا ایرادی دارد؟ اگر
ما هزار ساعت فقه در حوزه میخوانیم ـ
که باید بیشتر از این هم بخوانیم و با دقت
هم بخوانیم و به فرمودهی حضرت امام
همان سبک جواهری باید با همان دقت و
استحکام محفوظ بماند ـ ده ساعت هم
متدولوژی بیان احکام را هم فرا بگیریم؛ به
این معنا که یاد بگیریم احکام را اینطور
بگوییم؛ این مسأله را اینگونه بگوییم؛
برای این مخاطب این مسائل را بگوییم
و… آیا این اشکال دارد؟ صحبت ما این
است .میگوییم ببینید استعداد دارید یا
خیر؟ در کنار همان درسهایی که دارید
میخوانید ـ و اآلن خیلی چیزها را هم
بلد هستید ـ چه اشکال دارد اگر کسی
ً
استعداد نقاشی دارد ـ مثال ـ آن را هم به
خدمت بگیرد .حتی لزومی ندارد همه
خودشان نقاشی کنند؛ بیایند آن فیلمساز،
تهیهکننده و کارگردان را به خدمت بگیرند
و بگویند ما چنین طرح و ایدهای داریم؛
آن فرد پیاده میکند .بنابراین یکی از
اصول مهم در بیان احکام استفاده از
جاذبههای هنری است.

شهریور و مهر 1396

تشکیالت حوزوی

حفظ امنیت؛ یا
ایجاد حجاب میان
علما و مردم
تأملی در تدابیر امنیتی برای شخصیتهای روحانی
یادداشت وارده از مهدی عبدالرحیمی

اشاره :مطالب مطرحشده در این یادداشت
ً
لزوما موافق دیدگاه مباحثات نیست و
طبق رویهی مألوف ،مباحثات از نشر
نقد منصفانه دربارهی هرکدام از مطالب
منتشرشده در این سایت ،استقبال میکند.

از گیت بازرسی رد میشوم؛ بوق میزند.

ً
صحبتاند؛ احتماال از شاگردان یا مدیران

ً
و سوار شدم؛ راننده تاکسی شخص نسبتا

مأمور حفاظت میپرسد جیبهایت را کامل

شهری باشند .پس از حدود یک ربع بلند

مسنی بود؛ خوشچهره و خوشصحبت.

خالی کردی؟ میگویم بله .بالفاصله یادم
میآید که شاید از سگک کمربندم باشد…

میشوم به قصد خروج .آقا حتی نگاهم
نمیکندّ .
جو عجیبی بود .میخواستم

دقیق بهخاطر ندارم که چطور سر صحبت

خالصه از گیت رد میشوم و پس از عبور

مسألهای را از آقا بپرسم که نشد؛ یعنی

از راهرویی وارد اتاق بزرگی میشوم که

نتوانستم؛ فضای سنگین امنیتی مانع بود.

به دیدن یکی از مراجع حاضر رفته بود و
ً
دقیقا از همین موضوع امنیت و تشکیالت

دورتادورش صندلی است .مأمور دیگری

تا رسیدن به منزل به فکر فرو رفتم.

عریض و طویل به آن مرجع گالیه کرده

باز شد و به اینجا رسید که چندی قبل

لباسشخصی نزدیک «آقا» نشسته و مشغول

بودم که یک ماشین شخصی توقف کرد

خود آن مرجع هم گویی خیلی از چنین
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که آنجا بنشینم .چند روحانی و دوسهنفر

در یکی از خیابانهای قم منتظر تاکسی

دوری مردم از شما میشود! میگفت

@Mobahesatmagz

با اشاره به گوشهی اتاق راهنماییام میکند

عجیب بود که مدتی پس از این ماجرا

بود و گفته بود حاجاقا؛ اینها باعث

سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

وضعیتی راضی نبوده و همین بحث

مگر در جامعهی اسالمی مراجع ،پناه

میان مردم دیده میشود؛ احساس امنیت

مسائل امنیتی را مطرح کرده و گفته که

مردم نبودهاند؟ مگر مردم درددلهایشان

بماند؛ که در محضرشان حس میکنی

از دستشان خارج است .راننده بعد از

را با آنها مطرح نمیکردند؟ مگر بیوتشان

خودت عامل ناامنی هستی!

بیان این ماجرا خاطرهای را از مرحوم

محل رفع و رجوع مشکالت مردم نبوده؟

شاید دیگر نهاد مرجعیت آن کارکرد

آیتاللهالعظمی مرعشی نجفی نقل

پس چرا طوری شده که وقتی به حضورشان

گذشته را ندارد .البته معلوم نیست چون

کرد؛ میگفت اوایل انقالب فرمانده

میرسیم زبانمان بند میآید؟ روحانیت و

فاصلهاش با مردم زیاد شده آن کارکرد

وقت سپاه قم مرحوم حجتاالسالم
والمسلمین حسین ایرانی ،دستور داده
بود برای آیتالله مرعشی نجفی دونفر
محافظ گمارده شود .آیتالله مرعشی
از این کار ناراحت میشوند و وقتی
متوجه میشوند دستور فرمانده سپاه قم
ً
بوده ،شخصا با ایشان صحبت میکنند.
مرحوم ایرانی هم در توجیه این کار بحث
امنیت و فعالیتهای تروریستی منافقین
را مطرح میکند .آیتالله مرعشی پاسخ

چرا دسترسی به برخی
ً
علما که رسما جزو مراجع
نیستند و چنین تشکیالتی
ندارند آسان است؟ آیا صرف
اعالم مرجعیت و چاپ
رساله ،خطرات امنیتی بهوجود
میآورد؟ آیا نمیشود تدبیری
اندیشید که هم امنیتشان حفظ
شود و هم نیازی به تشکیالت
امنیتی دافع مردم نباشد؟

میدهند« :این محافظها را بردارید؛ با
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گذشته را ندارد یا چون کارکرد گذشته را
ندارد مردم از آن فاصله گرفتهاند! این خود
بحثی است جداگانه؛ آنچه مسلم است
مردم با روحانیت و بهویژه مرجعیت دیگر
آن قرابت قدیم را ندارند و در مواجهه با
آنان احساس غربت میکنند.
شکی نیست که بحث مسائل امنیتی
و ترور شخصیتها و نخبهگان مسألهی
مهمی است؛ اما سؤال اینجاست که مگر
در گذشته چنین خطراتی وجود نداشته؟

بودن اینها توکل من به خدا کم میشود!».

بهویژه مرجعیت در جامعهی شیعی ایران

یا اینکه همین اآلن هم چرا دسترسی به
ً
برخی علما که رسما جزو مراجع نیستند

چه پاسخ عجیبی؛ حتی نگفته بود که

همچون حصونی بودهاند که با وجودشان

و چنین تشکیالتی ندارند آسان است؟

بودن این محافظها ممکن است باعث

مردم احساس امنیت میکردند؛امنیت

آیا صرف اعالم مرجعیت و چاپ رساله،

فاصلهگرفتن مردم از ما شود .از ماشین

در برابر ظلم و بیعدالتی .چه اتفاقی

خطرات امنیتی بهوجود میآورد؟ هرچند

پیاده شدم؛ و باز هم به فکر فرو رفتم.

افتاده که دیگر چنین احساسی کمتر در

در گذشته اینطور بود که اگر مرجع یا
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تشکیالت حوزوی

شخصیتهایی مانند عالمه حسنزاده
یا آیتالله استادی را دیدهام که تکوتنها
تردد میکنند.
ً
گیریم که واقعا جان برخی از شخصیتهای
روحانی بهدلیل سمتهایی که داشتهاند در
خطر باشد؛ آیا نمیشود تدبیری اندیشید
که هم امنیتشان حفظ شود و هم نیازی
به تشکیالت امنیتی دافع مردم نباشد؟
ً
مثال آیتالله ابراهیم امینی علیرغم
داشتن راننده ،طوری تردد میکنند که
عالمی نیاز به حفاظت داشت این کار

علمایی که دیدهایم یا پدرانمان دیدهاند و

مردم بهراحتی میتوانند با ایشان مراوده

توسط خود مردم و اطرافیان بهصورت

برایمان نقل کردهاند میگویم؛ مگر امثال

و صحبت داشته باشند.

خودجوش صورت میگرفت.

آیتالله سیدعلیآقای قاضی طباطبایی،

جستوجو کردم؛ در سیرهی علما و

امنیت کامل برقرار بوده؟ یا اینکه جزو

بزرگان .درمورد سیرهی حضرت امیر(ع)

نخبهگان نبودند و حفظ جانشان زیاد

چیزی نمیگویم که در زمان خالفتش

اهمیتی نداشته .برخی از بزرگان حتی

نیمهشب و تک و تنها برای مستمندان
ً
غذا میبرد؛ که معموال تا به سیرهی

تا این حد مراعات میکردند که در عبور
و مرورشان نمیگذاشتند اطرافیانشان

معصومین استناد میشود میگویند

بهعنوان محافظ همراهشان باشند .بارها

آنها کجا و ما کجا .دربارهی همین

در کوچهپسکوچههای خیابان صفاییه قم
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و برخی کتابهایی که در دسترس بود

محافظ داشتهاند؟ مگر در زمان آنها

شهید بهشتی در یکی از
سخنرانیهایش گفته بود …« :از
نظر فقه اسالمی حرام مطلق است
حجاب .یعنی چه حجاب؟ یعنی
اینکه زمامدار طوری زندگی کند که
هرکس میخواهد پیش او برود باید
از دربانی ،از مأمور تشریفاتی یا از
رئیس دفتری اجازه بگیرد.»...

@Mobahesatmagz

در این زمینه جسته و گریخته در اینترنت

عالمهی طباطبایی ،عالمه جعفری و…

شهید بهشتی در یکی از سخنرانیهای
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سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

خود گفته بود …« :این مسائل عنوان ثانوی

هفتهای یکبار یا روزی یکبار در اختیار

شهید بهشتی را میتوانیم تعمیم بدهیم به

برنمیدارد؛ هیچ حکومتی تحت هیچ

عموم باشد .آقا ترورش میکنند؛ خب

مراجع و علما؛ چراکه زمام بخشی از امور

شرایطی حق ندارد آزادی انتقاد از رهبران

بکنند! چه کسی از علی(ع) ارزندهتر که

جامعهی اسالمی شیعی در اختیارشان

را بگیرد؛ این دگم است در اسالم؛[]۱

ترور شد؟ جامعهای که بخواهد روی

است .از سوی دیگر میتوانیم بگوییم

[اینکه] ما در شرایط فوقالعاده هستیم،

کاکلزری یک آقا پایش بند بشود ،مرگ

اگر مراد این سخنان زمامدار بهمعنای

با دشمنهای مختلف روبهرو هستیم،
حکومت نظامی اعالم میکنیم؛ این در
اسالم نیست .میدانید؛ علی(ع) با دشمنان
گوناگون روبهرو بود؛ در حال جنگ با
معاویه هم بود؛ هیچ هم حکومت نظامی
اعالم نمیکرد .نهتنها حکومت نظامی
اعالم نمیکرد ،بلکه حتی برای خودش
حرص و پاسبان هم نگذاشته بود؛ آزاد میان
مردم میآمد… آن روزی فساد در جامعه

شهید بهشتی ...« :زمامدار
باید حداقل هفتهای یکبار یا روزی
یکبار در اختیار عموم باشد .آقا
ترورش میکنند؛ خب بکنند! چه
کسی از علی(ع) ارزندهتر که ترور
شد؟ جامعهای که بخواهد روی
کاکلزری یک آقا پایش بند بشود،
مرگ بر این جامعه»...

رخنه میکند و زمامداران بهصورت بت

غیردولتمردان صدق میکند.
مطلب را با سخنی از موالی متقیان
علی(ع) بهپایان میبرم؛ حضرت در
بخشی از نامهی معروفش به مالک اشتر
میفرماید « :براى مراجعان خود وقتى
ً
مقرر کن که به نیاز آنها شخصا رسیدگى
کنى! مجلس عمومى و همگانى براى آنها
تشکیل ده و درهاى آن را به روى هیچکس
نبند و بهخاطر خداوندى که تو را آفریده

درمیآیند که رابطهی مستقیم میان مردم

بر این جامعه… خب ترورش کنند؛

تواضع کن و لشکریان و محافظان و

و زمامداران بهکلی بریده شود .از نظر فقه

مگر چه میشود؟ کس دیگری بهجایش

پاسبانانرا از این مجلس دور ساز! تا هر

اسالمی حرام مطلق است حجاب .یعنی

میآید .اگر بنده از جان خودم میترسم،
ً
اصال زمامدار نباید بشوم .اینها دگم در

کس با صراحت و بدون ترس و لکنت،

زندگی کند که هرکس میخواهد پیش او

اسالم است؛ میگویم دگم برای اینکه

برود باید از دربانی ،از مأمور تشریفاتی یا

بدانید اینها هیچ قابل انعطاف نیست».

از رئیس دفتری اجازه بگیرد .باید حداقل

مفهوم زمامدار در این سخنان مرحوم

چه حجاب؟ یعنی اینکه زمامدار طوری
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سخنان خود را با تو بگوید».
پانوشت
دگم بهمعنای اینکه در این مورد مسامحه نیست.

