






 مدیر مسئول
احمد نجمݡی

 سردبیر
مرتضی معراجی

 مدیر اجرایی
مصطفی صالحی

 طراحی و صفحه آرایی
مهدی اسماعیل زاده

 اعضای تحریریه
حامد آقا جانی

سید مرتضی ابطحی
حسن اجرایی

رضا تاران
سید یاسر تقوی

سید هادی طباطبائی
علی اشرف فتحی

سید علیرضا موسوی
سید جواد میرخلیلی

علم و اجتهاد

6 مبانی و محدوده حجاب شرعی/گزارش مناظره بین ترکاشوند و سوزنچی 

10 حجاب های  علمی نݡگری/حاشیه ای بر مناظره ترکاشوند و سوزنچی 

12 گو با آیت اهلل هادوی تهرانی  بیش تر به فقه فردی پرداخته ایم و از نگاه سیستمی غفلت کردیم/گفت و 

حوزه علمیه قم و فلسفه

20 گو با حجت االسالم و المسلمین برنجکار  دانش های عقلی در حوزه، وضعیت مناسبی نسبت به فقه ندارند/گفت و 

29 گو با حجت االسالم و المسلمین مرتضی جوادی آملی  که بگوییم فلسفه ما را از اهل بیت دور می کند/گفت و  درست نیست 

32 گو با استاد عبدالرسول عبودیت  کسی فیلسوف نخواهد شد/گفت و  با روش های آموزش امروزی 

35 گو با آیت اهلل سید محمد غروی  دغدغه رهبر انقالب، خالی شدن فلسفه از هویت اسالمی است/گفت و 

37 گو با حجت االسالم و المسلمین نجف لک زایی  کند/گفت و  فلسفه اسالمی می تواند پیش فرض های دانش سیاسی را فراهم 

42 ستیز بی پایان فقها و فالسفه بر بستر دعوای نقل و عقل/یادداشت: مرتضی معراجی 

46 گو با دکتر محمد جاودان  کارکردی می تواند داشته باشد؟/گفت و  تفکر سنتِی فلسفی در دوره ی جدید چه 

54 رجم تراث!/یادداشت دانیال نمازی 

منشور روحانیت

60 گو با حجت االسالم و المسلمین ایزد پناه  بعضی روحانیون تخصص رفتار با مردم را ندارند/گفت و 

64 گو با حجت االسالم و المسلمین مرتضی جوادی آملی  کید داشتند؛/گفت و  امام بر »تقوا و اخالق« و »عدل و علم« تأ

گو با حجت االسالم و المسلمین عبداللهیان 68 که خطاب آن به ضررشان بود به فراموشی سپرده شد/گفت و  کسانی  منشور روحانیت توسط 

72 گو با حجت االسالم و المسلمین موسوی تبریزی  حوزه نسبت به قبل از انقالب پیشرفتی نداشته/گفت و 

76 کنید!/یادداشت: مهدی نصیری  آقای موسوی تبریزی؛ تاریخ را درست روایت 

77 گو با حجت االسالم و المسلمین سید عبدالفتاح نواب  در سال 1414 سیصدهزار روحانی باید داشته باشیم/گفت و 

بین الملل

84 گو با آیت اهلل محمد سند بحرانی  در عراق نظر علمای نجف حکمفرما نیست؛/گفت و 

88 کز پژوهشی اسرائیل/مصطفی صالحی  کز و شخصیت های حوزوی قم؛ در یکی از مرا گلیو از برخی مرا توصیف رابرت 

90 امروز جدی ترین دشمنان اسالم، بی دین ها هستند؛ نه مسیحی ها و یهودی ها/گزارش نشست 

93 مقتدا؛ نوسان بین بحران و اصالح/یادداشت علی اشرف فتحی 

تبلیغ

96 گو با حجت االسالم و المسلمین ناصر رفیعی  رویکرد مبلغین ما قرآنی نیست/گفت و 

99 گو با آیت اهلل نظری منفرد  خروجی حوزه، تبلیغ است/گفت و 

102 گو با حجت االسالم و المسلمین صحتی سردرودی  گر به نام دین نباشد، بدعت نیست/گفت و  سنت حسنٔه متشرعه ا

105 گو با حجت االسالم و المسلمین محمد زمانی  حوزه علمیه هیچ برنامه ای برای ساماندهݡی عزاداری و مداحݡی ندارد/گفت و 

فهرست

 آدرس 
کوچه 12،   خیابان معلم، 

ک 96، طبقه پایین پال

 تلفن 
02537837814

کدپستی   
3715615478

عݡکس روی جلد:خبرگزاری رویترز





نسخه مکتوب مباحثات/شماره 18/نیمه نخست 1394 6

حجت االسالم  جلسه  ابتدای  در 
مؤسسه  مدیر  قاضی زاده،  والمسلمین 
حضار  به  خیرمقدم  عرض  ضمن  فهیم، 
با  و  بوده  خصوصی  مؤسسه  این  گفت 
همکاری و مشارکت اندیشمندان حوزوی 
سعی  و  است  شده  تأسیس  دانشگاهی  و 
که در آن، نگاه پیشرو نسبت  بر این بوده 
به مسائل دینی وجود داشته باشد. او با 
را  مؤسسه  جلسات  کنون  تا که  این  بیان 
و  کتاب  بررسی  نظریه،  ارائه  قالب  سه  در 
در  افزود:  کرده ایم،  برگزار  علمی  مناظره 
تمام این جلسات، نگاهمان به مسأله ی 
کنون  تا  و  است  بوده  علمی  بحث،  مورد 
نقطه  ارائه  برای  را  استاد  صد  حدود  نیز 
علت  و  کرده ایم  دعوت  نظرات شان 
و  نیز در غیرسیاسی بودن  پایایی مؤسسه 

علمی بودن آن است.
که در  کرد: در باب بحث حجاب  کید  او تأ
باید  این جلسه به آن خواهیم پرداخت، 
اصل  این که  اول  کنم؛  اشاره  نکته  دو  به 
به عنوان  اندیشمندان دینی  بین  حجاب 
دستور دینی، مسأله ای غیراختالفی است 
قانونی  و  حقوقی  وظیفه  این که  دوم  و 
اجبار  و  باب حجاب  در  و دولت  حکومت 
به آن را این جا مورد بررسی قرار نخواهیم 
بین  که  حجاب  محدوده  به  بلکه  داد؛ 
فقها از حیث نظری، اختالفی است، اشاره 
کرد. البته در این جلسه هم قصد  خواهیم 

به عهده ی  فتوا  ارائه  و  نداریم  فتوادادن 
می خواهیم  بلکه  است؛  تقلید  مراجع 
و  باشیم  نظری داشته  و  کادمیک  آ بحث 

فتوادادن برعهده مراجع است.
سوزنچی: شالوده سخنان آقای ترکاشوند 
پیامبر  عصر  در  شرعی  حجاب  کتاب  در 
درعصر  واقعًا  حجاب،  آیا  که  است  این 
که امکاناتی چون حمام و سرویس  پیامبر 
بهداشتی وجود نداشته، به همین شکل 
این جا  در  هم  بنده  خیر.  یا  است  بوده 
آیا  که  بپردازم  مسأله  این  به  می خواهم 
دوخته نبودن لباس و برهنگی طبق آن چه 
کرده اند،  کتابشان ادعا  آقای ترکاشوند در 
در عصر پیامبر شایع بوده یا خیر؟ به نظر 
بنده ادله ی ایشان برای اثبات ادعایشان، 
ناتمام است و ایشان به دالیل زیر واقعیات 

گرفته اند: را زیر 
رایج  لغات، معانی ای جز آن چه  از  ایشان 
کرده اند و معانی شاذ و نادر را  است، اراده 

به موارد متعدد سرایت داده اند؛
تاریخ  اساتید  از  بنده  که  چیزی  آن  طبق 
را  زمانی  بشری،  تاریخ  در  پرسیدم، 
که حجاب وجود نداشته باشد  نداشته ایم 
و برهنگی در آن رایج بوده باشد؛ البته به 

جز در قرن بیست؛
غریزه  سرکوب  برای  گذشته  در  اتفاقًا 
حجاب  و  خود  پوشاندن  از  جنسی 

استفاده می کرده اند؛

گفته ی دورکیم جوامع بدوی با تابو  بنا به 
شکل گرفته اند؛

جوامع  در  محارم  با  ارتباط  ممنوعیت 
می شده  انجام  لباس  واسطه  به  بدوی 

است؛
حتی  لباس  می فرماید  قرآن  آن چه  طبق 
گرچه آقای  برای آدم و حوا وجود داشته؛ 
کرده اند  سعی  لباس  این  از  ترکاشوند 

کنند؛ معنای دیگری را اراده 
کتچی درمقاله ای به نام »حجاب:  آقای پا
پوشش عرب جاهلی« می گوید زنان اعراب 
که  می پوشیده اند  لباس  طوری  جاهلی 

فقط یک چشم شان بیرون بوده است؛
حجاب  و  پوشش  برای  زیادی  های  اسم 
که  داشته  وجود  جاهلی  اعراب  بین  در 

اهمیت حجاب را نشان می دهد؛
مهم ترین  تاریخ  اعتراف  به  که  شهری 
تجارتش پارچه بودهـ  یعنی مکهـ  نمی تواند 

در آن، لخت بودن رایج بوده باشد؛
با  و  نادر  بسیار  پدیده ای  عریان  طواف 
آقای  که  بوده  دینی  نه  و  فرهنگی  کارکرد 
جامعه ی  کل  به  کتابشان  در  ترکاشوند 

عرب آن زمان تعمیم داده اند؛
که 1400 سال معنای  این غیر ممکن است 
حجاب در جهان اسالم تحریف شده باشد 
و کسی هم چیزی نگفته باشد و به یک باره 
کرده  کشف  آقای ترکاشوند این تحریف را 

کتابشان اعالم نمایند؛ باشند و آن را در 

شامگاه روز چهارشنبه، بیست وسوم 1396، دویست وهشتادوهشتمین جلسه از سلسله جلسات مؤسسه فهیم با موضوع مبانی و محدوده 
کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر و حجت االسالم حسین سوزنچی، دانشیار دانشگاه  حجاب شرعی با حضور امیرحسین ترکاشوند نویسنده 

ح شده در این جلسه را در ادامه بخوانید. گزارشی از مباحث مطر باقرالعلوم و با استقبال خوب شرکت کنندگان برگزار شد. 

سوزنچی: 
آقای ترکاشوند 

که می گویند 
شخصیت مردان 
با حفظ حجاب 

بیش تر زنان، 
مخدوش می شود 

که  باید بدانند 
گر قرار است با  ا

حفظ پوشش زن، 
مرد بی شخصیت 

کافی  شود، 
است به ضوابط 

دانشگاه های 
غربی درباره حفظ 

حجاب مراجعه 
کنند. به نظرم 
کتاب ایشان 
غیر از این که 

مطالب تکراری 
زیادی دارد، 

 نمی تواند 
ً
قطعا

تنها منبع درباره 
حجاب قرار بگیرد 

و حتی می توانم 
کتاب  که  بگویم 

ایشان اعتبار 
خاصی ندارد. 
ایشان به جای 
اثبات ادعاهای 
خودشان، ذهن  

فقها را می خوانند.

گزارش مناظره بین امیرحسین 
ترکاشوند و حسین سوزنچی

مبانی و محدوده 
حجاب شرعی
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روی  بر  اسالمی  اندیشمندان  و  فقها 
حجاب اجماع قاطع دارند و اصل حجاب 

را غیرقابل انکار می دانند؛
خواستگار  که  داریم  روایات  در  این که 
مؤید  کند،  نگاه  هم  را  زن  موی  می تواند 
که حجاب از همان زمان رایج بوده  است 

است؛
در  ترکاشوند  آقای  که  مشکالتی  از  یکی 
نظر  در  دارند،  کتاب  در  ادعاهایشان 
نگرفتن مقام وضع و استعمال لغات است 
و ایشان مکرر و در موارد متعددی اشتباه 

بردشات کرده اند؛
آقای  جمله  از  همگان  برای  متیقن   قدر 
قرن  اول  نیمه  از  که  است  این  ترکاشوند 
وجود  اآلن  که  حجابی  این  بعد  به  یکم 
و  است  داشته  وجود  مسلمین  بین  دارد 
تالشی که مخالفین ازجمله آقای ترکاشوند 
حجاب  وجود  عدم  اثبات  برای  دارند، 
زمان  این  از  قبل  برای  کنونی  معنای  به 
که ایشان برای اثبات رایج  است؛ در حالی 
بودن برهنگی در همان زمان ـ یعنی نیمه 
کلمات اشتباه  اول قرن یکم ـ در استعمال 
معنای  ایشان  مثال  به عنوان  و  کرده اند 
که  گرفته اند  درنظر  عام  قدری  به  را  رجل 

حتی شامل زن هم می شود!
چه  و  این جا  در  چه  من  ترکاشوند: بحث 
کتابم در مورد محدوده ی حجاب زنان  در 
مورد  چندان  مردان  حجاب  زیرا  است؛ 
که  کاری هم به این ندارم  اعتنا نیست و 
چقدر به متون مربوط به این مسأله عمل 
و  مجموعه  می خواهم  اقع  درو  و  شده 
کنم. انگیزه من  بسته فقه را نقد و بررسی 
عصر  در  شرعی  حجاب  کتاب  نگارش  از 
کتاب موجود معتنابه در  که تنها  ـ  پیامبر 
علما  آرای  بررسی  ـ  است  حجاب  موضوع 
حجاب  باب  در  ـ  سنتی  علمای  ازجمله  ـ 
بود و می خواستم دالیل علمای معتقد به 
کنونی را به نقد بکشم.  حجاب به معنای 
از  جلوگیری  حول  که  علما  این  دالیل 

مفسده می باشد، عبارتست از:
حفظ  وسیله ی  به  فحشا  از  جلوگیری 
که البته این  حجاب توسط زن مسلمان؛ 
مسأله به صورت جدی در متون قدیم ذکر 

نشده است؛
وسیله ی  به  مسلمان  زن  حرمت  حفظ 

که بیش تر منظور این  استفاده از حجاب 
زنان  این که  و  است  سر  پوشاندن  علما 
غیرمسلمان به واسطه عدم ضرورت حفظ 
حرمت شان، نیازی به پوشانیدن موهای 

خود ندارند؛
حفظ حجاب در طبیعت و ذات بشر نهفته 

هست.
حفظ  که  دارم  قبول  بنده  این که  ضمن 
نهفته  بشر  ذات  و  طبیعت  در  حجاب 
ما  قدمای  که   بگوییم  باید  ولی  هست، 
برای رسیدن به این نیات خوب متأسفانه 
گرفته اند  بسیاری از مسائل مهم را نادیده 
کارشان مواردی را نادیده  و در واقع با این 

که عبارتست از: گرفته اند 
کارکرد زیبایی محورانه لباس  از  علمای ما 
برای  کارکرد  سه  قرآن  ورزیدند.  غفلت 
از  جلوگیری  اول(  گیرد:  می  درنظر  لباس 
گرما؛ دوم( ماهیت شرعی حجاب؛  سرما و 
سوم( مایه آراستگی بودن؛ یعنی انسان به 
واسطه پوشیدن لباس می خواهد بر فراتر 
اندامش  زیبایی  به  خود،  پایین تنه ی  از 

بیفزاید.
نادیده  کلی  به  را  سوم  کارکرد  ما  علمای 
می گیرند؛ زیرا حجاب ایده آل زن از دیدگاه 
قاجاری  زن  حجاب  علما،  این  قاطبه ی 
دیده  چیزی  چشمانش  جز  که  است 
چنین  که  است  این  من  سؤال  نمی شد. 
چه  می کند  محو  کاماًل  را  زن  که  پوششی 

زیبایی ای می تواند داشته باشد؟
گرفته  که بین قدما نادیده  دومین چیزی 
و  اصلی  رأی  است.  زن  تمامیت  شده، 
قطعی تمام قدما درباره ی زن، بنا به این که 
الحبس  »استحباب  یا  جلبابها«  »البیت 
باید  زن  که  است  این  البیت«  فی  المرأة 
گر هم برای  درخانه محبوس باشد و حتی ا
باید  بیاید  بیرون  می خواهد  ضروری  امر 
را بپوشاند و حتی  مانند یک خیمه خود 
در احکام گفته می شود بهتر است زن برای 
اعتکاف، نماز و تشییع جنازه بیرون نیاید؛ 

که احتمال مفسده وجود دارد. چرا 
گرفتند  نادیده  فقها  که  چیزی  سومین 
مردان  بین  که  وقتی  بود.  مرد  شخصیت 
و  می شود  ترسیم  ضخیمی  پرده  زنان  و 
قرار  مبنا  را  مردان  هیجانات  و  تحریک ها 
می دهیم، در واقع مردان را بی شخصیت 

و  کرده ایم  معرفی  بی جنبه  و 
کردن هر چه بیش تر حلقه ی  با تنگ تر 

حجاب، این بی جنبه تر کردن مردان، گویا 
رنگ بیش تری به خود می گیرد.

که فقها در نظر نگرفتند  چهارمین چیزی 
زن  و  مرد  حجاب  بین  فاحش  اختالف 
از  که فقهای شیعه و سنی  بود. ترسیمی 
کامل و صددرصد  حجاب برای زن دارند 
کنید با حجاب  است. این را شما مقایسه 
که تقریبًا صفر است و با پوشاندن  مردان 

عورت حتی با دست محقق می شود!
که برای  به نظر بنده مشکل ما این است 
حل مسائل خودمان از جمله در حجاب، 
سندباالدستی  یک  عنوان  به  قرآن  به 
فهم  را  مسأله  اصل  تا  نکردیم  مراجعه 
کنیم و امروز هم ما تاوان تعبد در متن را 

می دهیم.
مسأله  فهم  در  ترکاشوند  سوزنچی: آقای 
بسیاری  ایشان  شده اند.  تخیل  دچار 
چه  و  درکتابشان  چه  را  مستحب ها  از 
ایشان  دادند.  جلوه  واجب  این جا  در 
حفظ  با  مردان  شخصیت  می گویند  که 
می شود  مخدوش  زنان،  بیش تر  حجاب 
حفظ  با  است  قرار  گر  ا که  بدانند  باید 
کافی  پوشش زن، مرد بی شخصیت شود، 
است به ضوابط دانشگاه های غربی درباره 
نظرم  به  کنند.  مراجعه  حجاب  حفظ 
کتاب ایشان غیر از این که مطالب تکراری 
منبع  تنها  نمی تواند  قطعًا  دارد،  زیادی 
درباره حجاب قرار بگیرد و حتی می توانم 
بگویم که کتاب ایشان اعتبار خاصی ندارد. 
ایشان به جای اثبات ادعاهای خودشان، 
ایشان  این که  می خوانند.  را  فقها  ذهن  
رایج  پدیده  به عنوان یک  را  طواف عریان 
کرده اند  در جامعه ی عربی آن زمان تلقی 
تعمیم  تمام حوزه های جامعه  به  را  آن  و 
که  کار بسیار اشتباهی است؛ چرا  داده اند، 
طواف عریان یک مراسم آیینی مشرکانه از 
اعراب جاهلی بوده  از  کمی  سوی عده ی 
حفظ  را  متن  فهم  ضوابط  ایشان  است. 
که  بود  نیاز  متن  فهم  برای  و  نکرده اند 
متوجه بسیاری از مسائل فقهی و اصولی از 
جمله مطلق و مقید و یا جواز و عدم جواز 

استناد به مفهوم مخالف می بودند.
که  می گویند  سوزنچی  ترکاشوند: آقای 

ترکاشوند: سعی ام 
که  بر این است 
توضیح دهم در 

آن زمان چه نوع 
پوششی، رایج 
گفته ام  بوده و 
گاهی افراد  که 
بی لباس هم 

وجود داشته اند؛ 
که افراد  همان طور 
ثروتمند هم وجود 

که  داشته اند 
لباس های بلندی 

می پوشیدند. 
که  لذا همان طور 
نمی توان لباس 

بلند ثروت مندان 
آن زمان را به 

کل جامعه ی آن 
زمان تعمیم داد، 
نمی توان عریان 
بودن را هم به 

کثریت مردم آن  ا
زمان تعمیم داد؛ 

بنابراین نه عریان 
بودن و نه لباس 

بلند پوشیدن 
در آن زمان رایج 

نبوده است.
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در  گفته ام  کتابم  در  بنده 
بوده اند!  برهنه  پیامبر  بعثت،  زمان 
و  نداشته  ادعایی  چنین  ابدًا  بنده 
که  گفته ام  هم  کتاب  ابتدای  در  و  ندارم 
در  دهم  توضیح  که  است  این  بر  سعی ام 
و  بوده  رایج  پوششی،  نوع  چه  زمان  آن 
گاهی افراد بی لباس هم وجود  که  گفته ام 
ثروتمند  افراد  که  همان طور  داشته اند؛ 
که لباس های بلندی  هم وجود داشته اند 
که نمی توان  می پوشیدند. لذا همان طور 
کل  لباس بلند ثروت مندان آن زمان را به 
نمی توان  داد،  تعمیم  زمان  آن  جامعه ی 
آن  مردم  کثریت  ا به  هم  را  بودن  عریان 
زمان تعمیم داد؛ بنابراین نه عریان بودن 
زمان  آن  در  پوشیدن  بلند  لباس  نه  و 
رایج نبوده است. آقای سوزنچی به بنده 
اولین  که  کنید  ادعا  نمی توانید  می گویند 
کسی هستید که بعد از 1400 سال مسأله ی 
کرده اید. بنده هم  کشف  به این مهمی را 
در پاسخ ایشان می توانم موارد متعددی را 
که فقهای ما حرف جدیدی را  مثال بزنم 
کسی نزده و یا حتی  که قباًل آن را  زده اند 
می گفته اند.  را  آن  خالف  قبلی،  علمای 
به عنوان مثال، تمام فقهای سابق، جهاد 
برخی  امروزه  ولی  پذیرفته اند؛  را  ابتدایی 
در  ابتدایی  جهاد  ما  سنتی  حتی  فقهای 
که  حالی  در  ندارند؛  قبول  را  غیبت  زمان 

کرده اند. آیات قرآن و روایات به آن تصریح 
مثال دیگر این که طبق آرای قدیم، جان و 
که  اآلن  کفار نامحترم بوده؛ در حالی  مال 
که  نظر فقها چنین نیست. مثال دیگر این 
حضرت  مبارک  نام  درباره  سوزنچی  آقای 
در یک مدت  و  کرده اند  کار  قرآن  در  علی 
رسیده اند  نتیجه  این  کوتاهی  به  بسیار 
است  امده  قرآن  در  امیر  حضرت  نام  که 
که البته ادعای ایشان خیلی مهم است و 
حرفشان  اثبات  با  بتوانند  ایشان  چه بسا 
یک جامعه را از سردرگمی نجات دهند و 
را  مسلمانان  میان  اختالفات  از  بسیاری 
تفسیری  معتبر  کتب  هرچند  کنند؛  حل 
را  سوزنچی  آقای  ادعای  خالف  حرف  ما 
زده اند و البته ایشان به عنوان یک محقق 
حق هم دارند حرف جدید بزنند؛ ولی چرا 

من این حق را نداشته باشم؟!
و  برگردیم  پیش  سال  نود  به  گر  ا نظرم  به 
این مناظره را بخواهیم در آن زمان انجام 
دهیم، دعوای ما بر سر روسری نبود؛ بلکه 
و  مناظره  داشتیم  پوشیه  و  روبند  سر  بر 
بگویم  می خواهم  لذا  می کردیم.  بحث 
رسیدن به وضعیت موجود بسیار زمان بر 
کنیم؛  بوده و ما نباید بیش از این مقاومت 
حتمًا  دهیم.  انجام  علمی  کار  باید  بلکه 
که بسیاری از چیزها مثل  شما به یاد دارید 
اخیر  سال  پانزده  ده  همین  در  که  ویدیو 

حرام، ممنوع و غیرقانونی بود، به یک باره 
که به یاد دارم  حالل و قانونی شد؛ طوری 
که در سپاه شاغل بودم، در یکی از  زمانی 
دستگاه  سپاه  به  وابسته  فروشگاه های 
را به صورت قسطی می فروختند و  ویدیو 
که  است  این  هم  قسطی  فروش  معنای 
بتوانند  جمعیت،  کثریت  ا داریم  دوست 
یک نمونه از این دستگاه را در خانه خود 

داشته باشند.
که آقای سوزنچی  از ایرادهایی  یکی دیگر 
به بنده می گیرند، معناهای عجیبی است 
که به نظر ایشان بنده از لغات اراده کرده ام؛ 
در حالی که در این کتاب بنده معانی و آرای 
کرده ام و واقعًا هم  متعدد و مختلف را ذکر 
هنگام نگارش کتاب به دنبال این بودم که 
که به نظر و  کنم  معانی و مواردی را پیدا 
فتوای علمای امروز نزدیک باشد و نشان 

که من دارم حرف شاذی را می زنم. دهد 
اثبات  که بدانیم برای  به نظرم نیاز است 
اشتباه  ترکاشوند  مثل  فردی  این که 
را  نباید حرف های اصلی و فرعی  می کند، 
کشیدن  بحث  در  مثاًل  بیامیزیم.  هم  به 
عبای حضرت زهرا بر روی سرشان هنگام 
این که  و  ایشان  منزل  به  سلمان  ورود 
مبارک شان  سر  روی  را  عبا  ایشان  گر  ا
دیده  پایشان  از  قسمتی  می کشیدند، 
گر هم پایشان را می پوشاندند،  می شد و ا
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در  و  می ماند  پوشش  بدون  سرشان 
که سرشان را  نهایت حضرت ترجیح دادند 
کنم  بپوشانند، خواسته ام بگویم و اثبات 
که جامه های آن زمان دوخته نبوده است 
و این ادعای آقای سوزنچی مبنی بر این که 
حضرت زهرا سرشان را با پارچه دیگری غیر 
از آن یک تکه پارچه پوشانده اند، اشتباه 
دیده ام  را  متعددی  اسناد  بنده  و  است 
یک  همان  با  حضرت  می دهد  نشان  که 

پارچه، سرشان را پوشانده اند.
پیش  سال  نود  به  گر  ا سوزنچی: اواًل 
بر سر  برگردیم، قطعًا مناظره ما هم چنان 
که اآلن داریم درباره ی  همین چیزی است 
اثبات  روی  بر  نه  و  می کنیم  صحبت  آن 
نظر  به  زنان.  برای  پوشیه  بودن  واجب 
بنده ایشان درفهم و استنادات مطالب و 
آیات و روایات مشکل دارند و با فضاسازی 
جلو رفتند. تمام تالش های آقای ترکاشوند 
ادعا یشان  این  اثبات  برای  کتاب شان  در 
که عریانی در میان اعراب رایج بوده  است 
ایشان  است.  نبوده  دوخته  لباس ها  و 
خود  آرای  موافق  را  روایات  که  جایی  هر 
نمی دانند، آن ها را جعلی معرفی می کنند 
ادعای  برای  و  می پردازند  فضاسازی  به  و 
و  نمی آورند  استداللی  هم  جدیدشان 
صرفًا از تقطیع احادیث استفاده می کنند 
مواردی  در  حدیث،  تقطیع  چه بسا  و 
هم  روایت  آن  بودن  توهین آمیز  به  منجر 
جلوه  عام  را  خاص  وقایع  ایشان،  بشود. 
کتاب خود  می دهند و در آخرین بخش از 
تحریف  ـ  حجاب  معنای  تحریف  باب  در 
ـ می گویند فهم ها درباره ی  به زعم ایشان 
مگر  است.  شده  اشتباه  دچار  حجاب 
جا  برای  پیامبر  تالش  سال   23 می توان 
ادعا  و  گرفت  نادیده  را  حجاب  انداختن 
و  که خلیفه دوم در عرض چندسال   کرد 
برزنان  را  امروزی  رایج  حجاب  یکباره  به 
می گویند  ترکاشوند  آقای  کرد؟!  تحمیل 
حیا و حجاب با هم پیوند خورده؛ در حالی 
که نباید چنین می شد. سؤال من از ایشان 
این است که یعنی شما این تعداد احادیث 
حتی  این که  ضمن  می کنید؟!  انکار  را 
کتب مقدس قبلی هم به لزوم رعایت  در 

حجاب توسط زنان اشاره شده است.
ترکاشوند: بنده 70 لغت مربوط به پوشش 

کنون  تا  قدیم  اسناد  بین  در  را  لباس  و 
بررسی کرده ام و هیچ کدام ربطی به حجاب 
امروزی نداشتند. حتی  به معنای  شرعی 
مراجعه  هم  پیشین  مقدس  کتب  به 
هیچ  آن ها  اصلی  قسمت های  در  و  کردم 
کنونی اش  به معنای  به حجاب  اشاره ای 
بگوییم  که  ادعا  این  پس  بود؛  نشده 
حجاب امری است قدیمی و حتی در کتب 
مقدس پیشین ذکر شده، بالاعتبار است. 
که خلیفه دوم  ضمن این که شکی نیست 
کرد؛ مگر ایشان در  را رایج  کنونی  حجاب 
به  ایشان  جلوی  در  حتی  و  پیامبر  زمان 
حجاب زنان پیامبر اعتراض نمی کرد؟ لذا 
از پیامبر  یقینًا چنین فردی می تواند بعد 
تحمیل  جامعه  به  را  دلخواهش  حجاب 
کرده باشد. آقای سوزنچی می گویند بنده 
گشته ام و هر چه از تأیید برهنگی  اسناد را 
که این هم  گفته ام  کرده ام و  بوده را پیدا 
است؛  درست  ایشان  حرف  این  سند. 
که بنده به دنبال حجاب واجب شرعی  چرا
ک آن  گزارش پوشا بوده ام؛ نه این که فقط 
زمان را داده باشم. در واقع بنده هم همان 
این که  ضمن  کرده ام.  اتخاذ  را  فقها  رویه 
بنده اصاًل به دنبال ترویج برهنگی نبوده و 
نیستم. روزی پیامبر با انس بن مالک با هم 
روی یک اسب نشسته بودند و به واسطه 
دوخته نبودن  و  باد  وزش  و  اسب  حرکت 
لباس پیامبر، قسمتی از ران ایشان دیده 
را عورت  کس هم ران مرد  می شود. هیچ 
گفت فقها  آیا می توان  نکرده است.  تلقی 
که می گویند ران مرد عورت نیست، خدای 
فحشا  و  برهنگی  اشاعه ی  دنبال  کرده  نا
هستند؟! بنده با ضرس قاطع معتقدم که 
عورت بیان شده در روایات، جسد و بدن 

گردن و سر. است؛ نه 
به  بحث  انتهای  در  دهید  اجازه  اما 
کنونی  محدوده ی حجاب شرعی در زمان 
کارکرد  روسری  قدیم االیام  از  بپردازیم. 
بلکه  نداشته؛  جنسی  و  اخالقی  و  شرعی 
تشریفاتی،  امری  روسری،  از  استفاده 
کنیز  رسومی و آدابی بوده است؛ زیرا زنان 
غیرمسلمان  زنان  یائسه،  زنان  مسلمان، 
مسلمانان  جغرافیایی  حوزه  در  کن  سا
سر  پوشاندن  از  عزادار،  مسلمان  زنان  و 
و  بوده اند  معاف  روسری  از  استفاده  و 

می توانستند  مسلمان  مردان 
پوشش  گر  ا و  کنند  نگاه  آن ها  سر  به 

مسائل  و  تحریک شدن  به  ربطی  سر 
و  برده  بین  فرقی  چه  می داشت،  جنسی 
که زنان  غیربرده وجود دارد؟ به خصوص 
نامحرمان  و  معصومین  حضور  عزادار  در 
این  گر  ا و  می کردند  پریشان  را  خود  موی 
کارشان  از  ایشان  باید  بوده،  ممنوع  کار 
به نظر  کارشان  که  چرا  می شده اند؛  نهی 
بوده  فحشا  اشاعه  سوزنچی  آقای  امثال 
است. ضمن اینکه خصوص مو در متون 
سر  بر  دعوا  و  ندارد  چندانی  موضوعیت 

سطح سر است.
در  ترکاشوند  آقای  سوزنچی: موضع 
فرق  گفتند،  اآلن  آن چه  با  کتاب شان، 
خوشحالم  بسیار  جهت  این  از  و  می کند 
که ایشان از قسمتی از حرف های شان در 
این که  ضمن  کردند.  عقب نشینی  کتاب 
تبدیل  مسلمانی  نماد  به  امروز  حجاب، 
قبل  سال   200 حالی که  در  است؛  شده 
تصویرمحور  امروز  جامعه  نبود.  این طور 
است و وقتی در رسانه های دنیا درباره زن 
حجاب  با  را  او  می شود،  بحث  مسلمان 
وضع  را  حجاب  خدا  گر  ا می آورند.  درنظر 
کرده است مردم را به بهانه آرای فقها علیه 
فقهی،  امری  حجاب،  نشورانیم.  خدا 
اسالمی و قرآنی است و محدوده آن نیز در 
آثار همه علمای اسالمی بیان شده و سر و 

گردن نیز جزو آن است.
آقای  که  هم  استثنائاتی  به  راجع  اما 
در  که  بگویم  باید  شمردند  ترکاشوند 
و  کسر  با  قوانین  عمده ی  قانون گذاری، 
می شود  تعیین  مفاسد  و  مصالح  انکسار 
شرایط  تمام  نمی توان  و  نمی خواهیم  و 
در  کرد.  ذکر  قانون  در  را  استثنائات  و 
حجاب هم همین مسأله را داریم و البته 
حجاب  دارد.  وجود  هم  استثنائاتی 
عفت  فرهنگی،  کارکرد  مانند  کارکردهایی 
و جلوگیری از تحریک جنسی دارد و زنان 
دو  درجه  شهروندان  کنیزان،  و  ذمی 
در  آن ها  لزومًا  نیست  هم  قرار  و  بوده اند 
قانون  شأن  زیرا  باشند؛  شده  ذکر  قانون 
آقای  ادعای  این  این که  ضمن  باالست. 
ترکاشوند در مورد زنان عزادار، سند ندارد.
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اثر آقای ترکاشوند 
 
ً
و اساسا

سخنان او تنها 
مجموعه ای 

به هم ریخته و 
حالجی نشده 
گزارش های  از 

تاریخی و دینی 
که نیاز  است 

به نقد منابع و 
تحلیل محتوایی 

دارند و البته 
نویسنده قادر به 
کاری نبوده  چنین 
و تخصص الزم را 

نداشته و اغلب از 
ذوقیات و سالیق 
گرفته  خود بهره 

است.
شاید بهترین تذکر 
را دکتر سوزنچی در 
همین جلسه به 

نویسنده »حجاب 
شرعی در عصر 

گر  که ا پیامبر« داد 
شما مانند آقای 
کدیور به همین 

نظر می رسیدید، 
می شد اثر شما 
را از نظر علمی 

ارزشمند و البته 
قابل نقد بدانیم.

ماحصل  مهم ترین  گفت  بشود  شاید 
درباره  قم  فهیم  مؤسسه  که  مناظره ای 
برگزار  و محدوده حجاب شرعی«  »مبانی 
امیرحسین  مدعاهای  آن،  در  و  کرد 
»حجاب  کتاب  نویسنده  ـ  ترکاشوند 
وی  حضور  با  ـ  پیامبر«  عصر  در  شرعی 
که پروژه ضروری  ح و نقد شد، این بود  طر
نقد  و  شناخت  بدون  دینی«  »نواندیشی 
علمی سنت، راه به ادعاهای روشنفکرانه 
غیرعلمی خواهد برد و این بدفهمی منجر 
بر سر  تازه ای  ایجاد حجاب ها و موانع  به 

راه پژوهش و علمی نگری خواهد شد.
نیم  در  تنها  که  ساعته  سه  مناظره  این 
طرفین  و  شد  مدیریت  آن  پایانی  ساعت 
یکدیگر  با  جدی  دیالوگ  و  مناظره  به 
که  داد  نشان  پیش  از  بیش  پرداختند، 
به  اصرار  عجیبی  طرز  به  ترکاشوند  آقای 

آرای  و  دینی  منابع  با  گزینشی  برخورد 
آن ها  وارونه  نقل  از  حتی  و  دارد  فقهی 
حاضر  منتقد  گر  ا نمی کند.  خودداری  نیز 
دادن  قرار  مخاطب  به جای  جلسه  در 
حتی  و  آماده  نقدهای  خواندن  و  حضار 
کتاب،  درباره  خود  پیش منتشرشده  از 
وارد  ترکاشوند  آقای  خود  با  بیش تر 
ح شده  تخاطب شده و به مدعاهای مطر
وی در همین جلسه پاسخ می داد، شاید 
حتی  و  غیرعلمی  برخورد  و  خالی  انبان 

غیراخالقی او را بیش تر نمایان می کرد.
چند  به  این جا  در  می توانم  دست کم 
ترکاشوند  آقای  غریب  و  عجیب  ادعای 
که وی هیچ  که نشان می دهد  کنم  اشاره 
به رعایت دقت و  اعتقادی  التزام و شاید 
در  وی  مثاًل  ندارد؛  فتاوی  نقل  در  امانت 
که همه فقها باالتفاق  گفت  این مناظره 

یعنی  بوده اند؛  ابتدایی  جهاد  به  قائل 
کنیم  کفر حمله  سالی یک بار باید به بالد 
ببریم؛  باال  کشور  آن  در  را  اسالم  پرچم  و 
از مراجع سنتی ما  اما امروزه حتی برخی 
غیبت  زمان  در  ابتدایی  جهاد  می گویند 

جایز نیست.
یک  با  فقط  ایشان  که  حالی  در 
جست وجوی ساده اینترنتی می توانست 
جواز  یا  حرمت  وجوب،  بحث  که  دریابد 
جهاد ابتدایی در عصر غیبت، نه تنها مورد 
نیست،  و  نبوده  شیعه  فقهای  اجماع 
کلمه ای هم بر آن وجود  بلکه هیچ اتفاق 
از فقهای متقدم  نداشته است. بسیاری 
و میانه قائل به حرمت جهاد ابتدایی در 
فقهای  نیز  امروزه  و  بوده اند  غیبت  عصر 
سنتی بزرگی مثل آیت اهلل خویی قائل به 
جواز آن در زمان غیبت هستند. پس هر 

حجاب های  علمی نݡگری
حاشیه ای بر مناظره امیرحسین ترکاشوند و حسین سوزنچی / علی اشرف فتحی
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دو ادعای ایشان نادرست است.
دکتر  کنش  وا با  که  ایشان  ادعای  دیگر 
که همه  سوزنچی نیز مواجه شد این بود 
فقها می گفته اند باید زن را در خانه حبس 
گفتند  که در ادامه  کرد. جالب این جاست 
باب  روایات  به  ادعا  این  اثبات  برای 
»استحباب حبس المرأة فی بیتها« رجوع 
و  کامل  با خونسردی  ایشان  یعنی  کنید. 
با حضور مخاطبین  زنده  در یک مناظره 
از  اینترنتی  مخاطبین  و  جلسه  در  حاضر 
و  کرده  وجوب  برداشت  »استحباب«، 
بین »روایت معصوم« و »فتوای فقها« هم 

خلط می کند و سپس حکم می دهد.
بود  این  هم  ترکاشوند  آقای  سوم  ادعای 
مناظره ای  چنین  پیش  قرن  یک  گر  ا که 
وجوب  عدم  درباره  باید  می شد  برگزار 
فقها  همه  چون  می کردیم؛  بحث  چادر 
حتی قائل به وجوب پوشیه و نقاب هم 
هم  را  ایشان  ادعای  این  البته  بوده اند. 
که در آن زمان  آقای سوزنچی پاسخ داد 
کثر فقها چنین اعتقادی نداشته اند. هم ا

که به نظر می رسد  یک نکته مهم روشی 
آقای ترکاشوند به دلیل فقدان تحصیالت 
روش  با  آشنایی  عدم  و  دینی  علوم 
پژوهش در متون روایی و فتوایی مراعات 
سخنان  درست  تحلیل  و  فهم  نمی کند، 
اصطالحًا  که  آن هایی  فقهاست.  برخی 
آن ها  زبان  و  ادبیات  و  فقها«  »کلمات  با 
آشنا  لی شان  استدال و  تخصصی  کتب  در 
گاه  آن ها  از  برخی  که  می دانند  هستند 
بهره  جدلی  زبان  از  استدالل،  مقام  در 
تثبیت  و  خصم  اسکات  برای  و  می گیرند 
که  می کنند  ادعا  مثاًل  خود  مدعای 
طعم  نباشد  قائل  نظر  این  به  کسی  گر  ا
متوجه  را  بدیهیات  یا  و  نچشیده  را  فقه 
نباید  پژوهشگر  و  فقیه  یک  است.  نشده 
ادبیات  و  عبارات  این  مغلوب  و  مقهور 
کند.  فرض  تمام شده  را  خود  کار  و  شود 
به ویژه در ادبیات فقهای نجف همچون 
میرزای  و  انصاری  شیخ  جواهر،  صاحب 
نائینی)قدس اهلل اسرارهم( بسیار با چنین 
می شویم  مواجه  قطعی  و  بّتی  ادبیات 
که  مسائلی  درباره  بارها  نائینی  مثاًل  و 
ندارد  اتفاق نظر درباره آن ها وجود  حتی 
که یک  ادعای بداهت و قطعیت می کند 

که این بداهت و  محقق مدقق می فهمد 
قطعیت، در واقع نسبی و مدعایی است 
و راه را برای پژوهش و رد و نقد نمی بندد. 
ادعای  مشاهده  با  ترکاشوند  آقای  گویا 
کرده  گمان  اجماع در یکی دو متن فقهی 
نیازی  دیگر  و  بپذیرد  را  ادعا  این  باید  که 
در  ندارد.  فقها  دیگر  فتوای  بررسی  به 
که متون برخی فقها مملو از چنین  حالی 
مقبول  بود  قرار  گر  ا که  است  ادعاهایی 
علوم  در  تحصیل  به  نیازی  دیگر  باشند، 
دینی و تربیت مجتهد و محقق نمی بود. 
مثاًل در باب والیت فقیه نه سخن صاحب 
به  قائل  کسی  گر  ا این که  بر  مبنی  جواهر 
را  راه  نچشیده،  را  فقه  طعم  نباشد  آن 
نه  و  بست  انصاری  شیخ  گردش  شا بر 
این که  بر  مبنی  انصاری  شیخ  سخن 
و  مشکل  بسیار  فقها  برای  والیت  اثبات 
الَقتاد«  خرُط  »دونه  اصطالحًا  و  ناشدنی 
بسته  شیخ  گردان  شا برای  را  راه  است 
است. اما هر دو فقیه به صورت روشمند و 
گر مانند آقای  علمی به نظر رسیده اند و ا
به  را  آنان  امروز  می کردند  عمل  ترکاشوند 
رسمیت  به  شیعه  فقهی  و  علمی  اقطاب 

نمی شناختیم.

کمابیش  که  نکته مهم دیگر نیز 
این  شده  توجه  آن  به  نقدها  همه  در 

اساسًا  و  ترکاشوند  آقای  اثر  که  است 
سخنان او تنها مجموعه ای به هم ریخته 
و  تاریخی  گزارش های  از  حالجی نشده  و 
که نیاز به نقد منابع و تحلیل  دینی است 
قادر  نویسنده  البته  و  دارند  محتوایی 
الزم  تخصص  و  نبوده  کاری  چنین  به 
سالیق  و  ذوقیات  از  اغلب  و  نداشته  را 
نباید  رو  این  از  است.  گرفته  بهره  خود 
از  جایی  در  نویسنده  که  کرد  تعجب 
همین مناظره از غیرعقالنی نبودن و صرفًا 
بگوید  سخن  حجاب  بودن  سمبلیک 
فطری  امر  یک  را  آن  دیگری  جای  در  و 
بگوید  تهران  دانشگاه  مناظره  در  بداند. 
گناه بوده و  از  که حجاب برای جلوگیری 
که حجاب ربطی به  در مناظره قم بگوید 

گناه ندارد. جلوگیری از 
در  سوزنچی  دکتر  را  تذکر  بهترین  شاید 
همین جلسه به نویسنده »حجاب شرعی 
مانند  شما  گر  ا که  داد  پیامبر«  عصر  در 
می رسیدید،  نظر  همین  به  کدیور  آقای 
می شد اثر شما را از نظر علمی ارزشمند و 

البته قابل نقد بدانیم.
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رفرنس دهی  میزان  شیعه  فقه  در   
قرآن  آیات  از  بیش تر  بسیار  روایات  به 
حضرتعالی  نظر  از  آن  دلیل  است؛ 

چیست؟
فقهی  مسائل  به  مربوط  که  آیاتی   
ما  فقهای  مشهور  دید  از  می شود، 
را تشکیل می دهند؛  قرآن  آیات  یک دهم 
و  ششصد  و  شش هزار  مجموع  از  یعنی 
به  مربوط  اندی  و  ششصد  آیه،  اندی 
تعداد  که  حالی  در  است؛  فقه  حوزه ی 
روایی  مجموعه های  در  ما  که  روایاتی 
خودمان ـ به طور مثال در وسائل ـ داریم، 
روایت  هزار  هفده  شانزده  به  نزدیک 
تکراری  و برخی  که برخی مکرراتند  است 
در  روایات  تعداد  تقریبًا  یعنی  نیستند؛ 
مربوط  قرآنی  آیات  سی برابر  فقه  حوزه ی 
گر فقهای  به این حوزه است. در نتیجه ا

ما به نسبت یک به سی به قرآن تمّسک 
طبیعی  امری  ادبی  نظر  از  باشند،  کرده 
است؛ اما میزان تمّسک فقهای ما یک به 
سی نیست. معمواًل در بسیاری از مسائل 
برای  ما  فقهای  نظر  از  که  آیاتی  فقهی، 
مورد  اصل  در  داشته،  وجود  موضوع  آن 
نگاه  که  دلیل  این  به  و  گرفته  قرار  بحث 
ـ  ـ و درست هم بوده  فقهای ما این بوده 
که روایات مفّسر آیات هستند، به روایات 
عمل  آیه  تفسیر  به عنوان  فعلی  سنت  یا 
منبع  قرآن  ما  نظر  از  چون  است؛  شده 
و  می شود  محسوب  اسالم  و  دین  اصلی 
که شامل سنت نبی  سنت اهل بیت)ع( 
اعظم)ص( و ائمه)ع( است، شامل قول، 
فعل، تأییدات و امضاهای آنان می شود، 
گر  ا نتیجه  در  هستند.  قرآن  مفّسر  همه 
آثار فقهی سنتی  به  ما به صورت متعارف 

که  می بینیم  کنیم،  مراجعه  خودمان 
و  آیه  به  ابتدا  مسأله ای  هر  در  ما  فقهای 
آیه  آن  مفّسر  به عنوان  روایات  به  سپس 
ما  روایات  هم  معمواًل  کرده اند.  مراجعه 
آن ها  فعل  به  کم تر  و  است  ائمه)ع(  قول 
گاهی هم  گاهی به فعل آن ها و  پرداخته؛ 
تقریرات معصومین)ع( اشاره شده است.

ما  فقهای  نظر  مورد  حدیثی  منابع  البته 
به لحاظ  که  منابعی  یعنی  است؛  بوده 
کتب  نویسندگان  و  رجالی ها  سندی، 
کردند؛  کار  روایی قرن ها روی اسناد آن ها 
یا به ندرت می بینیم  یا نمی بینیم و  و ما 
که در آثار فقهی ما ارجاع به منابع تاریخی 
منابع  در  آن که  با  باشد؛  داشته  وجود 
تاریخی هم قول یا فعلی از معصومین)ع( 
کم تر این مراجعه  نقل شده است؛ اما ما 
که  است  این  علت  می کنیم.  مشاهده  را 

بیش تر به 
فقه فردی 
پرداخته ایم و از 
نگاه سیستمی 
غفلت کردیم

آیت اهلل هادوی تهرانی

گرد ممتاز از دبیرستان  آیت اهلل مهدى هادوى تهرانی در سال 1340 در تهران زاده شد. وى پس از طّی دوره دبستان و راهنمایی، به عنوان شا
کنکور، در رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه  گرفت و به عنوان یکی از پذیرفته شدگان ممتاز  خوارزمی در رشته ریاضی و فیزیک دیپلم 
کرد  صنعتی شریف مشغول به تحصیل شد. وى پس از مدتی تحصیل غیر رسمی، تحصیالت رسمی حوزوى خود را از سال 1359 در قم آغاز 
گرفت. سپس بار دیگر به قم بازگشت و دوره سطح را در مدت  و در ادامه تحصیل، ادبیات و منطق را نزد آیت اهلل خوش وقت در تهران، فرا
ج فقه و اصول پرداخت. استاد  پنج سال به پایان رساند و در امتحانات حوزه بارها به عنوان فرد ممتاز معرفی شد. پس از آن به تحصیل خار
هادوی از محضر اساتید بزرگی همچون آیات عظام شیخ جواد تبریزى، وحید خراسانی، بهجت فومنی، مکارم شیرازى، میرزا هاشم آملی و 
کاظم حائرى به تحصیل پرداخته است. وی در فلسفه نیز  کرده و بیش از همه در محضر درس آیت اهلل سید  شیخ جعفر سبحانی استفاده 
از محضر بزرگانی همچون حضرات آیات انصارى شیرازى، حسن زاده آملی و مصباح یزدى بهره جسته و سال ها به خوشه چینی از خرمن 

حکمت حکیم متأله آیت اهلل جوادى آملی مشغول بوده است.
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ما یا نمی بینیم 
و یا به ندرت 

که در آثار  می بینیم 
فقهی ما ارجاع 

به منابع تاریخی 
وجود داشته 

باشد؛ با آن که در 
منابع تاریخی هم 

قول یا فعلی از 
معصومین)ع( نقل 
شده است؛ اما ما 
کم تر این مراجعه را 
مشاهده می کنیم. 

علت این است 
که از نظر فقهای 
ما منابع تاریخی 
از نظر سندی به 
اندازه ی منابع 
حدیثی قابل 

اعتماد نیستند 
و به همین علت 
کم تر  فقهای ما 

به آن ها ـ حتی به 
لحاظ قول یا فعل 
معصوم ـ مراجعه 

می کنند.

نظر  از  تاریخی  منابع  ما  فقهای  نظر  از 
قابل  حدیثی  منابع  اندازه ی  به  سندی 
به همین علت فقهای  و  نیستند  اعتماد 
یا  قول  لحاظ  به  حتی  ـ  آن ها  به  کم تر  ما 
بنابراین  ـ مراجعه می کنند.  فعل معصوم 
آیات  به  کم تر  مراجعه ی  می رسد  به نظر 

تعبیر درستی نباشد.
کردم  کید  تأ بار  چند  من  که  این  علت 
از  احکام  حوزه ی  به  مربوط  آیات  تعداد 
نظر فقهای ما ـ مثاًل ـ حدود یک دهم آیات 
که بعضی از فقهای  قرآن است، این است 
که  که در اقلّیت هستند ـ تعداد آیاتی  ما ـ 
مربوط به احکام می شود را بیش تر از این 
نگفته  هیچ کس  البته  می دانند؛  مقدار 
کّل قرآن مربوط به احکام است،  که  است 
از  موسعی  تعبیر  بگوید،  کسی  هم  گر  ا
از عقیده و  کلمه ی حکم دارد؛ یعنی اعم 

عمل.
که  اما باید این نکته را مورد توجه قرار داد 
ـ  را توسعه دهیم  آیات  گر ما تعداد  ا حتی 
نسبت  که  کردم  عرض  آن که  به  توجه  با 
به این آیات احکام مشهور و تعداد روایات 
ما تقریبًا یک به سی است ـ و حتی تعداد 
بکنیم،  برابر هم  یا سه  را دو  احکام  آیات 
به  یک  یا  ده  به  یک  هم  باز  نسبت  این 
هم  باز  نتیجه  در  می ماند.  باقی  پانزده 
که در  حجم آیات نسبت به حجم روایاتی 
کم تر خواهد  مسائل قابل تمّسک است، 
به مسأله ی اصل  پاسخ نسبت  این  بود. 
یا به تعبیری آن سؤال شماست  تمّسک 
کّمی است؛ مقایسه ی  واقع سؤال  که در 
در  که  است  آیاتی  تعداد  و  روایات  تعداد 

فقه به کار می رود.

به  ناظر  حضرتعالی  فرمایش   
آیات قرآن بود؛کیفیت  کمیت استناد به 

استنادات به آیات چگونه است؟

خیلی  قرآن  به  مراجعه  کیفی  بحث   
به صورت  فقاهت  شیوه ی  است.  مهم 
و  آیات  به  مراجعه  حوزه ی  در  چه  ـ  کلی 
از  که  روایات  به  مراجعه  حوزه ی  در  چه 
روایات  و  قرآن  بین  تفاوتی  جهت  این 
)ُخرد(  میکرو  یا  دانه ای  شیوه ی  ـ  نیست 
است؛ یعنی این که ما یک مسأله ی فقهی 
آن می رویم  به دنبال  و  ح می کنیم  را مطر

آیه ا ی مربوط آن مسأله ی  آیا در قرآن  که 
ح  مطر را  آیه  خیر؛  یا  است  آمده  فقهی 
مربوط  احتماالت  یا  تفاسیر  می کنیم؛ 
ح می کنیم؛ سپس ذیل آن  را مطر آیه  به 
که در واقع مفّسر این  روایات را می آوریم 
گر قول فقها هم  آیات هستند؛ در نهایت ا
نتیجه گیری  و  باشد آن ها هم ذکر  ح  مطر

می شود.
روایات  و  قرآن  در  که  دیگری  رویکرد 
کم تر به آن  متصّور است ـ و در حوزه ی ما 
توجه شده است و به همین دلیل ما در 
ـ رویکرد  کمی داریم  آثار بسیار  این زمینه 
مباحث  به  نسبت  کرو  ما و  سیستمی 
تدّبر  روایات است.  و  قرآن  به  ناظر  فقهی 
عالمه  مرحوم  که  مقدماتی  با  قرآن  در 
توضیح  المیزان  در  علیه(  اهلل  )رضوان 
که شما آیات را با هم ـ و  دادند این است 
نه تک تک و جداجدا ـ ببینید. من این را 
در بحث های تفسیر خودم از سال 67 ـ و 
کنفرانس تفسیر مفاهیم  برای اولین بار در 
آیت اهلل  مرحوم  مدرسه ی  در  که  قرآنی 
گلپایگانی و توسط دارالقرآن ایشان برگزار 
کردم و همان جا هم اولین  ح  می شدـ  مطر
توضیح  اقتصاد  زمینه ی  در  را  تطبیق 
دادم. نگاه سیستمی به قرآن و روایات در 
کیفی است؛ یعنی تعداد  واقع یک بحث 
آیات و روایات مورد نظر نیست؛ نوع نگاه 
مسأله  یک  چگونه  این که  و  مسأله  به  ما 
یا احادیث مورد مطالعه قرار  را در قرآن و 
که من معتقدم از  می دهیم مد نظر است؛ 
این رهگذر ما می توانیم به بخش هایی از 
کم تر به آن توجه  که  کنیم  فقه دست پیدا 
شده یا به معنایی اصاًل توجه نشده است.
حدی  تا  را  اسالم  در  اقتصادی  احکام  ما 
شیخ  مکاسب  مثاًل  کردیم؛  استنباط 
نمونه ی  علیه(  اهلل  )رضوان  انصاری 
اقتصادی  احکام  استنباط  واالی  بسیار 
اقتصادی  مکتب  درباره ی  ما  اما  است؛ 
که  ـ  اسالم  اقتصادی  نظام  یا  اسالم 
و  استنباط  و  است  فقاهتی  هم  این ها 
نیاز  فقهی  روش  به  آن ها  نتیجه گیری 
که  کردیم. اولین تطبیقی  کار  کم تر  دارد ـ 
سی  همان  در  داشتم  بحث  این  از  من 
که نام آن را هم »نظریه ی  سال قبل بود 
گذاشتم.  اسالم«  در  مدّون  اندیشه ی 

کلمه ی  از  مقصودمان  البته 
نمی شوند،  متوجه  خیلی ها  که  مدّون 

فارسی  زبان  در  که  آن  متعارف  معنای 
تدوین شده(  یا  نوشته شده  )به معنای 
التین  کلمات  از  نمی خواستم  و  نیست 
کنم؛ بلکه  در ترکیبات خودمان استفاده 
یعنی  است؛  سیستمی  نگاه  من  مقصود 
نظریه ی  و  نظام مند  اندیشه ی  نظریه ی 
اندیشه ی سیستمی در اسالم. به همین 
که  انگلیسی  ترجمه ی  در  من  هم  علت 
کردم، آن  کشورهای دیگر عرضه  بارها در 
 systematic thought را همیشه با عبارت
واژه ی  از  یعنی  برده ام؛  به کار     in Islam
هنگام  یا  کرده ام.  استفاده   systematic
عربی  کشورهای  در  نظریه  این  ارائه ی 
به کار  المنظوم«  الفکر  »نظریة  عبارت 
»نظم«  کلمه ی  عربی  در  چون  بردم؛ 
به معنای  »منظوم«  و  سیستم  به معنای 
هرحال  در  می رود.  به کار  سیستمی 
)رویکرد  مدّون  اندیشه ی  نظریه ی  ما 
را  سیستمی به مطالعات قرآنی و روایی( 
تطبیق  و  کردیم  ح  مطر پیش  سال  سی 
در  اصاًل  زیرا  بود؛  قرآن  بر  هم  ما  اولیه ی 
ح  مطر قرآن  مفاهیم  و  تفسیر  اجالس 
شد. اولین تطبیق را در آن جا در حوزه ی 
که محصول آن یک  اقتصاد انجام دادیم 
که بیست سال بعد  مقاله ی طوالنی بود 
کلی  »ساختار  عنوان  با  کتابی  قالب  در 

اقتصاد اسالمی در قرآن« منتشر شد.
حوزه  مورد  بر  بخواهیم  ما  گر  ا بنابراین 
یک قضاوتی داشته باشیم باید بیش تر بر 
که مطالعات قرآنی  کنیم  کید  این نکته تأ
جدی  بازنگری  یک  به  نیاز  کیفی  نظر  از 
که مثاًل بگوییم تعداد  کمی  دارد؛ نه از نظر 
ح می شود کم است یا  آیاتی که در فقه مطر
کردم برخی  باید بیش تر شود. البته عرض 
آیات دیگری در  که  اصرار دارند  بزرگان  از 
است  معروف  که  آیاتی  این  از  غیر  ـ  قرآن 
وجود  ـ  می کنند  استناد  آن ها  به  فقها  و 
در  هم  آن ها  از  استفاده  امکان  که  دارد 
این  من  البته  دارد.  وجود  فقهی  مسائل 
را قبول دارم و انکار نمی کنم؛ اما مقصود 
کمّیت،  بحث  از  مهم تر  که  است  این 
که این  کیفیت این مطالعات است  بحث 
که ما  کیفیت این امکان را فراهم می کند 
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برخی از مبانی 
پیشینی نسبت 
به اصول یا فقه، 
باعث نوعی نگاه 
خاص برای فقیه 
گر  می شود؛ مثاًل ا
نگاه پیشینی یک 
گاهانه یا  فقیه ـ آ
گاهانه ـ این  ناآ

که مسائل  باشد 
فقهی ارتباطی به 

اداره ی جامعه 
 به 

ً
ندارند و صرفا

حوزه ی مسائل 
فردی مکلفین 

مربوط می شوند، 
در استنباط فقهی 

او تأثیر خواهد 
گذاشت.

ـ  اصطالحی  فقه  مفهوم 
فقه به معنای شریعت در برابر عقیده 
وسیع  معنای  به  فقه  نه  و  اخالق  و 
قانون  مفهوم  تعبیری  به  و  ـ  )فهم(  کلمه 
شامل  را  آن  و  دهیم  توسعه  را  اسالمی 
نظام ها و مکاسب هم بدانیم؛ و نه فقط 
مختص استنباط احکام فقهی. در واقع 
به  هم  فقاهت  حوزه ی  در  توسعه  این 
بازمی گردد  قرآنی  مطالعات  در  ما  رویکرد 
به  ما  که  می گذارد  تأثیر  ما  اصول  در  و 
در  که  فقاهت  رویکرد جدید  این  استناد 
واقع در مطالعات قرآنی هست، به برخی 
که  می کنیم  پیدا  نیاز  اصولی  مباحث 
اصول  آن  به  غیرسیستمی  مطالعات  در 
نتیجه  در  نمی کنیم؛  احساس  احتیاجی 
در  قرآنی  مطالعات  در  ما  رویکرد  تغییر 
تغییر نگاه ما نسبت به فقه تأثیر مستقیم 
از  و  می شود  فقه  توسعه ی  باعث  و  دارد 
طرفی توسعه ی فقه باعث توسعه اصول 
ـ به عنوان یک دانش مقدماتی برای فقه 

ـ خواهد شد.
 69 سال  از  را  بحث  این  بنده  البته 
که  است  سال   28 حدود  یعنی  کنون  تا
ج  خار درس  تفصیلی  بحث های  در 
و  تطبیقات  از  بسیاری  و  می کنم  ح  مطر
روش شناسی آن و مباحث پیرامونی آن و 

خود اصول را توضیح داده ام.

حضرت عالی  که  رویکردی  با   
کید  تأ گر  ا معتقدند  برخی  می فرمایید، 
یک  باشد،  ونهج البالغه  قرآن  روی  ما 
به وجود  سیاسی  ـ  اجتماعی  قرائت 
ماروی  کید  تأ که  هنگامی  و  می آید 
بحاراالنوار  مثاًل  و  حدیثی  کتاب های 
خواهیم  دیگر  خروجی  نوع  یک  باشد 
که  داشت.حضرت عالی هم به تفاوتی 
بین این ها وجود دارد، معتقد هستید؟

در  که  احادیثی  درصد  نود  از  بیش   
از  می شود  دیده  ما  فقهی  کتاب های 
کافی، من ال یحضره الفقیه،  کتاب  چهار 
فقهای  یعنی  است؛  استبصار  و  تهذیب 
دارند.  اعتماد  کتب  این  به  بیش تر  ما 
کتاب باشد  ج از این چهار  که خار روایاتی 
به  می گیرد.  قرار  فقها  استناد  مورد  کم تر 
که  بحاراالنوار  روایات  مثاًل  دلیل  همین 

کتاب  چهار  این  از  غیری  منابع  از  نوعًا 
حد  در  شود،  ذکر  احیانًا  هم  گر  ا است، 
متأخر؛  فقه  در  مخصوصًا  است؛  مؤید 
توجه  بیش تر  برخی  گذشته  فقه  در 
عمومی  به صورت  درهرصورت  می کردند. 
دالیل  که  می شود  توجه  آثار  آن  به  کم تر 
مختلفی دارد؛ از جمله این که منابع مورد 
که  استناد مرحوم مجلسی در بحار اتقانی 
کتاب به لحاظ سندی دارند را  این چهار 

ندارند.
کار برجسته و بسیار مهم  که  نهج البالغه 
که البته  سید رضی است، تنها اشکالش ـ 
کردند  تالش  اخیر  سال های  در  برخی 
کنند ـ نگاه خاص سید  این اشکال را رفع 
کتاب یعنی جنبه ی  رضی در تدوین این 
نام  هم  دلیل  همین  به  و  است  بالغتی 
گذاشته است؛ ایشان  کتاب را نهج البالغه 
کرده و در  بیش تر به جنبه ی بالغت توجه 
ابیطالب)ع(  بن  علی  از  را  عباراتی  نتیجه 
در  بیش تر  نظرش  به  که  کرده  نقل 
به  داشته اند.  جذابیت  بالغت  حوزه ی 
همین دلیل هم مطالب را تقطیع، حذف 
که به نظرش به لحاظ  و برخی از آن ها را 
کرده  انتخاب  داشته،  جذابیت  بالغت 
در  احیانًا  که  دیگر  بخش های  به  است. 
آثار بوده و به نظر ایشان زیاد بلیغ نبوده 
نکرده  توجه  اصاًل  یا  کرده  توجه  کم تر 
را  اتقانی  آن  هم  دلیل  همین  به  است. 
لحاظ  سندی  لحاظ  به  محّدث  یک  که 
کار نگرفته و بیش تر به دنبال  می کند، به 

بن  علی  به  عبارتی  گر  ا که  است  بوده  آن 
ابیطالب)ع( منسوب است و آن عبارت از 
است،  برجسته ای  عبارت  بالغت،  لحاظ 
آن را در این مجموعه داشته باشد. البته 
برای بسیاری از مطالبی که نقل کرده سند 
گذشته  و در طول  دهه های  وجود دارد 
مستندسازی  برای  تالش هایی  هم 
روایات نهج البالغه شده است. به همین 
دلیل نهج البالغه به عنوان یک اثر سندی 
ح نبوده است و در  در بین فقهای ما مطر
کم تر استنادی را به نهج البالغه  آثار فقهی 
نهج البالغه  از  عباراتی  هرچند  می بینیم. 
کتب اربعهـ  سند  که در آثارـ  به خصوص در 
ما  فقهای  توجه  مورد  به شدت  دارند، 
نهج البالغه  ما  فقهای  منبع  اما  بوده اند؛ 
که احیانًا  کتب اربعه بوده  نبوده؛ بلکه آن 

این عبارات در آن جا نقل شده اند.
گر ما به جای مطالعه ی  نکته دیگر این که ا
که ما قرآن را با  کتب اربعه و قرآن ـ  روایات 
کتب اربعه مطالعه می کنیم  نگاه تفسیری 
نظر  به  می پرداختیم،  نهج البالغه  به  ـ  
بنده تفاوت زیادی ایجاد نمی شد؛ چون 
کتب اربعه نیز حجم وسیعی از  در احادیث 
مطالب ناظر به حوزه ی مسائل اجتماعی 
و سیاسی وجود دارد؛ هرچند این مسائل 
)مطالعه ی  ما  مطالعه ی  نوع  علت  به 
گرفته است. به  کم تر مورد توجه قرار  ُخرد( 
شهید  مانند  شخصیتی  کار  علت  همین 
از  اقتصادنا  در  علیه(  اهلل  )رضوان  صدر 
نظر اصطالحات ما در نظریه ی اندیشه ی 
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که  معتقدم 
مطالعات 

اجتماعی ما ـ چه 
در زمینه ی فقهی 

و چه در زمینه 
اخالقی ـ قوی 

نبوده است. البته 
اخالق به معنایی 
که ما می گوییم؛ نه 
اخالق به معنایی 

که مسیحیت 
که  می گوید 

وسیع تر است. 
گر اخالق  حاال ا
کنار هم  و فقه را 
بگذاریم، ما نه 

در اخالق فردی 
و اجتماعی و نه 

در فقه اجتماعی 
کار قوی انجام 
نداده ایم. ما از 
چهار حوزه ي 
اخالق فردی، 

اخالق اجتماعی، 
فقه فردی و فقه 

اجتماعی، بیش تر 
به فقه فردی 

پرداختیم.

مدون، استنباط مکتب اقتصادی اسالم 
نام  این که  در  ایشان  خود  هرچند  است؛ 
آن را مکتب یا نظام بگذارد، تردید دارند؛ 
نظریه ی  در  ما  اصطالحات  نظر  از  اما 
انجام  ایشان  که  کاری  مدون  اندیشه ی 
گر  ا است.  بوده  مکتب  استنباط  داده 
در  بفرمایید،  مطالعه  را  اقتصادنا  شما 
اقتصادی  مکتب  ایشان  که  دوم  بخش 
اول  بخش  )در  می کنند  ح  مطر را  اسالم 
سرمایه داری  اقتصادی  مکتب  ایشان 
می کند(  نقد  و  ح  مطر را  سوسیالیسم  و 
در  که  وسائل  روایات  به  مباحثشان  در 
کتب اربعه است استناد می کنند؛  روایات 
یعنی همین روایاتی که در دسترس و مورد 
استناد فقهای ما هم بوده؛ اما فقهای ما 
نمی کردند؛  نگاه  آن ها  به  رویکرد  این  با 
یک  استنباط  دنبال  به  بیش تر  بلکه 
شهید  اما  بودند؛  جزئی  فقهی  حکم 
عناصر  از  عنصر  استنباط  به دنبال  صدر 
مکتب و مبانی آن است. البته همان طور 
یعنی  اصطالحات  این  کردم  عرض  که 
نظریه ی  در  ما  را  احکام  و  مبانی  مکتب، 
کردیم؛ وگرنه در  اندیشه ی مدون، منّقح 
این  در  ابهامی  نوع  یک  صدر  آقای  آثار 
دارد؛  وجود  آن ها  کاربرد  و  اصطالحات 
مفاهیم  این  صدر  آقای  زمان  در  چون 
است؛  نبوده  روشن  ایشان  برای  هنوز 
و  پیشگام  یک  به عنوان  ایشان  هرچند 
پیشرو این سد را شکسته است و شاید تا 
که فقیهی به  زمان ایشان، سابقه نداشته 

حوزه ی استنباط مکتب بپردازد.
کنار  هم  را  نهج البالغه  ما  گر  ا هرحال  در 
که امکان مراجعه به آن ها وجود  منابعی 
به  فقاهتی  معیار  با  ما  دهیم،  قرار  دارد، 
از  می توانیم  یعنی  می کنیم؛  مراجعه  آن 
تمّسک  عباراتی  به  نهج البالغه  عبارات 
که سندّیت آن ها قابل اعتماد باشد  کنیم 
که  گر آن ها را در نظر بگیریم، آن میراثی  و ا
آن معتبر  و سندیت  نهج البالغه است  در 
حاال  هست؛  هم  ما  روایی  آثار  در  است، 
آن  ادبیات  نوع  یا  میزان  است  ممکن 
به  دارد.  وجود  اما  باشد؛  داشته  تفاوت 
جدی ای  تأثیر  منابع  تغییر  علت  همین 
و  مطالعه  نوع  بیش تر  نمی کند؛  ایجاد 
ماست  کیفی  عامل  واقع  در  و  ما  رویکرد 

که تأثیر می گذارد.

نگاه  یا  خرد  نگاه  بحث  همان    
کالن.

جزءنگر  نگاه  یا  سیستمی  نگاه  بله؛   
را  بحثی  یک  می گذارد.  تأثیر  که  است 
ـ  دادیم  توضیح  اصول  علم  فلسفه ی  در 
ح  مطر بحث  این  هم  فقه  فلسفه ی  در 
مبانی  از  برخی  این که  آن  و  ـ  می شود 
باعث  فقه،  یا  اصول  به  نسبت  پیشینی 
می شود؛  فقیه  برای  خاص  نگاه  نوعی 
گاهانه  گر نگاه پیشینی یک فقیه ـ آ مثاًل ا
که مسائل فقهی  ـ این باشد  گاهانه  ناآ یا 
و  ندارند  جامعه  اداره ی  به  ارتباطی 
مکلفین  فردی  مسائل  حوزه ی  به  صرفًا 
او  فقهی  استنباط  در  می شوند،  مربوط 
مبنای  در  گر  ا اما  گذاشت.  خواهد  تأثیر 
اسالم  که  باشد  معتقد  پیشینی اش 
بلکه  فردی،  مسائل  حوزه ی  به  نه فقط 
و  دارد  توجه  نیز  اجتماعی  مسائل  به 
اجتماعی  زندگی  سامان دهی  برای  دین 
هم آمده است، قهرًا در استنباطش مؤثر 

خواهد بود.

و بسط  با نظریه ی قبض  نگاه  این   
نسبت پیدا می کند؟

کالمی اجتهاد در  کتاب مبانی   من در 
اشتباه  را  فصل  گر  ا ـ  نهایی  ماقبل  فصل 
توضیح  را  بسط  و  قبض  بحث  ـ  نکنم 
که  بگوییم  ما  این که  کردم.  نقد  و  دادم 
می گذارد،  تأثیر  چیزی  هر  در  چیزی  هر 
قبض  نظریه ی  ادعای  نیست؛  صحیح 
شما  این که  است؛  همین  نیز  بسط  و 
نتایج  بعضی  در  مبانی  برخی  بگویید 
در  و  دارند  قبول  همه  را  می گذارد  تأثیر 
شک  آن  درباره  ی  کسی  هم  تاریخ  طول 
نداشته است؛ این را به صورت فی الجمله 
گر بپذیرید اسالم  قبول داریم؛ یعنی شما ا
  
ً
قهرا ندارد،  اجتماعی  حوزه ی  به  کاری 

چون  است؛  این طور  شما  استنباط  نوع 
نمی روید؛  اجتماعی  مسائل  به دنبال 
مسائل اجتماعی از نظر شما معنا ندارد؛ 
و  اجتماع  اسالم،  که  پذیرفتید  گر  ا اما 
مسائل  به  نسبت  را  اجتماعی  مسائل 

مسائل  و  می داند  اهّم  فردی 
فردی را در فقه اش تحت هیمنه ی آن 

مسائل اجتماعی می بیند، استنباط شما 
متفاوت خواهد بود. البته از نظر عقیدتی 
بحث،  این  جداست؛  ما  بحث های 
فقهی است. در حوزه ی عقیده بله؛ افراد 
شخصی  فعل  لحاظ  به  قیامت  روز  در 
یعنی  شد؛  خواهند  محاسبه  خودشان 
نهایی  محاسبه ی  در  فردیت  آن جا  در 
زندگی  در  فرد  هر  وظایف  اما  دارد؛  غلبه 
اجتماع،  از  عضو  یک  به عنوان  اجتماعی 
نسبت به اجتماع مسئولیت دارد و بلکه 
مسئولیتش ـ از نظر بنده ـ بیش تر از بخش 
فردی  حوزه ی  در  گر  ا شما  است.  فردی 
نماز  مثاًل  دهید،  انجام  ع  شر خالف  یک 
ع  شر خالف  این  نخوانید؛  را  صبحتان 
اما  دارد؛  معاقبه  و  محاسبه  و  است 
مثاًل  اجتماعی  مسائل  حوزه ی  در  گر  ا
را  صبحشان  نماز  مردم  که  کردید  کاری 
است؛  متفاوت  قضیه  آن وقت  نخوانند، 
معاقبه ی این با آن فرق دارد. این نسبت 
مسائل  در  اما  حق اللهی؛  مسائل  به 
یک  شما  و  من  بین  مثاًل  حق الناسی؛ 
اختالف مالی است و من حقی از شما را 
ع سنگینی  غصب می کنم؛ این خالف شر
در  گر  ا اما  است؛  حق الناس  چون  است؛ 
و  شدیم  وارد  اجتماعی  مسائل  حوزه ی 
دادم  انجام  کاری  انتخابات  در  من  مثاًل 
موضوع  شد،  سلب  مردم  از  حقی  که 
یک  حق  چون  می شود؛  متفاوت  خیلی 
نفر.  یک  نه  است؛  شده  سلب  جمعیت 
داشتم  نگاهی  چنین  من  گر  ا بنابراین 
فقاهتم  ـ  دارم  نگاهی  چنین  بنده  که  ـ 

متفاوت خواهد بود.

نگاه  انقالب  از  بعد  سال های  در   
و  شد  برجسته  دین  به  سیستمی 
قرار  توجه  مورد  کم تر  فردی  مسائل 
گرفت؛ اخالق نیز در فضای فردی شکل 
تضعیف  به  سیستمی  نگاه  آیا  می گیرد؛ 

اخالق منجر نمی شود؟

اخالق  کلمه ی  که  کنید  توجه   خیر؛ 
عقاید  و  فقه  مقابل  در  )مسلمانان(  ما  را 
به کار می بریم؛ یعنی ما در تقسیم سنتی 
دینی  مفاهیم  کل  هستیم.  خودمان 
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کتاب  که  هنگامی 
کالمی  مبانی 

اجتهاد من منتشر 
شد، حضرت 

آیت اهلل سبحانی 
کتاب  فرمودند 

جدیدی ننوشتی. 
کردم  عرض 

بله؛ مطالب از 
قبل بوده است؛ 

فرمودند خیر؛ 
مقصودم این 
که شما  است 
علم جدیدی 

کرده و به  ایجاد 
فهرست علوم 
اسالمی اضافه 
گفتم  کرده اید. 

لطف شماست. 
گفتند خیر؛ تعارف 

نمی کنم؛ علم 
جدیدی است.

عقیده،  بخش  سه  به  را 
تقسیم  اخالق  )شریعت(  فقه 
در  که  مسیحی  ادبیات  در  اما  کرده اند. 
دو  به  دینی  مفاهیم  است،  غالب  غرب 
می شوند  تقسیم  اخالق  و  عقاید  بخش 
در  ما  است.  شده  ملغی  شریعت  و 
نداریم.  فقه  به عنوان  چیزی  مسیحیت 
حتی  ـ  جدیدتر  مسیحیت  امروز  البته 
حوزه ی  دارد  سعی  ـ  کاتولیک  کلیسای 
پاپ  جناب  حتی  و  کند  احیا  را  شریعت 
برای  را  اقداماتی  فعلی(  )پاپ  فرانسیس 
تقویت این زمینه انجام داده است. سال 
با  هم  بودم  واتیکان  در  من  که  گذشته 
خود ایشان هم با دو تن از وزرای ایشان 
و  دارند  کیداتی  تأ آن ها  داشتیم.  جلسه 
در  تالش هایی  عمومی  فرهنگ  قالب  در 
حال انجام است. حتی حدود یکی دوماه 
جریان  یک  به عنوان  ـ  لهستان  در  پیش 
ـ اجالسی برگزار شد  مسیحی محافظه کار 
به  بیش تر  توجه  مقداری  آن  هدف  که 
حوزه ی اجتماعی و قانونی در مسیحیت 
ندارد؛  را  این ها  مسیحیت  چون  بود؛ 
هم  اجالس  آن  افتتاحیه ی  سخنرانی 
برای  ویدئویی  به صورت  که  بود  بنده  با 
عمومی  فرهنگ  در  ما  شد.  ارسال  آن ها 
و  عقاید  دوگانه ی  مفهوم  با  مسیحی 

حوزه ی  در  ما  آن چه  و  مواجهیم  اخالق 
حوزه ی  در  آن ها  می دهیم  قرار  فقه 
باید به  بنابراین ما  اخالق قرار می دهند. 

اصطالحاتمان توجه داشته باشیم.
اما من به این که آیا این نگاه باعث شده 
فردیت  و  قوی  ما  اجتماعی  جنبه ی  که 
نتیجه اخالق ما تضعیف  و در  ما ضعیف 
که  است  درست  نیستم.  معتقد  شود، 
زیاد  فارسی(  تعبیر  )در  شعار  لحاظ  به 
اسالم  اجتماعی  بعد  و  مسائل  روی 
است  این  واقعیت  اما  می کنیم،  کید  تأ
مطالعات  در  هم  هنوز  سیستمی  دید  که 
و در اجرائیات ما وجود ندارد. هرچند در 
نظام،  مثل  می زنیم؛  حرف  زیاد  این باره 
اقتصادی  نظام  اسالمی،  سیاسی  نظام 
ـ  علمی   واقعی  کار  ولی  ؛  و…  اسالمی 
پژوهشی و مرحله ی بعد از آن یعنی اجرا، 

کم است. بسیار 
این  بوده و هست  گذشته  از  که  مشکلی 
برخی  به  وظایف  حوزه ی  در  که  است 
وظایف  از  و  داریم   توجه  فردی  وظایف 
کنید،  گر دقت  اجتماعی غفلت می کنیم. ا
است؛  اجتماعی  اخالق  در  نیز  ما  ضعف 
فردی  اخالق  البته  فردی؛  اخالق  نه 
اجتماعی  اخالق  اما  نیست؛  قوی  هم 
مسلمان  یک  مثاًل  است.  آن  از  ضعیف تر 

کارهایی مثل دروغ نگفتن، غیبت نکردن 
این که  )حاال  می داند  را  تهمت نزدن  و 
چقدر به این موارد عمل می کنیم بماند؛ 
موفق  خیلی  هم  زمینه ها  این  در  چون 
نسبت  اخالق  حسن  به  اما  نیستیم(؛ 
فرد  یک  می کند.  توجه  کم تر  دیگران  به 
دروغ  است  ممکن  اوقات  خیلی  متدّین 
نگوید، در مجلس غیبت ننشیند و تهمت 
خشن،  دیگران،  با  رفتارش  اما  نزند؛  هم 
توجه  باشد.  تحقیرآمیز  یا  بی ادبانه  تند، 
غیبت نکردن  که  همان مقدار  که  ندارد 
نیز  مخاطب  احترام  رعایت  است،  مهم 

اهمیت دارد.
مباحث  تقویت  ما  مشکل  معتقدم  بنده 
اجتماعی نیست؛ بلکه اصواًل ما به بحث 
نپرداخته ایم؛  باید  که  آن طور  اجتماعی 
علت هم این است که در بسیاری مسائل، 
کم تر  مطالعاتمان  و  هستیم  سیاست زده 
واقع بینانه  ـ  مسائل  به  نسبت  و  ـ  علمی 
دارد؛  شعاری  جنبه ی  بیش تر  است؛ 
مخاطب  برای  که  بزنیم  حرفی  این که 
در  مطالعاتمان  باشد؛  داشته  جذابیت 
نیست  جدی  اجتماعی  مسائل  حوزه ی 
اجتماعی مان  اخالق  دلیل  همین  به  و 
این همه  وجود  با  ما  است.  ضعیف  نیز 
نتوانستیم  هنوز  تبلیغی  و  رسانه ای  ابزار 
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کنیم  اخالق اجتماعی را در مردم تقویت 
و به اصطالح امروزی، فرهنگ عمومی را 
ارتقا ببخشیم. بحث فرهنگ عمومی یک 
من  وقتی  مثاًل  یعنی  است؛  جدی  بحث 
برخوردم  نوع  می کنم،  تصادف  فردی  با 
با طرف مقابل چگونه باشد. این مسأله 
هنگام  دارد.  نیاز  قوی  پیشینه ای  به 
تصادف، شما عجله دارید و مثاًل مریضی 
برسد؛  بیمارستان  به  زود  باید  که  دارید 
فرد مقابل هم می خواهد به بانک برسد 
گر دیر بشود ضرر خواهد  کار بانکی اش ا و 
اعصاب هردو  که  کرد؛ در چنین شرایطی 
شما  برخورد  گر  ا است،  ناراحت  طرف 
منطقی باشد خیلی مهم است. به هرحال 
نبوده؛  قصد  از  و  افتاده  اتفاق  تصادفی 
آن  برای  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  در 
مشخص  را  مقصر  و  دارد  وجود  ضوابطی 
هردوطرف  شرایطی  چنین  در  می کند. 
قانون  طبق  مثاًل  که  بگویند  می توانند 
مقصر مشخص می شود و هر دو هم بیمه 
نیست؛  این طور  نوعًا  اما   . و…  هستیم 
گاهی  حادثه  یک  یعنی  می شوند.  درگیر 
ده حادثه ی جانبی ایجاد می کند؛ طوری 
حادثه  اصل  از  جانبی  حوادث  آن  که 
دعوا  به  کار  کرده  خدای نا مثاًل  مهم ترند؛ 
چرا  خب  می انجامد.  قتل  و  چاقوکشی  و 
که  این اتفاق می افتد؟ البته درست است 
باعث  جامعه  در  موجود  فشارهای  گاهی 
چنین اتفاقاتی می شود؛ اما یک جنبه ی 
فرهنگ  است؛  عمومی  فرهنگ  هم  آن 
یعنی همه ی  ما  دارد؛  ما مشکل  عمومی 
ما  متأسفانه  بقیه.  مانند  هم  بنده  ما؛ 
خودمان  اما  است؛  بد  فالن کار  می گوییم 
کار  آن را انجام می دهیم؛ یا می گوییم آن 
خوب است و خودمان انجام نمی دهیم؛ 
کم تر اهل عمل. همیشه واعظ بوده ایم و 

چه  ـ  ما  اجتماعی  مطالعات  که  معتقدم 
در زمینه ی فقهی و چه در زمینه اخالقی ـ 
قوی نبوده است. البته اخالق به معنایی 
که  که ما می گوییم؛ نه اخالق به معنایی 
است.  وسیع تر  که  می گوید  مسیحیت 
کنار هم بگذاریم،  گر اخالق و فقه را  حاال ا
ما نه در اخالق فردی و اجتماعی و نه در 
نداده ایم.  انجام  قوی  کار  اجتماعی  فقه 
اخالق  فردی،  اخالق  حوزه ي  چهار  از  ما 

اجتماعی،  فقه  و  فردی  فقه  اجتماعی، 
بیش تر به فقه فردی پرداختیم؛ یعنی به 
ح پرداخته ایم؛  یکی از چهار حوزه ی مطر
فقه  حوزه ی  همان  در  این که  از  بگذریم 
فردی هم چقدر در عمل موفق بوده ایم؛ 
یعنی آن هم بیش تر در حوزه ی نظر بوده 
نظری  مطالعه ی  کنار  در  واقعًا  ما  است. 
که باید انجام دهیم ـ به ویژه  مسائل نماز 
امثال بنده به عنوان فقیهـ  راجع به این که 
کند،  نماز در جامعه توسعه پیدا  چگونه 
ایجاد  جامعه  در  نماز  فرهنگ  چطور 
شوند  نمازخوان  نحو  چه  به  مردم  شود، 
مقدار  چه   کنند،  پیدا  اقبال  نماز  به  یا 
بحث  این  از  بخشی  البته  کرده ایم؟  کار 
جامعه شناسان  و  است  جامعه شناختی 
هم  آن  از  بخشی  بپردازند؛  آن  به  باید 
کار  حوزه ی  که  است  روان شناختی 
بخش  درباره ی  ما  است؛  روان شناسان 
از  برخی  می کنیم.  بحث  آن  فقهی 
توسعه ی  به  مربوط  ما  فقهی  آموزه های 
نمازخواندن  رفتار  و  نمازخواندن  تفکر 
برای  که  تشویق هایی  مثاًل  یا  است؛ 
هفت سالگی  از  بچه ها  نمازخواندن 
مکّلف  آن ها  که  حالی  در  شده؛  ح  مطر
نیستند و شرعًا برایشان واجب نیست؛ یا 
که برای نماز  کیدی  این مقدار تشویق و تأ
روی  بر  ما  است.  شده  ح  مطر جماعت 

کرده ایم. کار  کم  این ها به لحاظ تئوری 
فقیه به معنای وسیع باید حتی به بحث 
مکتب و نظام بپردازد. در مباحث مربوط 
گر نماز را نگاه کنید،  به مکتب و نظام حتی ا
که نماز از یک منظر رفتاری  درست است 
منظری  از  اما  است،  و  عبادی  و  فردی 
قرار  اسالم  تربیتی  مکتب  در  نماز  دیگر، 
یک  به عنوان  را  آن  اسالم  یعنی  می گیرد؛ 
وسیله یا نهادی برای رسیدن به اهدافی 
کرده است. قرآن می فرماید: »ِإَنّ  طراحی 
الَة َتْنَهی َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلُمنَکِر«؛ یعنی  الَصّ
و  فحشا  باشد،  برقرار  جامعه  در  نماز  گر  ا
گر  ا بنابراین  کند.  پیدا  کاهش  باید  منکر 
زیاد  منکر  و  فحشا  جامعه ای  در  دیدیم 
که باید  کم است یا آن گونه  شده، یا نماز 
می خوانند،  نماز  هم  گر  ا یعنی  نیست؛ 
»َتْنَهی  به  منتهی  که  نمازی  نمازشان 
این  نیست.  شود  َواْلُمنَکِر«  اْلَفْحَشآِء  َعِن 

این  در  ما  که  می دهد  نشان 
قسمت نقص داریم.

 شما خودتان در زمینه تفسیر قرآن 
چه مسیری را دنبال می کنید؟

به صورت  قرآنی  مطالعات  حوزه  در   
کار  مختلفی  زمینه های  در  تخصصی 
شده و می شود؛ مثاًل در حوزه ی ادیبات، 
می کنیم؛  و  کرده  ادبی  تحلیل  را  آیات  ما 
که مربوط  را  آیاتی  در حوزه ی اصول هم 
کرده ایم؛  به مسائل اصولی باشد تحلیل 
نظیر آن که قرن هاست راجع به آیه ی »إْن 
نبأ(  )آیه ی  ُنوا«  َفَتَبَیّ ِبَنَبٍأ  َفاِسٌق  َجاَءُکْم 
استفاده  برائت  برای  آن ها  از  که  آیاتی  و 
فقه  حوزه ی  در  می کنیم؛  بحث  می شود 
دائم به آیه مراجعه می کنیم؛ در حوزه ی 
شیعه  و  معتزله  اشاعره،  آن همه  عقاید 
می کنند.  بحث  و  کرده  تمسک  آیات  به 
و  نبوده  بیگانه  قرآن  با  ما  بنابراین 
نیستیم. آن چه ما با آن بیگانه بوده ایم و 
که  است  این  کرده ایم،  توجه  کم  آن  به 
که برخی آیات  کتابی  قرآن را  تنها به عنوان 
آن فقهی، برخی عقیدتی، برخی اصولی یا 
برخی یا همه ی آن می تواند در ادبیات به 
کار رود نگاه نکنیم؛ بلکه قرآن را به عنوان 
ما  هدایت  در  آن  آیات  همه ی  که  کتابی 
استفاده  قابل  زندگی مان  ابعاد  و همه ی 
بحث های  در  من  کنیم.  نگاه  است، 
در  رضا)ع(  امام  عنایت  به  که  تفسیری 
که  ـ  کرده ام  شروع  اخیر  سال  پنج شش 
البته بنده لیاقت آن را ندارم و قرآن باالتر 
آن  به  راجع  بخواهم  من  که  است  آن  از 
داشته ام  را  نگاه  همین  ـ  بکنم  صحبتی 
کردم.  شروع  نگاه  همین  با  را  مباحث  و 
در  که  دوستانی  و  گردان  شا به  هم  دائم 
که  بحث ما هستند یا مخاطبین می گویم 
معنایی  به  اصطالحی  تفسیر  من  هدف 
که متعارف است و بیش تر به ابعاد علمی 
قرآن از نظر ادبیات، فقه، فلسفه و اصول 
به  بیش تر  من  توجه  نیست؛  می پردازد 
کتاب  این  به  باید  چگونه  که  است  این 
ـ  زندگی  کتاب  و  کتاب هدایت  به عنوان  ـ 
کرد. به نظر من علت خروج برخی  مراجعه 
که شما نام بردید، واقعًا این نبود  افرادی 
به  نیز  حوزه  و  بوده اند  قرآن گرا  آن ها  که 
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بی توجه  مسأله  این 
را  کاستی هایی  آن ها  بلکه  بوده؛ 
و  ـ می دیدند  یا غلط  ـ درست  در حوزه 
که نمی توانند آن ها را  احساس می کردند 
ـ اصالح  یا غلط  باز هم درست  ـ  در حوزه 
بروند  بیرون  گر  ا می کردند  فکر  و  کنند 
برخی  دهند.  انجام  را  کار  این  می توانند 
تالش های  جمال  سید  مانند  آن ها  از 
بود  این  گمانشان  و  دادند  انجام  زیادی 
که با اصالح پادشاهان بتوانند اصالحاتی 
نتیجه  این  به  عمر  آخر  اما  دهند؛  انجام 
هرحال  در  کردند.  اشتباه  که  رسیدند 
معنا  آن  به  قرآن گرایی  بحث  تنها  مسأله 
کاستی هایی  آن ها  از  بعضی  اما  نیست؛ 
کامل  را  حوزه  سنتی  روش  و  می دیدند 

نمی دیدند.
سنتی  روش های  هرچند  معتقدم  من 
که  نکته ای  ولی  نیست،  کامل  حوزه 
مخاطبان  به خصوص  و  دارد  وجود 
جوان تر ما باید به آن توجه داشته باشند 
تکمیل  برای  نباید  ما  که  است  این 
ساختار  بسیار  که  را  ساختار  این  حوزه، 
است  ارزشمندی  و  قوی  مستحکم، 
کنیم؛  کنیم؛ بلکه باید آن را اصالح  خراب 
نیست؛  ممکن  تخریب  با  هم  آن  اصالح 
جبران  را  کمبودها  و  تکمیل  را  آن  باید 
بسیار  کنون هست  ا که  آن چیزی  کنیم. 
طول  در  آن  تولیدات  و  است  کارآمد 
قرن ها همین شخصیت های برجسته ی 
که  برجسته ای  کتاب های  و  علمی 
بوده  کرده اند  تولید  علمی  حوزه های 
نشان دهنده ی  خود  آثار،  این  است. 
نشان  نیز  و  نهادند  این  استحکام 
که چه مقدار غرب از روش های  می دهند 
است.  کرده  استفاده  علمیه  حوزه های 
که دکترای  زمانی با دکتر حسین عظیمی 
اقتصاد داشت و مدتی رئیس مؤسسه ی 
دنیا  از  )و  بود  دولتی  مدیریت  آموزشی 
ایشان  تعبیر  می کردیم؛  صحبت  رفته ( 
علمیه ی  حوزه ی  در  ما  که  بود  این 
کسفورد و شما در حوزه ی علمیه ی قم  آ
گفتم  و  خندیدم  من  خواندید.  درس 
گفت  کسفورد؟!  آ علمیه ی  حوزه ی 
و  برنامه   و  معماری  می گویم؛  جدی 
کپی برداری  کسفورد  آ آموزشی  شیوه ی 

آفریقاست.  از حوزه های علمیه ی شمال 
این ها رفتند و آن جاها را دیدند و همان 
قبل  سال  پانصد  برنامه های  و  معماری 
بنابراین واقعًا حوزه های  کردند.  را پیاده 
بشری  امروز  دانش  در  اسالمی  علمیه ی 
اسالمی  مجموعه های  در  فقط  نه  و  ـ 
این  باید  ما  داشته اند.  جدی  تأثیر  ـ 
همیشه  البته  و  کنیم  حفظ  را  میراث 
به  نیاز  میراث  این  که  گفته ایم  هم 
باید  دارد.  دائم  روزآمدسازی  و  تکمیل 
کنیم  تکمیل  دهیم،  توسعه  را  آن  دائم 
برخی  کنیم.  برطرف  را  آن  کاستی های  و 
که  شدند  باعث  تاریخ  طول  در  موانع 
فعالیت شان  حوزه ها  از  بخش هایی 
متوقف شود. ما باید آن بخش ها را فعال 
خوب  اصول  و  فقه  ما  حوزه ی  در  کنیم. 
پیش رفته اند؛ اما هنوز ناقص اند. فقه ما 
تنها به احکام پرداخته و مکتب و نظام را 
ندیده است. حوزه های اخالقی، فلسفی 
حوزه ی  در  ضعیف اند.  هم  ما  کالمی  و 
وجود  برجستگانی  گرچه  ا هم  تفسیر 
تولید  حال  در  آثاری  و  دارند  و  داشته 
این ها  وانگهی  نیست.  کافی  اما  است؛ 
علوم  می توانیم  ما  نیست؛  داستان  تمام 

هنگامی  کنیم.  معرفی  را  تازه ای  اسالمی 
کالمی اجتهاد من منتشر  کتاب مبانی  که 
فرمودند  سبحانی  آیت اهلل  حضرت  شد، 
کردم بله؛  کتاب جدیدی ننوشتی. عرض 
مطالب از قبل بوده است؛ فرمودند خیر؛ 
که شما علم جدیدی  مقصودم این است 
اسالمی  علوم  فهرست  به  و  کرده  ایجاد 
شماست.  لطف  گفتم  کرده اید.  اضافه 
گفتند خیر؛ تعارف نمی کنم؛ علم جدیدی 
است. منظور این که اسالم ظرفیت این را 
که ما علوم تازه ای را هم به فهرست  دارد 
مخصوصًا  کنیم؛  اضافه  اسالمی  علوم 
فراوانی  نیاز  که  بین رشته ای  رشته های 
انقالب  از  پس  البته  داریم.  آن ها  به 
انجام  تالش هایی  حوزه  در  مؤسساتی 
داده اند؛ اما این تالش ها هنوز تا ثمردهی 

نهایی فاصله دارند.
میراث  و  حوزه  این  باید  ما  هرحال  در 
داشته  توجه  و  دهیم  توسعه  را  حوزوی 
مطالعات،  این  همه ی  در  که  باشیم 
قرآن منبع اصلی و اولی همه ی مطالعات 
باید  همه چیز  واقع  در  و  است  اسالمی 
دارد.  و  باشد  داشته  قرآن  در  ریشه 

ان شاءاهلل موفق باشید.
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قامت  در  علمیه  حوزه ي  شکل گیری  و  انقالب  پیروزی  از  بعد  آن که  علی رغم 
جدید، دروس عقلی و به ویژه فلسفه به صورت رسمی در برنامه ی درسی طالب 
که همچنان پرداختن به فلسفه در حوزه ـ هم  گرفت، اما واقعیت آن است  قرار 
در بخش آموزش و هم در بخش پژوهش ـ حساسیت  هایی را به همراه دارد؛ حتی 
برخی مراجع و اساتید به طور جدی مخالف آن اند و از ابراز این مخالفت نیز ابایی 
ندارند؛ چه آنکه اصالت و قوام مذهب ـ و حوزه به عنوان رکن رکین حفظ و نشر 
آن ـ را به فقه و اصول می دانند و فلسفه را در بدترین حالت بسترساز انحرافات 
فکری و در بهترین حالت مشغولیتی بیهوده تلقی می کنند. از سوی دیگر برخی 
افاضل و حتی مراجع عظام تقلید پرداختن به فلسفه را برای طالب نه تنها مضر 
یا بیهوده نمی دانند، بلکه آن را حداقل برای مبارزه با جریانات فکری منحرف و 
ضد دین ضروری برمی شمارند. رهبر انقالب نیز چندی پیش )در دیدار با اعضای 
هیئت مؤسس و هیئت مدیره ی مجمع عالی حکمت اسالمی و دست اندرکاران 
برگزاری همایش ملی حکیم طهران »آقا علی مدرس زنوزی«( بر اهمیت فلسفه 
و  موافق  حوزوی  چهره های  برخی  با  رابطه  همین  در  کردند.  کید  تأ اسالمی 
گفت وگو نشسته و وضعیت فلسفه در حوزه  ی علمیه ی قم  مخالف فلسفه به 

کرده ایم. را بررسی 
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علم  وضعیت  معاصر  دوره  در   
و  فراز  با  علمیه  حوزه  در  فلسفه 
نشیب هایی همراه بوده است. در دوره 
آیت اهلل شیخ عبدالکریم حائری کسانی 
تدریس  فلسفه  خمینی  امام  چون 
مواجه  مشکالتی  با  بعدها  و  می کنند 
بروجردی  آیت اهلل  دوره  در  می شوند. 
فلسفه  تدریس  در  طباطبایی  عالمه 
می شود  مواجه  موانعی  و  مشکالت  با 
و در دهه های چهل و پنجاه فضا برای 
فلسفی  بحث های  و  فلسفه  تدریس 
انقالب  از  بعد  سال های  و  می شود  باز 
کند؛ اما در سال های  گسترش پیدا می 
رشد  فلسفی  ضد  نگرش های  اخیر 
تحوالت  این  از  شما  تحلیل  می کنند؛ 

چیست؟

وضعیت  به  راجع  آن که  از  پیش  ما   
فلسفه صحبت کنیم، باید ابتدا تلقی خود 
کنیم؛ این که  را نسبت به فلسفه مشخص 
اصاًل راجع به چه چیزی در حال صحبت  
تلقی های  و  تعاریف  فلسفه  هستیم. 
مختلف دارد؛ در آغاز، فلسفه بحث درباره 
ماده  تعیین  و  حرکت  تبیین  و  طبیعت 
المواد است. در سقراط و افالطون فلسفه 
کلی می پردازد؛  که به تعاریف  علمی است 
در  ارسطو   . و…  عدالت  شجاعت،  تعریف 
در  که  دارد  تعبیر  چهار  فلسفه  موضوع 
کتاب ها  از  مجموعه ای  مختلف  فصول 
است.  آمده  است  متافیزیک  آن  نام  که 
ابتدا فلسفه ی به معنای عام را به نظری، 
فلسفه  می کند.  تقسیم  تولیدی  و  عملی 
به معنای خاص همان فلسفه ی نظری، 

است.  اولی  فلسفه ی  اخص  معنای  به  و 
نظری  فلسفه ی  خوِد  که  علت  این  به 
فلسفه ی  و  ریاضیات  طبیعیات،  به  هم 
گوید  می  ارسطو  می شود.  تقسیم  اولی 
برخی  در  که  است  علمی  اولی  فلسفه ی 
تعابیر در مورد جوهر و در برخی تعابیر در 
می کند.  بحث  وجود  هو  بما  وجود  مورد 
مورد  در  که  دارد  هم  تعابیر  برخی  در 
جواهر  تعبیری  به  و  نهایی  علت  یا  خدا 
همچنین  می کند.  بحث  مجّرد  یا  اولی 
مورد  در  که  دارد  هم  عبارت ها  برخی  در 
به کار  علوم  همه ی  در  )که  علوم  مبادی 
البته  می کند.  بحث  بدیهیات  و  می رود( 
برگشت  این عبارت ها به دو عبارت قابل 
خدا.  و  موجود  بماهو  موجود  هست: 
فالسفه مسلمان هم همین دو را گفته اند. 

دانش های 
عقلی در 
حوزه، وضعیت 
مناسبی نسبت 
به فقه ندارند
حجت االسالم والمسلمین برنجکار

کالم اسالمی و منتقدین فلسفه و عرفان است. خودش می گوید با هر فلسفه ای  رضا برنجکار دکتری فلسفه غرب خوانده است؛ اما از طرفداران 
کالم در حوزه  کالم حوزه علمیه قم است و از وضعیت علم  مخالف نیست؛ بلکه منتقد فلسفه صدرایی است. برنجکار همچنین رئیس انجمن 
کالم و معارف  گالیه دارد. او همچنین عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران است و در حوزه و دانشگاه دغدغه های پژوهشی حول 
کردم. آیت اهلل مهدى هادوى تهرانی در سال 1340 در تهران  گفت وگو  اسالمی را دنبال می کند. با او درباره وضعیت فلسفه در حوزه علمیه 
گرفت و  گرد ممتاز از دبیرستان خوارزمی در رشته ریاضی و فیزیک دیپلم  زاده شد. وى پس از طّی دوره دبستان و راهنمایی، به عنوان شا
کنکور، در رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف مشغول به تحصیل شد. وى پس  به عنوان یکی از پذیرفته شدگان ممتاز 
کرد و در ادامه تحصیل، ادبیات و منطق را نزد آیت اهلل  از مدتی تحصیل غیر رسمی، تحصیالت رسمی حوزوى خود را از سال 1359 در قم آغاز 
گرفت. سپس بار دیگر به قم بازگشت و دوره سطح را در مدت پنج سال به پایان رساند و در امتحانات حوزه بارها  خوش وقت در تهران، فرا
ج فقه و اصول پرداخت. استاد هادوی از محضر اساتید بزرگی همچون آیات عظام  به عنوان فرد ممتاز معرفی شد. پس از آن به تحصیل خار
کرده و بیش از همه  شیخ جواد تبریزى، وحید خراسانی، بهجت فومنی، مکارم شیرازى، میرزا هاشم آملی و شیخ جعفر سبحانی استفاده 
کاظم حائرى به تحصیل پرداخته است. وی در فلسفه نیز از محضر بزرگانی همچون حضرات آیات انصارى  در محضر درس آیت اهلل سید 
شیرازى، حسن زاده آملی و مصباح یزدى بهره جسته و سال ها به خوشه چینی از خرمن حکمت حکیم متأله آیت اهلل جوادى آملی مشغول 

بوده است.
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در تعریف عام 
کالم هم  فلسفه، 

فلسفه است؛ 
اما متکلمین در 
مقابل فالسفه 
هستند. این 

مسأله شاید در 
جهان اسالم و 

به خصوص ایران 
شدیدتر باشد؛ 

همیشه یک نگاه 
خیلی محدود و 

یک جانبه نسبت 
به فلسفه وجود 
دارد. نمونه ی آن 

در عصر حاضر 
میرزا مهدی 

که  اصفهانی است 
مباحثی راجع به 
وجود، ماهیت، 

خداشناسی، 
جهانشناسی 
و تحلیلی های 

عقلی در 
موضوعات 
مختلف در 

کتاب های وی 
هست و توجه 
به آن ها نشان 

که دیدگاه  می دهد 
فلسفی جدیدی 

ح شده است؛  مطر
مثاًل وی معرفت را 
به معنای حضوری 

می داند و اصاًل 
معرفت حصولی را 
قبول ندارد؛ حتی 

در علم حسی. 
گر  این دیدگاه ا
ح  در غرب مطر

می شد می گفتند 
فلسفه ی جدیدی 

تأسیس شده  
است؛ اما در 

این جا می گویند 
میرزا مهدی 

اصفهانی ضد 
فلسفه است.

فلسفه  و طرفدارانش می گویند  ابن سینا 
که به موجود بما هو موجود  علمی است 
می پردازد؛ قطب الدین رازی و پیروانش و 
شاید پیش از او ابن رشد معتقد هستند 
بنابراین در  که موضوع فلسفه خداست. 

ح است. این جا تلقی های مختلفی مطر
وجود  مختلفی  دیدگاه های  هم  درغرب 
فلسفه  اساسًا  کانت،  مانند  برخی  دارد، 
تأسیس  و  وجودشناسی  به معنای  را 
اصاًل  وجود  مورد  در  عقلی  نظام  یک 
بحث  به  تنها  را  آن  و  نمی دانند  ممکن 
می دهند؛  تخصیص  معرفت شناسی 
بررسی  به معنای  را  فلسفه  کانت  یعنی 
معرفت، حدود معرفت، شناخت مبادی 
معرفت و بررسی مبادی علوم و بحث های 
معرفت شناختی قبول دارد؛ اما فلسفه  ی 
بود  وجودشناسی  عمدتًا  که  را،  سنتی 
»صیرورة  عقالنی،  نظام  یک  یعنی  ـ 
للعالم  مضاهیا  عقلیا  عالما  اإلنسان 
جدید  عصر  در  ندارد.  قبول  ـ  العینی« 
پس  متفاوت تری  دیدگاه های  هم  باز 
ـ  بیستم  و  نوزدهم  ـ در قرن های  کانت  از 
مانند  فلسفه هایی  است.  شده  ح  مطر
تحلیلی  فلسفه ی  و  گزیستانسیالیسم  ا
بحث  به معنای  اولی  شده اند؛  ح  مطر
معنای  به  گزیستانس  ا است؛  انسان  از 
هو  بما  وجود  نه  و  ـ  انسان  خاص  وجود 
سنتی  فلسفه ی  این ها  است.  ـ  وجود 
گزیستانسیالیسم را قبول ندارند  پیش از ا
و می گویند ما راجع به انسان و مشکالت 
انسان معاصر بحث می کنیم؛ رنج انسان، 
وجود  ساحت های  معنویت،  بحران 
انسان، عشق، امید و مباحث این چنینی 

که مسائل انسان معاصر است.
فلسفه ی  اساس  از  هم  تحلیلی  فالسفه 
کارشان  اساسًا  و  ندارند  قبول  را  سنتی 
تحلیل است و با تحلیل مفاهیم فلسفی 
که این مفاهیم یا بی معنا  نشان می دهند 
بازمی گردند.  تجربی  علم  به  یا  و  هستند 
که حلقه ی وین  عده ای افراطی تر از آن ها 
بودند، می گفتند معرفت غیر تجربی اصاًل 

معنا ندارد.
این  همگی  بین  که  چیزی  آن  شاید 
این  است،  مشترک  فلسفه  از  تلقی ها 
است؛  عقلی  بحث  یک  فلسفه   که  باشد 

وجود،  انسان،  درباره ی  عقلی  بحث 
مانند  مضاف  فلسفه های  یا  معرفت؛ 
و  اقتصاد  فلسفه ی  سیاست،  فلسفه ی 
فلسفه ی تعلیم و تربیت، فلسفه ی دین 
عقلی  بحث  به معنای  فلسفه  پس   . و… 
امکان  که  است  مباحثی  آن  به  راجع 
بحث عقلی راجع به آن وجود دارد؛ یا در 
که امکان اثبات آن ها  مورد مباحثی است 
این معنا  که در  و تجربه نیست؛  با حس 
کلی در مقابل science  قرار  فلسفه به طور 
و  است  فلسفه  عام  معنای  این  می گیرد. 
کنیم.  ما بر این اساس می خواهیم بحث 
کثر فالسفه  معنای خاص فلسفه در میان ا
بما  موجود  به  که  است  علمی  مسلمان 
گی ها  هو موجود می پردازد و از وجود و ویژ

و اقسام آن بحث می کند.
از فلسفه در میان ما  یک تلقی نادرستی 
همیشه  که  است   این  آن  و  دارد  وجود 
و  می شده  ح  مطر ما  بین  در  مکتبی  یک 
نبوده  فلسفه  آن  غیر  و  بوده  فلسفه  آن 
در  مثاًل  است؛  بوده  فلسفه  ضد  حتی  و 
فلسفه ی  یعنی  فلسفه    مالصدرا،  زمان 
می خواسته  که  مالصدرا  لذا  سینا؛  ابن 
به عنوان  کند،  ح  طر جدیدی  فلسفه ی 
طوری که  می شد؛  ح  مطر فلسفه  ضد 
مخالفین مالصدرا فقط فقها و متکلمین 
زمان  آن  فالسفه ی  خود  بلکه  نبودند؛ 
هم بودند؛ می گفتند مالصدرا می خواهد 
که  کند! چرا؟ به این علت  فلسفه را نابود 
مالصدرا مدام بحث های ذوقی، عرفانی، 
ح می کرده؛  همراه با آیات و روایات را مطر
در حالی که روش فلسفه، استدالل عقلی 
و مشایی بود؛ مشایی ها می گفتند فلسفه 
کسی پیدا  یعنی فلسفه ی مشایی؛ حاال 
کالمی  که مباحث ذوقی، عرفانی و  شده 
را در فلسفه وارد می کند. این دیگر فلسفه 
از چیزهای مختلف  ترکیبی  بلکه  نیست؛ 
است. به همین دلیل مالصدرا به عنوان 

ح می شود. ضد فلسفه مطر
مالصدرا  یعنی  فلسفه  معاصر،  دوران  در 
شما  گر  ا امروز  سینا.  ابن  مسامحه  با  یا 
که امروز  طرفدار فلسفه ی تحلیلی باشیدـ  
در بسیاری از کشورها اصاًل غیر از فلسفه ی 
فلسفه  ضد  ـ  نمی شناسند  تحلیلی 
در  است؛  فلسفه  ضد  هم  کالم  هستید. 

کالم،  که بخش عمده ی  حالی 
کالم عقلی است. در تعریف عام فلسفه، 

در  متکلمین  اما  است؛  فلسفه  هم  کالم 
متکلمین  یعنی  هستند،  فالسفه  مقابل 
ضد  فالسفه  و  هستند  فلسفه  ضد 
در  شاید  مسأله  این  هستند.  متکلمین 
به خصوص  و  اسالم  جهان  در  ما  میان 
نگاه  یک  همیشه  باشد؛  شدیدتر  ایران 
به  نسبت  یک جانبه  و  محدود  خیلی 
بما  موجود  آن  حتی  دارد؛  وجود  فلسفه 
گر  ا یعنی  نیست؛  فلسفه  هم  موجود  هو 
کسی بیاید و راجع به مباحثی در  کنون  ا
کند و دیدگاه  موجود بما هو موجود بحث 
حرف  و  کند  رد  را  سینا  ابن  و  مالصدرا 
ضد  شخص  این  می گویند  بزند،  دیگری 
فلسفه است. نمونه ی آن در عصر حاضر 
که مباحثی  میرزا مهدی اصفهانی است 
خداشناسی،  ماهیت،  وجود،  به  راجع 
در  عقلی  تحلیلی های  و  جهانشناسی 
وی  کتاب های  در  مختلف  موضوعات 
می دهد  نشان  آن ها  به  توجه  و  هست 
شده  ح  مطر جدیدی  فلسفی  دیدگاه  که 
به معنای  را  معرفت  وی  مثاًل  است؛ 
حضوری می داند و اصاًل معرفت حصولی 
حسی.  علم  در  حتی  ندارد؛  قبول  را 
می شد  ح  مطر غرب  در  گر  ا دیدگاه  این 
تأسیس  جدیدی  فلسفه ی  می گفتند 
اما در این جا می گویند میرزا  شده  است؛ 
فلسفه است. پس  اصفهانی ضد  مهدی 
سخنان  یعنی  فلسفه  ما  نظر  از  اساسًا 
کنیم به ابن  گر مقداری تنّزل  مالصدرا و ا
صحبت  که  هنگامی  لذا  می رسیم؛  سینا 
از فلسفه می کنیم، یعنی در حال بررسی 
اشارات  یا  هستیم  و…  منظومه  اسفار، 
شیخ. امروزه برجسته ترین فالسفه استاد 
مصباح و استاد فیاضی هستند؛ اما برخی 
نقد  دلیل  به  را  اینان  فلسفه  مدعیان 
فیلسوف  مالصدرا  فلسفی  مبانی  برخی 
همین  از  یکی  با  من  دانند.  نمی  کامل 
کردم؛ می گفت آقای  مدعیان صحبت می 
فیاضی متکلم و فقیه است نه فیلسوف. 
در  ما  که  است  اشتباهی  این  متأسفانه 

مورد فلسفه داریم.
فیلسوف  می خواهی  گر  ا می گوید  ارسطو 
سخنان  گر  ا هستی؛  فیلسوف  که  باشی 
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که  این مطلب 
گفته می شود 

»فلسفه قصد 
دارد با استدالل 
عقلی به حقایق 
کند  دست پیدا 
و متکلم قصد 

دارد از دین دفاع 
کند«، اشتباه 

است. متکلم هم 
مانند فیلسوف 
ابتدا می خواهد 

حقیقت را 
بشناسد و 

می خواهد آن را 
با برهان ـ و نه 

کند.  جدل ـ اثبات 
که متکلم  این  

جدلی است یک 
تهمت است. 
تفاوت متکلم 

با فیلسوف این 
که فیلسوف  است 

یک روشی و 
تک منبعی است؛ 

که  در حالی  
متکلم این گونه 
نیست و هم از 

روش عقلی و هم 
از روش نقلی بهره 

می جوید.

هم  باز  کنی  رد  را  فالسفه 
فیلسوف هستی؛ چون سخنان آنان 
را با استدالل رد می کنی، پس باز هم تو 
کسانی  همه  بنابراین  هستی؛  فیلسوف 
کنند فیلسوف هستند؛  که استدالل می 
اثبات یا رد چیزی با بحث عقلی، فلسفه 
مکتب هایی  حتی  نگاه،  این  با  است. 
فلسفه ی  و  تحلیلی  فلسفه ی  مانند 
من  هستند.  فلسفه  هم  گزیستانس  ا
قم،  مؤسسات  از  یکی  در  پیش  سال ها 
می کردم.  تدریس  گزیستانس  ا فلسفه ی 
نیست؛  فلسفه  که  این  گفتند  طلبه ها 
تنها  چون  ما  بله؛  گفتم  است.  اخالق 
یک نوع خاص از فلسفه را می شناسیم، 
در  اما  نمی دانیم؛  فلسفه  را  بحث  این 
گزیستانس  غرب این مباحث، فلسفه ی ا

است.

فرمودید،  شما  که  را  مواردی   
ج  مخر چون  هستند؛  فلسفه  همه 
عقلی  استدالل  از  تبعیت  مشترکشان 
باشیم  داشته  را  نگاه  این  گر  ا است. 
می کند؛  پیدا  تفاوت  کالم  با  فلسفه 
و   کند  از چیزی دفاع  ندارد  چون قصد 

سعی می کند آزاد باشد.

گفته می شود »فلسفه  که   این مطلب 
حقایق  به  عقلی  استدالل  با  دارد  قصد 
از  دارد  قصد  متکلم  و  کند  پیدا  دست 
متکلم  است.  اشتباه  کند«،  دفاع  دین 
می خواهد  ابتدا  فیلسوف  مانند  هم 
با  را  آن  و می خواهد  بشناسد  را  حقیقت 
که  این   کند.  اثبات  ـ  جدل  نه  و  ـ  برهان 
است.  تهمت  یک  است  جدلی  متکلم 
مانند  کالمی  کتاب های  همه  این  شما 
حادی  باب  المراد،  کشف  تجرید، 
کنید؛  مشاهده  را  قواعدالعقاید،  عشر، 
جدل  نویسندگانشان  این ها  کجای  در 
سخنشان،  هر  بر  متکلمان  کرده اند؟ 
کرده اند.  کبری  برهان آورده اند؛ صغری و 
هم  فیلسوف  است.  دیگری  مقام  دفاع، 
قصد  ابتدا  می گوید،  سخنی  که  هنگامی 
که  هنگامی  برسد؛  واقعیت  یک  به  دارد 
که به آن  به واقعیت رسید، از آن چیزی 
ابتدا  هم  متکلم  می کند.  دفاع  رسیده 
آن  به  که  هنگامی  و  می رسد  واقعیت  به 

رسید از آن دفاع می کند.
که  است  این  فیلسوف  با  متکلم  تفاوت 
است؛  تک منبعی  و  یک روشی  فیلسوف 
که متکلم این گونه نیست و هم  در حالی  
بهره  نقلی  روش  از  هم  و  عقلی  روش  از 
تنها  هم  عقلی  روش  در  حتی  می جوید. 
از روش عقلی متعارف استفاده نمی کند؛ 
قطعی  که  عقلی  روش های  تمام  از  بلکه 
در  بنابراین  می کند.  استفاده  باشد 
هردو  متکلم  و  فیلسوف  استنباط،  مقام 
و  دارند  واقع  کشف  و  حقیقت  دغدغه ی 
هر دو هم از برهان استفاده می کنند؛ اما 
یکی در برهان خود تنها مواد عقلی دارد 
و دیگری هم مواد عقلی و هم در مواردی 
کتاب های  ـ مانند امامت ـ مواد نقلی. در 
سید مرتضی، عالمه حلی یا خواجه نصیر، 
از  امامت  در  است؛  عقلی  مباحث،  کثر  ا
امامت  آن هم  استفاده شده است؛  نقل 
روایت  یک  توحید  در  واال  است؛  خاصه 
خدا،  اثبات  در  همچنین  نمی بینید؛ 
فلسفه  هم  این  یعنی  ؛  و…  خدا  صفات 

است. دفاع بحث دیگری است.

حرف  اسالمی  فلسفه ی  درباره ی   
نمی زنیم؛ چون خودش از ابتدا می گوید 

کارش اثبات وجود خداست و… که 

نیست؛  این  اسالمی  فلسفه ی  خیر؛   
هو  بما  موجود  اسالمی  فلسفه  موضوع 

موجود است نه خدا .
که  برخی مانند آیت اهلل مصباح معتقدند 
اساسًا  الهیات بالمعنی االخص و نیز علم 
ج از فلسفه است؛  النفس و طبیعیات خار
آن ها خداشناسی فلسفی و نفس شناسی 
فلسفی و طبیعت شناسی فلسفی است؛ 
که موضوعش  نه فلسفه به معنای خاص 
آن  فلسفه  است.  موجود  هو  بما  موجود 
و  ـ  وجود  آن  موضوع  که  است  قضایایی 
ابن  مانند  برخی  البته  است.  واجب  نه 
که بگویند  سینا تالش هایی انجام دادند 
کتاب های فالسفه یک علم  کل مباحث 
مالصدرا  عبارت های  برخی  از  است.  
می شود  استفاده  شفا  حاشیه ی  مانند 
را چهار قسم می کند:  فلسفه  واقع  در  که 
که  فلسفه ای  ریاضی،  فلسفه ی طبیعی، 
است  موجود  هو  بما  موجود  آن  موضوع 

که موضوع آن خدا )واجب(  و فلسفه ای 
بالمعنی  االهیات  وی  پس،  است. 
دو  را  االعم  بالمعنی  االهیات  و  االخص 

علم می داند.

شناخت  که  فلسفه  غایت   
خداست.

 غایت فلسفه شناخت موجود بماهو 
موجود است.

و  سمت  مقداری  باشید  مایل  گر  ا  
کنیم؛ در سال های  سوی بحث را عوض 
امام  این که  به  با توجه  انقالب،  از  پس 
طوری  داشت،  فلسفی  سوابق  هم 
نگرش  کسی  گر  ا گویا  که  شد  ح  مطر
باشد،  نداشته  قبول  را  صدرایی 
به  اما  ندارد؛  هم  انقالبی  نگرش های 
 ۷-۸ این  در  حداقل  ـ  که  می رسد  نظر 
ـ مقداری این وضعیت به  گذشته  سال 
که  گروه ها و تفکراتی  هم خورده است؛ 
کت  سا نداشتند،  قبول  را  فلسفه  قباًل 
اما  داشتند؛  قرار  حاشیه  در  و  بودند 
صحبت کردن  حال  در  راحت  کنون  ا
فلسفه  وضعیت  شما  به نظر  هستند. 

مقداری متزلزل نشده است؟

که به ضدیت با فلسفه معروف   آن ها 
هستند، با فلسفه مخالف نیستند؛ آن ها 
و  هستیم  ما  فیلسوف  اتفاقًا  می گویند 
فلسفه  با  آن ها  است!  فلسفی  ما  سخن 

مال صدرا مشکل دارند.

 یعنی با فلسفه ی ابن سینا یا شیخ 
اشراق مشکل خاصی نداشتند؟

مخالف  هم  آن ها  مطالب  برخی  با   
و  مالصدرا  با  اصلی  مخالفت  اما  هستند 
گر فلسفه را بحثی عقلی  ابن عربی است.  ا
عقلی  استدالل  هم  متکلمان  بدانیم 
و  مّشاء  فلسفه ی  مباحث  اما  می کنند؛ 
یعنی  ندارند؛  قبول  را  متعالیه  و  اشراق 
ـ برخالف این سه فلسفه ـ حادث  عالم را 
جزئیات  به  را  خدا  علم  می دانند؛  زمانی 
و  علیت  ضرورت  دارند؛  قبول  مستقیمًا 
ندارند؛  قبول  را  معلول  و  علت  سنخیت 
ـ  عنصری  معنای  به  را  جسمانی  معاد 
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برخالف فالسفه ـ قبول دارند و… . خواجه 
ـ 10 مورد  کتاب قواعدالعقاید 15  نصیر در 
از این اختالفات را شمرده است؛ دیگران 

کرده اند. هم ذکر 
خرداد   15 از  بازگردیم.   شما  سؤال  به 
بهمن   22 در  و  شد  شروع  انقالب   1342
1357 به سرانجام رسید. در این 15 سال، 
شما  دارند؛  فراون  های  سخنرانی  امام 
نهضت  شروع  ابتدای  از  امام  که  ببینید 
صحبت  فلسفه  از  کلمه ای  پیروزی،  تا 
اسالم  امام،  صحبت های  تمام  کرده اند؟ 
مردم  برسید؛  اسالم  داد  به  مردم  است؛ 
اسالم از دست رفت و… . اتفاقًا به همین 
چون  شد؛  موفق  انقالب  در  امام  دلیل، 
گر امام  کرد؛ و اال ا براساس اسالم صحبت 
می گفت مردم فلسفه ی مالصدرا در خطر 
و…  است  وجود  با  اصالت  مردم  است؛ 
امام  نمی رفت.  امام  سراغ  به  هیچ کس 
و  فقیه  والیت  فقهی  نظریه ی  اساس  بر 
کرد  که برای فقیه قائل بود انقالب  شأنی 
انقالب  گفت  مردم  به  اساس  این  بر  و 
مردم  کردند.  مشارکت  هم  مردم  کنید؛ 
در  آن  از  پس  و  انقالب  برای  را  جانشان 
جنگ دادند. اآلن هم در سوریه، عراق و 
مبارزه با تکفیری ها جانشان را می دهند. 
مالصدرا  برای  من  نمی گوید  هیچ کس 
هیچ کس  می دهم؛  را  جانم  می روم 
نمی دهد؛  مالصدرا  برای  را  فرزندش 
از  است  جالب  است.  اسالم  برای  همه 
گرفتند،  قرار  امام  سر  پشت  که  بزرگانی 
مخالف  فلسفه  با  که  آن هایی  تعداد 
به فلسفه  که  بود  افرادی  از  بودند بیشتر 
معروف بودند. برخی استادان فلسفه در 
حوزه و دانشگاه پیش از انقالب با انجمن 
می کردند.  همکاری  ح  فر شاهنشاهی 
کتاب هایشان  برخی آن جا استاد بودند و 
تدریس می شد. در مقابل این ها افرادی 
بودند مانند شیخ مجتبی قزوینی )استاد 
که انقالب  مقام معظم رهبری(؛ سال 42 
شروع شد، تعدادی از علمای مشهد را به 
قم آورد و با امام بیعت کردند. البته ایشان 
زنده  سال   4 قضیه  این  از  پس    

ً
ظاهرا

انقالب  برای  سال   4 همین  در  اما  بود؛ 
مانند  ایشان  گردان  شا می کرد.  فعالیت 
نیز  مروارید  آیت اهلل  و  تهرانی  جواد  شیخ 

از سردمداران انقالب بودند؛ مقام معظم 
مرحوم  هاشمی نژاد،  شهید  رهبری، 
بزرگان  و  علما  این   و…  طبسی  آیت اهلل 
که اطالعیه های انقالب با امضای  مشهد 
این ها صادر می شد و در جلوی راهپمایی 
گردان شیخ  ها شرکت می کردند، همه شا
فلسفه  با  یا  که  بودند  قزوینی  مجتبی 
کاری به فلسفه  مشکل داشتند و یا الاقل 
که  بودند  این ها  هرحال  به  نداشتند. 
افراد  نمی خواهم  من  کردند.  انقالب 
برخی  برای  حقایق  ببرم؛  نام  را  مقابل  
که  افرادی  اما در همان زمان  تلخ است؛ 
به عنوان استادان فلسفه در مشهد و قم 
با  همکاری  به  حاضر  هیچ کدام  بودند، 
انقالب نشدند؛ حتی یک اطالعیه به نفع 
که اولین  انقالب ندادند. آیت اهلل سعیدی 
جمعه ی  امام  پدر  ـ  است  انقالب  شهید 
او  بود.  فلسفه  ضد  شدت  به  ـ  قم  فعلی 
بروجردی  آیت اهلل  اطراف  فعاالن  از  یکی 
فلسفه  درس  باید  بود  معتقد  که  بود 
شهید  اولین  که  حالی  در  شود؛  تعطیل 
کلی  اصل  یک  این  البته  است.  انقالب 
که تمام مخالفین فلسفه انقالبی  نیست 
هم  فلسفه  طرفداران  انقالب  در  بودند؛ 
مخالف  یا  موافق  درمجموع،  بوده اند. 
ما  انقالب  در  بودن  مالصدرا  فلسفه ی 
هم  علما  از  برخی  است.  نداشته  نقشی 
مخالف بودند و مخالف بودن آن ها ربطی 

به فلسفه نداشت.

 امیدی به پیروزی انقالب نداشتند.

که آیت اهلل حکیم   بله؛ مثاًل نقل شده 
نمی آیند؛  ما  سراغ  مردم  اصاًل  می گفتند 
نمی شویم؛  موفق  کنیم  انقالب  هم  گر  ا
شدنی  اصاًل  که  بود  این  تفکرشان  یعنی 
به  نداشتند.  قبول  اصاًل  یا  و  نیست 
هرحال این فکرها هم بوده است. اما در 
که معتقد بودند والیت فقیه  بین افرادی 
و مردم هم  امکان دارد  و حکومت دینی 
می آیند،  هم مخالفین فلسفه بوده اند و 
هم موافقین فلسفه؛ در طیف مقابل هم 
انقالب  در  بود.  صورت  همین  به  وضع 
هم مطلقًا نامی از فلسفه ی مالصدرا و… 
پیروز  بود قطعًا  گر  ا که  برده نشده است؛ 
بود.  انقالبی  تفکر  و  اسالم  تنها  نمی شد. 

انقالب  نمی توانیم  ما  بنابراین 
مصادره  مالصدرا  فلسفه ی  نفع  به  را 

کنیم .

به دلیل  تلقی  این  شکل گیری   
برجسته شدن مکتب تفکیک و انجمن 
به  ـ  مخالفین  چون  یعنی  بود؛  حجتیه 
تعبیر شما ـ فلسفه ی مالصدرا برجسته 
که  شد  تلقی  این طور  بودند،  شده 
آن  یعنی  نیستند؛  انقالب  با  این ها 
با  هستند  فلسفه  مخالف  که  کسانی 

انقالب نیستند.

 اواًل مکتب تفکیک با انجمن حجتیه 
تفاوت دارد؛ مکتب تفکیک یعنی مرحوم 
گردانش.  شا و  اصفهانی  مهدی  میرزا 
که  اصفهانی  مهدی  میرزا  مرحوم  خود 
والیت  نظریه ی  اما  نکرد؛  درک  را  انقالب 
آثارش  در  و  دارد  قبول  را  فقیه  مطلقه ی 
الشرائط  جامع  فقیه  که  کرده  بیان  نیز 
اطالق  به همان  را  همان والیت معصوم 
از فقها  که خیلی  این چیزی است  دارد. 
فقیه  این که والیت  یا  ندارند؛  قبول  را  آن 
فقیه  مطلقه ی  والیت  اما  دارند؛  قبول  را 
مهدی  میرزا  مرحوم  ندارند.  قبول  را 
دارد  قبول  را  مطلقه  والیت  اصفهانی 
والیت  همان  که  می کند  هم  تصریح  و 
گر  ا است  معتقد  حتی  است؛  بیت  اهل 
بتواند آن  ائمه هم فقیهی  در زمان خود 
با  و  بدهد  تشکیل  حکومت  دنیا  طرف 
امام ارتباطی نداشته باشد، خودش رأسًا 
باز  و  بدهد؛  تشکیل  حکومت  می تواند 
ممکن  غیبت  زمان  در  که  است  معتقد 
این  بتوانند  کشور  ده  در  فقیه  ده  است 
بنابراین خود مرحوم  انجام دهند.  را  کار 
درک  را  انقالب  که  این  با  مهدی  میرزا 
ح نظریه ی  نکرد اما از لحاظ نظری با طر
والیت فقیه و بلکه والیت مطلقه ی فقیه 
کرده است. اما در طیف  از انقالب حمایت 
مانند  بودند؛  موافق  عده ای  گردانش  شا
برجسته ترین  که  ـ  قزوینی  مجتبی  شیخ 
مجتبی  شیخ  گردان  شا و  اوست  گرد  شا
مانند مقام معظم رهبری، مرحوم واعظ 
طبسی، شهید هاشمی نژاد و… . عده ای 
هم مانند رئیس انجمن حجتیه با انقالب 
نبودند. پس نمی توانیم صرفًا با توجه به 
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مکتب تفکیک 
با انجمن حجتیه 

تفاوت دارد؛ 
مکتب تفکیک 

یعنی مرحوم میرزا 
مهدی اصفهانی 

گردانش.  و شا
مرحوم میرزا 

که انقالب  مهدی 
را درک نکرد؛ اما 
نظریه ی والیت 

مطلقه ی فقیه را 
قبول دارد و در 
آثارش نیز بیان 
که فقیه  کرده 

جامع الشرائط 
همان والیت 
معصوم را به 
همان اطالق 

دارد. این چیزی 
که خیلی  است 

از فقها آن را 
قبول ندارند؛ یا 

این که والیت 
فقیه را قبول 

دارند؛ اما والیت 
مطلقه ی فقیه 
را قبول ندارند. 
انجمن حجتیه 
فرق می کند و 

موضوع خاصی 
است؛ یکی از 

گردان مرحوم  شا
کار را  میرزا این 

کرده و به عهده ی 
همان شخص 
هم هست؛ نه 

به عهده مکتب 
تفکیک.

بودن  موافق  یا  مخالف 
ارتباط  ایشان،  گردان  شا از  یکی 
تحلیل  تفکیک  مکتب  با  را  انقالب 
مخالف  ایشان  گردان  شا از  یکی  کنیم؛ 
انقالب و در عوض چند نفر موافق انقالب 
اساس  از  تفکیک  مکتب  اتفاقًا  هستند. 
موافق انقالب است؛ چون رهبر آن والیت 
هم  گردان  شا کثر  ا دارد؛  قبول  را  مطلقه 
که یکی دو نفر  موافق هستند؛ حاال این  
باشند  بی تفاوت  یا  باشند  نداشته  قبول 
گذاشت.  را نمی شود پای مکتب تفکیک 
و  می کند  فرق  حجتیه  انجمن  بله؛ 
گردان  شا از  یکی  است؛  خاصی  موضوع 
کرده و به عهده ی  کار را  مرحوم میرزا این 
به عهده  نه  هست؛  هم  شخص  همان 
مکتب تفکیک؛ نمی شود آن را به حساب 
معظم  مقام  گذاشت.  تفکیک  مکتب 
گرد شیخ مجتبی قزوینی بوده  رهبری شا
به  قزوینی آن زمان  و خود شیخ مجتبی 
یک معنا مهم ترین فرد در حوزه ی مشهد 

بوده است.
ایجاد  تلقی  این  چرا  پس  می پرسید 
که برخی افراد بی تقوا  شد؟ به این علت 
تقویت  را  فلسفه  موضع  آن که  برای 
استفاده  سوء  برهان  ارائه  به جای  کنند، 
که در بین  کنند؛ به این معنا  سیاسی می 
را  نفر  یک   ، مالصدرا  فلسفه ی  مخالفین 
کنند  می  برجسته  را  او  و  اند  کرده  پیدا 
همه  به  تا  می کنند  تمام  همه  اسم  به  و 
یعنی  بزنند؛  سیاسی  برچسب  مخالفان 
برهان،  را بدون  این وسیله مخالفین  به 
یک  با  تنها  و  علمی  تالش  و  استدالل 
حالی  در  این  می کنند.  ج  خار برچسب 
که مخالفان فلسفه هم می توانند با  است 
از رهبران  این منطق غلط بگویند برخی 
و  نداشتند  نقشی  هیچ  انقالب  در  شما 
حتی با حکومت شاه همکاری می کردند. 
چون  نمی کنند؛  را  کار  این  آن ها  اما 
با برچسب  را  که فلسفه  بی تقوایی است 
کنند؛ در  سیاسی و مخالفت با انقالب رد 
را  کار  این  می توانند  بهتر  آن ها  که  حالی 
آن طرف  افراد  تعداد  یعنی  انجام دهند؛ 
بیشتر است. اما متأسفانه در این سمت 
که نمی خواهند  برخی افراد به دلیل این  
جهان  بودن  قدیم  و  بکشند  زحمت 

را  عالم  حدوث  ادله ی  بودن  مردود  و 
به  کنند،  اثبات  علمی  بحث  یک  در 
بر  می زنند؛  سیاسی  برچسب  مخالفین 
فلسفه  مخالفین  از  یکی  که  این  اساس 
از  خیلی  است.  نبوده  خوب  انقالب  با 
خوب  انقالب  با  هم  فلسفه  طرفداران 
را نمی گویند؟ بنابراین  نبودند؛ چرا آن ها 
که برخی انجام  این یک بی تقوایی است 
می دهند و نشان دهنده ی ضعف منطق 

آن هاست.

که  افتاده  اتفاقی  چه  کنون  ا  
مقداری فضا متفاوت شده است؟ خود 
مقداری  که  می پذیرید  حضرت عالی 

فضا متفاوت شده است؟

حوزه  فضای  که  جهت  این  از  بله؛   
به  زمینه ها  همه  در  ها  دانشگاه  و  ها 
گفت <گو  در حال  سمت فضای علمی و 
در  به خصوص  دارم؛  قبول  است،  حرکت 
گفت وگو  حوزه ی قم فضای آزادتری برای 
گروه های  و  سایت ها  شاید  شده.  ایجاد 
فعال  قسمت  این  در  شما  که  مجازی 
مختلفی  علل  نبوده اند.  بی تأثیر  هستید 
آیت اهلل  مانند  فالسفه  برخی  دارد؛  وجود 
فلسفه ی  مقلد  واقعًا  که  هستند  مصباح 
بسیاری  در  ایشان  نیستند؛  مالصدرا 
فلسفه ی  مورد  در  انتقاداتی  موارد 
آقای  و  فیاضی  آقای  یا  دارند؛  مالصدرا 
به  نسبت  جدی  انتقادات  که  میرباقری 
این  از  پیش  دارند.  مالصدرا  فلسفه ی 
هم بوده؛ اما خیلی جلب توجه نمی کرد؛ 
که پس از انقالب هم  مثاًل عالمه جعفری 

بودند؛  همگام  انقالب  و  امام  با  و  بودند 
ایشان  به  نسبت  که  ذهنیتی  برخالف 
و  مالصدرا  فلسفه ی  طرفدار  که  هست 
عرفان ابن عربی بودند، به شدت منتقد 
مالصدر  فلسفه ی  و  عربی  ابن  عرفان 
ح مثنوی، نظریه ی  هستند. در همان شر
وحدت وجود را در جاهای مختلف نقد و 
که  ـ  کتاب هایشان  رد می کنند. در برخی 
کتاب  البته تجدید چاپ نمی شود؛ مانند 
از مباحث  کلی خیلی  به طور  ـ  اعلی  مبدأ 
کتاب جبر  کرده اند. در  اصلی فلسفی را رد 
بحث  شده،   چاپ  که  ایشان  اختیار  و 
کرده اند.  ح و آن را رد  جبر فلسفی را مطر
بوده اند.  افکار  دسته  این  هم  قباًل  پس 
شده.  باز  نقد  و  گفت وگو  فضای  امروز 
حمایت  در  رهبری  معظم  مقام  فرمایش 
بی تأثیر  هم  نظریه پردازی  کرسی های  از 
برپا  مناظراتی  تبلیغات  دفتر  در  نبوده. 
شده بود. برخی با این مناظره ها مخالف 
از  که مقام معظم رهبری  اما بعد  بودند. 
گفتند باید انجام  کردند و  کار حمایت  این 
کردند.  شود، خودشان همان ها را چاپ 
خود بنده در دفتر تبلیغات در باب عرفان 
چهار جلسه مناظراتی داشتم؛ برخی )که 
و  بودند  مخالف  ببرم(  نام  نمی خواهم 
انظار  در  را  جلسات  این   نباید  می گفتند 
این  همه،  چون  کنیم؛  برگزار  عمومی 
حرف ها را متوجه نمی شوند و… ؛ اما بعد 
علمی  مناظره  و  پردازی  نظریه  از  آقا  که 
را  ما  مناظرات  کردند،  تشویق  و  حمایت 

کردند. در مجالتشان عینًا چاپ 
زیر  را  گذشتگان  زحمات  نداریم  قصد  ما 
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مخالفان فلسفه 
هم می توانند با 
این منطق غلط 

بگویند برخی 
از رهبران شما 

در انقالب هیچ 
نقشی نداشتند و 
حتی با حکومت 

شاه همکاری 
می کردند. اما 

کار را  آن ها این 
نمی کنند؛ چون 
بی تقوایی است 
که فلسفه را با 

برچسب سیاسی 
و مخالفت با 

کنند؛  انقالب رد 
که آن ها  در حالی 

بهتر می توانند 
کار را انجام  این 

دهند؛ یعنی تعداد 
افراد آن طرف 
بیشتر است. 

اما متأسفانه در 
این سمت برخی 
افراد به دلیل این  

که نمی خواهند 
زحمت بکشند و 

قدیم بودن جهان 
و مردود بودن 
ادله ی حدوث 
عالم را در یک 

بحث علمی اثبات 
کنند، به مخالفین 
برچسب سیاسی 

می زنند.

هم  و…  سینا  ابن  مالصدرا،  ببریم؛  سؤال 
برخی  ما  گرچه  کشیدند؛  را  خود  زحمت 
نداریم؛  قبول  را  آن ها  صحبت های  از 
زحمت  که  بودند  علمایی  به هرحال  اما 
از  پس  و  انقالب  در  ما  چرا  کشیدند. 
که  باشیم  نداشته  را  افتخار  این  انقالب 
چهارمی  مکتب  اسالمی  فلسفه ی  در 
آقای  مانند  افرادی  بیاوریم؟  وجود  به 
که  ادعا دارند  میرباقری در فرهنگستان، 
فلسفه ای دارند؛ اما به او حمله می کنند. 
آن  بودن  اشتباه  و  درست  به  کاری  اصاًل 
انتقاداتی  هم   من  خود  حتی  و  ندارم 
که  است  خوب  چه  اما  دارم؛  ایشان  به 
ـ  را  جدیدی  فلسفه ی  بیایند  گروهی 
کنند.  ح  مطر ـ  اشکاالت  برخی  با  ولو 
و  چهارم  قرن  در  که  می گویند  تاریخ  در 
پنجم فلسفه ی مّشاء و پس از آن، فلسفه 
در  و  دهم  قرن  در  یا  شد؛  درست  اشراق 
که  است  این  افتخارشان  صفویه  دوران 
است؛  شده  تأسیس  متعالیه  حکمت 
افتخار  بگویند  که  دارد  ایرادی  چه  خب 
که فلسفه ی  انقالب اسالمی هم این بود 
جدیدی به نام فلسفه فالن درست شد؟ 
محض  به  چرا  نمی دهید؟  اجازه  چرا 
آن که فردی سخن جدیدی می گوید، فورًا 
باید  چرا  است؟  فلسفه  ضد  او  می گویید 
افراد با احتیاط  سخنان خود را بگویند؟ 
برخالف  و  دارد  اشکال  واقعًا  مسأله  این 
معظم  مقام  نظرات  و  انقالب  مصالح 

رهبری است.
جعفری  عالمه  مرحوم  خدمت  بار  یک 
پرسیدم.  ایشان  از  سؤاالتی  رسیدم. 
رد  را  عربی  ابن  و  مالصدرا  دیدگاه  ایشان 
کردند و دیدگاه های دیگری داشتند. من 
که این دیدگاه های  گفتم شما  به ایشان 
یک  است  خوب  دارید،  را  جدید  و  مهم 
کنید. ایشان  فلسفه ی جدیدی تأسیس 
ندارم؛ همین  را  توان  این  گفت من دیگر 
دیدگاه هایم را بیان می کنم؛ اما دیگر این 
که بتوانم فلسفه ی  فرصت و توان را ندارم 
کنم. واقعًا چه اشکالی  جدیدی تأسیس 
نگاه  تنگ نظرانه  این قدر  ما  چرا  دارد؟ 
اساس  بر  دارد  اشکالی  چه  می کنیم؟ 
یا مکتب تفکیک  نظریات عالمه جعفری 
من  ندارم؛  قبول  را  نام  این  اصاًل  من  )که 

گردانش  شا و  اصفهانی  میرزا  مرحوم 
اما  می دانم؛  کالمی  مدرسه ی  یک  را 
پتانسیل تبدیل شدن به مکتب فلسفی 
فلسفه ای  یک  دارد(   را  عقلی  معنای  به 
روی  و  بیایند  افرادی  یعنی  بیاید؛  بیرون 
کالم  کنند و از آن یک فلسفه و  کار  آن فکر 
جدید استخراج کنند؟ یک مدرسه کالمی 
که در روش و محتوا تفاوت هایی با  جدید 
کنیم  مدارس دیگر دارد. ما باید استقبال 
می ترسیم؟  چرا  کنیم.  تعریف  بودجه  و 
کسی دو اشکال به نظریه ی مالصدرا  گر  ا
که  می زنیم  برچسب  او  به  فورًا  بگیرد، 
ضد فلسفه است. اتفاقًا باید او را تشویق 
و  بگذاریم  میز  روی  را  نظریات  باید  کرد. 
متأسفانه  اما  کنیم؛  بحث  درباره شان 
حوزه  در  تنگ نظرانه ای  دیدگاه های 
شما  که  همان طور  هرچند  دارد.  وجود 
به سمت  حرکت  حال  در  فضا  فرمودید 
بازتر شدن است. بلکه این افتخار نصیب 
که چند مکتب  انقالب اسالمی ایران شود 
به وجود  آن  در  جدید،  کالمی  و  فلسفی 

بیایند.

امثال  میرباقری،  آقای  کنار  در   
آقای  سبحانی،  آقای  حضرت عالی، 
از  انتقاد  در  کارهایی  هم  نصیری 
عربی  ابن  عرفان  و  مالصدرا  فلسفه 
کسان  می نویسند. به غیر از این افراد، 
هستند  هم  دیگری  طیف های  یا  دیگر، 
که در این زمینه کار کرده و کمتر شناخته 

شده باشند؟

آقای  مهم تر  این ها  همه ی  از  من   
این  احساسم  چون  می بینم؛  را  فیاضی 
و  فکر  تولید  حال  در  مرتب  که  است 
هم  اشکاالتی  گاهی  البته  است.  اندیشه 
نظریه ای  ایشان  مثاًل  داریم؛  ایشان  به 
بودند  داده  مجردات  در  حرکت  مورد  در 
ناقد  خمینی  امام  مؤسسه ی  در  من  که 
اما  کردم؛  اشکال  و  بودم  ایشان  کرسی 
خوب  خیلی  این  گفتم  هم  همان جا 
که ایشان نظریات جدید می دهند؛  است 
که از نظر من  گفتم  حتی آن نظریه را هم 
که  مسیری  اما  است؛  درست  هدفشان 
فالسفه  خود  دارد.  اشکال  کرده اند  بیان 
مقام  کیدات  تأ از  پس  به خصوص  ـ  هم 

مرور  به  گویا  ـ  رهبری  معظم 
که سخنان جدید بگویند؛  حاضر شدند 

سعی  هم  نوعًا  نیست؛  قوی  خیلی  البته 
که  جدیدی  صحبت های  که  می کنند 
ح می کنند را بگویند مالصدرا این ها  مطر

گفته است! را 

کردید به نگرش های آیت اهلل   اشاره 
به   ۸۹ سال  سفر  در  ایشان  خامنه ای؛ 
حوزه  در  فلسفه  که  داشتند  کید  تأ قم 
چطور  را  حرف  این  شما  شود؛  تقویت 
که برخی مانند  تحلیل می کنید؟ به ویژه 
سعی   

ً
معموال فرهنگستانی  دوستان 

یا  امام  نگاه  با  را  نگاه هایشان  می کنند 
رهبری تطبیق دهند و نگرش های امام 
نگرش های  مانند  را  مطهری  شهید  و 

خود می دانند.

که ما بگوییم حتمًا   اواًل لزومی ندارد 
شهید مطهری مثل ما فکر می کرده؛ یا ما 
اعتقادات  در  می کنیم.  فکر  ایشان  مثل 
چندین  در  من  ثانیًا  نیست.  جایز  تقلید 
به  سفر  در  رهبری  معظم  مقام  جلسه ی 
عمومی  جلسه  یک  داشتم؛  حضور  قم 
طالب  مختص  جلسه  یک  و  حرم  در 
که در زیرزمین مدرسه ی فیضیه  داشتند 
از  یکی  هست،  خاطرم  که  آن طور  بود. 
بحث  همان  گفتند  ایشان  که  نکاتی 
حکومت  با  آن  ارتباط  و  انقالبی  حوزه ی 
آخرین  می کنم  فکر  ـ  دیگر  نکته ی  بود. 
که  بود  این  ـ  فرمودند  که  بود  نکته ای 
فقه  نیست؛  فقه  تنها  حوزه  »عزیزان؛ 
جدید  فقهی  نیازهای  است؛  الزم  خیلی 
به  که  فقه  کنار  در  اما  هستند؛  مهم 
هم  فلسفه  ما  می پردازد،  عملی  مسائل 
دهیم«.  پاسخ  شبهات  به  تا  داریم  الزم 
گاهی  و  فلسفه  از  گاهی  ادامه  در  ایشان 
کاماًل  را  این  من  می کردند؛  یاد  کالم  از 
خاطرم هست. منظور ایشان از فلسفه یا 
کالم، دانش اعتقادات در برابر فقه است. 
و  درست  جهت  چند  از  ایشان  فرمایش 
کاماًل متین است. اسالم سه جنبه دارد: 
اعتقادات، اعمال و اخالق؛ به یک لحاظ، 
دو  جنبه اعتقاد و عمل. این معنا ندارد 
صحبت  عمل  به  راجع  صرفًا  مدام  ما  که 
چه  شبهات  و  اعتقادات  پس  کنیم؛ 
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در تعریف فلسفه 
گفته شده ما 
می خواهیم با 

استدالل عقلی 
به واقعیت برسیم 

کاری به دین  و 
 
ً
نداریم؛ نهایتا

می توانیم از آن 
بحث های عقلی 
برای اثبات دین 
کنیم.  استفاده 
کاری است  این 

مین 
ّ

که متکل
انجام داده اند. 

بنابراین ما 
 
ً
فلسفه را مطلقا
نقد نمی کنیم؛ 

بلکه می گوییم 
کالم مانند صد 

که  است و »چون 
صد آید نود هم 
پیش ماست«. 

اما فلسفه 
صحبت هایی 
که  هم داشته 

کالم است  مخالف 
و ما آن ها را قبول 

نداریم؛ یعنی 
که آن ها  معتقدیم 

مخالف عقل و 
نقل هستند.

در  که  دانشی  می شوند؟ 
کالم  اعتقادات است،  اسالم متکّفل 
فلسفی  مباحث  از   متکلم  البته  است. 
طوسی  نصیر   خواجه  می کند.  استفاده 
که  دارد  مقصد  شش  تجرید،  کتاب  در 
و  است  فلسفی  مباحث  آن  از  مقصد  دو 
است.  آورده  را  فلسفی  بحث های  همان 
پس  کالم.  هم  و  است  فلسفه  هم  پس 
بحث  تنها  که  است  این  ایشان  فرمایش 
در  هست؛  هم  اعتقادات  نیست؛  اعمال 
کالم مورد  اعتقادات هم هردوی فلسفه و 
کالم است؛ ما  نیاز است؛ اما دانش اصلی 

کالم از فلسفه هم استفاده می کنیم. در 
که فلسفه دانش اختصاصی  کنید  توجه 
فلسفه ی  فلسفه ی غرب،  نیست؛  اسالم 
هم  و…  گزیستانس  ا فلسفه ی  هگل، 
آزاد  علم  یک  فلسفه  اساسًا  هستند. 
شده  گفته  فلسفه  تعریف  در  است؛ 
به  عقلی  استدالل  با  می خواهیم  ما 
نداریم؛  دین  به  کاری  و  برسیم  واقعیت 
عقلی  بحث های  آن  از  می توانیم  نهایتًا 
کنیم.  استفاده  دین  اثبات  برای 
انجام  متکّلمین  که  است  کاری  این 
داده اند. بنابراین ما فلسفه را مطلقًا نقد 
مانند  کالم  می گوییم  بلکه  نمی کنیم؛ 
هم  نود  آید  صد  که  »چون  و  است  صد 
صحبت هایی  فلسفه  اما  ماست«.  پیش 
ما  و  است  کالم  مخالف  که  داشته  هم 
که  را قبول نداریم؛ یعنی معتقدیم  آن ها 
اما  هستند.  نقل  و  عقل  مخالف  آن ها 
که موافق عقل است  بحث هایی هم دارد 
آن ها  از  ما  ندارد؛  مخالفتی  هم  نقل  با  و 

استفاده می کنیم.
رهبری،  معظم  مقام  فرمایش  بنابراین 
فرمایشی صحیح و ضروری است؛ پایه ی 
فروع  بعد  است؛  دین  اصول  اسالم، 
بنابراین  می پردازد.  آن  به  فقه  که  دین 
خاطرم  من  که  آن گونه  ـ  ایشان  فرمایش 
کافی نیست؛ به  که فقه  هست ـ این بود 
کالم  گاهی  و  فلسفه  گاهی  علت  همین 

کاماًل درست است. می گفتند و 

در  که  خاص  نظریات  مورد  در  اما   
فرمایشی  رهبری  معظم  مقام  این جا 
ایشان  که  کنید  فرض  نداشته اند؛ 

حادث  جهان  من  نظر  به  می گفتند 
زمانی هست یا نیست و یا قدیم زمانی 
آیا  نگفتند(؛  ایشان  )فرض است؛  است 
مخالفت  یا  موافقت  ایشان  با  باید  ما 
مراجع  همگی  و  ایشان  خود  کنیم؟ 
گفته اند  رساله ها  ابتدای  در  تقلید 
نیست.  جایز  اعتقادات  در  تقلید  که 
 طبق فتوای خود مقام 

ً
بنابراین ما شرعا

که از  معظم رهبری و امام مجاز نیستیم 
کنیم و باید خودمان با  آن نظریه پیروی 
گر آن نظریه  کنیم و ا عقل و نقل بررسی 
گر درست  کنیم و ا را درست دیدیم قبول 

ندیدیم قبول نکنیم.

بحث های  در  شما  منظور  گر  ا  
بنده  است،  دیدگاهی  و  محتوایی 
فقه  در  من  گر  ا اما  بوده ام؛  امام  مقلد 
در  و  می کردم  اجتهاد  و  می رفتم  هم 
می کردم،       نگاه  را  ادله  خودم  مسأله ای، 
که  چرا  نیست؛  جایز  تقلید  هم  آن جا  در 
یعنی  کنم؛  عمل  خودم  فتوای  به  باید 
یا  ـ  تقلید  که  هستیم  مجاز  احکام  در  ما 
کنیم؛ اما در اعتقادات اصاًل مجاز  اجتهاد ـ 
منظور  گر  ا بنابراین  نیستیم.  تقلید  به 
گر امام نظریه ای  که مثاًل ا شما این است 
کالمی  در بحث های فلسفی، اعتقادی یا 
کنیم؟  داشتند، آیا ما می توانیم مخالفت 
کنیم؛  تقلید  که  نیستیم  مجاز  شرعًا  ما 
کنیم؛ ممکن  بررسی  را  ادله  و  برویم  باید 
کید  تأ کنیم.  موافقت  یا  مخالفت  است 
کالم،  و  فلسفه  بر  رهبری  معظم  مقام 
کالم  روی قضیه ی اعتقادات است. البته 
دانش اصلی است. تصور برخی این است 
فالسفه ی  زیرا  است؛  اصلی  فلسفه  که 
عقاید  آموزش  ـ  مصباح  استاد  مانند  ـ  ما 
این  ببینید  می گویند  می نویسند؛ 
است؛  نوشته  هم  کالمی  کتاب  فیلسوف 
اتفاقًا  می گوییم  ما  است.  خوب  چقدر 
آموزش  کتاب  آقای مصباح  که  در جایی 
ـ  فیلسوف  نه  و  ـ  متکلم  نوشته،  عقاید 
کالم  اسالمی  اعتقادات  در  باز هم  است. 
فلسفه  و  است  متکّفل  کالم  است؛  مهم 
به عنوان  مصباح  آقای  نیست.  متکّفل 
است؛  نوشته  عقاید  آموزش  متکلم  یک 
دینی  بحث های  که  آملی  جوادی  آقای 
ح می کند و  )در مورد حقوق زن و…( مطر

وارد مسائل دینی و شبهات می شود، در 
کالمی است. کار  حال انجام 

این جا  در  است  ممکن  حاال   
استداللشان فلسفی باشد.

متکلمان  خود  که  کردم  عرض  بله؛   
چه  می کنند؛  استفاده  فلسفه  از  هم 

اشکالی دارد؟

راجع  کلی  به طور  برخی  گاهی   
-۴۰ که  می گویند  حدیث  علوم  به  

مزاج  این ها،  فعالیت  از  پس  سال   ۳۰
حدیثی  مسائل  سمت  به  جامعه 
در  عقالنیت  کلی،  به صورت  و  می رود 
است  ممکن  و  می یابد  کاهش  جامعه 
درگیری های  و  تکفیری  تفکرات  به 
این  در  شما  نظر  شود.  ختم  اجتماعی 

زمینه چیست؟

خالق  خداوند،  که  معتقدیم  ما   
عقالنی  کاماًل  سخنانش  و  بوده  عقل 
که  است  این  هم  آن  عالمت  است. 
تعقلون؟«،  »أفال  می دهد:  تذکر  دائمًا 
کید  تأ مقدار  این  و…  تعقلون«  »لعّلکم 
که  می دهد  نشان  تعقل،  و  تفکر  بر  قرآن 
خالق  خدا  چون  است.  عقلی  ما  وحی 
را  آن  عقل  که  آورده  سخنی  است،  عقل 
گر تفکر و تأمل در وحی  بپذیرد.  بنابراین ا
گیرد، در واقع ما در حال تأمل در  صورت 
هستند.  عقالنی  که  هستیم  آموزه هایی 
است؛  همین  هم  بیت)ع(  اهل  حدیث 
این   که  کسانی  تفسیر وحی است.  چون 
می خواهند  گویا  می زنند  را  حرف ها 
بگویند سخنان قرآن و اهل بیت)ع( ضد 
بیت)ع(  اهل  و  قرآن  گر  ا لذا  است؛  عقل 
ضدعقلی  مطالب  آن  از  شوند،  ترویج 
و  حدیث گرایی  که  می شود  استخراج 
کتاب  که  حالی  در  است؛  عقل  از  دوری 
الجهل  و  العقل  کتاب  کافی،  اصول  اول 

است.
به  دارالحدیث  دوستان  اتفاق  به  بنده 
نقوی  پروفسور  بودیم.  رفته  هندوستان 
بوده  هم  ایران  و  است  معروفی  فرد  که  ـ 
و  بهشتی  شهید  مطهری،  شهید  با  و 
کتاب های  و  بوده  دوست  باهنر  شهید 
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ما معتقد به 
تفکری هستیم 

که عقل و نقل را 
با هم می بیند. 

با هم بودن نه به 
که از یک  این معنا 

نقطه تا نقطه ی 
دیگر عقل باشد 

و خدا و نبوت 
کنیم و  را اثبات 

پس از آن نقل را 
قرار دهیم؛ بلکه 
از ابتدا تا انتهای 

مسیر، عقل و نقل 
توأمان هستند. 
حتی در اثبات 

وجود خدا، قرآن 
برهان های عقلی 
ارائه می دهد؛ اما 
نه به عنوان تعّبد؛ 

بلکه به جهت 
ارائه برهان عقلی.

می گفت  ـ  نوشته اند  هم  با  را  دبیرستان 
بار  یک  آمده؛  اسالم  بار  سه  هند،  در  که 
بقعه هایی  این  که  عرفانی  گرایشات  با 
دیده اید  دیگر  جاهای  و  دهلی  در  که 
شیعه  هم  و  است  دوران  این  به  مربوط 
و هم سنی در آن بوده اند است؛ بار دیگر 
که در آن باز  کالمی  گرایشات فلسفی و  با 
موج  کنون  ا بوده اند؛  سنی  و  شیعه  هم 
به  سنی ها  که  است  حدیث  موج  سوم، 
در  ما  گر  ا نیست!  شیعه  و  آمدند  میدان 
این جا وارد شویم، ممکن است به دوری 
کردم  ایشان عرض  به  برسد. من  از عقل 
که حدیث سنی جبرگرایی و تشبیه گرایی 
جدا  معتزله  دلیل  همین  به  و  است 
و  جبر  از  نمی توانند  که  دیدند  شدند؛ 
شیعه  حدیث  اما  کنند.  حمایت  تشبیه 
و  توحید  بر  اساسش  و  تشبیه  و  جبر  رّد 
توحید  کتاب  صدوق،  شیخ  است.  عدل 
کتاب قطور است  که یک جلد  را  صدوق 
بدهد  نشان  که  جهت  این  به  نوشت  را 
عقالنی  و  توحیدی  ما  روایات  همگی  که 
است.  جبر  و  تشبیه  خالف  یعنی  است؛ 
احادیث  ما،  احادیث  اتفاقًا  بنابراین 
به  من  است.  عقل گرایی  ترویج  و  عقلی 
گر ما بتوانیم حدیثمان  که ا گفتم  ایشان 
آن  یعنی  ـ  کنیم  بیان  عقالنی  تبیین  با  را 
است  حدیث  در  که  عقلی ای  استدالل 
خلق  فی  »إّن  آیه ی  نظیر  قرآن  مانند  را 
لباب«  السموات واألرض… آلیات ألولی األ
است.  عقلی  استدالل  ـ  کنیم  استخراج 
انجام  را  کار  این  دقیقًا  دارالحدیث  در  ما 
می دهیم؛ حدیث نقل نمی کنیم؛ در واقع 
که حدیث شیعی  قصد داریم نشان دهیم 
کردند، عقالنی است.  و آن چه ائمه ترویج 
که هشام بن حکم در مناظره ی  هنگامی 

و  معروف  متکلم  ـ  عبید  بن  عمرو  با  خود 
یاران  از  و  معتزله  فرقه  بانیان  و  بزرگان  از 
پیشوای  عطا،  بن  واصل  خویشاوندان  و 
اهل اعتزال ـ یک استدالل عقلی در اثبات 
کرد، امام  کرد و او را محکوم  امامت اقامه 
کسی  چه  هشام!  ای  فرمود:  صادق)ع( 
هشام  آموخت؟  تو  به  را  استدالل  این 
گرفتم و آن را  کرد: چیزی از شما یاد  عرض 

به شکل برهان عقلی درآوردم.
است؛  اشتباه  تفکر  دو  معتقدیم  ما  اصاًل 
یکی آن که می خواهد با عقل از صفر تا صد 
که همان تفکر فلسفی محض است  برود 
است  سکوالر  تفکر  یک  معتقدیم  ما  و 
ما  فالسفه ی  و  ندارد  دین  به  کاری  که 
درست  یعنی  نکردند؛  عمل  این طور  هم 
کل مسیر را برویم و  که ما با عقل  نیست 
گر این طور  کاری به وحی نداشته باشیم. ا
که بتواند به  است و عقل این توان را دارد 
کند، خدا به چه  تنهایی همه چیز را حل 
دلیل پیامبران را فرستاده؟ تفکر دیگر هم 
که صرفًا حدیث می گوید و نقل  آن است 
ح می کند؛ این هم اشتباه است. ما  را مطر
که عقل و نقل را  معتقد به تفکری هستیم 
با هم می بیند. با هم بودن نه به این معنا 
که از یک نقطه تا نقطه ی دیگر عقل باشد 
کنیم و پس از آن  و خدا و نبوت را اثبات 
نقل را قرار دهیم؛ بلکه از ابتدا تا انتهای 
مسیر، عقل و نقل توأمان هستند. حتی 
برهان های  قرآن  خدا،  وجود  اثبات  در 
عقلی ارائه می دهد؛ اما نه به عنوان تعّبد؛ 
بلکه به جهت ارائه برهان عقلی؛ چنان که 
متوجه  تا  می کنیم  مراجعه  ارسطو  به 
است.  داده  ارائه  برهانی  چه  شویم 
که عقل و وحی باید  بنابراین ما معتقدیم 
به عنوان  که  کزی  مرا در  و  باشند  باهم 

در  حدیث  تخصصی  کز  مرا
اساس  باید  هستند،  کردن  کار  حال 

از  مردم  باشد،  این گونه  گر  ا باشد.  این 
دو جهت مطالب ما را خواهند پذیرفت؛ 
هم از جهت این که با عقلشان هماهنگ 
است و هم از جهت اینکه قرآن و روایت را 
قبول دارند. به تعبیر امیرالمؤمنین)ع( در 
پیامبران  البالغه: »خداوند سبحان  نهج 
عقول  پنهان  گنجینه های  تا  فرستاد  را 
نیاید،  وحی  گر  ا یعنی  برانگیزانند«؛  را 
ما  عقل  در  که  چیزهایی  آن  به  اصاًل  ما 
هست، توجه پیدا نمی کنیم. ما هنگامی 
می کنیم،  بررسی  را  ارسطو  سخنان  که 
که چه مقدار سخنان ضد عقل  می بینیم 
را در تابش نور  که خود  در آن هست. ما 
بیان های عقلی وحی  و  قرار دادیم  وحی 
را دیدیم، دیگر برایمان حرف های ارسطو 
پیش پاافتاده  خیلی  عقلی بودن  نظر  از 
این جا  می کنیم  مشاهده  که  چرا است؛ 
آن جا  به  نسبت  را  عقل  از  باالتری  افق 
از  بسیاری  بنابراین  می دهد.  نشان 
بلکه  نیستند؛  تعّبد ی  روایی،  بحث های 
با  ما  عقلی اند.  بیان  و  عقل  عصاره ی 
را  عقلی گرایی  باید  حدیث گرایی  ترویج 
کتاب اصول  که ما  ترویج دهیم؛ هنگامی 
کتاب العقل  کافی را ترویج می کنیم، یعنی 

را ترویج می کنیم.

حوزه،  در  کالم  علم  وضعیت   
چگونه است؟

ـ  عقلی  دانش های  کلی،  به طور   
فقه  به  نسبت  ـ  کالم  و  فلسفه  هردوی 
فلسفه  بین  در  ندارند؛  خوبی  وضعیت 
ندارد.  خوبی  وضعیت  کالم  هم،  کالم  و 
مقدار  همان  که  است  این  ما  انتظار 
کالم هم  که به فقه می کنیم، به  توجهی 
که از  داشته باشیم. فلسفه دانشی است 
بیرون آمده است و ما از مطالب خوب آن 
هم  رشد  را  آن  البته  و  می کنیم  استفاده 
می دهیم و مکتب های فلسفی جدیدی 
هم تأسیس می کنیم و هیچ اشکالی هم 
از  و  است  اصلی  دانش  کالم  اما  ندارد؛ 

فلسفه هم استفاده می کند.
حوزه  در  باید  کالم  دانش  معتقدیم   ما 
که  باشد؛ در حالی  را داشته  اول  جایگاه 
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ندارد و جنبی است. سال 
ج  گذشته در حوزه ششصد درس خار
فقه و اصول بود، دروس  سطح )رسائل، 
چند  حدودًا  که  و…(  کفایه  مکاسب، 
که شاید پنجاه درس  هزار بود؛ در حالی 
کالم هم حدود پنج  فلسفه داشتیم و در 
طلبه ها  برای  درس ها  این  درس!   ده  تا 
می شوند؛  محسوب  جنبی  درس های 
مورد  در  برخی  نیستند.  جنبی  آن که  با 
که در این دروس برای حوزه  کتاب هایی 
ما  است!  سخت  می گویند  شد،  نوشته 
سخت  این ها  می گویید  چطور  می گوییم 
با  مقایسه  قابل  اصاًل  این ها  است؟ 
کتاب های فقه و اصول نیست. می گویند 
اصلی  درسی  کتاب های  اصول  و  فقه 
و…  ضمیرها  روی  ساعت ها  ما  و  است 
وقت  این ها  برای  اما  می گذاریم؛  وقت 
که سریع  نداریم؛ باید چیز ساده ای باشد 
درس  می خواهند  برویم!  و  بگذرانیم 
خوبی  کتاب  گر  ا باشد.  کم  و  ساده  کالم 
آن  تدریس  فرصت  شود،  نوشته  هم 
که درس  نیست؛ استاد ندارد؛ استادانی 
می دهند، استادان فقه و اصول هستند 
که می گویند حاال این را هم درس بدهیم. 
کالم سؤال  از برخی اساتید  در جلسه ای 
کالم  غ التحصیل  کردم چند نفر از شما فار
از بین 40-30 نفر 4-3 نفر هم  هستید؟ 
گفتیم  ما  آن ها می گفتند  بیشتر  نبودند! 

کتاب چه هست و… . حاال ببینیم این 

جای  کالم،  تخصصی  مرکز  از  غیر   
زمینه  این  در  که  داریم  هم  دیگری 

کند؟ کار  تخصصی 

 من فکر می کنم در حوزه حدود پنج 
مرکز باشد.

 یعنی وابسته به حوزه؟

 بله یک مرکز خود ما داریم که سطح 3 
که متعلق  کالم  است. یکی شیعه شناسی 
به آیت اهلل مکارم است و شعبه هایی هم 
در بعضی شهرها دارد و دیگری مهدویت.

 مرکز امامت هم هست.

با  هم  ریاستش  است،  درست  بله   

آیات  حضرات  است.  میالنی  آیت اهلل 
کالمی  کز  وحید و سبحانی هم هرکدام مرا
گرایش  مانند نقد وهابیت،  دارند با چند 
که  هم  ما  مرکز   . و…  مسیحیت  بهائیت، 
است.  نصوص  گرایش  با  اسالمی  کالم 
به  اما  مرکز در ذهن من است.  این چند 
کم  تعدادشان  برجسته   اساتید  نظرم 
خمینی  امام  مؤسسه ی  در  البته  است. 
و  المصطفی  جامعة  و  دارالحدیث  و 
را  کالم  رشته ی  هم  قم  دانشگاه های 

داریم.

 دانشگاه ادیان هم هست.

 بله؛ و نیز در دانشگاه تهران ـ پردیس 
امامیه  کالم  رشته ی  بنده  خود  ـ  فارابی 
و هم  ارشد  کردم؛ هم در مقطع  ایجاد  را 
نیست  این طور  پس  دکتری.  مقطع  در 
اما  باشد؛  نگرفته  صورت  کاری  هیچ  که 
دامنه ی آن نسبت به نیازها و نسبت به 
بنده،  به نظر  است.  محدود  خیلی  فقه 
کالم باید تقویت شود. فلسفه هم در جای 
از مباحث  خود محترم است و متکلمان 
ما  می کنند.  استفاده  هم  فالسفه  خوب 
آن  تنها  نمی کنیم؛  مطلق  نفی  را  فلسفه 
مواردی را رد می کنیم که با کالم در تعارض 
معتقدیم  که  علیت  ضرورت  مثل  است؛ 
و  علّیت  اصل  نه  می انجامد؛  جبر  به 
استدالل هایی  با  یا  را.  عقلی  اصول  دیگر 
مشکلی  می آورند  روحانی  معاد  برای  که 
که مربوط  نداریم؛ اما به آن قسمت هایی 
با  انتقاد داریم و  به معاد جسمانی است 
این  کسی  گر  ا حاال  ندارد.  سازگاری  کالم 
توان را داشته باشد یک فلسفه ای ایجاد 
نداشته  را  کالم  با  تعارض ها  این  که  کند 

باشد، ما استقبال می کنیم.

ترویج  خروجی  معتقدند  برخی   
نظر  است؛  انقالبی  غیر  حوزه  حدیث، 

شما در این باره چیست؟

حوزه ی  به  حتی  من  نظر  به  خیر؛   
به  انقالب  چون  می کند؛  کمک  انقالبی 
معنای  به  اسالم  و  است  اسالم  معنای 
قرآن و حدیث در کنار عقل است. بنابراین 
تقویت  را  حدیث  و  قرآن  که  حرکتی  هر 

چرا  است.  کرده  تقویت  را  اسالم  کند، 
قرآن  و  اسالم  علیه  این قدر  ما  دشمنان 
چون  می کنند؟  ایجاد  شبهه  حدیث  و 
انقالب ما اسالم است و  پایه ی  می دانند 
انقالب تضعیف  گر اسالم تضعیف شود،  ا
شده و این نظام از هم می پاشد. عده ای 
کنون مخالف نظام هستند و به  که ا هم 
دشمنی  اسالم  با  می کنند،  حمله  اسالم 
است؛  نظام  با  دشمنی شان  ندارند؛ 
ضربه  نظام  به  بخواهند  گر  ا می بینند 
بزنند، باید به اسالم ضربه بزنند. بنابراین 
در  حدیثی  و  قرآنی  و  کالمی  فعالیت های 
و  می کند  تقویت  را  نظام  پایه های  واقع 
گر این تقویت نباشد، در درازمدت  اتفاقًا ا

شکست خواهیم خورد.
تولید  را  اسالمی  انسانی  علوم  ما  گر  ا
تمدن  نمی توانیم  درازمدت  در  نکنیم، 
اقتصاد  مثاًل  کنیم.  درست  را  اسالمی 
که بر پایه ی  اسالمی؛ به معنای اقتصادی 
نتوانیم  ما  گر  ا است.  حدیث  و  قرآن 
انقالب  کنیم،  حل  را  ربا  و  بانک  مشکل 
ما شکست می خورد. بنابراین ما چاره ای 
که  کالم و پایه های آن ها  جز تقویت فقه و 
قرآن، حدیث و البته عقل است، نداریم. 
حوزه ی  تقویت  راستای  در  این ها  لذا 
معناست؟  چه  به  انقالب  است.  انقالبی 
به معنای  انقالب  می کنند  فکر  برخی 
انقالب  درحالی که  است؛  دادن  شعار 
را  انقالبی  شعارهای  آن  ما  آن که  یعنی 
 22 در  ما  کنیم.  اجرا  عمل  عرصه ی  در 
که شعار بدهیم؛ اما  بهمن وظیفه داریم 
حوزه،  استاد  دانشگاه،  استاد  مقام  در 
محقق یا پژوهشگر، باید آن شعارها را در 
کنیم. ما چه زمانی  تئوریزه  سطح علمی 
کنیم؟  مبارزه  امریکا  علیه  می توانیم 
که بتوانیم پایه های تمدنی مان  هنگامی 
کنیم و الگویی عملی از اسالم در  را تقویت 
کالم، اعتقادات و فقه  اقتصاد، سیاست، 
کنیم و پاسخگوی مسائل مختلف  عرضه 
کار را در عرصه ی علم  گر این  روز باشیم. ا
انجام دادیم، پایه های نظام تقویت و آن 

شعارها به عینیت تبدیل خواهد شد.

اختیار  در  که  فرصتی  از  تشکر  با 
مباحثات قرار دادید
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علمیه ی  حوزه ی  در  شما  نظر  به   
اعتباری  و  جایگاه  چه  فلسفه  کنونی، 

دارد؟

دانش های  اصیل ترین  از  یکی   
و  معارف  تببین  عهده دار  که  اسالمی 
حقایقی  کاونده  وا و  است  اسالمی  حکم 
سنت  و  کتاب  از  که  می شود  محسوب 
فالسفه  و  است  فلسفه  دانش  آمده، 
فلسفه  دانش  نیتی  چنین  با  نیز  اسالمی 

را بنیان نهادند.
آزاد  و  است  آزادی  دانش  فلسفه  گرچه 
به  که  این  از  بعد  ولی  می شود،  متولد 
سمت پذیرش مبدائی برای نظام هستی 
به  فلسفه  جهت گیری  کرده،  حرکت 
است  الهی  و  توحیدی  مباحث  سمت 
اندیشه ای  چنین  با  اسالمی،  فالسفه  و 
هم  بعد  و  فارابی  جناب  دوران  از  را  آن 
کنون استمرار بخشیده اند. اما  ابن سینا تا
کنونی، به برکت نظام و انقالب  در دوران 
را  خودش  راه  مسائل  این گونه  اسالمی 
که  می رود  انتظار  اما  است؛  کرده  پیدا 

اساسی  و  اصلی  علوم  از  که  ـ  علم  این  به 
که  دانشی  به عنوان  و  می شود  محسوب 
که اهل بیت برای  کاونده معارفی است  وا
داده  الزم  بهای  ـ  آورده اند  بشری  جامعه 

شود.
باید  شما  سؤال  به  پاسخ  در  مشخصًا 
این  از  بیش  می رفت  انتظار  که  بگویم 
از  که  معارفی  و  علوم  و  فلسفه  دانش  به 
رسیده  ارث  به  ما  به  اسالمی  حکمای 
بیش تری  اهتمام  و  اشتیاق  با  است، 
بخواهیم  گر  ا شود.  پرداخته  حوزه ها  در 
و  حقیقی  علوم  بین  کنیم  مقایسه ای 
بسیار  نسبتشان  که  می بینیم  اعتباری، 
متفاوت است؛ یعنی مباحث مطروحه در 
کالم و عرفان و فلسفه  علوم عقلی ـ یعنی 
به فقه و اصول  ـ نسبت  و تفسیر اسالمی 
که القل  کم رونق است. توقع است  بسیار 
یک دیگر  هم طراز  و  هم سطح  علوم،  این 
علوم  به  که  میزان  همان  به  و  باشند 
اعتباری و دانش های اصیل اسالمی مثل 
علوم  به  می شود  پرداخته  اصول  و  فقه 
که  درس هایی  شود.  اهتمام  نیز  عقلی 

دارد،  وجود  حوزه  در  امروزه 
که منتشر می شود،  و مقاالتی  مجالت 

برگزار شده در حوزه،  نشست های علمی 
همه و همه، نشان دهنده ی این تفاوت 
و  عقلی  علوم  بین  زیاد  نسبتًا  اختالف  و 

فلسفه اسالمی با سایر علوم است.
از  بتواند  علمیه  حوزه  این که  راه کار 
شود  ج  خار کردید،  تشریح  که  وضعیتی 
به خصوص  ـ  بین طالب  را  علوم عقلی  و 
دهد،  بیش تری  رواج  ـ  جوان  طالب 

چیست؟
ابتدا باید القائات ناصواب و سخنان تیزی 
که احیانًا در جهت دفع و طرد علوم عقلی 
ح می شود و ذائقه  و فلسفه اسالمی مطر
را  را نفی می کند  طالب و جویندگان علم 
کردن  توصیف  غیرکارآمد  گذاشت.  کنار 
متولیان  و  مسئولین  زبان  از  علوم  این 
به  عالقمندان  ذائفه  می تواند  حوزه، 
قرار  تأثیر  تحت  را  علوم  این  گیری  فرا
به خصوص  ـ  همگان  باید  لذا  دهد. 
را  حوزه  فضای  ـ  حوزه  دست اندرکاران 
که شرایط مناسبی  کنند  به گونه ای آماده 

درست نیست 
که بگوییم 
فلسفه ما را از 
اهل بیت دور 
می کند

حجت االسالم والمسلمین مرتضی 
جوادی آملی

»علی  طهران  حکیم  ملی  همایش  برگزاری  دست اندرکاران  و  اسالمی  حکمت  عالی  مجمع  هیئت مدیره ی  و  مؤسس  هیئت  اعضای  اخیرًا 
ح فرمودند.  کردند و ایشان نیز در این دیدار بیانات مهمی را درباره ی فلسفه در حوزه ی علمیه مطر مدرس زنوزی«، با رهبر انقالب دیدار 
حجت االسالم والمسلمین مرتضی جوادی آملی نیز در این دیدار حضور داشت. از وی درباره این دیدار و جایگاه فلسفه در حوزه علمیه و 

کوتاه را در ادامه بخوانید. کردم. متن این مصاحبه  راه کارهای پیشرفت آن، سؤال 
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علوم  این  گیری  فرا برای 
احساس  این  کاماًل  االن  شود.  پیدا 
که طالب، احساس امنیت برای  هست 
روشن  به صورت  فلسفه  علم  گیری  فرا
که به برکت  گرچه باز تکرار می کنم  ندارند؛ 
مناسبی  بسیار  فضای  کنون  تا انقالب، 
طوری  فضا  گاهی  باز  اما  شده؛  ایجاد 
که موجب تالطم ذهنی و روحی  می شود 
و  تألیف  کاهش  و  علوم  این  پژوهندگان 

تدریس در این رابطه می شود.

در  علمیه  حوزه  اساتید  نقش   
گسترش فلسفه  کاهش موانع  راستای 

اسالمی چیست؟

تالش های  اساتید  برخی  انصافًا   
این  ترویج  و  توسعه  راستای  در  خوبی 
از  توجهی  قابل  بخش  اما  دارند؛  علوم 
اجتماعی،  مسائل  به خاطر  اساتید، 
به  را  الزم  اهتمام  آن،  نظایر  و  معیشتی 
این توقع وجود  و  علوم عقلی نمی دهند 
در  می توانند  که  عالقه مندانی  که  دارد 
مصنف  مؤلف،  محقق،  علوم،  این  سایه 
و  آمده  میدان  به  باشند،  نظر  صاحب  و 
کشور  کنند تا چراغ فلسفه در این  کمک 
پرفروغ تر و درخشان تر باشد. ما هیچ وقت 
نمی توانیم با شرق و غرب سخن بگوییم، 
مگر این که به علوم عقلی مسلح باشیم. 
از  متأثر  به شدت  عرب،  جهان  امروزه 
مسلح  و  مجهز  و  شده  غربی  حرکت های 
وا  غرب،  مقابل  در  را  خودش  و  نیست 
اعتقادات  با  نمی توان  چون  می دهد؛ 
کالم  سطحی و بدون تسلط به فلسفه و 
هجمه های  درمقابل  اسالمی،  اصیل 
لذا  کرد.  مقاومت  غربی ها  سنگین 
می بینیم بسیاری از مجامع علمی عربی، 
و حتی  غربی ها هستند  پذیرای سخنان 
شکل  به  را  آن ها  سخنان  متأسفانه 
ارائه  اسالمی  قالب های  در  و  دیگری 
باید حوزه ها  کنونی،  می کنند. در دنیای 
هجمه های  بتوان  تا  کرد  مجهزتر  را 
نمود.  خنثی  را  غرب  و  شرق  فلسفی 
که  دشمنی هایی  از   عمده ای  قسمت 
کشور ما می شود، مربوط به مسائل  علیه 
فکری و فرهنگی است و همین مسائل، 
تبدیل به لغزش گاه هایی برای جوان ها و 

باید  لذا  می شود.  کشورمان  روشنفکران 
باتقویت علوم عقلی، سپر دفاعی و امنیت 
کنیم. فکری و فرهنگی را درجامعه ایجاد 

اخیرشان  فرمایشات  در  انقالب  رهبر 
دلسوز  اساتید  از  عده ای  که  فرمودند 
زیاد  قم  در  را  فلسفه  درس های  حوزه، 
می دانند. شما فکر می کنید منشأ اشکال 

این اساتید، چیست؟
نگرانی،  این  که  گفت  بتوان  چه  بسا 
زمان،  دیر  از  نیست.  به جا  چندان 
کتاب های فلسفی  القائات نادرستی علیه 
می شد.  ایجاد  اذهان  در  عقلی  عرفان  و 
برخی تصور می کنند احیانًا آن چه درکتب 
درمقابل  معاذاهلل  دارد  وجود  فلسفی 
درحالی که  است؛  سنت  و  کتاب  ظواهر 
این  تبیین  عهده دار  فلسفه  دانش  واقعًا 
بین  تفاوتی  هیچ  است.  احکام  و  معارف 
صاحب  آخوند  و  انصاری  شیخ  مرحوم 
نیست؛  مالصدار  و  الرئیس  شیخ  با  کفایه 
که آن ها تالش می کنند احکام  همان طور 
بیابند، این ها هم تالش می کنند  را  الهی 
تا معارف و حکم را بیابند. این که عده ای 
کتاب های  کسی سراغ  گر  که ا القا می کنند 
فلسفی برود، معاذاهلل از درخانه اهل بیت 
حکمایی  نیست.  صحیح  می شود،  جدا 
و  کرده  ایجاد  را  دانش ها  این گونه  که 
توسعه بخشیدند، خود از متضرعان درگاه 
توانسته اند  و  هستند  و  بوده  اهل بیت 
واصله  فرمایشات  علوم،  این  وسیله  به 
پندار  این  لذا  کنند.  تبیین  را  اهل بیت  از 
که دانش فلسفه وعرفان اصیل  ناصواب 
کتاب  از  را  طالب  است  ممکن  اسالمی 
ندارد.  منطقی  وجه  کند،  دور  سنت  و 
و  شبهات  القای  برای  افراد،  از  برخی 
ناصوابی، سراغ استخراج  چنین سخنان 
واضح  حالی که  در  می روند؛  متشابهات 
متشابهاتی  بعضًا  علمی  هر  در  که  است 
که  این نیست  وجود دارد؛ ولی معنایش 
که عهده دار  ما به علم فلسفه و علم عرفان 
عقلی اند،  مسایل  تبیین  سنگین  رسالت 
که  نگرانی  این  باشیم.  نداشته  توجه 
از ناحیه این دلسوزان  احیانًا رهبری هم 
پنداشت  خاطر  به  صرفًا  داشتند،  اظهار 
که متأسفانه در  توهمی است  و  ناصواب 

این فضا وجود دارد.

و  حوزویان  از  اشخاصی  نظر  گر  ا  
دلسوزانه  به صورت  ـ  حوزوی  عالمان 
نظر  با  ـ  سیاسی  نه  و  کارشناسی  و 
فلسفی  مسائل  مورد  در  انقالب  رهبر 
گسترش  همین  مثل  ـ  آن  به  مربوط  و 
علمیه  حوزه  در  فلسفه  کالس های 
خود  نظر  ابراز  از  باید  نباشد،  موافق  ـ 

منصرف و یا منع شوند؟

آزاد،  علمیه  حوزه  یک  وجود  با   
و  حل   و  پاالیش  مسائل،  این  تمام 
و  اشتباهات  احیانًا  گر  ا و  می شود  فصل 
داشته  وجود  دانش  یک  در  لغزش هایی 
همان  محققان  و  علما  توسط  باشد، 
فکر  ما  می شود.  زده  کنار  به  دانش، 
که با یک نگاه امنیتی و نظامی  می کنیم 
بسازیم  را  دانش ها  می توانیم  سیاسی  یا 
یا جهت بدهیم. نهاد قدرت و نهادهای 
حرکت های  می توانند  امنیتی  و  سیاسی 
هرگز  این،  اما  باشند؛  داشته  اجتمای 
نمی شود.  علمی  حرکت های  شامل 
می سازد؛  را  علم  که  نیست  قدرت  این 
بلکه علم، بر اساس ذات خودش رشد و 
توسعه پیدا می کند. متأسفانه یک چنین 
آزاردهنده  و  دارد  وجود  درکشور  نگاهی 
وجود  القائات  برخی  سو،  دیگر  از  است. 
و  سنت  درمقابل  عقلی  علوم  که  دارد 
باید  است.  وحیانی  دانش های  و  کتاب 
کنیم به  بزرگان علوم عقلی و آن ها  اعتماد 
را هم چون بزرگان فقه بدانیم. همان طور 
که احیانًا لغزشی ممکن است برای بزرگان 
فقه و اصول به وجود بیاید، ممکن است 
اسالمی  حکمای  کلمات  در  متشابهاتی 
علم،  پاالیش دهنده  بهترین  ولی  باشد؛ 
و  پیشرفت  روند  نباید  هستند.  عالمان 
در  اسالمی،  عقلی  اصیل  علوم  حرکت 
اصاًل  علم،  درفضای  شود.  کند  حوزه ها 
دلسوزی معنا ندارد؛ در فضای علم، فقط 
پاسخ  و  ابهام  و  اشکال  و  سؤال  و  انتقاد  
است  ساری  و  جاری  که  است  جواب  و 
در  نقشی  امور،  این گونه  در  دلسوزی  و 
نخواهد  علم  اصالح  و  توسعه  و  پیشرفت 

داشت و حتی ایجاد مانع هم می کند.
که  فرمودند  سخنانشان  در  انقالب  رهبر 
غربی ها در زمینه تبلیغات از ما قوی ترند؛ 
فلسفه  صدای  این که  برای  شما  نظر  به 
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علمیه،  حوزه  شود،  رساتر  نیز  اسالمی 
اسالمی  حکمت  عالی  مجمع  اساتید، 
باید  اقداماتی  چه  حوزه  عالی  شورای  و 

انجام دهند؟
این  در  که  نهادهایی  عمده ترین  از  یکی 
رابطه می تواند نقش آفرین باشد، شورای 
حوزه  فضای  متولی  که  است  حوزه  عالی 
که  می رود  انتظار  است.  حوزوی  علوم  و 
را نسبت  اهتمام  این  عالی حوزه  شورای 
سطح  در  حداقل  عقلی،  علوم  دانش  به 
علوم اعتباری داشته باشند و فضا را برای 
ترویج  بر  هم  رهبری  که  ـ  علوم  این گونه 
ایجاد  ـ  داشته اند  اصرار  همواره  آن ها 
گفت قوانین، مقرارات  کنند. شاید بتوان 
علوم  درباره  کنون  ا که  آیین نامه هایی  و 
کافی نیست و ضعیف  عقلی وجود دارد، 
گفتید  که  همان طور  است.  ناقص  و 
که  آمده  معنا  این  غربی ها  دراندیشه 
تقویت  عقلی  علوم  را  جامعه  بنیان های 
علومی  ناحیه  از  عقالنیت،  و  می کند 
عقلی  تفکر  با  علوم  این  که  می شود  زاده 
می تواند  که  عقالنیتی  است.  سازگارتر 
دانش ها را وابکاود و جامعه را نیز به سوی 

همین  دهد،  سوق  شایسته  عقالنیت 
مثل  نهادها  از  برخی  است.  عقلی  علوم 
کوشیدند  حق  به  حکمت،  عالی  مجمع 
قابل  بخش  به  حکمت،  چراغ  امروزه  و 
توجهی از تالش های مجمع عالی حکمت 
که تالش ها،  روشن است؛ ولی الزم است 

بیش تر شود.

 در پایان، ارزیابی خود را از دیداری 
بیان  داشتید،  انقالب  رهبر  با  که  

فرمایید.

این دیدار سه بخش داشت؛ بخش   
فعالیت های  از  گزارش  ارائه  شامل  اول، 
مجمع عالی حکمت، در خدمت رهبری 
برای  رهنمودهایی  نیز  ایشان  و  بود  عزیز 
داشتند.  اسالمی  عقالنی  علوم  تقویت 
حکیم  همایش  به  مربوط  بعدی  بخش 
و  تهران  در  جلسه  یک  که  بود  تهران 
در  رهبری  شد.  برگزار  قم  در  جلسه  یک 
داشتند  این  به  اهتمام  فرمایشات شان 
در  و  بوده  حکمت  شهر  تهران،  که 
و  است  داشته  فروانی  حکمای  گذشته، 
کردند از پدر مرحوم مال علی زنوزی  یادی 

مالعلی  که  ـ  زنوزی  عبداهلل  ـ 
گرد و فرزند ایشان بوده است و این  شا

می تواند در آینده موجب تقویت حکمت 
سوم  بخش  باشد.  تهران  بزرگ  شهر  در 
کید  که بسیار مهم و اساسی بود، تأ دیدار 
ایشان بر فلسفه ورزی و اهتمام به تقویت 
هرسه  بود.  قم  علمیه  درحوزه  فلسفه 
مورد  باید  برکت،  با  دیدار  این  از  بخش 
کنیم  توجه  باید  باشد.  همگان  توجه 
و  علوم  همین  توسط  را  عقالنیت  تا  که 
جامعه  در  محققان  و  گردان  شا همین 
و  بداخالقی ها  از  متأثر  نکنیم،  مستقر 
و مسائل  بدعهدی ها در عرصه سیاست 
بنده  بود.  خواهیم  تربیت  و  اخالق 
حرکت های  از  زیادی  بخش  معتقدم 
اخالقی،  و  اجتماعی  سیاسی  ناصواب 
و  فلسفه  دانش  به  بی توجهی  مرهون 
که  کنیم  توجه  باید  است.  عقلی  علوم 
مثل  انسان هایی  عقلی  علوم  همین 
شهید مطهری شهید مفتح را می سازد و 
که سازندگان جامعه انسانی  این افرادند 

و اسالمی هستند.
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برخی معتقدند فلسفه صدرایی در حوزه 
جریان های  و  است  افول  به  رو  علمیه 
رویکرد  با  غرب  فلسفه  و  حدیثی  کالمی 
کرده اند؛ نظر شما  انتقادی آن را تضیعف 

چیست؟
فلسفه از لحاظ شیوع رو به افول نیست؛ 
و  می نویسند  رساله  امروز  که  این قدر 
مدرک دکتری حکمت متعالی می گیرند و 
تدریس می شود در دانشگاه ها، هیچ وقت 
به  رو  جهت  این  از  پس  نداشته.  سابقه 
از  منظورتان  گر  ا آری؛  اما  نیست.  افول 
فیلسوفی  که  است  این  روبه افول بودن 
باشد  داشته  مالصدرا  از  عمیق  فهم  که 
ـ  طباطبایی  آقای  مثل  ـ  نظر  صاحب  و 
کم تر خواهیم داشت،  این پس  از  باشد، 
بله چنین است. البته علتش این نیست 
که امروزه فیلسوفان در انزوا به سر می برند 
این که  یا  نمی شود  اعتنا  آن ها  به  یا 
تکفیرشان می کنند؛ همه ی این ها سابقًا 
روشی  و  سبک  علت،  بلکه  است؛  بوده 
که در حوزه و مؤسسات اقماری آن  است 
روش  این  است؛  شده  مسلط  فلسفه  بر 
که درس ها در قالب واحد و ترم و مدرک 
ارائه  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  رسمی 
قناعت  روش  این  به  کسی  گر  ا می شود. 
شد.  نخواهد  فیلسوف  هیچ وقت  کند، 

که  نوشته ام  کتاب هایم  مقدمه  در  من 
فلسفه  از  کاریکاتوری  آینده  در  چه بسا 
این  به  و  شد  خواهد  ارائه  مالصدرا 
بزرگ  بینی اش  که  بگیرند  ایراد  کاریکاتور 
اما  ؛  و…  دارد  اشکال  لب هایش  است، 
این حکمت متعالیه نیست؛ این توهمی 
دانشجویی  متعالیه.  حکمت  از   است 
می گفت استاِد روش تحقیق ما گفته است 
همین  ؛  و…  کشیده  حشیش  مالصدرا 
استاد در دوره بعد حکمت متعالیه درس 
داده بود. از چنین تدریسی چه انتظاری 
گسترده  واقعًا  متعالیه  حکمت  دارید؟ 
است و ممکن نیست در چند واحد بتوان 
کتاب  خیلی  غربی ها  کرد.  منتقل  را  آن 
از  خیلی  آن ها  دانشگاه  هم چنین  دارند. 
درس  استاد  وقتی  می کشد.  کار  دانشجو 
کتاب  بیست  دانشجو  شاید  می دهد 

اطراف آن بحث را ببیند.
اجرای  هم  مقاله  نوشتن  ما  کشور  در 
دکترا  مدرک  است.  غرب  از  کاریکاتوری 
باید  امروزه  که  است  شده  زیاد  این قدر 
نداشته  دکترا  که  گشت  کسی  دنبال 
کرده است. قباًل  کار را خراب  باشد. این ها 
می دیدیم یکی رشته اش فقه بود و فقط 
که با  یک منظومه خوانده بود؛ اما وقتی 
فعلی  متعالیه  فلسفه  و  حکمت  دکترای 

سوادتر  با  می بینیم  می کنیم  مقایسه اش 
از این ها بود؛ چون او واقعًا خوب خوانده 
فهمیدن  انگیزه  هم  انگیزه اش  و  بود 
بگیرد  این که صرفًا دکترا  نه  بود؛  حقیقت 
مسائل  این  شود.  بند  دستم  بگوید  و 
و  کرده  ضعیف  را  حوزه  کرد؛  خراب  را  کار 
کرد؛ مگر  بیش از این هم ضعیف خواهد 
به  جدی  توجه  حوزه  سردمداران  آن که 
این مسأله بکنند؛ بیایند و به روش های 
قبل برگردند. نمی گویم عین سابق شود؛ 
اما باید آن چه بود اصالح می شد؛ نه آن که 
آن هم  دهیم؛  تغییر  کاًل  را  آموزشی  نظام 
جواب  دانشگاه  در  می گویند  که  نظامی 
در  بیاوریم!  حوزه  به  را  آن  نمی دهد؛ 
کار می کردند،  که خوب  دانشگاه آن هایی 
یک  واحد  سه  گر  ا می کردند؛  کار  طلبگی 
آن  واحد  ده  کنارش  می گرفت،  را  درس 
کار می کرد؛ این می شد باسواد و  درس را 

نخبه.
نتیجه ی  در  طباطبایی،  عالمه  امثال  آیا 
استثنا  یا  آمده اند  پدید  حوزه  روش 

بوده اند؟
موقعیتش  طباطبایی  آقای  اصاًل؛  نه؛ 
مهدی  آمیرزا  مگر  شد.  مشهور  که  بود 
طباطبایی  آقای  نبود؟  ایرانی  آشتیانی 
به خاطر موقعیتش در تفسیر و هم چنین 

با روش های 
آموزش امروزی 
کسی فیلسوف 
نخواهد شد

استاد عبدالرسول عبودیت

کتاب های  عبدالرسول عبودیت از اساتید و پژوهش گران حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی است. 
کلی حکمت متعالیه«، »درآمدی به نظام حکمت صدرائی« و »حکمت صدرایی به روایت عالمه طباطبایی« از جمله آثار اوست.  »خطوط 
کردم. او چندان به آموزش فلسفه در حوزه و دانشگاه خوش بین نیست و سبک  گفت وگو  با او درباره وضعیت آموزش فلسفه در حوزه علمیه 

جدید آموزشی در حوزه را در راستای تضعیف فلسفه اسالمی می داند.
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شد؛  ح  مطر داشت  که  گرد پروری ای  شا
که  گفته ام  بارها  بنده  نبود.  ستاره  وگرنه 
حوزه زمان آیت اهلل بروجردی سه تا چهار 
هزار طلبته داشته و از این تعداد دویست 
که  معنا  این  به  نه  بوده اند؛  نخبه   طلبه 
که واقعًا  نابغه بوده اند؛ بلکه به این معنا 
کار می کرده اند. آقایان مطهری، جوادی، 
مراجع  همه ی  گلپایگانی،  خمینی،  امام 
هستند.  دوره  آن  طلبه  همه   و…   فعلی 
اآلن حوزه بیش از پنجاه هزار طلبه دارد؛ 
خروجی  سطح  این  در  طلبه ی  پنجاه  آیا 

دارد؟
قم  در  طلبه  هزار  هشتاد وشش  حدود 

مستقر هستند.
رفته  بین  از  چیزی  میان  این  در  پس 
است. انگیزه ها آن وقت مادی نبوده؛ اما 
اآلن مادی شده. به جای این که جمعیت 
ارتقا  را  کیفیت  باید  کنیم،  زیاد  را  حوزه 
کاری به ستاره و نخبه ندارد. آقای  دهیم. 
طباطبایی نابغه نبوده؛ یک انسان عادی 
که استعداد خوبی هم داشته؛ ولی  بوده 
نابغه ای مثل ابن سینا یا مالصدرا نبوده. 
آقای مطهری نابغه نبوده؛ اما تدریس اش 
حاال  داشته.  تسلطی  چه  که  ببینید  را 
تعداد  بلکه  ندارد؛  وجود  مسائل  این 

پایین  کیفیت  و  یافته  افزایش  واحدها 
به  را  دانشگاه  یوغ  وقتی  است.  آمده 
ضعیف  را  حوزه  انداختیم،  حوزه  گردن 
که به روش قدیمی  کسانی  کردیم. امروزه 
آقای  مثل  موفق اند؛  کرده اند  کار  حوزه 
که دنبال دکتری نرفت؛ اما در  یزدان پناه 
حوزه  روش  به  چون  است؛  موفق  کارش 

کرده است. کار 
تدریس  حوزه  در  شما  این که  به  توجه  با 
به  هستید،  مرتبط  طلبه ها  با  و  دارید 

طلبه های فعلی امید دارید؟
که  دارند  وجود  کمی  تعداد  همیشه   
موتور  و  هستند  عالقه مند   خودشان 
کاری به  تحقیق در آن ها روشن می شود؛ 
می روند؛  تحقیق  دنبال  و  ندارند  مدرک 
اما  می کنند.  پیشرفت  همیشه  این ها 
را  کتاب ها  کسی  و  شده  بسته  راه  اآلن 
همیشه  حال  این  با  نمی خواند.  خوب 
که خودشان اهل تحقیق  کسانی  هستند 

و مطالعه هستند.
و  تحقیق  اهل  که  هستند  کسانی 
و  اسالمی  فلسفه  سراغ  و  مطالعه اند 
جذب  اما  رفته اند؛  غرب  فلسفه ی 
فلسفه ی غرب شده اند. حرف آن ها این 
که فلسفه اسالمی چه چیزی برای  است 

چه  زندگی  در  یعنی  دارد؟  ما 
کمکی می کند؟

یعنی آن ها در فیلمشان، سینمای شان و 
همه چیزشان تأثیر می گذارد؟

به هرحال تنها مسأله شان ماوراء نیست.
و  کردند  شروع  قبل  سال ها  از  این ها 
کاری  تازه  ما  دارند.  را  موارد  این  کنون  ا
را  کرده اند  شروع  پیش  صدسال  آنها  که 
این  به  کارهای فرهنگی  کرده ایم.  شروع 
خودشان  آن ها  نمی دهد.  نتیجه  زودی 
آن روش را خوب اجرا می کنند و روششان 
کردیم.  تازه شروع  ما  جواب داده است. 
کاریکاتوری  را  آن ها  روش  این،  بر  عالوه 

اجرا می کنیم.
کردن چیست؟ کاریکاتوری اجرا منظور از 

طرف  می گویند  وقتی  آن جا  در  یعنی 
که  نوشته  کتابی  است،  گرفته  دکتری 
که  واقعًا قوی است. اما در این جا رساله 
و  است  جمع آوری  فقط  می شود  نوشته 
هیچ چیزی از اول تا آخر ندارد. روشی از 
غرب وارد شده؛ اما درست اجرا نمی شود. 
ارائه  واحد  چهل  تا  سی  وقتی  آن جا  در 
کند؛  کار  تا  می کنند  وادار  را  فرد  می کنند 
اجرا  کاریکاتوری  هم  دکترا  این جا  در  اما 
تقلید  را  غربی ها  روش  صرفًا  ما  می شود. 
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می کنیم؛ اما درست اجرا نمی کنیم. آن ها 
کرده ایم.  کرده اند؛ ما دیر شروع  زود شروع 
ضمن این که دست فالسفه آن ها باز بوده 
بسته؛  فیلسوفان  دست  این جا  در  و 
تحت  می کرد،  تدریس  فلسفه  که  کسی 
و…  می شد  تکفیر  می گرفت،  قرار  فشار 
که  فیلسوف ما در انزوا بوده است. همین 
بوده  گذشته گان  که در دست  فلسفه ای 
به نسل های امروزی منتقل شده، خیلی 

هنر است.
که می  گویند فلسفه  اما درباره ی آن نکته 
مثاًل  می خورد؛  دردی  چه  به  اسالمی 
من  شخصی  زندگی  در  مالصدرا  فلسفه 
می گوید  امام  مرحوم  می آید؟  کار  به 
اندیشه، اخالق  انسان سه ساحت دارد: 
بدن  و  جسم  برای  رفتار  ساحت  رفتار.  و 
است و ساحت اخالق برای روح؛ ساحت 
از همه مهم تر است. سه بهشت  اندیشه 
جهنم  و  بهشت  دارد؛  وجود  جهنم  و 
که اندیشه  کسی  اندیشه، اخالق و رفتار. 
گر اخالقش  و عقیده اش خلل دارد، حتی ا
نمی شود.  بهشت  وارد  باشد  خوب  هم 
مهم ترین  دارد.  اهمیت  بسیار  معرفت 
گر علمی آمد  ساحت انسان عقیده است. ا
کم فایده  کرد، آیا  کمک  و به این ساحت 
گویا علم فقط باید در رفتار مفید  است؟ 
باید  فلسفه  که  نیستم  منکر  آری  باشد؛ 
را  خود  مضاف  فلسفه های  یابد،  ادامه 
نشان دهند و… ؛ اما همین فایده بالفعلی 

کوچک نیست. کم و  کنون دارد  که ا هم 
درست  فلسفه  از  انتظار  فرمایید  می 

تبیین نشده است؟

که  داشت  انتظار  باید  فلسفه  از  بله؛ 
ساحت عقیده و معرفت را باال ببرد و نگاه 
به  بتواند  کند؛  ارائه  را  جهان  به  درست 
بدهد.  قرآن  آیات  به  عمیق  نگاه  انسان 
تبیین  مالصدرا  فلسفه  را  موضوع  این 

می کند.
وجود  انسان  از  تعریفی  انسانی  علوم  در 
را  تعریفشان  اجتماعی  علوم  در  و  دارد 
در  پیش فرض ها  می کنند.  بنا  آن  روی 
چقدر  ما  فالسفه  می شود.  تولید  فلسفه 
به این مسأله اهتمام دارند؟ مثاًل در علوم 
که  سیاسی به این مسأله توجه می کنیم 
سیاسی  اندیشمند  یک  انسان شناسی 
چیست؟ این نگاه به انسان را از فیلسوفی 
چه  اسالمی  فالسفه  است.  گرفته  وام 

مقدار به این مسائل توجه دارند؟
که  است  مضاف  فلسفه  همان  این 
که  غربی ها  برخالف  گفتم  درباره اش 
کار  آن  درباره  است  سال  سال های 
کار چندانی درباره اش انجام  کرده اند، ما 
درباره  مثاًل  هستیم.  راه  اول  و  نداده ایم 
مطلب  مصباح  آقای  حاج  اخالق  فسلفه 
دارند و من آن را خوانده ام و تدریس هم 
خوبی  کار  زمینه  این  در  ایشان  کرده ام. 
همین  درباره  هم  بعد  کرده اند.  ارائه 
و  است  شده  دیگری  کارهای  موضوع 
که درباره  کرده اند. قدم اولی  کار  دیگران 
پخته  شده،  برداشته  اخالق  فسلفه 
برداشته شده است. ایشان دربرابر مبانی 
نشان  کنش  وا غیراسالمی  اخالق  فلسفه 
ارسطویی  اخالقی  مکتب  مثاًل  می دهد؛ 
حد  آیا  کرده.  قبول  را  وسط  حد  مبانی 

باید  کارها  این  کاراست؟   وسط همه جا 
دنباله داشته باشد و اتفاقًا در این زمینه 

کارهایی انجام شده. کم چنین 
روش های  قم  حوزه ی  در  حاضر  حال  در 
حکمت متعالیه، سینوی و اشراقی مورد 
مجزا  صورت  به  یعنی  هستند؟  استقبال 
یا  دارند؟  طرفدارانی  می شوند؟  تدریس 

حکمت متعالیه غالب است؟
به  فلسفی  مکتب  هر  غرب  فلسفه  در 
است.  داده  متفاوتی  جواب  سؤاالت، 
رد  به کلی  را  دیگر  مکاتب  مکاتب،  برخی 
کدام  هر  اسالمی  فسلفه  در  اما  می کنند. 
اضافه  فسلفه  به  برگی  و  شاخ  افراد  از 
یونان  از  که  نهالی  سینا  ابن  کرده اند. 
قوی  و  داده  آب  را  کاشته اند  و  آورده اند 
و  کرده  پیرایش  را  آن  اشراق  شیخ  کرده، 
روی  کارهایی  همین طور؛  هم  مالصدرا 
کرده  رشد  پیوسته  نهال  این  و  کرده  آن 
تا به یک درخت بارور رسیده است؛ یعنی 
کتاب های ابن سینا و آرای او، همین طور 
از  بعد  اسالمی  فالسفه  دیگر  توسط 
است.  شده  پیرایش  یا  تکمیل  خودش 
را  این ها  تا  خواند  باید  را  آن ها  بنابراین 
تا  بدانیم  باید  را  اشراق  و  مشا  فهمید؛ 
اول  متأسفانه  اما  بفهمیم.  را  مالصدرا 
ابن  بعد  می خوانند،  مالصدرا  می روند 
صدرایی  را  سینا  ابن  وقت  آن  سینا! 
ابن  باید  که  حالی  در  می شوند؛  متوجه 
بنابراین  فهمید.  خودش  مثل  را  سینا 
همه  چون  است؛  صدرایی  همه  گرایش 

کامل تر از بقیه است! معتقدند مالصدرا 
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در  فلسفه  وضعیت  حضرت عالی   
ارزیابی  چطور  را  کنونی  علمیه  حوزه 

می کنید؟

 وضعیت فلسفه در حوزه خوب است 
کرده اند  و اساتید خوبی هم پرورش پیدا 
پیشین  فیلسوفان  هم  افکار  بر  مسلط  و 
متعالیه  فلسفه  هم  و  اشراق  و  مشا  مثل 
این که  از  جدای  فلسفه،  اآلن  هستند. 
حوزه  تخصصی  درس های  جمله ی  از 
در  نیز  مختلفی  شکل های  به  است، 
بر  اضافه  می شود.  ارائه  علمی،  نهاد  این 
مانند  ـ  مضاف  فلسفه های  روی  این ها، 
اجتماعی،  علوم  فلسفه  علم،  فلسفه 
اصول  و  فقه  فلسفه  روانشناسی،  فلسفه 
می شود.  سرمایه گذاری  و  کار  ـ  اخالق  و 
در مجموع، فلسفه در حوزه رشد خوبی 

داشته است.

بتواند  علمیه  حوزه  این که  راه کار   
عقلی  علوم  به سوی  را  جوان  طالب 

کند چیست؟ ازجمله فلسفه دعوت 

 فلسفه می تواند به شکلی درخدمت 
معارف عقالنی دینی باشد؛ ضمن این که 
می تواند معارف خوبی را در جهان بینی، 
است  ابزاری  واقع،  در  و  بدهد  انسان  به 
که به وسیله ی آن روحانی بتواند وظیفه 
به  باید  انجام دهد.  بهتر  را  و دغدغه اش 

که  کسانی  که  کرد  توجه  هم  مسأله  این 
به  باید  دارند،  را  فلسفه  به  ورود  آمادگی 
مسائل  کف  از  اطالع  البته  بپردازند.  آن 
ضروروت  طالب  همه  برای  فلسفی 
کسانی  جوان،  طالب  از  باید  ولی،  دارد؛ 
جذب  دارند،  استعداد  و  عالقه  که  را 
زمینه  مرور،  به  تا  کرد  فلسفه  آموزش 
تخصصی شان مسائل فلسفی، حکمت و 
کالم قرار بگیرد و به عنوان یک متخصص، 
در فلسفه، نوآوری داشته باشند و بتوانند 

کنند. جریان های فکری را برآورد و نقد 

 
ً
اخیرا که  دیداری  در  انقالب  رهبر   
بزرگان  از  عده ای  که  فرمودند  داشتند، 
که درس ها ی فلسفه  گویند  دلسوز می 
شما  نظر  به  است.  شده  زیاد  قم  در 

چنین نقدی ناشی از چیست؟

بر  محترم،  بزرگان  این  از  برخی   
افزایش  با  است  ممکن  که  باورند  این 
فلسفه زده  طالب  فلسفه،  کالس های 
که  شوند و چه  بسا این روند موجب شود 
که همه مسائل را می تواند  کند  فرد تخیل 
و  کند  حل  فلسفی  تالش های  طریق  از 
فاصله  مقداری  وحیانی  بلند  معارف  از 
فقها،  بین  دغدغه  این  همواره  بگیرد. 
متکلمین  و  فالسفه  حتی  و  محدثین 
بوده است و این دغدغه ها، نقش خوبی 
داشته  فکری  جریان های  تعدیل  در 

و  بزرگان  نکته،  این  به  باتوجه  است. 
باورند  این  بر  دلسوزی  و  محترم  اساتید 
کرد و  که نباید سفره فلسفه را همه جا باز 
که واقعًا عالقه مند و مستعد  کسانی  باید 
رهبر  مطلب  بیاموزند.  را  آن  هستند، 
مطلب  این  به  ناظر  بیش تر  نیز،  انقالب 
است. این که بتوانیم همه معارف الهی را 
بیاوریم  به دست  عقل  و  فلسفه  طریق  از 
و فاصله بگیریم از معرفت های وحیانی و 
احادیثی، اتفاق خوبی نیست و آن بزرگان 
دغدغه  و  دارند  را  همین  دغدغه ی  نیز 
رابطه  این  در  البته  هست.  هم  حقی  به 
این  به  مدیریت  مرکز  و  عالی  شورای  نیز 
مسأله توجه دارند و یک حدی از مباحث 
در  را  دارد  ضرورت  همه  برای  که  فلسفی 
گنجانده اند  طالب  آموزشی  برنامه ی 
برنامه های  در  را  آن  از  بیش  مقدار  و 
ارائه  تخصصی،  مؤسسات  و  مقاطع 
می دهند. در این رابطه هم رهبر انقالب 
یادآور  را  نکته ای  اساتید  و  بزرگان  آن  به 
فلسفی  مباحث  به  حوزه  گر  ا که  شدند 
دیگران  دست  به  کار  چه بسا  نپردازد، 
فاصله  اسالمی   هویت  از  فلسفه  و  بیفتد 
بگیرد و سرنوشت آن، مانند فلسفه غرب 
احیانًا  به یک سری  و عماًل محدود  شود 
فلسفه های مضاف شود و یا طوری شود 
به درک  بر معرفت عقلی نسبت  را  راه  که 
این  بر  ایشان  لذا  ببندد.  هستی  حقایق 

دغدغه رهبر انقالب، 
خالی شدن فلسفه از هویت 
اسالمی است

و  اسالمی  حکمت  عالی  مجمع  هیئت مدیره ی  و  مؤسس  هیئت  اعضای  با  را  دیداری   97 اردیبهشت  سوم  تاریخ  در  انقالب  رهبر  اشاره: 
دست اندرکاران برگزاری همایش ملی حکیم طهران »آقا علی مدرس زنوزی )حکیم مؤسس(« داشتند و بیانات مهمی را درباره ی فلسفه در 
که در این جلسه حضور داشت، آیت اهلل سید محمد غروی، عضو شورای عالی حوزه ی علمیه  کردند. یکی از شخصیت هایی  حوزه ی ایراد 
کوتاهی داشتم در مورد وضعیت فلسفه در حوزه ی علمیه و موانع و راهکارهای آن با توجه به فرمایشات رهبری.  بود. با ایشان، مصاحبه ی 

گفت وگو را در ادامه بخوانید. متن این 

آیت اهلل سید محمد غروی
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که  داشتند  کید  تأ مسأله 
حوزه  باید  فلسفه،  رشد  پاتوق 
هم  دغدغه  همین  راستای  در  باشد. 
اسالمی  حکمت  عالی  مجمع  که  بوده 
بزرگان  از  نفر  سه  نظر  زیر  و  گرفته  شکل 
سبحانی،  آیت اهلل العظمی  یعنی  ـ  حوزه 
آیت اهلل العظمی جوادی و آیت اهلل مصباح 

یزدی ـ فعالیت می کند.

 به عنوان عضوی از اعضای شورای 
برای  بفرمایید  علمیه  حوزه  عالی 
حوزه  اسالمی،  فلسفه  پاتوق  این که 
علمیه باشد، این شورا، چه تدابیری را 

کرده است؟ اتخاذ 

 شورا، به صورت جدی از این مجمع 
کرده است. ضمن این که روندی  حمایت 
شناخته شده  اساتید  که  شده  اتخاذ 
مجمع عالی حکمت، بتوانند درس های 
فلسفی را در جاهای مختلف ارائه دهند. 
ضمن این که یکی از رشته های تخصصی 
که شورای عالی برای سطوح سه و چهار 
کرده، فلسفه است؛ یعنی در این  تأسیس 
رابطه به آن چه تشخیص می داده عمل و 

از اصل فلسفه حمایت نموده است.

به  توجه  با  فرمودند  انقالب  رهبر   
از  تبلیغات  زمینه  در  غربی ها  این که 
صدای  توانسته اند  هستند،  قوی تر  ما 
فلسفه ی خود را رساتر نمایند. مجمع 
عالی  شورای  و  اسالمی  حکمت  عالی 
برای  تبلیغات  افزایش  برای  حوزه 
و  است  داده  انجام  کاری  چه  فلسفه، 

یا می تواند انجام دهد؟

فیلسوفان  ما  که  است  این  واقعیت   
کدام  هر  که  داشته ایم  مختلفی 
نسبت  نقدهایی  و  خاص  نوآوری هایی 
به فیلسوفان قبلی خودشان داشته اند. 
و  ارائه  این ها  دیدگاه های  است  الزم 
منتقل شود. البته حوزه امکانات تبلیغی 
چندانی ندارد و در این زمینه الزم است 
رهبر  لذا  کنند.  کمک  حوزه  به  رسانه ها 
گر  که ا کردند  کید  انقالب بر این مسأله تأ
نقدهای  یا  خاصی  نوآوری  ما  فالسفه ی 
باید  داشته اند،  دیگران  آرای  بر  مهمی 

کرد. آن را برجسته، تبیین و احیا 

کارهایی را   اساتید حوزه علمیه چه 
که موانع  باید و یا می توانند انجام دهند 
گسترش هر چه بیش تر فلسفه اسالمی 

کنند؟ را مرتفع 

عقالنی  کشش  اصواًل  افراد،  برخی   
این ها  طبیعتًا  دارند.  بیش تری 
و  شوند  درگیر  فلسفی  مسائل  با  باید 
احیانًا  و  باشند  داشته  نشست هایی 
وجود  فلسفه  درباره  که  سوءتفاهم هایی 
و  ح  طر تفریط،  و  افراط  بدون  را  دارد 
گر نقایصی هست را سعی  کنند و ا تبیین 
کنند برطرف نمایند. مجمع عالی حکمت 
و  است  کرده  شروع  را  کار  این  فلسفه  و 
راستای  در  می تواند  که  دارد  را  جلساتی 
فلسفه ناب، راهگشا باشد. ما به فلسفه 
می توانند  دو  این  و  داریم  نیاز  حکمت  و 
مفاهیم  درک  برای  باشند  خوبی  ابزار 
و  فلسفه  به  پرداختن  گرچه  معرفتی؛ 
حکمت، نیاز همه ی ما نیست؛ ولی این 
از  بخشی  می توانند  که  هستند  علم  دو 
کنند؛  تبیین  برایمان  را  هستی  حقایق 
درخدمت  باید  فلسفی  معرفت های  لذا 
اهداف دین باشد و در همین راستا، این 
نشست ها خیلی می تواند تأثیرگذار باشد.

و عالمان  از حوزویان  گر شخصی  ا  
و  دلسوزانه  به صورت  حوزوی 
با  نظرشان  ـ  سیاسی  نه  و  ـ  کارشناسی 
فلسفی  مسائل  مورد  در  انقالب  رهبر 
بیش تر  هرچه  گسترش  همین  مثل  ـ 
علمیه  حوزه  در  فلسفه  کالس های 
موافق نباشد ـ چه رویکردی باید داشته 

باشند؟

شخصیت ها،  و  افراد  این گونه   
بیان  راحتی  به  همیشه  را  نظرشان 
مقلد  که  طالبی  مورد  در  حتی  کرده اند. 
موافق  فلسفه  با  که  بوده اند  مراجعی 
که جای بدایه و نهایه،  گفته شد  نیستند، 
امتحان  را  کالمی  کتاب  یک  می توانند 
هدف  دارای  مجموعه ی  حوزه،  دهند. 
که در آن، نظرات مختلفی  واحدی است 
وجود دارد و این انظار مختلف می توانند 

کمک  یکدیگر  افکار  تعادل  و  تصحیح  به 
گفتن دارند،  که حرفی برای  کسانی  کنند. 
و  کنند  نظر  اظهار  راحتی   به  می توانند 
دلواپسی و دغدغه های خودشان را بیان 

نمایند.

یا  و  دارید  نکته ای  گر  ا پایان  در   
در  انقالب  رهبر  با  دیدار  از  حاشیه ای 

نظرتان هست، بفرمایید.

با  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر   
اجتماعی  شبکه های  گسترش  به  توجه 
که  مختلفی  دشمنان  به  توجه  با  نیز  و 
طبیعتًا  دارد،  اسالم  و  دیانت  اصل 
دارد  وجود  بسیاری  کنی های  شبهه پرا
مقابله  برای  را  الزم  ابزار  ما  است  الزم  و 
به  پاسخ  باشیم.  انحرافی داشته  افکار  با 
این شبهات، احاطه ی به قرآن و مفاهیم 
البته  می طلبد.  را  روایات  نیز  و  آن  بلند 
در  تسلط  شبهات،  از  دیگر  برخی  پاسخ 
امور عقالنی را می طلبد و لذا باید ما به هر 

کنیم. دوی این موارد دقت و توجه 
دیدار با رهبری عزیز هم بسیار خوب بود و 
که خدمت  این دیدار سوم یا چهارمی بود 
ایشان انجام شد درباره ی مسائل فلسفی. 
که حساسیت های  باید بگویم  را هم  این 
حوزوی،  صاحب نظران  و  بزرگوار  مراجع 
توجه مجمع عالی حکمت  همیشه مورد 
نیز  مجمع  رأس  در  است.  گرفته  قرار 
سبحانی،  آیت اهلل العظمی  مانند  بزرگانی 
آیت اهلل العظمی جوادی آملی و نیز آیت اهلل 
ضمن  گرفته اند.  قرار  یزدی  مصباح 
معرفت  کنم  عرض  پایان  در  باید  این که 
این که  و  بررسی است  و  نقد  قابل  بشری، 
یک  دچار  و  کنیم  تلقی  بسته  را  خود  ما 
نوع خودشیفتگی نسبت به معرفت های 
موجود شویم درست نیست؛ بلکه بسیاری 
گفت وگو  جای  هنوز  فلسفی  مباحث  از 
قطعیات  یک سری  البته  دارند.  بحث  و 
خداشناسی،  به  مربوط  مسائل  مانند 
توحید و جهان بینی قابل خدشه نیستند؛ 
می توان  دیگر،  مباحث  از  بسیاری  در  اما 
و  افراط  بدون  باید  و  گفت وگو نشست  به 
تفریط و نیز با توجه به دغدغه های بزرگان 

به آن ها پرداخت.
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 منظور از فلسفه سیاسی چیست؟ 
علم  سیاسی،  و  فلسفه  واژه ی  دو  آیا 
سیاست و  علم فلسفه را به هم مرتبط 

می کند؟

فلسفه ی  از  غیر  سیاسی  فلسفه ی   
سیاست است. وقتی از فلسفه ی سیاسی 
صحبت می کنیم، منظورمان مجموعه ی 
تأمالت فیلسوفانه در باب سیاست است. 
تمدن  پیشینه ی  در  سیاسی  فلسفه ی 
اسالمی و فلسفه اسالمی هم ریشه دارد. 
فیلسوفانی مثل فارابی در دستگاه فکری 
سیاسی  نظام  و  سیاست  برای  خودشان 
اختالفاتی  می کردند.  باز  جایی  مطلوب 
سیاسی،  این که  در  دارد  وجود  هم 
مضاف الیه است یا باید فلسفه ی سیاسی 
را صفت و موصوف در نظر بگیریم. شاید 
و  صفت  با  ما  رویکرد  که  گفت  بتوان 
موصف بودن، متناسب است تا مضاف و 

مضاف الیه بودن.

چه  اسالمی  درحوزه ی  فلسفه   
دانش  برای  را  مقدماتی  و  خدمات 
کالن فراهم می کند؟ سیاسی به صورت 

علوم  جرگه ی  در  سیاسی،  علوم   
علوم  مباحث  محور  و  است  انسانی 
است.  انسان  ابداعات  و  انسان  انسانی، 
نیز  انسان  ابداعات  بزرگ ترین  از  یکی 
است  بشر  کار  نهادسازی،  است.  دولت 
و  نهادها دولت است  از مهم ترین  یکی  و 
دولت برای رفع نیازهای انسانی تشکیل 
از  که  دارد  نیازهایی  انسان،  می شود. 
از  برخی  اما  می شود.  رفع  مختلف  طرق 
از طریق دولت می تواند  نیازها فقط  این 
برطرف شود. بنابراین تعریف ما از انسان 
که برای انسان ها  و نیازشناسی  و اهدافی 
قائل هستیم، در شکل دهی و ایجاد این 

سامانه ی  معنای  به  ـ  دولت 
ما  می کند.  ایفا  نقش  ـ  جامعه  اداره ی 

بریده  که  نداریم  سیاسی ای  علوم  هنوز 
از بنیادهای فلسفی باشد؛ چون همه ی 
علوم سیاسی ها ـ شرقی و غربی و اسالمی 
ـ تمایل به مباحث مبنایی  و غیراسالمی 
متفاوت  مبانی  که  آن جایی  از  و  دارند 
سیاسی  دانش  خروجی های  است، 
علوم  یک  هنوز  ما  است.  متفاوت  هم 
این  و  نداریم  محض  تجربی  سیاسی 
ـ  یا  دارند  وجود  که  سیاسی هایی  علوم 
کشورها تعبیر می کنند  که برخی  آن چنان 
آغشته  داریم،  که  سیاسی ای  مطالعات  ـ 
در  هنجاری  امور  و  هستند  ارزش ها  به 
چه  بنابراین  است.  پررنگ  بسیار  آن ها 
نیز  سیاسی  علوم  گاهانه،  ناآ چه  گاهانه  آ
دارد  مبانی ای  انسانی،  علوم  بقیه  مانند 
است  فلسفی  مبانی،  آن  از  بخشی  که 
استفاده  اسالمی  فلسفه ی  از  ما  گر  ا و 

فلسفه 
اسالمی 
می تواند 
پیش فرض های 
دانش سیاسی 
کند را فراهم 

حجت االسالم والمسلمین نجف 
لک زایی

گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین نجف لک زایی بود؛ وی معتقد است فلسفه اسالمی  نسبت فلسفه اسالمی و دانش سیاسی موضوع 
گرچه او می گوید برخی از  کرد. ا کند و از این منظر می توان درباره علوم اسالمی انسانی تأمل  می تواند پیش فرض های دانش سیاسی را فراهم 
کم تری دارند. لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ  کنونی فلسفه به ارتباط فلسفه اسالمی و دانش سیاسی توجه  فیلسوفان و اساتید 

کالن پروژه ی حکمت سیاسی متعالیه را دنبال می کند. اسالمی به همراه پژوهشگران دانش سیاسی این پژوهشگاه 
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فلسفه ی  از  باید  نکنیم 
به طور  کنیم.  استفاده  دیگری 
انسان شناسی  بحث  همان  مشخص، 
انسان شناسی هایی  اآلن  است.  ح  مطر
که در دنیا وجود دارد، غالبًا فلسفی اند و 
بسیار  فلسفی  شناسی های  انسان  نقش 
یک  که  نداریم  راهی  ما  و  است  پررنگ 

انسان شناسی تجربی داشته باشیم.

را  کالم  علم  مسأله ی  برخی   
کالم  آیا همین علم  که  ح می کنند  مطر
کند؟ نمی تواند پیش فرض ها را درست 

درست  می تواند  را  مبانی  از  بخشی   
همین طور  نیز  فلسفه  در  چنان که  کند؛ 
که شما چرا سراغ  است. برخی می پرسند 
مبانی  این  آیا  و  رفته اید  متعالیه  حکمت 
به  گرفت؟  مشا  حکمت  از  نمی شود  را 
ولی  کرد؛  اخذ  می شود  هم  مشا  از  نظرم 
مناسب تر  ما  کار  برای  متعالیه،  حکمت 
اسالمی  فلسفه  یک  دارد  ایراد  آیا  است. 
ندارد.  ایراد  نه  کنیم؟  درست  جدیدی 
فلسفی  دستگاه  حتمًا  که  نیست  الزم 
حکمت متعالیه را تبدیل به یک دستگاه 
کرد.  عبور  آن  از  نشود  که  کنیم  مقدسی 
و  است  فلسفی  دستگاه  یک  هم  این 
گر دانشمند  فعاًل این در اختیار ماست. ا
یک  دیگری،  علمی  مرکز  یک  در  دیگری 
که  دهد  ارائه  جدیدی  فلسفی  دستگاه 
باشد،  داشته  بیش تری  ظرفیت های 
در  کنیم.  استفاه  آن  از  که  ندارد  منعی 
علوم دیگر نیز همین طور است. صحبت 
هرنوع  مثل  انسان،  سیاسی  دانش  از 
دارد؛  مختلفی  الیه های  دیگری  کنش 
است،  متدین  که  کسی  برای  فقه  مثاًل 
دانش های  می کند.  پیدا  موضوعیت 
مثاًل  و  نیستند  مانعةالجمع  مختلف، 
علم  را  انسانی  علوم  مبانی  از  بخشی 
بگیرد؛  برعهده  ـ  باید  یا  ـ  می تواند  کالم 
از  داریم  که  فعاًل  فلسفه.  هم  را  بخشی 
می کنیم،  استفاده  موجود  ظرفیت های 
حکمت  از  فعاًل  شما  بگوییم  نمی توانیم 
تا  صبرکنید  و  نکنید  استفاده  متعالیه 
کنیم و بعد شما  را توان مند  کالم مان  ما 
گر  ا چون  کنید؛  استفاده  کالم  از  بیایید 
باشیم،  داشته  هم  توان مندی  کالم،  در 

می دهد.  انجام  را  خودش  وظیفه  نهایتًا 
کالم را فلسفه  گر امروز بخشی از وظایف  ا
که  است  این  به خاطر  می کشد  دوش  به 
دانش  این  وقت  هر  است.  رنجور  کالم 
به خودش  که  ندارد  نیازی  شد،  قوی 
کالمی  که  را  مبانی  این  و  دهد  زحمت 
تلقی می شود، برعهده بگیرد. بنابراین به 
طوری  اسالمی  دانش های  با  باید  گمانم 
که  در یک محیط صلح آمیز  کنیم  برخورد 

کنند و دیده شوند. و هم افزا رشد 

باید  آن ها  درونی  منطق  باألخره   
فرض  به  گر  ا ما  باشد.  گار  ساز هم  با 
کنیم،  انتخاب  را  فلسفی  مبنای  یک 
در  برویم.  جلو  همان  با  آخر  تا  باید 
همین  سر   

ً
معموال اختالفات  واقع، 

به صورت  می شد  گر  ا چیزهاست. 
کرد،  استفاده  مبانی  این  از  تلفیقی 
پیش  اختالفات،  این  از  بسیاری 
آخر  تا  می گوید  کالمی  مثاًل  نمی آمد. 
به  نیز  فلسفی  رفت؛  جلو  کالم  با  باید 
تلفیقی  باشد  قرار  گر  ا شکل.  همین 
آن ها  درونی  منطق  آیا  شوند،  استفاده 

گار خواهد بود؟ با یکدیگر ساز

عهده دار  دانش های  تأثیرات  از  یکی   
مثاًل  است؛  پارادایمی  تأثیرات  مبانی، 
کسی که در فلسفه ی الهی باشد، پارادایم 
که پی گیری می کند،  کم بر دانش هایی  حا
مبانی،  لحاظ  به  بود؛ چون  الهی خواهد 
فلسفه اش  و  تفکر  گر  ا می اندیشد.  الهی 
فعالیت های  قلمرو  تمام  باشد،  الحادی 
پارادایم  این  از  متأثر  دانشمند،  آن 
چهارچوب  در  وقتی  حاال  بود.  خواهد 
حکمت متعالیه صحبت می کنیم، یکی از 
که  توانسته  ظرفیت های آن، همین است 
و  متنوع  منابع  بین  سازگاری  یک  ایجاد 
بین  نتیجه،  در  و  نماید  معرفتی  مختلف 
مبانی،  حوزه ی  در  مختلف  دانش های 
برای  که  آشتی و سازگاری می بینیم؛ چرا 
عقل، سهمی قائل اند و برای نقل و تجربه 
به علوم و  نوبت  یعنی وقتی  هم سهمی؛ 
معرفت های تجربی هم می رسد، آن ها را 
گر  ا معرفت،  این  می گوید  ولی  می پذیرد؛ 
تعیین  برای  باشد،  تجربی  بخواهد  فقط 
گر  ا و  بود  ناقص خواهد  ما،  زندگی  نقشه 

نیاز  باشد،  وحیانی  بخواهد  فقط  هم 
از  باید  و  داشت  خواهد  مکمل هایی  به 
باطنی  پیامبر  به عنوان  ـ  عقلی  معرفت 
بتواند  تا  کند  استفاده  تجربی  معارف  و  ـ 
در  جامعه  و  فرد  برای  را  زندگی  نقشه 
ـ  تمدنی  درنقطه های  مثاًل  ـ  کالن  سطح 
رویکردی  یک  دیدگاه،  این  دهد.  شکل 
رویکردی  و  می پذیرد؛  را  فقه  و  کالم  از 
را  متعالیه  حکمت  آن،  فقیِه  که  فقه  از 
کار  مبانی حکمت متعالیه  با  و  می پذیرد 
که حکمت متعالیه  می کند، با فقِه فقیهی 
متعالیه  حکمت  مبانی  از  و  نمی پذیرد  را 
خواهد  تفاوت هایی  نمی کند  استفاده 
خمینی  امام  فقه  می بینیم  لذا  داشت؛ 
متفاوت  دیگر  فقهای  از  برخی  فقه  با 
می شود؛ مثاًل ایشان در بحث والیت فقیه 
می گوید تصورش باعث تصدیق است؛ اما 
نتیجه ی  به  یک فقیه دیگر ممکن است 
که درست  دیگری برسد. پس سامانه ای 
می شود حتمًا باید انسجام داشته باشد؛ 
کسی ممکن است نگرش ضد فلسفی  لذا 
حوزه ی  در  که  ببیند  بعد  و  کند  پیدا 
معرفتی، محدودیت های بسیار زیادی را 
پذیرفته و مثاًل سر از اخباری گری درآورده 
است و به بسیاری از پرسش ها نمی تواند 

پاسخ بگوید.

فلسفه  که  می شود  شنیده  گاهی   
برخی  وحتی  است  کارآمد  نا اسالمی 
را  این حرف  اساتید فلسفه اسالمی  از 
می زنند. آیا فلسفه ی اسالمی موجود، 
می تواند به رفع نیازهای علوم سیاسی 

کمک نماید یا خیر؟

بحث  یک  دارد؛  وجود  بحث  دو   
موجود  فلسفه ی  بگوییم  که  است  این 
درباره  که  هم چنان  دارد؟  وضعیتی  چه 
این  می توانیم  هم  سیاست  عالمان 
این که  ضمن  کنیم.  ح  مطر را  سؤال 
اصاًل  کشومان،  در  موجود  سیاسی  علوم 
و  ندارد  انتظاری  متعالیه  حکمت  از 
این  نیز  دیگر  بحث  نیست.  هم  دنبالش 
که آیا فیلسوفان ما تقالیی می کنند  است 
علوم  به  جمله  از  ـ  انسانی  علوم  به  که 
اساسًا  آیا  و  کنند  ارائه  ـ خدماتی  سیاسی 
هم  این  نظرم  به  دارند؟  ادعایی  چنین 
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ما از آیت اهلل 
جوادی آملی در 
مورد شیوه های 

بهره گیری از 
حکمت متعالیه 

در علوم سیاسی 
کردیم و  سؤال 
گفت وگوهایی 
گرفت  شکل 
 در 

ً
که نهایتا

همایشی با 
عنوان »سیاست 
متعالیه از منظر 

حکمت متعالیه« 
ارائه شد. 

هدف ما پیوند 
بین فلسفه ی 

اسالمی و به طور 
خاص حکمت 

متعالیه با علوم 
سیاسی بود. 

البته تمرکزمان بر 
حکمت متعالیه 
بود؛ چون امام 

را حکیم متعالیه 
می دیدیم و 

فرضیه ای داشتیم 
که این حکمت 
متعالیه بر روی 

انقالب اسالمی اثر 
گذاشته است. بعد 
هم از فرمایشات 

امام شواهدی 
کردیم  پیدا 

که به نظرمان 
که  می رسید 

می تواند فرضیه ی 
کند. ما را تقویت 

و  فیلسوفان  فعاًل  و  است  ضعیف  خیلی 
ادعایی  چنین  غالبًا  فلسفه،  مدرسان 
که البته باید از آن ها پرسید پس  ندارند؛ 
اصالت  و  می خوانید  فلسفه  چه  برای 
که  است  بحرانی  این  چیست؟  فلسفه 
در  و  است  گرفتار  آن  با  ما  انسانی  علوم 
جنبه ی  انسانی،  علوم  ما  دانشگاه های 
باید  را  بحثی  ما  دارد.  ضعیفی  کاربردی 
کاربردی سازی  عنوان  تحت  کنیم  شروع 
کسی  علوم انسانی درکشور. بعید می دانم 
اآلن  که  بگوید  و  باشد  داشته  ادعایی 
محصول  ایران،  در  سیاسی  کنش های 
بتواند  یا الاقل  ایران است  علوم سیاسی 
متأثر  درصد  پنجاه  چهل  که  کند  ادعا 

است.

کار  که  مؤسساتی  و  پژوهشکده   
سیاسی می کنند تأثیری نداشته اند؟

می خواهم  می رسیم.  هم  آن  به   
نیست.  این  رایج  پارادایم  که  بگویم 
گر  که ا گفتند  پژوهش گران دغدغه مند ما 
بخواهیم علوم سیاسی موجود را توانمند 
ایران  جامعه  درد  به  تا  کنیم  کاربردی  و 
فلسفه  با  پیوندهایش  از  باید  بخورد، 
اسالمی  فلسفه  با  و  بکشد  دست  غرب 
برای  مسیر  یک  چون  بخورد؛  پیوند 
اسالمی سازی و بومی سازی علوم انسانی 
از  که  است  این  سیاسی  علوم  ازجمله 
مبانی سکوالریستی و غیردینی اش ارتزاق 
ح در  نکند و بر مبانی انسان شناسی مطر
حوزه ی فلسفه و حکمت و فقه و اخالق 
موجود  فلسفه ی  لذا  کند.  تکیه  اسالمی 
گر بخواهد برای خدمت به علوم سیاسی  ا
توان مند شود، باید چنین چیزی را برای 

کند. خودش تعریف 

علوم  بگوید  نمی تواند  فلسفه  آیا   
انسان شناسی  درباره ی  سیاسی 

نیازمند مراجعه به من است؟

را  کار  این  ما  فیلسوفان  اآلن   
کز پژوهشی فلسفی  کثریت مرا نمی کنند. ا
حوزه های  به  امتداد بخشیدن  در  ما 
نکرده اند  چشم گیری  تالش  اجتماعی، 
از  گرفته،  صورت  که  کارهایی  بیش تر  و 

بوده  سیاست  عرصه  پژوهش گران  سوی 
کاری  همان  مشخص،  به طور  است. 
اندیشه  و  علوم  پژوهشکده ی  در  ما  که 
بود  نیازی  سر  از  دادیم  انجام  سیاسی 
کردیم وجود دارد و مطالعات و  که حس 
اساتید  برخی  با  و  داشتیم  بررسی هایی 
کردیم. به طور  فلسفه و حکمت مشورت 
کرد  کمک  که خیلی به ما  کسی  مشخص 
ایشان  از  ما  بود.  آملی  جوادی  آیت اهلل 
حکمت  از  بهره گیری  شیوه های  مورد  در 
کردیم  سؤال  سیاسی  علوم  در  متعالیه 
نهایتًا  که  گرفت  شکل  گفت وگوهایی  و 
متعالیه  »سیاست  عنوان  با  همایشی  در 
شد.  ارائه  متعالیه«  حکمت  منظر  از 
اسالمی  فلسفه ی  بین  پیوند  ما  هدف 
علوم  با  متعالیه  حکمت  خاص  به طور  و 
حکمت  بر  تمرکزمان  البته  بود.  سیاسی 
متعالیه بود؛ چون امام را حکیم متعالیه 
این  که  داشتیم  فرضیه ای  و  می دیدیم 
اسالمی  انقالب  روی  بر  متعالیه  حکمت 
فرمایشات  از  هم  بعد  است.  گذاشته  اثر 
که به نظرمان  کردیم  امام شواهدی پیدا 
را  ما  فرضیه ی  می تواند  که  می رسید 
در  امام  وقتی  این که  مثل  کند؛  تقویت 
می پرسد  ایشان  از  کسی  بودند  فرانسه 
تأثیر  روی شما  کتاب هایی  و  کسانی  چه 
گفتند  جواب  در  هم  امام  که  گذاشتند 
به طور  ولی  داریم؛  زیاد  کتاب  و  عالم  ما 
و  جواهر  فقه،  در  که  بگویم  باید  مختصر 
را  ایشان  این حرف  در فلسفه، مالصدرا. 
که می تواند فرضیه  گرفتیم  مؤیدی در نظر 
که  کردیم  کند. با اساتید بحث  ما را اثبات 
علوم  روی  می تواند  متعالیه  حکمت  آیا 
گر  ا و  نمی تواند  یا  بگذارد  تأثیر  سیاسی 
پارادایمی اش  تأثیرات  و  چطور  می تواند، 
باید  مثاًل  چیست؟  غیرپارادایمی اش  و 
وارد  جوهری  حرکت  و  تشکیک  گر  ا دید 
عرصه ی سیاست شود، نتیجه چه خواهد 
راستای  در  را  این ها  بخواهیم  گر  ا و  بود 
کار بگیریم، چه اتفاقی می افتد.  توسعه به 
نظر   در  پارادایمی  شما  گر  ا می گوید  این 
خواهید  متعالیه  سیاسِی  علوم  بگیرید، 
تأثیراتش  کنید،  بحث  ریزتر  گر  ا و  داشت 
که در آن نشست ها، هرکدام  چنین است 
دادند.  توضیح  را  خودشان  دیدگاه های 

و  حداقلی  نگرش های  بعضی 
دارند؛  کثری  حدأ نگرش های  برخی، 

یعنی پذیرفتند که می توان برای فلسفه ی 
اجتماعی  سیاسی  امتداد  اسالمی، 
که  بودند  هم  کسانی  البته  شد.  قائل 
گفتند از حکمت متعالیه  مخالف بودند و 
نمی شود در حوزه علوم انسانی ـ و به طور 
و  برد  بهره ای  ـ  سیاسی  علوم  در  خاص 
گر  ا است.  عمومی  بهره های  بهره ها  این 
اصالت ماهیتی باشید یا اصالت وجودی 
باشید، در حوزه ی سیاسی به دو نگرش 
ماهیتی،  اصالت  به  قائلین  می رسید؛ 
تباین گرایانه  رویکردهای  طرف دار  غالبًا 
که  چون  هستند؛  افراد  و  جوامع  بین 
اما  دارد.  وجود  تباین  ماهیات،  میان 
به  قائل  چون  وجود،  اصالت  به  قائلین 
هستند،  وجود  در  تشکیک  و  ک  اشترا
و  تقریبی  جمع گرایانه،  نگاه های  بیشتر 
که  چرا  دارند؛  مسالمت آمیز  هم زیستِی 
وجود،  نردبان  در  می گوید  دیدگاه  این 
برخی  است؛  ایستاده  جایی  هرکس 
هم  بعضی  و  می کنند  پیدا  وجود  ارتقای 
در  اما  هستند؛  پایین  درمراحل  هنوز 
وجود،  ارتقای  برای  تالش  و  وجود  اصل 
حدیث  ح  شر در  امام  هستیم.  مشترک 
همه ی  می فرماید  جهل  و  عقل  جنود 
و  برخوردارند  همانند  فطرِت  از  انسان ها 
چیستِی  مثل  ـ  مصداق  تطبیق  در  فقط 
ـ  کمال  به سوی  حرکت  اصِل  نه  و  کمال 
مورد  در  مثاًل  یا  می شوند.  مشکل  دچار 
که قائل به حرکت جوهری است  شخصی 
را  حرکت  فقط  و  نیست  قائل  کسی که  و 
در اعراض قائل است، در عرصه سیاست 
به  قائل  آن که  می شود؟  چه  اجتماع  و 
جواهر  می گوید  و  است  جوهری  حرکت 
می شوند  تغییر  دچار  و  حرکتند  در  هم 
وقتی به عرصه ی سیاست و جامعه بیاید 
قائل  آن که  داشت؛  خواهد  تفاوت هایی 
به حرکت جوهری است، نمی تواند تن به 
تصلب ساختارها بدهد و در دولت سازی 
درکتاب  امام  لذا  می کند.  حرکت  روان تر 
ح جنود عقل و جهل، یک اراده گرایی  شر
برای  را  قوی ای  بسیار  اختیارگرایی  و 
است  این  سؤال  می کند.  ح  مطر انسان، 
جوهری  حرکت  از  سخنی،  چنین  آیا  که 
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از  لذا  خیر؟  یا  است  متأثر 
کسی که نگاه پارادایمی دارد،  دیدگاه 
به  رفتن  سخن،  این  صاحب  تفکر  در 
سمت انقالب آسان تر است و فقه سیاسی 
و  دیدگاه ها  لذا  بود.  خواهد  فعال  او، 
اخالقی  اصولی،  کالمی،  فلسفی،  مبانی 
قرار  هم دیگر  از  تأثر  و  تأثیر  در  او  فقهی  و 

خواهند داشت.

این  گفتن  با  کسی  است  ممکن   
عالمه  مانند  »اشخاصی  که   جمله 
که  مطهری  شهید  و  طباطبایی 
کمکی  بودند،  خوانده  فقه  و  فلسفه 
سیاسی  یا  حکومتی  نگرش های  به 
می  شما  که  اثری  بخواهد  نکردند« 
گذاشته  تفکرمان  در  فلسفه  فرمایید 
آن،  امثال  و  روانشناسی  به سمت  را، 
شما  ادعای  صورت،  این  در  ببرد. 

چطور ثابت خواهد شد؟

که  کنیم  توجه  را  نکته  این  باید   
تکوین  و  افراد  شخصی  گی های  ویژ
در  اثرگذار  عوامل  جزو  شخصیت شان، 
شخصیت  تکوین  در  آن هاست.  زندگی 
سیاسی و علمی نیز به دخالت متغیرهای 
نمی خواهم  و  هستم  قائل  چندگانه 

متأثر  فقط  اسالمی  انقالب  که  بگویم 
هم چنان که  است؛  متعالیه  حکمت  از 
فقط  اسالمی  انقالب  بگویم  نمی خواهم 
که ممکن  متأثر از علوم اسالمی است؛ چرا 
کشوری علوم اسالمی ارتقا یابد؛  است در 
سایر  و  انقالب  نشود.  هم  انقالب  ولی 
واقع  در  که  دارند  دالیلی  هم  پدیده ها، 
عللی  هم  و  است  اندیشه ای  امور  همان 
که در واقع همان امور تکوینی است  دارند 
که در واقع همان امور  و نیز عواملی دارند 
یک  بخواهید  گر  ا شما  است.  کارگزاری 
بزنید این طور نیست  را آتش  بسته هیزم 
بگیرد؛  آتش  زدن،  کبریت  یک  با  که 
آتش  باشد،  طوفان  گر  ا که  هم چنان 
روی  نفت،  یا  بنزین  گر  ا ولی  نمی گیرد؛ 
گر  ا و  می گیرد  زودآتش  خیلی  بریزید،  آن 
هم آب بریزید، اصاًل روشن نمی شود. لذا 
اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  درحوزه ی 
توجه  متنوع  متغیرهای  به  باید  حتمًا 
کنیم و فلسفه و حکمت در واقع، به مثابه 
یک ضلع و زاویه است. نکته ی دیگر این 
از  که  بگویم  نمی خواهم  من  که  است 
اهل  یا  و  فیلسوف  که  کسی  هر  تفکرات 
دیگری  هرحکمت  یا  و  ـ  متعالیه  حکمت 
اجتماعی  و  سیاسی  امتداد  حتمًا  است  ـ 

که داشتن متغیرهای  بیرون می آید؛ چرا 
شرط  ولی  است؛  الزم  شرط  مختلف، 

کافی، خیر.
شما  که  مصادیقی  به  می خواهم  حال 
اتفاقًا  به نظرم  بپردازم.  کردید،  اشاره 
از  مطهری  شهید  و  طباطبایی  عالمه 
هستند  معاصری  فیلسوفان  بزرگ ترین 
پاسخ گویی  برای  متعالیه  حکمت  از  که 
عصر  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  به 
می خواهم  کرده اند.  استفاده  خودشان 
نظریه ی  آن،  و  کنم  اشاره  نمونه  یک  به 
می باشد  عالمه  اعتباری«  کات  »ادرا
نظریه،  این  و  اوست  شخص  ابداع  که 
و  سنت  یا  و  متغیر  و  ثابت  مسأله ی 
می کند.  حل  راحت  بسیار  را  مدرنیزم 
دسته ی  دو  به  اعتبارات  می گوید  ایشان 
قابل  بعداالجتماع،  و  قبل االجتماع 
قبل االجتماع،  اعتبارات  و  است  تقسیم 
انسان ها  تمام  و  است  بشری  عموم 
ولی  هستند؛  دارا  را  ثابت  اعتبارات  این 
ـ  زبان  مانند  ـ  بعداالجتماع  اعتبارات 
فارسی  منطقه ای  در  مثاًل  و  متغیراست 
حرف می زنند و در منطقه ای دیگر، ترکی 
نباید  بعداالجتماع،  اعتبارات  در   . و…. 
باشید  داشته  انگاری  یکسان  انتظار 
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باید  بگویید  و  بیندیشید  متصلب  و 
گفت  کسی  گر  ا همین طوری باشد. حال 
هیچ  و  است  متغیر  اعتبارات،  همه  که 
نمی شود،  پیدا  بشر  بین  مشترکی  اعتبار 
این می شود یک نحله فکری و خیلی به 
هم  گر  ا می شود.  نزدیک  مدرن ها  پست 
به  خیلی  است،  ثابت  همه  گفت  کسی 
اعتبار  اصل  می شود.  نزدیک  متحجرین 
مبادله،  ابزار  ولی  است؛  ثابت  مبادله، 
متغیراست. امروزه برای معامالت، از پول 
یک  می شود.  استفاده  واقعی  یا  مجازی 
شما  گر  ا بود.  پایاپای  مبادله،  هم  زمانی 
از  باید  حتمًا  نیز  حاضر  زمان  در  بگویید 
فالن دوره ی  در  استفاده  مورد  فالن پول 
تحجر  واقع،  در  کرد،  استفاده  تاریخی، 
برای  باید  گفته اید  که  چرا  ورزیده اید؛ 
مثال  این  باشد.  ثابت  زمان ها،  همه ی 
که  اسالمی  فلسفه  به  بدهید  تعمیم  را 
بشری  حقوق  بخش  مثاًل  ـ  بخشش  یک 
متغیر  دیگرش،  بخش  و  است  ثابت  ـ 
بحثی  متغیر،  بخش  این  با  واقع،  در  و 
برای  را  راه  مثاًل  و  می کنیم  ابداع  فلسفی 
استفاده  یا  متنوع  دولت  نظریه ی  ارائه  
مختلف  ابزار  یا  و  مختلف  زبان های 
از  که  کلیپی  حتمًا  می کنید.  باز  مبادله، 
آیت اهلل عزالدین زنجانی، درباره ی لباس 
منتشر شد را دیده اید؛ او فیلسوف است و 
لذا می گوید  اعتبار چیست.  که  می فهمد 
و  پوشانیده  را  بدن  لباس،  از  نوع  فالن 
لباس،  نوِع  که  چرا  است؛  کافی  همین، 
که بدن  کافی است  امری اعتباری است و 
امری  در  وقتی شما  بنابراین  بپوشاند.  را 
که متغیراست، شکل گرا شوید، در ارائه ی 
بزرگ ترین  می خورید.  مشکل  به  راهکار 
که اسالم را وارونه  ایراد داعش این است 
اسالم  که  نمی فهمد  یعنی  می فهمد؛ 
برای  نه  انسان هاست؛  آزادکردن  برای 
برده کردن. اصاًل داعش، فلسفه ی اسالم 
کرده  را نفهمیده و تفکر و عقل را تعطیل 
گرفته است  و بخش متغیر را، ثابت درنظر 
که احکام اسالم، به سمت  و فکر نمی کند 
حذف برده داری است. لذا تفکر داعشی، 
متوجه  را  بعداالجتماع  حوزه ی  اصاًل 
حوزه،  این  در  که  نمی داند  و  نمی شود 
باید متناسب با مقتضیات زمان و مکان، 

امام  و  مطهری  شهید  باشد.  منعطف 
اجتهاد  در  مکان  و  زمان  نقش  خمینی 
مطهری،  شهید  و  می کنند  ح  مطر را 
می گوید  و  می کند  حل  را  بیمه  بحث 
به  بیمه گذار  زیرا  است؛  بالمشکل  بیمه، 
و  می دهد  خاطر  امنیت  بیمه شونده، 
داشته  امنیت  مردم  که  آمده  هم  اسالم 
پیش  هم  شرعی  خالف  هیچ  و  باشند 
دو  به  را  علوم  خمینی  امام  نمی آید. 
و  می کند  تقسیم  مضر  و  مفید  دسته ی 
گر علمی به انسان و بشریت ضرر  می گوید ا
گر آن علم،  ا برساند، ممنوع است؛ حتی 
نفع  مردم،  به  علمی  گر  ا و  باشد  الهیات 
گر  ا حتی  بود؛  خواهد  الهی  علم  برساند، 
فیزیک باشد. عالمه با نظریه اعتباریاتش 
و بر اساس مبانی حکمت متعالیه، پاسخ 
می دهد؛  را  لیبرالیسم  و  مارکسیسم 
اختیار  در  متعالیه  حکمت  ابزار  گر  ا لذا 
شهید مطهری نبود، نمی توانست نقدی 
حکمت،  این  بنویسد؛  مارکسیسم  بر 
آیا عالمه  که  بپرسید  ظرفیت دارد. شاید 
نظریه  و  متعالیه  حکمت  ظرفیت  به 
کات اعتباری در توضیح تحجرگرایی و  ادرا
پست مدرنیزم، توجه داشته؟ پاسخ این 
که الزم نیست او توجه داشته باشد  است 
است.  نداشته  توجهی  اصاًل  بسا  چه  و 
ادیسون،  بپرسید  که  است  این  مثل 
هنگام اختراع برق، به این که ما یک روزی 
وصل  برق  به  را  رایانه  مانند  وسیله ای 
می کنیم، اندیشیده؟ اصاًل او نمی دانست 
اختراع  رایانه  نام  به  وسیله ای  بعدها  که 
عالمه  که  نیست  مهم  لذا  شد.  خواهد 
به این مسائل توجه داشته یا خیر. بنده 
به  دارم  عبارتی  امر،  این  توضیح  برای 
الف  بحث  لت های  دال  « که  عنوان  این 
بحث  کاربردهای   « یا  و   » ب  حوزه ی  در 
الف در بحث ب «. اصاًل حکمت متعالیه 
برای  آیا  کرد؟  ارائه  چرا  برای  مالصدرا  را 
ساخت  برای  فقط  یا  بوده  مشکلی  رفع 
مقدمه ی  وقتی  فلسفی؟  مشی  یک 
که  اسفار را می خوانیم، متوجه می شویم 
حکمت  و  است  درد  یک پارچه  مالصدرا، 
متعالیه ی او، با انسان شروع می شود و از 

اول، درد هم نوعان را دارد.

که  دیدم  بنده   
ً
اخیرا  

درباره ی  تهران  در  جلسه ای 
سیاسی  اندیشه ی  مورد  در  که  کتابی 
و  شده  برگزار  است،  طباطبایی  عالمه 
کرده اند. به نظر شما  انتقاداتی هم وارد 
این چنینی  کارهای  شناساندن  برای 
و  گفت وگوها  مقابل،  فکری  جناح  به 
تبادالت علمی، صورت و شکل می گیرد 
با داشتن  یا اصاًل طرفین می خواهند  و 
صحبت  سوءتفاهم،  دارای  پیش فرِض 

کنند؟

که خودمان انجام  کارهایی   در مورد 
که واقعًا هیچ خط  گفت  دادیم، می توان 
خودمان  برای  علمی  بحث  در  قرمزی 

قائل نشدیم.

ادعای  کنم؛  تکمیل  را  سؤالم  بنده   
ارتقای  برای  که  است  این  عالمه 

جامعه، باید به سنت برگردیم؟

 به نظر می رسد تشابهاتی وجود دارد 
می توانم  است.  متفاوت  خوانش ها  و 
که توسط دوستانم  که درکارهایی  بگویم 
اعم  زیادی  بسیار  افراد  با  و  شده  انجام 
داخلی  غیردانشگاهی،  و  دانشگاهی  از 
و  بحث  طیف ها،  تمام  از  و  خارجی  و 
که  گفت وگو شده، این طور به نظر می رسد 
گشاده ای داشته و  دانشکده، خط مشی 
گفت وگوهایی  که  گفت  حتی شاید بتوان 
که با منتقدین این دیدگاه ها برگزار شده 
کارمان،  در  و  بوده  بیش تر  بسیار  است، 
و  حزبی  کار  و  داشتیم  علمی  انگیزه ی 
جناحی نبوده. دوستان ما در دانشکده، 
دغدغه ی جمهوری اسالمی داشتند و ما 
تعالیم  ترویج  به  خودمان  سهم  به  باید 
سیاست  درحوزه  به خصوص  و  ـ  اسالمی 
جمهوری  بستر  در  ـ  سیاسی  مدیریت  و 
یکی  رو  همین  از  کنیم.  کمک  اسالمی 
نکردِن  پنهان  داشته ایم،  که  کارهایی  از 
در  طباطبایی،  آقای  پروژه  به  نقدمان 
همان طور  لذا  است.  بوده  ایشان  حضور 
که پیامبر، رحمة للعالمین بوده، سیاست 
کینه جویانه  و  انتقامی  نگاه  نیز  اسالمی 

گفت وگوست. ندارد و فقط به دنبال 
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چرا اختالف؟
کتاب معروف خود  زمانی عالمه حلی در 
چهاردسته ی  به  را  علوم  الفقهاء  تذکرة 
مستحب  عینی،  واجب  کفایی،  واجب 
در  را  فلسفه  و  کرده  تقسیم  حرام  و 
قرار  حرام  علوم  یعنی  چهارم  دسته ی 
کسانی  برای  تنها  را  آن  گیری  فرا و  داده 
که بخواهند آن را نقض  مجاز دانسته بود 

در  می توان  احتمااًل  را  نظر  این  کنند. ]1[ 
شیعه  فقهای  مواضع  تندترین  زمره ی 
تاریخ  کرد.  دسته بندی  فلسفه  علیه 
و  فقه  که  می نماید  چنین  فقاهت  و  فقه 
فلسفه و فقیه و فیلسوف چون دو قطب 
و  بوده  هرچند  یکدیگرند؛  دافع  منفی 
می دانند؛  فلسفه  که  فقیهانی  هستند 
به  ثانیًا  و  نبوده  زیاد  تعدادشان  اواًل  اما 

گاه  همین دلیل در حوزه مورد انتقادهای 
که معمواًل تأمالت  شدیدی بوده اند؛ چرا
در  ناخواسته  یا  خواسته  فلسفی شان 
بوده  دخیل  فقهی شان  استنباط  فرایند 

است.
قاطبه ی  تاریخی  مخالفت  به راستی  اما 
و  فلسفه  با  ـ  فقها  به ویژه  ـ  حوزویان 
از  است؟  بوده  دلیل  کدام  به  فالسفه 

ستیز بی پایان فقها و فالسفه بر بستر دعوای نقل 
و عقل

مروری بر بعضی نظرات مخالف فلسفه در میان حوزویان

مرتضی معراجی

که فقه و فلسفه و فقیه و فیلسوف چون دو قطب منفی دافع یکدیگرند؛ هرچند بوده  تاریخ فقه و فقاهت چنین می نماید 
گاه  انتقادهای  مورد  حوزه  در  دلیل  همین  به  ثانیًا  و  نبوده  زیاد  تعدادشان  اواًل  اما  می دانند؛  فلسفه  که  فقیهانی  هستند  و 
که معمواًل تأمالت فلسفی شان خواسته یا ناخواسته در فرایند استنباط فقهی شان دخیل بوده است.  شدیدی بوده اند؛ چرا

ح شده در مخالفت با فلسفه در میان حوزویان اشاره می کنیم. در این مجال مختصر به برخی از مهم ترین نظرات مطر
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نظر نگارنده، دلیل اصلی، همان دعوای 
بر بستر  که  قدیمی عقل و نقل ]2[ است؛ 
می توان  نیز  را  دیگری  دالیل  دلیل،  این 
غایات  در  تفاوت  قبیل  از  نمود؛  احصا 
و  چیستی  کشف  به دنبال  )فیلسوف 
در  فقیه  و  پدیده هاست  و  اشیا  ماهیت 
یا  و  مفروضات  ع(؛  شار مراد  کشف  پی 
و  فلسفه  معرفتی  مبانی  دیگر  عبارت  به 
فقه تفاوت های فاحشی با یکدیگر دارند؛ 
و  دارد  پرسش گری  شأن  بیش تر  فلسفه 
فقه بیش تر پاسخ گوست؛ و موارد دیگری 
که پرداختن تفصیلی به آن ها  از این سنخ 

مجال دیگری می طلبد.
در حوزه های علمیه، به عنوان مهم ترین 
فقه  شیعیان،  آموزشی  ـ  دینی  نهاد 
و  اصلی  دانش های  فقه،  اصول  و 
اصلی  ارکان  فقها  و  بوده اند  تعیین کننده 
ایجاد و بقای حوزه های علمیه شیعه در 
نگاه  این  از  مختلف.  مکان های  و  اعصار 
هرچند فالسفه ی بزرگی  همچون فارابی، 
صدرالمتألهین  و  ابن سینا  مسکویه، 
حضوری  اسالمی  اندیشه ی  تاریخ  در 
برخی  که  حدی  تا  ـ  داشته اند  درخشان 
پژوهشگران، قرون سوم، چهارم و پنجم 
را به یمن حضور برخی از همین چهره ها 
نام گذاری  اسالمی  اندیشه ی  زرین  عصر 
شکل گیری  سیر  در  هیچ گاه  اما  ـ  کرده اند 
نقشی  علمیه  حوزه های  تاریخی  تطور  و 
اشاره  که  همان طور  اصواًل  و  نداشته اند 
فقیه  و  فقه  به  علمیه  حوزه ی  شد، 

شناخته می شود.
برای  اسالمی  است  دانشی  فقه 
تکالیف  یا  عملی  احکام  به دست آوردن 
ارسطویی اش  سنت  در  فلسفه  و  دینی 
وامدار  بسیار  نیز  اسالمی  فلسفه ی  )که 
موجودات  به  علم  است(  سنت  این 
عقل  دارند.  وجود  که  سو  آن  از  است 
هرچند یکی از منابع فقه است، اما عقل 
وحید  این که  کما  نقل؛  توسط  مهارشده 
بهبهانی نیز در تفاوت فقه با دانش هایی 
مانند طب می گوید: »تفاوت دانش فقه با 
که  این است  در  مانند طب  دانش هایی 
دانش طب بر پایه اموری تجربی و عقالنی 
که دانش فقه در  استوار است و حال آن 

بیش تر موارد تعبدی است«. ]3[
جایگاه  بر  شیعه  فقهای  بیشتر  هرچند 
استنباط  فرایند  در  عقل  برجسته ی 
آن  واقعیت  اما  می کنند،  کید  تأ احکام 
گر در مسأله ای امر دائر شود بین  که ا است 
حجیت عقل و نصی همچون قرآن، قطعًا 
نص را ترجیح می دهند. همچنین اعتبار 

ضرورت  که  می دانند  جایی  تا  را  عقل 
که بعضی  کند و بفهمد  وحی را شناسایی 
مسائل )مانند عالم غیب( را بی مدد وحی 
نمی تواند بفهمد.  شیخ حسن میالنی از 
در  عرفان  و  فلسفه  پرطمطراق  مخالفین 
گفت وگویی پس  حوزه ی علمیه ی قم، در 
از آن که جمالتی را در اهمیت جایگاه عقل 
می گوید:  می کند،  بیان  دینی  معرفت  در 
که بگوییم ما با  »… البته این طور نیست 
پیامبر  گر جایی  ا و  عقلمان جلو می رویم 
را  اشتباهش  جلوی  باشد  گفته  اشتباه 
که  کردید  قبول  عقل  با  شما  می گیریم. 
قابل  تو  با  هم  عقلی  نظر  از  حتی  پیامبر 
با عقل خودت  گر  ا مقایسه نیست. حاال 
را  مطلبی  امیرالمؤمنین  که  فهمیدی 
اشتباه  من  می گویی  می گویند،  اشتباه 
فهمیدم؛ چون مقدمات اشتباه در خودم 
کار  این  نمی تواند  فیلسوف  ولی  چیدم. 
ح  را مطر اول عقل خود  از  بکند؛ چون  را 
می کند و می گوید من با فکر خودم به این 
که فیلسوف  رسیدم. بعد جالب این است 
در  می گذارد؛  عقل  را  خودش  فکر  اسم 
معصوم  به  متعلق  فقط  عقل  که  حالی 
که برای  است…«.]4[ این در حالی است 
گزاره ها،  کذب  و  صدق  معیار  فیلسوف، 
نزد  نیز  نقل  به  رجوع  حتی  است؛  عقل 
تعقل  عینک  با  متأله  فالسفه ی  بعضی 
نخورد،  عقل  محک  به  هرآن چه  و  است 
در  ـ  و  قبول  غیرقابل  امری  فالسفه  نزد 
تعبیر  به  است.  موهوم  ـ  حالت  بهترین 
بر عقل  نقل  گفت در فقه،  دیگر می توان 

تفوق دارد و در فلسفه عقل بر نقل.
بپذیریم،  را  کوتاه  مقدمه ی  این  گر  ا
تحلیل و فهم مخالفت حوزویان با فلسفه 
آسان تر و منطقی تر خواهد بود؛ مخالفتی 
ابراز  نرمی  با  و  دلسوزی  روی  از  گاه  که 
و  تندی  و  خشونت  با  زمانی  و  می شده 
توجه  با  ادامه  در  ارتداد!  حکم  با  همراه 
مهم ترین  از  برخی  به  مجال،  ضیق  به 
ح شده در مخالفت با فلسفه  نظرات مطر

در میان حوزویان اشاره می کنیم.

فتاوای ضد فلسفه و فالسفه
مخالفت با فلسفه و فیلسوفان، در سطح 
و  شدت  طبیعتًا  فتوا  صاحبان  و  مراجع 
نتایج  گاه  و  دارد  بیش تری  حساسیت 
است؛  داشته  به دنبال  نیز  را  کی  خطرنا
مستمسک  می توانند  فتاوا  برخی  که  چرا
گیرند. نظر عالمه حلی  برخورد قهری قرار 
نمونه ی  آمد،  نوشتار  این  ابتدای  در  که 

است؛  رابطه  این  در  معروفی 
مطلب،  همان  ادامه ی  در  که  به ویژه 

کسانی  عالمه ی حلی فالسفه را از جمله 
واجب  آنان  با  جهاد  که  برمی شمارد 
کتابمنیة المرید  است! ]5[ شهید ثانی در 
ـ  حرامند  مطلقًا  که  علومی  ذکر  از  پس 
مسائل  بعضی  ـ  شعبده  و  سحر  مانند 
فلسفی را نیز حرام ذکر می کند و می گوید 
که موجب شک  کلی هر علمی  که به طور 
آن   حال  است. ]6[  حرام  شود  انسان  در 
که نقطه ی عزیمت بسیاری از جریانات و 
مکاتب فلسفی، شک است و اصواًل شک 
امری  بنیان ها،  از  در بدیهیات و پرسش 
پسندیده نزد فالسفه است. آیت اهلل سید 
ابوالحسن اصفهانی از مراجع بزرگ نجف 
توسط  شهریه  گرفتن  از  نارضایتی  ابراز  با 
و اصول زحمت  فقه  از  غیر  که در  کسانی 
مدرسین  که  جلسه ای  در  می کشند، 
گفته بود:  نجف نیز در آن حضور داشتند 
هرکس  است؛  اجتهاد  کارخانه ی  »نجف 
قم… برود  می خواهد  را  عرفان  و  فلسفه 

درباره ی  نجفی  مرعشی  آیت اهلل   ]7[ .»
آرا  بافندگان  »فالسفه  بود:  گفته  فالسفه 
و  بیهوده  موهومات  و  فاسد  نظریات  و 
انبیای مرسلین وخلفای  قاطعان طریق 
از  را  ما  تعالی  خداوند  ایشانند.  مرضیین 
نماید«.  ]8[آیت اهلل  حفظ  فتن  مضالت 
فتوا  چنین  فلسفه  درباره ی  نیز  بهجت 
ک  خطرنا فلسفه  »خواندن  که  بود  داده 
و  کالم  علم  در  اجتهاد  از  بعد  مگر  است؛ 
صافی  آیت اهلل  اعتقادات«. ]9[  تصحیح 
شیعه  حاضر  تقلید  مراجع  از  گلپایگانی 
چنین  فلسفه  آموختن  درباره ی  نیز 
و  فلسفه  تدّرس  و  »تدریس  می  گوید: 
و  فقه  مانند  آزاد،  به طور  مصطلح  عرفان 
حوزه ها  در  دیگر  علوم  و  حدیث  و  تفسیر 
و خصوصًا قراردادن آن در برنامه دروس 
ک  خطرنا بسیار  دانشگاهی  و  حوزوی 
خراسانی  وحید  آیت اهلل  است…«. ]10[ 
از  یکی  در  شیعه  زنده ی  مرجع  دیگر 
شهادت  به مناسبت  سخنرانی هایش 
بــن  جعفــر  گر  »ا گفت:  صادق)ع(  امام 
این  دنبال  می شناختیم،  را  محمــد)ع( 
فالسفه  قــی کرده های  نمی رفتیــم؛  آن  و 

یونان را نشخوار نمی کردیــم…«.
گاه  علمیه  حوزه های  فلسفی  ضد  جو 
مراجع  برخی  که  بوده  شدید  حدی  به 
مجبور  باطنی شان  میل  علی رغم  شاید 
ـ  فتوا  صدور  لزومًا  نه  و  ـ  موضع گیری  به 
شبیری  موسی  سید  آیت اهلل  می شدند. 
که آقای  که »موقعی  زنجانی نقل می کند 
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مخالفت با 
فلسفه و 

فیلسوفان، در 
سطح مراجع 

و صاحبان فتوا 
 شدت 

ً
طبیعتا

و حساسیت 
بیش تری دارد 

گاه نتایج  و 
کی را  خطرنا
نیز به دنبال 

داشته است؛ 
که برخی  چرا

فتاوا می توانند 
مستمسک 

برخورد قهری قرار 
گیرند. نظر عالمه 

که در ابتدای  حلی 
این نوشتار آمد، 
نمونه ی معروفی 

در این رابطه 
که  است؛ به ویژه 
در ادامه ی همان 
مطلب، عالمه ی 
حلی فالسفه را 
کسانی  از جمله 
که  برمی شمارد 

جهاد با آنان 
واجب است!

اسفار  درس  طباطبایی 
از  کردند،  شروع  عمومی  به صورت  را 
نامه هایی  بروجردی  آقای  برای  مشهد 
رواج  حوزه  در  فلسفه  گر  ا که  نوشتند 
آقای  دارد…  خطر  حوزه  برای  کند،  پیدا 
اسفار  عمومی  درس  جلو  هم  بروجردی 
گرفت…«.]11[ این در  آقای طباطبایی را 
از  که خود آیت اهلل بروجردی  حالی است 
گردان حکیم بزرگ میرزاجهانگیرخان  شا
بیان  نیز در  امام خمینی  بوده.  قشقایی 
قم  حوزه ی  ضدفلسفه  جو  از  خاطره ای 
»در  می گوید:  چنین  انقالب  از  قبل  در 
مرحوم  خردسالم،  فرزند  فیضیه  مدرسه 
کوزه را آب  کوزه ای آب نوشید؛  مصطفی از 
که من فلسفه می گفتم!«. کشیدند؛ چرا 

]12[

خراسان؛  معارفی  مکتب 

موافق عقل و مخالف فلسفه!
فتاوای  از  ح شده  مطر نمونه ی  چند  از 
که  برمی آید  چنین  تشیع  بزرگ  مراجع 
مخالفت با فلسفه، در تمامی حوزه های 
بوده؛  رایج  امری  تشیع  ح  مطر علمیه ی 
در  به ویژه  و  حوزه ها  بعضی  در  هرچند 
برخی ادوار، از شدت بیش تری برخوردار 
که نمونه ی بارز و معاصر آن حوزه ی  بوده 
پرچمداری  به  است  مشهد  علمیه ی 
گردان  شا که  خراسان  معارفی  مکتب 
نام  با  و  هستند  اصفهانی  مهدی  میرزا 
»مکتب تفکیک« نیز شناخته می شوند. 
از چهره های  آیت اهلل سید جعفر سیدان 
ح این مکتب در تعریف آن می گوید:  مطر
آن  در  که  است  روشی  تفکیک  »مکتب 
وحیانی  حقایق  و  افکار  از  بشری،  افکار 
همراه  به  وی  البته  می شود«.]13[  جدا 
مکتب  این  زنده ی  ح  مطر چهره ی  دیگر 
نکته  این  بر  حکیمی  محمدرضا  یعنی 
عقل  با  تفکیک  مکتب  که  دارند  کید  تأ
عقل  آنان  نظر  از  اتفاقًا  و  نیست  مخالف 
بلکه  هستند؛  منطبق  هم  با  وحی  و 
فلسفه  به  عقلی  معرفت  انحصار  با 
افکار  و  آرا  بر  از قضا خودشان  و  مخالفند 
اما  دارند.  ]14[  تسلط  اسالمی  فالسفه 
این   رهبران  سوی  از  بیانی  چنین  حتی 
برخی  بروز  مانع  نحله ی فکری خراسانی 
در  طرفدارانشان  ضدفلسفی  رفتارهای 
است.  نشده  مشهد  علمیه ی  حوزه ی 
با  گفت وگو  در  موسویان  ابوالفضل  سید 
این  بی مهری  درباره ی  مباحثات  سایت 

هادی  سید  آیت اهلل  به  نسبت  مکتب 
ایشان  فلسفی  »مشرب  می گوید:  میالنی 
مهدی  میرزا  مکتب  گردان  شا شد  باعث 
معارفی  )مکتب  مشهد  در  اصفهانی 
با  کنند.  پیدا  زاویه  ایشان  با  خراسان( 
فقهی  مباحث  در  میالنی  آیت اهلل  این که 
فلسفی  مسائل  که  بودند  مراقب  بسیار 
را دخالت ندهند و مطابق با همان روال 
ابتدای  و در  ـ  سنتی فقه بحث می کردند 
مرحوم  مثل  کسانی  هم  ایشان  حضور 
همراهی  ایشان  با  قزوینی  آشیخ مجتبی 
کلی  به طور  چون  باالخره  اما  ـ  می کردند 
می شدند،  محسوب  فلسفه  طرفداران  از 
به  و  کردند  پیدا  زاویه  ایشان  با  آن ها 
دادند.  قرار  انزوا  در  را  میالنی  آقای  نوعی 
خراسان  حوزه  در  هم  کنون  ا جریان  آن 

قدرت دارد«

بعثت  ضرورت  ناقض  فلسفه؛ 

انبیا
و  بر مبنای همان اختالف در ترتب عقل 
اشاره  آن  به  مطلب  مقدمه  در  )که  نقل 
آن  از  را  فلسفه  حوزویان،  برخی  شد(، 
حضورش،  که  می دانند  ک  خطرنا روی 
انبیا  بعثت  شدن  تلقی  بیهوده  باعث 
مخالفین  از  نصیری  مهدی  می شود. 
در  ـ  مدرنیته  حتی  و  ـ  فلسفه  سرسخت 
نوشتاری می نویسد: »عقل  فلسفی ، عقل  
مستکفی  بالذات  بوده  و بر این  باور است  
با  دیگر،  منبع   هر  از  مستقل   می تواند  که  
کمال  و سعادت   اّتصال  به  عقل  فّعال ، به  
دنیوی  و اخروی  نائل  شود. بدیهی  است  
از عقل ، ضرورتی  برای   در چنین  تلقی ای  
خداوند  جانب   از  رُسل   ارسال   و  نبوت  
لطف اهلل  آیت اهلل  نمی ماند«. ]15[  باقی  
دین  کتابمعارف  در  نیز  گلپایگانی  صافی 
الهیات،  مسائل  در  »عقل  می  نویسد: 
مثل ربط حادث به قدیم و معاد و معراج 
این  و  نیست،  حجت  مالئکه،  وجود  و 
مسائل، از طور درک عقل نیست«. وی در 
که سخنان عقال نتوانسته  ادامه می گوید 
و نمی تواند امت بسازد و به جامعه عرض 
شود؛ اما در مقابل، دعوت انبیا و سخنان 
باوربخش  ماورائی،  مسائل  این  در  آن ها 
به وجود  را  بزرگ  امت های  و  است 

آورده. ]16[

کالم؟ فلسفه یا 
عقل  هرچند  نیز  کالم  اسالمی  دانش  در 
نقشی پررنگ دارد، اما باید توجه داشت 
از  عقالنی  دفاع  کالم،  اصلی  کارکرد  که 
یعنی  است؛  وحیانی  و  دینی  گزاره های 
سعی  که  است  دیندار  فردی  متکلم، 
عقل گریز  گزاره های  برخی  به  می کند 
حال  بدهد؛ ]17[  عقالنی  صبغه ی  دین 
نیز  دین  اصل  فیلسوف،  یک  برای  آن که 
به عنوان یک پدیده می تواند مورد سؤال 
مسئول  سبحانی،  محمدتقی  باشد. 
خود  که  ـ  اسالمی  کالم  علمی  انجمن 
هست  نیز  فلسفه  دانش آموخته ی  البته 
فلسفه  با  کالم،  علم  از  دفاع  رویکرد  با  ـ 
مخالفت می کند؛ از نگاه وی »نباید تصور 
که  خودش  اوج  در  حتی  فلسفه  کنیم 
حکمت متعالیه است، می تواند جایگزین 
اما  باشد؛  باید  فلسفه  شود.  کالم  علم 
نیازمند  هم  ما  خودش.  کارکردهای  با 
با  نه  خودش؛  تعریف  )با  هستیم  فلسفه 
که ما داریم( و هم نیازمند  کنونی  تعریف 

کارکرد خودش«. ]18[ کالم با 

و  اسالمی  علوم  فرهنگستان 

فلسفه ی شدِن اسالمی
منیرالدین  سید  مسأله ی  مهم ترین 
فرهنگستان  مؤسس  ـ  الهاشمی  حسینی 
تمدن  نرم افزار  طراحی  ـ  اسالمی  علوم 
این  طراحی  روند  در  وی  بود.  اسالمی 
کمیت مطلق وحی اعتقاد  نرم افزار، به حا
گرد  از درگذشت وی، شا داشت.]1[  پس 
میرباقری،  محمدمهدی  برجسته اش 
گرفت.  دست  به  را  فرهنگستان  سکان 
فکری  محصول  اصلی ترین  میرباقری 
استادش را دستیابی به فلسفه مهندسی 
شدن  فلسفه ی  یا  اجتماعی  توسعه 
»فلسفه  همان  یا  تغییر(  )فلسفه ی 
این  تعریف  در  و  می داند  والیت«  نظام 
اسالمی  شدن  »فلسفه  می گوید:  فلسفه 
بر  را  شدن  می تواند  که  است  فلسفه ای 
کند و طبیعی  پایه معارف اسالمی  تعریف 
هدایت  ابزار  چیزی  چنین  که  است 
تکامل تمدن است؛ اما نه تمدن مادی؛ 
که  تمدنی  یعنی  دین محور؛  تمدن  بلکه 
آن  تکامل  می گیرد،  شکل  دین  محور  بر 
است  اسالمی  شدن  فلسفه  به  محتاج 
یك  در  گرفت  صورت  کاری  چنین  گر  ا که 
هدایت  ابزار  می تواند  فلسفه  این  کلمه 
و  باشد  دین  محور  بر  تمدن  تکامل 
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می تواند  که  است  این  هم  تفصیلش 
تفکر، فکر و اندیشه را در سطوح مختلف 
او در نشستی علمی  کند«. ]2[  هماهنگ 
در  اسالمی«،  فلسفه  »کارآمدی  عنوان  با 
»فلسفه  بود:  گفته  اسالمی  فلسفه  نقد 
علوم  گزاره های  در  حضور  برای  اسالمی 
علومی  از  تئوریک  پشتیبانی  و  فرودستی 
بهره گیری  نیازمند  انسانی،  علوم  مانند 
از  صدرایی  حکمت  که  است  لوازمی  از 
کم  حا روش  و  منطق  دلیل  به  لوازم  آن 
از  بخشی  این  نیست«.  برخوردار  برآن، 
رئیس  میرباقری  محمدمهدی  سخنان 
در  است  اسالمی  علوم  فرهنگستان 
»کارآمدی  عنوان  با  علمی  نشست  یک 
ـ  میرباقری  نگاه  در  اسالمی«. ]3[  فلسفه 
زنده ی  به عنوان سرشناس ترین چهره ی 
اسالمی  علوم  فرهنگستان  فکری  جریان 
رایج  تلقی  برخالف  آدمی  اصواًل معرفت  ـ 
صدق  تطابقی  نظریه ی  بر  مبتنی  که 
که  چرا دارد؛  باطل  و  حق  وصف  است، 
کافرانه است )در جهت اراده  ک او یا  ادرا
بندگی  )درجهت  مؤمنانه  یا  و  شیطان( 
»وحی محوری«   گر  ا بنابراین  خدا(. ]4[ 
در  مهم  گزاره ی  دو  را  »حق محوری«  و 
نظام فکری اصحاب فرهنگستان بدانیم، 
رایج(  به معنای  )فلسفه  فلسفه ستیزی 

آنان امری عجیب نخواهد بود.

نسبی  آزادی  و  اسالمی  انقالب 

فلسفه در حوزه ی علمیه
تا   57 سال  در  اسالمی  انقالب  پیروزی 
حدی عرصه را برای تعلیم و تعلم فلسفه 
که  چرا  کرد؛  بازتر  علمیه  حوزه های  در 
امام خمینی خود  یعنی  انقالب  اواًل رهبر 
ثانیًا  و  بود  فلسفه  ح  مطر مدرسان  از 
نظریه پردازان  و  ح  مطر چهره های  برخی 
فلسفی  حوزویان  از  نیز  انقالب  مهم 
شهید  به  می توان  جمله  آن  از  که  بودند 
آیت اهلل  و  آملی  آیت اهلل جوادی  مطهری، 
در  هرچند  کرد.  اشاره  یزدی  مصباح 
میان  در  ویژه  به  و  ـ  حوزه  سنتی  بدنه ی 
که به احیای حوزه ی سنتی  گرایش هایی 
مخالفت  شاهد  همچنان  ـ  دارند  تمایل 
حالت  بهترین  در  یا  فلسفه  تدریس  با 
فلسفه  به  التفات  عدم  و  بی تفاوتی 
مدیریت  انقالبی  ساختار  اما  هستیم، 
حوزه با قراردادن برخی دروس فلسفی در 
)هرچند  مجالی  طالب،  آموزشی  ساختار 
برای  فلسفه(  طرفداران  مطلوب  نه 

عالقه مندان مهیا نموده است.

کالم آخر
در پایان این نوشتار بد نیست به این نکته 
با  حوزویان  مخالفت  که  کنیم  اشاره  نیز 
فلسفه، بیش تر ناظر به فلسفه ی اسالمی 
حکمت  همچون  آن  زیرمجموعه های  و 
متعالیه است که ریشه ی این فلسفه ها نیز 
آن که  حال  بازمی گردد.  باستان  یونان  به 
فلسفه  یونانی  سنت  اهمیت  علی رغم 
جدیدی  نحله های  و  جریان ها  غرب،  در 
که  شده اند  متولد  غرب  فلسفه ی  در  
آشنایی حوزویان مخالف فلسفه با آن ها 
فلسفه  به  نسبت  نظرشان  است  ممکن 
که  کند. مثاًل فلسفه  ی تحلیلی  را تعدیل 
یک جریان نوپدید فلسفی در غرب است، 
با  روش شناختی  نظر  از  می رسد  به نظر 
روش فقها و اصولیون قرابت هایی داشته 

باشد.
این مقاله گزارش مختصری بود از اختالف 
فقه و فلسفه بر بستر اختالف نقل و عقل؛ 
با رویکردهای  ـ  باید  ـ و شاید  اما می توان 
این  برای  نیز  را  دیگری  دالیل  دیگر، 
به  تا  برشمرد  پایان ناپذیر  به ظاهر  نبرد 
با  مثاًل  یافت؛  دست  جامع تر  تحلیلی 
بتوان  نگاه جامعه شناسی سیاسی شاید 
فقها  دعوای  پنهان  دالیل  از  یکی  گفت 
است؛  اجتماعی  جایگاه  سر  بر  فالسفه  با 
شود،  باز  فالسفه  برای  عرصه  گر  ا که  چرا
کاسته شدن قدرت و نفوذ  ممکن است به 
آن چه  اما  شود.  منجر  حوزه  اجتماعی 
با  حوزویان  قهری  برخورد  است،  مسلم 
و  نداشته  مطلوبی  نتایج  فلسفه  اهالی 

نخواهد داشت.

پانوشت ها
ج9،  الفقهاء،  تذکرة  حلی،  1.عالمه 

ص37. 
از  اعم  نوشتار،  این  در  نقل  از  2.منظور 

روایات، متون مقدس و وحی است.  
جایگاه  »بازشناسی  سعید،  3.قماشی، 
اندیشه،  رواق  شیعه«،  فقه  در  عقل 
ش3، به نقل از: وحید بهبهانی، الرسائل 

االصولیه، ص91. 
با سایت مباحثات، 8 اسفند  4.گفت وگو 
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 .1387



نسخه مکتوب مباحثات/شماره 18/نیمه نخست 1394 46

حوزه ی  در  فلسفی  وضعیت   
تقسیم بندی  یک  در  را  قم  علمیه ی 
کنیم  بیان  این صورت  به  می توانیم 
فلسفه  جریان  جریان ها،  از  یکی  که 
بحث   

ً
عمدتا که  است  اسالمی 

با  می کند  ح  مطر را  صدرایی  حکمت 
دارد؛  خود  همراه  به  که  نوآوری هایی 
که  است  تحلیلی  رویکرد  جریان  یک 
رشد  قم  در  حدی  تا  اخیر  دهه های  در 
کرده است. جریان دیگر رویکرد قاره ای 
 جریان مخالفین فلسفه 

ً
است و نهایتا

و  فلسفه  با  کالم  منظر  از   
ً
عمدتا که 

شاید  دارند.  مخالفت هایی  عرفان 
در  فلسفی  اصلی  جریان های  این ها 
حوزه باشند. شما در این زمینه تأملی 

داشته اید؟

تقسیم بندی  شما،  تقسیم بندی   
من  بفرمایید  اجازه  گر  ا اما  است؛  خوبی 
خدمتتان  دیگری  نحو  به  را  تقسیم  این 
کنم. شاید رویکردهای فلسفی در  عرض 

قم را بتوانیم به شکل دیگری هم تقسیم 
که شما فرمودید  که آن قسیم هایی  کنیم 
ضمن آن بیاید؛ مثاًل بگوییم رویکردهای 
فلسفه.  در  سنتی  رویکردهای  و  مدرن 
بهتر  شاید  کنیم  تقسیم  این گونه  گر  ا
بازشناسی  و  تفکیک  را  آن ها  بتوانیم 
دو  در  معمواًل  سنتی  رویکردهای  کنیم. 
می گیرند؛  قرار  صدرائی  و  مشائی  گرایش 
صدرائی  گرایش  فرمودید  که  همان طور 
است؛  غالب  گرایش  واقع  در  و  اصلی 
حکمت  یا  صدرایی  فلسفه  گرایش  یعنی 
تقریبًا  وجودی ها.  اصالت  یا  متعالیه 
صدسال بعد از مالصدرا، جریان مالصدرا 
علی  مال  اهتمام  با  مالصدرا  اندیشه  و 
کرد، پس از آن هم  نوری جای خود را باز 
گردان  شا از  سبزواری،  هادی  مال  مرحوم 
کرد  تقویت  را  گرایش  این  نوری،  علی  آقا 
هم  بعد  و  کرد  پیدا  غلبه  جریان  این  و 
یافت  استمرار  ایشان  گردهای  شا توسط 
گرایش  تا دوره ی خود ما غلبه ی این  که 
حکمت  جریان  است.  داشته  ادامه 
ـ  کنارش  در  هم  مشائی  فلسفه  یا  مشاء 
سنتی  فلسفی  حوزه های  در  ـ  کم سو  ولو 

امروز  همین  تا  و  است  داشته  حضور 
برخی  هم  امروزه  است.  همین طور  هم 
به  جدی تری  علقه  ـ  معدود  ولو  ـ  اساتید 
هستند.  سینوی  واقع  در  و  دارند  مشاء 
در قم هم تدریس می شود و در سال های 
اخیر یک دوره تدریس مشاء از سیما هم 
پخش شد. این دو نگاه فلسفی در حوزه 
ادامه ی  که  اسالمی  فلسفه ی  به  سنتی 
است  یونانی  کهن  فلسفه ی  همان 
در دورٔه  یونانی  فلسفٔه  البته  می پردازند. 
بسیار  تدوین  و  تنظیم  ح،  شر اسالمی، 
قابل توجهی  ابداعات  و  کرد  پیدا  بهتری 
توسط فیلسوفان مسلمان در آن صورت 
مستقاًل  که  است  موضوعی  این  گرفت. 

باید به آن پرداخت.
سنت  کلی  به طور  که  کنم  اضافه  را  این 
غزالی  از  بعد  اسالم  جهان  در  فلسفی 
جهان  در  بلکه  شد؛  تضعیف  به شدت 
غرب  نه  اسالمی،  شرق  در  و  سنت  اهل 
اسالمی در اندلس )اسپانیای امروز(، باب 
اسالمی  فلسفه  البته  شد.  بسته  فلسفه 
رشد،  ابن  جریان  یعنی  اسالمی  غرب  در 
که رویکرد متفاوتی از سنت فلسفی شرق 

پرسش جدی 
که تفکر  این است 
سنتِی فلسفی در 
دوره ی جدید چه 
کارکردی می تواند 
داشته باشد؟

دکتر محمد جاودان

کز اقماری حوزه علمیه رشد  فلسفه اسالمی در حوزه علمیه قم با چالش هایی مواجه است، از یک سو در دهه های اخیر فلسفه تحلیلی در مرا
کالم و حدیث فلسفه اسالمی را نقد می کنند. مشکالت درونی  گذشته و از موضع  کرده است و از سوی دیگر منتقدان فسلفه اسالمی صریح تر از 
گذاشتم. جاودان  فلسفه اسالمی در مواجهه با جهان جدید نیز این چالش ها را تشدید می کند. این مسائل را با دکتر محمد جاودان در میان 
دانش آموخته حوزه علمیه است. تحصیالت دانشگاهی او در زمینه فلسفه غرب و فسلفه دین بوده است و در حال حاضر عضو هیأت علمی 

دانشکده شیعه شناسی و معاون پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب قم است.
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از منظر سنت 
غالب حوزه و 
از منظر مکتب 

تفکیک، فلسفه 
صدرا بستری 
که ابن  است 

عربی را با خودش 
می آورد؛ عرفان 

و تصوف را با 
خودش می آورد؛ و 
به نوعی زمینه ساز 

جریان های 
صوفیانه 

می شود؛ زبانی 
گویی  برای باز

اندیشه های آن ها 
هم هست. لذا 
یکی از عوامل 

اصلی مخالفت 
با جریان فلسفه 

و به خصوص 
فلسفه ی 

صدرا همین 
آمیخته بودنش 

با جریان عرفان 
است.

غرب  فلسفه  در  بعدها  داشت،  اسالمی 
مؤثر واقع شد؛ ولی در جهان اسالم به طور 
اال  شد؛  کشیده  پایین  فلسفه  فتیله  کلی 
حاشیه ی  در  البته  که  شیعی  قلمرو  در 

حوزه های شیعی باقی ماند.
ک  استدرا می شود  این جا  را  نکته  یک 
کِل تاریخ تفکر اسالمی، فلسفه  که در  کرد 
از بین نرفت بلکه در ضمن سنت  به کلی 
کالمی محفوظ ماند؛ یعنی  بعد از غزالی، 
در  طرف  این  از  و  رازی  فخر  به خصوص 
حوزه شیعی به ویژه خواجه نصیر، فلسفه 
بخش  در  الاقل  درآمیختند.  کالم  با  را 
آمیختگی  این  الکالم خیلی جدی  دقیق 
گرفت. به عالوه، بخشی از ادبیات  شکل 
آن  وارد  هم  فلسفی  اندیشه ی  حتی  و 
معنای  به  الهیات  یا  کالم  خاص  بخش 
که هم در  الکالم هم شد  یا جلیل  اخص 
کالمی  کالمی اهل سنت و هم در آثار  آثار 
شیعه باقی ماند. منتهی در قلمرو شیعه، 
و  حیات  به  هم  کالم  از  مستقل  فلسفه 
این  گرچه  ا داد.  ادامه  پویایی خود  بلکه 
ادامٔه حیات در حاشیه بوده و نسبت به 
متن  در  که  اصولی  و  فقهی  جریان های 
حوزه های شیعی و محور بوده اند، فلسفه 
تا  به هرحال،  اما  است؛  بوده  حاشیه  در 
داد  ادامه  خود  حیات  به  جدید  دوره ی 
گرایش غالبًا صدرایی و به  کنون در دو  که ا
نحو حداقلی، مشائی جریان دارد. البته، 
کسی فلسفه می خواند آثار  در حوزه وقتی 
بوعلی را هم می خواند، اشارات، شفا و … 

.
اما درباره ی وضعیت فلسفه ی مدرن باید 
کنم تقریبًا از همین قرن چهاردهم  عرض 
شد،  ایران  وارد  دانشگاه ها  که  شمسی 
شماری از حوزویان با سنت های فلسفی 
انقالب  از  بعد  شدند.  آشنا  غربی  مدرن 
غرب  فلسفه ی  مطالعٔه  و  آشنایی  روند 
حال  در  و  گرفت  سرعت  خیلی  حوزه  در 
و  استادان  از  نسل هایی  قم  در  حاضر 
که  هستند  طلبه  و  حوزوی  گردان  شا
غرب  فلسفه ی  رشته های  تحصیل کرده  
ـ  دانشگاهی  کز  مرا تأسیس  هستند.  نیز 
حوزوی در تهران و قم مثل دانشگاه امام 
امام  مؤسسه ی  مفید،  دانشگاه  صادق، 
کز جدیدتری مثل دانشگاه  خمینی و مرا
کز دانشگاهی  کنار مرا ادیان و مذاهب، در 
تهران  دانشگاه  خود  مثل  شده  شناخته 
حتی  بوده اند.  مؤثر  بسیار  امر  این  در 
دانشگاه های  در  حوزویان  از  شماری 
در  تحصیل  به  امریکا،  و  اروپا  در   غربی، 
پرداخته اند.  غرب  فلسفه ی  حوزه ی 

و  اصلی  گرایش  دو  به  توجه  با  حال 
فلسفه   یعنی  غربی  فلسفه های  در  کلی 
انگلیسی زبان  دنیای  )فلسفه ی  تحلیلی 
قاره ای  فلسفه ی  و  کسون(  انگلوسا یا 
در  را  گرایش  و  رویکرد  دو  همین  طبعًا 
تحصیل کرده های فلسفه ی غرب حوزوی 
به نوعی  یعنی،  گرفت.  سراغ  می توان  نیز 
و  قاره ای  فلسفه  تقسیم بندی  استمرار 
که  می بینیم؛  این جا  را  تحلیلی  فلسفه 
تحلیلی   فلسفه ی  با  غلبه  ظاهرًا  البته 

است. 
کردید به جریان هایی در حوزه  شما اشاره 
مخالفین  هستند.  فلسفه  مخالف  که 
کرد؛ یعنی  فلسفه را البته باز باید تقسیم 
مخالف  فلسفه  با  کلی  به طور  که  کسانی 
امروزه  و  بوده اند  از قدیم هم  که  هستند 
با  کلی  به طور  یعنی  دارند؛  وجود  هم 
هستند  مخالف  عرفانی  و  فلسفی  تفکر 
تفکر  به  خوشی  روی  به هیچ عنوان  و 
مثل  نمی دهند؛  نشان  عرفانی  و  فلسفی 
که بیشتر رویکرد حدیثی و اخباری  کسانی 
مخالفین،  میان  از  همچنین،  دارند. 
که به اصطالح  بیشتر  کسانی  متکلمان و 
به  فلسفه  با  برخی  دارند  کالمی  موضع 
که  نمی کند  هم  فرقی  مخالف اند؛  کلی 
مشاء باشد یا متعالیه؛ اما برخی از همین 
فلسفی  تفکر  کلیت  با  شاید  متکلمان 
مخالف نباشند؛ ولی با فلسفه به معنای 
خاصـ  مثاًل فلسفه صدراییـ  ممکن است 
مخالف باشند. در واقع، همهٔ  جریان های 
را  با فلسفه مخالف هستند  که  کالمی ای 
نمی شود یک کاسه کرد. ما کسانی را داریم 
کلیِت فلسفه  کالمی با  کاماًل از موضع  که 
شماری  با  هم  کسانی  و  هستند  مخالف 
از مسائل یا نگاه های فلسفه های معهود 
مخالف اند؛ ولی لزومًا با اندیشه ی فلسفی 
که  می دانیم  هرچند  نیستند.  مخالف 
فخر  از  خصوص  به  و  ششم  قرن  از  کالم 
خیلی  هفتم  قرن  در  خواجه نصیر  و  رازی 
گمان  به  است.  شده  آمیخته  فلسفه  با 
را  کالم  عالی  سطح  نمی تواند  کسی  من 
به طور  را  فلسفه  ولی  بخواند،  حوزه  در 
و قبل  ـ  لهام  اال کند. شما شوارق  رد  کلی 
گر در نظر بگیرید،  ا را  ـ  المراد  کشف  از آن 
فصول و بخش های فلسفی قابل توجهی 
بخش  در  ویژه  به  فلسفه،  و  کالم  دارند. 
هرچند  آمیخته اند،  هم  به  الکالم  دقیق 
متکلمانه  دیدگاه های  بخش،  همین  در 
فیلسوفان  دیدگاه های  با  تفاوت هایی 

اسالمی دارند.

تقسیم بندی  براساس   
این  از  کدامیک  به نظرتان  شما، 

اقبال  مورد  علمیه  حوزه  در  جریان ها 
از  بیش تری  بخش  این که  یا  هستند 
معطوف  خود  به  را  حوزویان  توجه 

کرده اند؟

و  نکرده ام  جدی  بررسی  البته  من   
میدانی  کار  یک  نیازمند  دقیق  پاسخ 
که  آثاری  همین  اساس  بر  اما  است؛ 
می شناسیم،  که  کسانی  و  می بینیم 
که با فلسفه های  به نظرم در میان نسلی 
تحلیلی  جریان  هستند،  آشنا  جدید 
بیشتر مورد توجه است؛ یعنی نسل جدید 
هستند،  انقالب  از  بعد  بیشتر  که  حوزه 
کار دارند تا  بیشتر با فلسفه تحلیلی سرو 
فلسفه های قاره ای؛ حتی در میان نسل 
مرحوم  چون  کسانی  از  می توان  قدیم تر 
که در همین  کرد  دکتر مهدی حائری یاد 
فلسفه ی  حوزه ی  در  اما  بوده اند.  سنت 
با  غلبه  بیشتر  که  کردم  عرض  اسالمی 

همان جریان صدرایی است.

در  اخیر  دهه های  در  مسأله  دو   
یکی  می  شود؛  دیده  علمیه  حوزه 
از  یا  که  فلسفی  ضد  رویکردهای  رشد 
کالمی یا از موضع حدیثی است  موضع 
جریان  این  رشد  نشانه های  به نظرم  و 
مشاهده  قابل  واضح  خیلی  قم  در 
مکتب  انقالب  از  قبل  تا  مثاًل  است. 
تفکیک مخالفت با فلسفه را به صورت 
سال های  در  اما  می کرد؛  دنبال  جدی 
حاشیه  به  علتی  هر  به  انقالب  اول 
دهه  دو  حدود  درمجموع  و  رفت 
نبود  فلسفه  مخالفان  از  جدی  خبری 
فضای  در  دیدگاه هایشان  حداقل  و 
دهه  از  اما  نمی شد.  ح  مطر عمومی 
فضای  در  جریان  این  سو  این  به   ۸۰
و  دارد  بیش تری  بروز  حوزه  عمومی 
تضعیف  صدرایی  رویکرد  می کنم  تصور 
شده است. در  صدسال اخیر به ویژه از 
حائری  عبدالکریم  شیخ  آیت اهلل  دوره 
و دوره جدید حوزه علمیه قم، فلسفه 
یعنی  است؛  بوده  حاشیه  در  همیشه 
محدود  به صورت  چندنفر  دوره  هر  در 
یک  در  می کردند.  تدریس  فلسفه 
اساتید  با  برخوردهایی  هم  دوره هایی 
دهه  اوایل  از  اما  است.  بوده  فلسفه 



نسخه مکتوب مباحثات/شماره 18/نیمه نخست 1394 48

ترویج  به  توجه  با   ۴۰
در  چپ  فلسفی  اندیشه های 
عمل  آزادی  صدرایی  فلسفه  ایران، 
بیشتری پیدا می کند. بعد از انقالب هم 
خمینی  امام  مثاًل  که  است  این  تصور 
فضای  در  و  دارد  صدرایی  رویکرد 
عمومی حوزه از ترویج فلسفه حمایت 
مسأله  همین  و  می شود  سیاسی 
گستردگی دروس و پژوهش های  باعث 
  ۸۰ دهه  از  بعد  می شود.   فلسفی 
چالش هایی  با  نظام  کارآمدی  بحث 
یا  منتقد  گروه های  و  می شود  مواجه 
می کنند  پیدا  فرصتی  فکری  مخالف 
و  کنند  نقد  را  رسمی  دیدگاه های  تا 
بیشتری  قوت  با  هم  فلسفه  مخالفان 
 
ً
مخصوصا و  می کنند  دنبال  را  خود  کار 

چالش هایی  با  را  صدرایی  رویکرد 
مواجه می کنند.

کردم  که عرض    بله؛ البته همان طور 
تا  شود  تحقیق  میدانی  به صورت  باید 
بتوان نظر دقیق تری داد؛ نکات مختلفی 
کردید. در مورد رشد رویکردهای  ح  را مطر
گر رشد را  کالمی، ا ضد فلسفِی حدیثی و 
که ما درواقع صدای  به این معنا بگیریم 
مخالفان  مخصوصًا  فلسفه،  مخالفین 
می شنویم،  بیش تر  را  صدرایی  فلسفه 
که به انحای مختلف  درست است. آثاری 
بر  هستند  شواهدی  می شوند  تولید 
فضای  به  گر  ا مخصوصًا  مطلب.  این 
کنیم این را خیلی جدی  مجازی مراجعه 
هم  را  نکته  یک  من  البته  می بینیم. 
شما  که  عواملی  بر  عالوه  که  کنم  اضافه 
فضای  همین  هم  عامل  یک  فرمودید، 
اینترنت و  مجازی است. در واقع فضای 
که به وجود آمد و امکان  دنیای جدیدی 
که  کسانی  بیان نظرات و دیدگاه  ها برای 
کمتر تریبون داشتند فراهم آمد.  در ایران 
به صورت  تریبون  این  هم  هنوز  شاید 
فلسفه  مخالفین  برای  آزاد  و  سهل  کاماًل 
دارم  قبول  ولی  باشد؛  نداشته  وجود 
یعنی  است؛  کرده  تغییر  خیلی  فضا  که 
و  شده  رساتر  صدایشان  هم  مخالفان 
و  شده  فراهم  برایشان  بیشتری  فضای 

کرده اند. هم واقعًا رشد 
که شما فرمودید  نکته ی دیگر؛ همان طور 
دهه  سه  دو  از  قم،  حوزه ی  در  فلسفه 
قبل از انقالب تحت زعامت مرحوم عالمه 
که شخصیت علمی برجسته  طباطبایی ـ 

هم  ویژه ای  گردان  شا و  بودند  ویژه ای  و 
داشتند ـ بود و آنها به رغم مخالفت هایی 
در  توانستند  بود،  هم  دوره  همان  در  که 
باشند؛  تأثیرگذار  دانشگاه  و  حوزه  فضای 
پیش  هم  امام  مرحوم  عامل؛  یک  این 
و  داشته اند  فلسفه  تدریس  تبعید  از 
به  هم  این  و  برجسته ای؛  گردان  شا
با توجه به  نوبه  ی خود مؤثر بود؛ به ویژه 
این هم عامل دیگر. آن  انقالب؛  حوادث 
که فلسفه داشت ـ و شما هم  کارکردهایی 
کردید؛ مثل فراهم  به برخی از آن ها اشاره 
ساختن بستر فکری مبارزه با اندیشه های 
مارکسیستی و الحادیـ  نیز مؤثر بود و مزید 
این  شود؛  بیشتری  اقبال  تا  شد  علت  بر 
این  از  هم  انقالب  خود  سوم.  عامل  هم 
خود  انقالب  رهبر  که  بود  گذار  اثر  جهت 
فلسفی  آثار  بود،  فلسفی  شخصیت  یک 
کرده بود و البته  داشت و فلسفه تدریس 
مخالفین  جانب  از  بی مهری هایی  مورد 
انقالب  وقتی  بود.  گرفته  قرار  نیز  فلسفه 
حکومت  مصدر  در  ایشان  و  شد  پیروز 
بود  حاشیه  در  که  چیزی  آن  گرفت،  قرار 
با توجه به فضای یکی دو  و  آمد  به متن 
دهه  ی آغاز انقالب، مخالفان یارای بروز و 
زیادی  شمار  نداشتند.  مخالفت  و  ظهور 
امام  فلسفی مرحوم  گردان حوزه ی  از شا
قرار  کار  مصدر  در  طباطبائی  عالمه  و 
توجه  مورد  بسیار  مباحثشان  و  گرفتند 
گرفت. دیدگاه ها و آثار فلسفی مرحوم  قرار 
تیراژی  چه  در  که  ببینید  را  مطهری 
گرفت؛  قرار  اقبال  مورد  و  گردید  منتشر 
در  بعدی.  گذار  اثر  بسیار  عامل  هم  این 
داشت؛  وجود  فلسفه  که  هم  دانشگاه 
تهران،  منقول  و  معقول  دانشکده ی  در 
هم فلسفه اسالمی و سنتی و هم فلسفه 
جای  در  هم  آن  و  می شد  تدریس  مدرن 
عامل  می شود  که  بود  تأثیرگذار  خود 
دانشجویان  اقبال  جدید،  فضای  پنجم. 
کرد.  و طالب را به رشته های فلسفی زیاد 
مجموعه این ها باعث شد که  فلسفه از آن 
غربت و تنهایی دربیاید و فضایی درست 
که دیگر مخالفت با آن سخت بود.  شود 

لذا مخالفان تا مدت ها به محاق رفتند.
که در قم  از  سه دهه است  کنون بیش  ا
تدریس  می شود؛  رسمی  به طور  فلسفه 
آن  تدریس  به  متعددی  اساتید  یعنی 
جنبی  دروس  به عنوان  رسمی  نحو  به 
جزو  فلسفه  هرچند  مشغول اند؛   حوزه 
ولی  آمد؛  حساب  به  جنبی  دروس 
دارد  و  داشت  وجود  متعددی  جلسات 
می شود؛  برگزار  مختلفی  درس های  و 

منتشر  زمینه  این  در  زیادی  کتاب های 
که ما در سابق  شده است؛ فعالیت هایی 
و  حجم  این  در  هرگز  حوزوی  سنت  در  و 
باعث شد  این وضعیت  نداشتیم.  اندازه 
جریان ها  این  مخالف  که  کسانی  کاًل  که 

بودند فضای چندانی نداشته باشند.
انقالب  ابتدای  از  که  مرور  به  منتهی 
گرفتیم،  فاصله  رادیکال  فضای  و 
دیگر  خودنمایی  برای  بیش تری  فضای 
جریان های فکری فراهم شد. عوامل دیگر 
آمد.  کمک  به  رسانه ای هم  مثل فضای 
که در مقابل  یکی از مکاتب فکری مهمی 
معارفی  جریان  همان  ایستاد،  فلسفه 
میرزای  مرحوم  مکتب  یعنی  خراسان 
تفکیک  مکتب  به  که  است  اصفهانی 
معروف شده است؛ البته، جریان مرحوم 
هم  ایشان  گردان  شا و  اصفهانی  میرزای 
دست  اسالمی،  انقالب  تحت الشعاع  باز 
تا  فلسفی،  مخالفت های  جهت  از  کم 
این  معتقدم  من  رفت.  کما  به  حدی 
کلیت فلسفه نیست؛  جریان مخالفتش با 
یا  صدرائی  فلسفه ی  بر  نقدهایشان  در 
دست  اسالمی،  فلسفه ی  بر  کلی  نحو  به 
کم، در برخی موارد محق هم هستند و به 
درستی این نقدها را بر فلسفه صدرایی یا 
فلسفه ی اسالمی دارند که مخالف پاره ای 
و  حدیثی  و  شیعی  رسمی  آموزه های  از 
کالمی ماست. این جریان  سنت تاریخی ـ 
در حال حاضر در حوزه ی قم توانمند هم 
شده است. سنت غالب حوزوی با عرفان 
محی الدینی هم همیشه مخالفت داشته 
است. مکتب تفکیک هم با این عرفان به 
شدت مخالف است. فلسفه و عرفان ابن 
عربی در حکمت متعالیه به هم می رسند. 
کنون یک  که به نظرم ا لذا مکتب تفکیک، 
جریان مهم است نقدش به صدرا از این 
که فلسفه ی او ملتقای  جهت هم هست 
صدرایی  فلسفه ی  با  عربی  ابن   عرفان 
نوعی  ورود  باعث  رهگذر  این  از  و  است 
تفکر التقاطی به اندیشه های شیعی شده 
است. البته در بین سنتی های حوزه این 
امروز  اما  بوده،  همیشه  انتقادی  نگاه 
برجسته شده و نمایندگان جدیدی پیدا 
کرده است. حوزه در مواجهه با تصوف از 
در  تقریبًا  و  است  برخوردار  کهنی  تاریخ 
اصلی  بخش  مبارزٔه  اخیر  قرن  چهار  این 
تصوف  یعنی  ـ  رسمی  تصوف  با  حوزه 
نحو  به  همواره  ـ  محی الدینی  و  خانقاهی 
شدید وجود داشته است. از زمان مرحوم 
حر  مرحوم  تا  فرزندش  و  کرکی  محقق 
از او این  عاملی و صاحب خیراتیه و پس 
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برای فلسفه یک 
کارکردهایی در 
دوره ی قدیم 

که  وجود داشته 
در دنیای مدرن 

 همه ی 
ً
تقریبا

آنها به یک معنا 
از میان رفته 
است: پاسخ 

به پرسش های 
بنیادین راجع به 
خدا و عالم و آدم 

و مبدأ و معاد و 
اثبات موضوعات 

علوم و… اینها 
 مربوط به 

ً
عمدتا

متافیزیک است 
کنار  که متافیزیک 
گذاشته شده. از 

فلسفه نمی توانیم 
معنابخشی به 

زندگی را هم 
انتظار داشته 
باشیم؛ چون 

این معنابخشی، 
کارکرد دین است. 

موضوعات، 
بسیاری از 

مسائل، ادبیات 
فلسفی و روش ها 

منسوخ شده 
و فلسفه ی 

قدیم در دنیای 
کنار  مدرن تقریبا 

گذاشته شده 
است.

مبارزه تا همین زمان حاضر وجود داشته؛ 
گرچه از فراز و نشیب هایی برخوردار بوده 
است. از منظر سنت غالب حوزه و از منظر 
بستری  صدرا  فلسفه  تفکیک،  مکتب 
با خودش می آورد؛  را  ابن عربی  که  است 
و  می آورد؛  خودش  با  را  تصوف  و  عرفان 
صوفیانه  جریان های  زمینه ساز  نوعی  به 
می شود؛ زبانی برای بازگویی اندیشه های 
آن ها هم هست. لذا یکی از عوامل اصلی 
خصوص  به  و  فلسفه  جریان  با  مخالفت 
آمیخته بودنش  همین  صدرا  فلسفه ی 
یک  که  بگذریم  است.  عرفان  جریان  با 
از عرفان هم همواره در حاشیه ی  خطی 
حوزه وجود داشته است؛ با مشخصه ها و 

مؤلفه های نسبتًا خاص خودش.

  یک نکته هم می تواند مهم باشد؛ 
مواجهه  در  صدرایی  فلسفه ی  این که 
برای  چیزی  چه  جدید  جهان  با 
برای  است  ممکن  و  دارد  عرضه کردن 
فراهم  را  فکری ای  امکان  چه  زندگی 

آورد؟

یک  به  و  مهم  بسیار  پرسشی  این    
تفکر  که  سؤال  این   است؛  بنیادین  معنا 
سنتِی فلسفی یا تفکر فلسفه ی مدرسی، 
فلسفٔه کالسیک یا به تعبیر دیگر فلسفه ی 
در  جدید  دوره ی  این  در  پیشامدرن 
و  نقش  چه  ما  دانش  و  اندیشه  دنیای 
ببینید،  باشد؟  داشته  می تواند  کارکردی 
دوره ی  در  کارکردهایی  یک  فلسفه  برای 

مدرن  دنیای  در  که  داشته  وجود  قدیم 
میان  از  معنا  یک  به  آنها  همه ی  تقریبًا 
رفته است: پاسخ به پرسش های بنیادین 
راجع به خدا و عالم و آدم و مبدأ و معاد و 
عمدتًا  اینها  و…  علوم  موضوعات  اثبات 
که متافیزیک  مربوط به متافیزیک است 
نمی توانیم  فلسفه  از  شده.  گذاشته  کنار 
انتظار  هم  را  زندگی  به  معنابخشی 
معنابخشی،  این  چون  باشیم؛  داشته 
بسیاری  موضوعات،  است.  دین  کارکرد 
روش ها  و  فلسفی  ادبیات  مسائل،  از 
منسوخ شده و فلسفه ی قدیم در دنیای 
است.  شده  گذاشته  کنار  تقریبا  مدرن 
فلسفه در ساختارها، روش ها و قالب های 
دیگری دنبال می شود. در ایران اصطالح 
خود  که  شده  رائج  مضاف  فلسفه های 
معرفت شناسی،  است:  بحث  محل 
فلسفه ی ذهن، فلسفه ی زبان، فلسفه ی 
اخالق، فلسفه ی دین، فلسفه ی حقوق 
و غیر آنها، با منظرها، روش ها، رویکردها 

و ادبیات و اصطالحات جدید.
در  اسالم؛  جهان  در  فلسفه  وضع  اما 
اسالمی  فلسفه ی  سنی،  اسالِم  دنیای 
گردیده.  مسدود  بابش  که  قرن هاست 
حاشیه  در  هم  شیعی  اسالمِی  جهان  در 
وجود  آن  با  جدی  مخالفت های  و  بوده 
دیگر  هم  جدید  نسل  دارد.  و  داشته 
نمی کند.  همراهی  فلسفه  نوع  این  با 
که آن پرسش های بنیادین  درست است 
وجود  هم  اآلن  و  دارند  وجود  همیشه 
پرسش ها  آن  بررسی  برای  ولی  دارند 
شوند.  اصالح  ساختارها  و  روش ها  باید 

ذهن شناسی،  آن  معرفت شناسی،  آن 
کیهان شناسی،  آن  مقوالت شناسی،  آن 
آن  و  افلوطینی  و  ارسطویی  ساختار  آن 
شوند.  اصالح  است  الزم  روش شناسی 
ما  نمی شود  است.  جدی  تحول  به  نیاز 
که  را بخوانیم  تفکر فلسفی  در حوزه یک 
توجهی  هیچ  و  شده  منسوخ  دنیا  در  کال 
چون  باشیم؛  نداشته  تحوالت  به  هم 
مشکل  دچار  را  ما  طلبه ی  و  دانشجو 
حتمًا  که  نیست  این  من  سخن  می کند. 
را  مدرن  فلسفه های  همان  عین  باید 
کنیم؛ بلکه عرضم این  بیاوریم و جایگزین 
فلسفه ی  به  انتقادی  نگاهی  با  که  است 
متحول  را  خودمان  فلسفه ی  غربی، 
تجربه  این  یک بار  اسالم  تاریخ  در  کنیم. 
و  ترجمه  نهضت  در  گرفته است.  صورت 
گرفت. پس  کاری صورت  پس از آن چنان 
کاری ناممکن نیست. یعنی فلسفه تا حد 
زیادی بومی سازی و به صبغه ی اسالمی 

مصبوغ شد.
تکرار  تجربه  آن  که  است  نیاز  هم  اآلن 
که  قدیم،  فلسفه  این  بر  بنا  شود. 
سنخ  همان  از  هم  اسالمی  فلسفه ی 
زیادی  بخش های  می رسد  نظر  به  است 
که  از آن منسوخ شده و االهیات آن هم 
مورد انتقاد متکلمان بوده و هست. پس 
در  گفتن  برای  زیادی  حرف  مجموع  در 
دانشگاه های  در  بله،  ندارد.  دوران  این 
و  ارسطویی  فلسفه ی  مدرن،  دنیای 
برای  فلسفه ی  پیشامدرن  و  افالطونی 
بزرگ  فالسفه ی  اندیشه ی  با  آشنایی 
و  می شوند  بررسی  و  مطالعه  تاریخی 
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دیگری  چندان  کارکرد 
ندارند.

گفت نوعی عتیقه پژوهی    می توان 
است.

کی الزم است.    بله؛ ولی یک استدرا
فایده ای  و  لزوم  هیچ  فلسفه  این  این که 
است؛  زیاده روی  کمی  باشد  نداشته 
است؛  فلسفی  دستگاه  یک  باالخره 
است؛  آدم  و  عالم  به  نگاه  چارچوب  یک 
دستگاه  یک  و  اصطالحات  یک سری 
آنها آشنا می شویم.  با  که  مفهومی است 
عرصه  ی  وارد  می خواهند  که  کسانی 
جهت،  این  از  طبیعتًا  شوند  فلسفه 
را  ذهن  است.  الزم  جدی  آشنایی  یک 
فلسفی می کند و در مباحث اثبات واجب 

قابلیت های خوبی دارد.
در جهان اسالمی، آن بخش متافیزیک را 
بگذاریم؛  کنار  نمی توانیم  کلی  به طور  ما 
و معاد در  نبوت  که خدا،  تا جایی  یعنی 
فلسفه بحث می شود همچنان می تواند 
استدالل  بخش  در  مثاًل  باشد؛  کارآمد 
در  استدالل هایی  ما  خداوند  وجود  بر 
کالمی ما هم راه  که در آثار  فلسفه داریم 
خواجه  بار  اولین  برای  است.  کرده  پیدا 
همان  در  را  صدیقین  برهان  بحث  نصیر 
فرض  یا  آورد.  الکالم  جلیل  بخش  آغاز 
و  خدا  صفات  معاد،  بحث های  در  کنید 

کار آید. به هرحال،  نبوت هم می تواند به 
جدید  زبان  یک  با  گذشته  زمینه ی  این 
همچنان  می تواند  دیگر  رویکردهای  با  و 
بخش های  آن  ولی  شود.  گرفته  به کار 
دوره ی  در  قدیم،  فلسفه ی  مختلف 
لذا،  ندارد.  گفتن  برای  چیزی  جدید 
به نظرم از این فلسفه نباید انتظار زیادی 
دستگاه  و  تفکر  باید  و  باشیم  داشته 
بر  جمود  کنیم.  متحول  را  فلسفی مان 
یک تفکر خاص فلسفی خودش ضد روح 

و اندیشه ی فلسفی است.
فلسفه ی  یک  هم  مالصدرا  فلسفه ی 
دستگاِه  همان  در  و  است  سنتی 
پیشامدرن  اصطالح  به  اندیشه ی 
و  مناسبات  همان  با  است؛  شده  تولید 
همان نوع نگاه به دنیا؛ با همان تصویری 
و  انسان شناسی  کیهان شناسی،  از  که 
البته،  داشتند.  قدیم  دنیای  در  عالم  از 
گفت  باید  مالصدرا  فلسفه ی  مورد  در 
می شود؛  تلقی  مهم  آن  اندیشه ی  چند 
حرکت  وجود،  اصالت  بحث  مثاًل 
هستی.  تشکیکی  تبیین  و  جوهری 
است.  توجهی  قابل  بحث های  اینها 
نکته سنجی ها  دستاوردها،  نمی خواهیم 
کوچک  را  مالصدرا  باریک بینی های  و 
چارچوب  همان  در  باید  را  این  اما  کنیم؛ 
و  ابداعات  یعنی  دید؛  سنتی  تفکر 
تحوالتی در همان چارچوب سنتی. باید 

امروز  دید مثاًل حرکت جوهری در دنیای 
کمکی  و  ح است  قابل طر امروز  فیزیک  و 
می کند؟  اندیشه  و  علم  پیشرفت  به 
حرکت  وجود،  اصالت  مباحث  گر  ا آیا 
جوهری و جز آنها نباشند ما در باورهای 
اسالمی و شیعی دچار مشکل می شویم؟ 
توان  صدرائی  اصول  و  مبانی  این  آیا 
اسالمی  اندیشه های  تبیین  به  مضاعفی 
این  از  دفاع  در  و  می بخشند  ما  شیعی  و 
آیا  می سازند؟  نیرومند  را  ما  اندیشه ها 
فلسفه ی  یک  پایه ی  می توانند  اینها 
دست  بشوند؟  شیعی  و  اسالمی  دین 
این  در  مهمی  و  عمده  کار  کنون  تا  کم 
با  هم  غرب  دنیای  نمی بینیم.  زمینه ها 
اخیر،  دهه های  در  نشد؛  آشنا  مالصدرا 
و  آثار  انتقال  زمینه ی  در  کارهایی  البته 
فکر مال صدرا شده است. مرحوم مهدی 
شخصیت های  نخستین  از  حائری 
حضور  با  که  است  حوزوی  برجسته ی 
غرب  فلسفه ی  در  تحصیل  و  امریکا  در 
می کند.  ح  مطر را  مالصدرا  خود  آثار  در 
عالمه ی  و  کربن  ارتباط  از  بعد  شاید 
بیشتری  زمینه ی  مقدار  یک  طباطبایی 
از انقالب توجه بیشتری  فراهم شد. بعد 
دکتر  مثل  دیگری  کسان  گرفت.  صورت 
خود  میان  در  بوده اند.  اثرگذار  نیز  نصر 
غربیان هم تالش هایی شده است؛ برای 
یکی  مکلین،  پروفسور  می توان  نمونه 
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برداشت من 
که  این است 

فلسفه ی تحلیلی 
به ذهنیت سنتی 

ما از فلسفه 
نزدیک تر است. 
فلسفه قاره ای 

شاید از دید خیلی 
از ما ادبیات و  

شعر تلقی شود؛ 
یعنی آن دستگاه 

استداللی، 
برهان سازی و 

که  برهان آوری ای 
در فلسفه ی ما 
ح بوده به  مطر

فلسفه ی تحلیلی 
نزدیک است.

استادتمام  و  مسن  و  قدیمی  اساتید  از 
که به دعوت  کاتولیک واشنگتن  دانشگاه 
فلسفه ی  تدریس  برای  مفید  دانشگاه 
معاصر غرب در این دانشگاه حضور پیدا 
کار نسبتًا مفصلی در چند جلد راجع  کرد، 
اندیشه ی  کرد  تالش  و  کرد  مالصدرا  به 
زمینه ای  نماید. شاید  را معرفی  مالصدرا 
در  که  این  برای  باشد  داشته  وجود 
شود.  استفاده  فلسفه  این  از  موضوعاتی 
از  قبل  که  جهان  ناآرام  نهاد  کتاب  در 
نوشته  انقالب  پیروزی  نزدیک  و  انقالب 
جدید  تفکر  و  دانش  تأثیر  تحت  شد، 
بود؛  شده  نگاهی  یک  فلسفه  این  به 
باالخره  بود؛ ولی  ابتدایی  هرچند نگاهی 
این   از  حرفی  می شود  که  زمینه هایی 
گرفت.  فلسفه به دست آورد و نکته از آن 
گام آغازین است.  کتاب یک  به نظرم آن 
کارها چندان دنبال نشد.  این گونه  البته 
هم  متافیزیکی اش  البته  بحث های  آن 
هستند؛  هم  مخالف  خیلی ها  که  بماند 
این  خداشناسی،  این  رویکرد،  نوع  این 
نوع رابطه صفات و ذات و این نوع صفات 
که در فلسفه ی مال  برای خدا تلقی کردن را 
کالمی برنمی تابند؛  صدرا هست از  موضع 
فلسفه  در  که  کیهان شناسی  نوع  این  یا 
بنابراین  نمی پذیرد.  کالم  را  ح است  مطر
این  از  انتظاری  نباید  خیلی  نظرم  به 
فکر  این طور  من  حداقل  داشت؛  فلسفه 

می کنم.

اقماری حوزه علمیه مثل  کز   در مرا
دانشگاه ادیان و دانشگاه مفید و حتی 
حوزه  در  فقط  که  طلبه هایی  از  برخی 
می خوانند،  را  حوزوی  دروس  علمیه 
دیده  تحلیلی  فلسفه  به  گرایشی 
و  علت ها  چه  به نظرتان  می شود. 

دالیلی می تواند داشته باشد؟

حدیث های  و  حرف  از  نظر  قطع    
فلسفه ی  تقسیم  باره  ی  در  که  جدی ای 
تحلیلی و قاره ای و تعریف آنها وجود دارد 
گاهی  و مرزگذاری ها در این تقسیم بندی، 
به هم می ریزد، تحلیل و برداشت من این 
ذهنیت  به  تحلیلی  فلسفه ی  که  است 
سنتی ما از فلسفه نزدیک تر است. فلسفه 
ادبیات  ما  از  خیلی  دید  از  شاید  قاره ای 
دستگاه  آن  یعنی  شود؛  تلقی  شعر  و  
برهان آوری ای  و  برهان سازی  لی،  استدال
به  بوده  ح  مطر ما  فلسفه ی  در  که 
نزدیک است. ذهنیت  فلسفه ی تحلیلی 
که فلسفه  تاریخی ما از فلسفه این است 

بر  مؤسس  و  مبتنی  کاماًل  است  دانشی 
ما  ذهنیت  آن  یقین؛  و  استدالل  برهان، 
را  ما  فلسفه  و  منطق  ارتباط  و  منطق  از 
می دهد.  سوق  تحلیلی  سمت  به  بیشتر 
این ذهنیت  با فلسفه ی تحلیلی بیش تر 
ذهنیت،  این  پنجره ی  از  است.  سازگار 
لی تر و منطقی تر  فلسفه ی تحلیلی استدال
می رسد.  نظر  به  فلسفی تر  تعبیری  به  و 
مسائل  به  بیشتر  قاره ای  فلسفه ی 
گزیستانسی  ا و  عینی  دغدغه های  و 
ما  کهن  فلسفی  سنت  در  که  می پردازد 
از فلسفه تصور یک ادبیات  وجود ندارد. 
در  که  داریم  مبرهن  و  مستدل  دقیق، 
وجود  ادبیاتی  چنین  قاره ای  فلسفه ی 
سنت  در  نظرم  به  که  چیزی  این  ندارد. 
گذشته از فلسفه ـ  حوزوی ما بوده ـ حتی 
که  در علوم دیگری مثل این تحلیل هایی 
در اصول فقه می بینید، یک نوع اندیشه 
انصاری  شیخ  روش  مثاًل  است؛  تحلیلی 
سنتی اش  معنای  به  چقدر  رسائل  در 
تحلیلی است؛ یعنی با اندیشه ها تحلیلی 
کالم  حتی  می کند.  برخورد  لی  استدال و 
تجرید  است.  تحلیلی  و  لی  استدال ما 
دارای  و  لی  استدال کاماًل  اثر  یک  خواجه 
آن  نقلی  بخش های  است.  عقلی  روش 
هم روشمند و مستدل به نقلیات است. 
فلسفه ی  به  میل  در  مهم  عامل  یک 
که بعد  کسانی هستند  گمانم  تحلیلی به 
آوردند؛  قم  به  را  جدید  فلسفه  انقالب  از 
اولین  کردند.  تدریس  که  معنا  این  به 
کردند  که فلسفه ی غربی را بحث  کسانی 
استاد  جناب  بودند.  تحلیلی  خودشان 
ملکیان تقریبًا یک چهره ی خیلی ویژه در 
آقایانی  این  از  بسیاری  است.  زمینه  این 
که شما می شناسید، استاد و دانشجو در 
گردان جناب  قم، مستقیم یا باواسطه شا

ملکیان هستند.
در  یا  رفتند  تهران  به  که  طلبه هایی 
دانشگاه های دیگری فلسفه خواندند نیز 
تحلیلی  فلسفه ی  همین  با  می کنم  فکر 
گرفت  آشنا شدند. مجموعًا فضایی شکل 
گرایش فلسفه  ی تحلیلی  که در آن، ظاهرا 

بیش تر شد.

رویکرد   
ً
عمدتا تحلیلی  فلسفه   

یک  بخواهید  شما  گر  ا دارد.  سلبی 
تحلیلی  فلسفه  کنید  نقد  را  سنت 
می کنم  تصور  من  کند.  کمک  می تواند 
به  طالب  گرایش  علت های  از  یکی 
از  فلسفه تحلیلی، نقد سنت و رهایی 

سنت باشد و برخی از طالب 
کار  در این راستا فلسفه تحلیلی را به 

می گیرند.

زمینه  این  در  قاطع  خیلی  شاید    
گفت. مرحله ی اول آشنایی  نتوان سخن 
نیست؛  اختیاری  خیلی  است.  فلسفه  با 
یعنی افراد آن قدر قدرت تحلیل را ندارند 
بخواهند  تفکر  کدام  سمت  به  مثاًل  که 
بروند؛ بلکه به طور طبیعی وارد این فضا 
است.  طبیعی  اتفاقی  یعنی  می شوند؛ 
افراد تحصیل می کنند  که  در مرحله بعد 
را  مسیر  و  داوری  می توانند  خودشان 
این جا  از  کنند.  تعیین  خودشان  برای 
که فلسفٔه  کنند  ممکن است افرادی فکر 
فلسفه  یا  است  کارآمد  بیش تر  تحلیلی 
که  نمی کنم  نفی  حال  عین  در  قاره ای؟ 
که بیشتر می خواهد سنت شکن  جریانی 
هموارتر  راهش  تحلیلی  فلسفه  با  باشد، 

است.

اساتید  از  یکی  با  گفت وگویی   
ایشان  از  داشتم.  صدرایی  فلسفه 
اسالمی  فلسفه  رابطه  که  پرسیدم 
ناراحت  ایشان  چیست؟  توسعه  با 
است؟  سؤالی  چه  این  گفت  و  شد 
فلسفه  ارتباط  مثاًل  بپرسم  می خواهم 
فلسفه  ارتباط  یا  چیست؟  سیاست  با 
گر فلسفه  ا با جامعه شناسی چیست؟ 
برای علوم دیگر نتواند مفروض بسازد، 

از فلسفه چه انتظاری باید داشت؟

همین  مراد  اسالمی  فلسفه  از  گر  ا   
یک  به  باشد،  سنتی  محقق  فلسفه ی 
واقع،  این سؤال دقیقی نیست؛ در  معنا 
فلسفه ی  چون  ندارد؛  وجود  رابطه ای 
را  توسعه  که  می آید  دنیایی  از  اسالمی 
مدرن  مفهوم  یک  توسعه  نمی شناسد. 
یک  مطالبه ی  شما   واقع   در  و  است 
مدرن  دنیای  یک  نتایج  و  مدرن  مفهوم 
پیش  واقع  در  که  دانشی  و  علم  آن  از  را 
دیگری  مناسبات  یک  با  و  ـ  مدرنیته  از 
مدرن  مفهوم  یک  توسعه  دارید.  ـ  بوده 
مفاهیمی  مدرنیته  از  پیش  شما  است؛ 
اینها  ندارید؛  را  پیشرفت  یا  توسعه  به نام 
مبانی  اندیشه ها،  با  جدید  دنیای  تولید 
فلسفٔه  هستند.  جدید  مناسبات  و 
اسالمی به نوعی ادامه ی همان فلسفه ی 
من  البته  است.  افالطونی  و  ارسطویی 
آن  به  که خیلی چیزها  نیستم  این  منکر 
اضافه شده، نظیم و تنسیق تازه ای شده، 
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نگاه فلسفه ی 
اسالمی به 

انسان متفاوت 
؛ نوعی 

ً
است جدا

اصالت انسان/
اومانیسم دینی 
در آن هست؛ 

این اومانیسم، 
زمین تا آسمان با 
اومانیسم مدرن 
متفاوت است. 

این می گوید همه 
چیز برای انسان و 
انسان برای خدا؛ 
اومانیسم مدرن 
که  معتقد است 
همه چیز برای 

انسان و انسان 
برای خودش. 

حال آیا می توان 
از اومانیسم دینی 
توسعه را استخراج 

کرد؟

داده  بیشتری  توضیحات 
بیشتری  جزئیات  و  تفصیل  شده، 
دارد، ابتکاراتی در آن آمده؛ اینها را من 

قبول دارم؛ اما چارچوب همان است.
که  گرفت  شکل  وقتی  جدید  دنیای 
گذاشتند.  کنار  فلسفه پیش از مدرنیته را 
فرانسیس بیکن می گوید: علم و منطق را 
که در  کنیم؛ آن چیزهایی  بازتعریف  باید 
فلسفه ارسطویی بودند، بت های ذهنی 
علم  بریزیم.  بیرون  را  آنها  باید  ما  بودند؛ 
به معنای قدرِت تسخیر طبیعت، تعریفی 

کرد. که بیکن ارائه  بود 

گی دادند.   به انسان رویکرد سوژ

فاصله  دنیا  آن  از  کاًل  یعنی  دقیقًا؛    
محوریت  و  اصالت  را  انسان  گرفتند. 
این  با  فلسفه  و  علم  دنبال  بخشیدند. 
محوریت جدید رفتند. افالطون و ارسطو 
و  دکارت  گذاشتند.  کنار  تدریج  به  را 
تجربه گرا،  فالسفه ی  نیز  و  او  پیروان 
انتقادات  مورد  را  افالطون  و  ارسطو 
این  هم  کانت  دادند.  قرار  مختلفی 
را  فلسفه  نهایتًا  و  کرد  تکمیل  را  پروژه 
نوعی  کرد؛  تبدیل  معرفت شناسی  به 
مضاف  فلسفه های  فلسفه.  فلسفه ی 
کانت پدید آمدند.  هم به تدریج و متأثر از 
فلسفه های مضاف، با قطع نظر از حرف و 
که درباره ی اصطالح و مفاد  حدیث هایی 
این فلسفه ی مضاف وجود دارد، عبارتند 
مختلف؛  دانش های  به  فلسفی  نگاه  از 
دانش های  به  فلسفی  لِی  استدال نگاه 
دستگاه های  وارد  آن که  بدون  مختلف، 
فلسفه های  فکری  چارچوب  و  فکری 
علم،  در  شوند.  مدرنیته  از  پیش 
ریاضیات، اقتصاد، حقوق، اخالق، دین، 
واقع  در  علم  فلسفه ی  آنها.   غیر  و  زبان 
کارش همین است. همه ی فلسفه هایی 
محّرک هایی  درواقع  آمدند  به وجود  که 
که در هر شاخه ای علم را بیش تر  هستند 
کنند و سوق بدهند به سمت  بازشناسی 
این  این معنا  به  برود.  تا علم پیش  جلو 

فلسفه ها بسترسازند؛ بسترساز توسعه.
ندارد.  را  پتانسیل  این  اسالمی  فلسفة 
فلسفه  و  است  مدرن  مفهومی  توسعه، 
در  گفتن  برای  چیزی  هیچ  اسالمی 
کنید  فرض  مثاًل  که  ندارد  زمینه  این 
آن  برای  و  کند  روشن  را  توسعه  موتور 
کند. چنین چیزی در فلسفه  بسترسازی 

اسالمی سراغ نداریم.

کار فلسفه را توصیف  گر بخشی از    ا

هر  بگیریم،  نظر  در  جهان  تفسیر  و 
انسان  و  جهان  از  تعریفی  فلسفه ای 
پیش فرض های  تعاریف  همین  دارد. 

علوم اجتماعی را می تواند بسازد.

توصیف  هم  اسالمی  فلسفه ی  بله؛    
از انسان دارد  از جهان و  را  و تفسیر خود 
می تواند  که  می کند  درست  مبانی ای  و 
علوم  جمله  از  دیگر  علوم  به  ناظر 
فلسفه های  منتهی  باشد.  اجتماعی 
ارتباط  جدید  اجتماعی  علوم  با  قدیم 
کنند. فلسفه ی  چندانی نمی توانند برقرار 
توسعه  و  است  سنت  فرزند  اسالمی 
اسالمی  فلسفٔه  انسان  مدرنیته.  فرزند 
انسان  و  است  گذشته  دنیای  انسان 
دنیای  انسان  امروزی،  اجتماعی  علوم 
هستند.  متباین  چیز  دو  این ها  مدرن. 
کمابیش  هم  دیگر  مفاهیم  و  موضوعات 
مفاهیمی  شما  است.  شکل  همین  به 
تصور  را  تساهل  و  تسامح  مدارا،  مانند 
گرفته اند.  شکل  مدرنیته  در  که  کنید 
پیش از مدرنیته این ها را نداریم. ممکن 
است بگویید در روایات به مدارا و تسامح 
توصیه شده است؛ یا ما شریعت سمحه و 

سهله داریم. حافظ هم شعری دارد:
حرف  دو  این  تفسیر  گیتی  دو  آسایش 

است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا

هم  حافظ  بگوید  کسی  است  ممکن 
و  فکری  سنت  در  این  پس  گفته،  را  این 
در  در  اینها  اما  است؛  بوده  ما  ادبیات  در 
همان  در  باید  و  بوده اند  سنت  دوره ی 
پایان نامه  ما  اتفاقًا  شوند.  معنی  بستر 
هم  تطبیقی  کارهای  می نویسیم؛  هم 
این  نباید  نمی گویم  هم  بنده  می کنیم. 
هم  خوب  گر  ا اتفاقًا  داد.  انجام  را  کارها 
انجام شوند، حداقل از این جهت فایده 
با  ارتباطی  اینها  می فهمیم  که  دارند 
بستر  در  مدارا  ندارند.  جدید  مفاهیم 
که نسبت به  کسی است  سنتی، ناظر به 
آدم های خیلی سختگیر، مقداری بیشتر 
سیستم  دوره ای  در  یا  داشته؛  تسامح 
آل  مثل  بوده،  بازتر  مقدار  یک  حکومتی 
بویه. مدارا در دنیای جدید با شبکه ای از 
مفاهیم بنیادی از حوزه ی دین تا انسان 
که اساسًا آن را با این مفهوم  مرتبط است 
در دوران سنتی متفاوت می سازد. شاید 
تلقی  لفظی  ک  اشترا نوعی  را  اینها  گر  ا
کنیم، دقیق تر باشد. فلسفه ی اسالمی و 
توسعه چنین نسبتی دارند. به هر حال، 
با  درمی آید  اسالمی  فلسفه  از  که  انسانی 

که از دنیای مدرن درمی آید واقعًا  انسانی 
چقدر فاصله دارند؟ فاصله ها زیادند.

این  در  اسالمی  فلسفه ی  کارکرد  بله، 
می تواند  باشد؛  انتقادی  می تواند  زمینه 
کند. نگاه  مفهوم مدرن از انسان را نقادی 
فلسفه ی اسالمی به انسان متفاوت است 
انسان/اومانیسم  اصالت  نوعی  جدًا؛ 
دینی در آن هست؛ این اومانیسم، زمین 
متفاوت  مدرن  اومانیسم  با  آسمان  تا 
است. این می گوید همه چیز برای انسان 
مدرن  اومانیسم  خدا؛  برای  انسان  و 
انسان  برای  چیز  همه  که  است  معتقد 
می توان  آیا  حال  خودش.  برای  انسان  و 
استخراج  را  توسعه  دینی  اومانیسم  از 
انسان  از  تلقی  طرز  این  فقط  بله؛  کرد؟ 
به  مدرن  نگاه   نقادی  مبنای  می تواند 
انسان باشد. از این جهت حرفی نیست. 
می خواهم  من  است.  دیگری  بحث  این 
کاماًل  بگویم اینها دو ساحت و دو دستگاه 

متفاوتند.
که  بسیاری از ما به دنیای مدرن آن طور 
مدرن،  دنیای  نمی کنیم.  توجه  هست 
به طور کلی با دنیای سنت متفاوت است. 
را   )all other( کلی دیگر«  این مفهوم »به 
از  بارت وام می گیرم؛ او در مورد خداوند 
کلی  به  می گوید خداوند موجودی است 
دیگری  حقیقت  یک  کلی  به  یعنی  دیگر؛ 
را  واژه ای  و  اصطالح  هر  شما  لذا  است. 
وام  انسانی  دستگاه  این  از  بخواهید  که 
کنید بر خدا، یک اطالق  بگیرید و اطالق  
الهیات  در  را  مسأله  این  نا به جاست. 
ضعف اش؛  و  شدت  با  داریم  هم  سلبی 
شیعی  جریان  از  اسماعیلیه  در  مثاًل 
یک  خدا  داریم.  را  حرف  این  اسماعیلی 
حمیدالدین  است.  دیگر  کلی  به  موجود 
فصول  در  العقل  راحت  کتاب  در  کرمانی 
زبان  که  است  کرده  تحلیل  مختلف 
کاًل بر اساس  انسانی چطور شکل می گیرد. 
شکل  داریم  که  محسوسی  عالم  همین 
سرچشمٔه  و  آبشخور  بنابراین،  می گیرد. 
این  دنیاست.  همین  واژه ها  این  تمام 
و  بکنی  دنیا  این  از  نمی توانی  را  کلمات 
که هیچ  کنی  به یک دنیای دیگر اطالق 
نمی توانی  لذا  ندارد.  این جا  با  مشابهتی 
در مورد خداوند صحبت کنی. او اصاًل خدا 
به هیچ عنوان  که  می داند  خدایی  آن  را 
نمی خواهم  االن  نیست.  اشاره  قابل 
در  این  غلط؛  یا  است  درست  این  بگویم 
در  ما  این که  کما  دارد؛  بحث  خود  جای 
سنت اسالمی شیعی خودمان، این را نقد 
می کنیم؛ درواقع این اندازه الهیات سلبی 
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تنظیر  برای  را  این  اما  نداریم.  قبول  را 
این چنین  که دنیای مدرن،  کردم  عرض 
مناسبات،  از   بسیاری  یعنی  است؛ 
مفاهیم، بنیادهای فکری و زندگی عملی 
کسی  کنید  واقعًا دگرگون شده اند. فرض 
را از قرن سوم هجری از فراز زمانه بیاورید 
به زمان حاضر. خوب او احساس می کند 
است.  آمده  متفاوتی  کاماًل  دنیای  به 
توجه  تفاوت ها  به  که  کردم  را عرض  این 
دنیایی  با  ما  است.  الزم  بیشتری  بسیار 
که از ابعاد مختلف تفاوت های  مواجهیم 
نمی  لذا  دارد.  گذشته  با  زیادی  بسیار 
توان با تکیه بر مثاًل فلسفه ی قدیم سراغ 
اینها  رفت.  توسعه  مثل  مدرنی  مفاهیم 

مربوط به دو دنیای متفاوتند.
من نمی خواهم بگویم پس ما باید تسلیم 
مناسباتش  همه ی  با  مدرن  دنیای  این 
که راجع  شویم؛ نمی خواهم از آن چیزی 
این  گفتم  توسعه  و  سنتی  فلسفه ی  به 
گرفته شود؛ بلکه می خواهم بگویم  نتیجه 
نمی توانیم  محقق  اسالمی  فلسفه ی  از 
منابع  از  ما  بله  کنیم.  زیادی  استفاده ی 
از  مثاًل  کنیم؛  استفاده  می توانیم  اصلی 
قرآن و سنت؛ با تکیه بر آنها اندیشه  هایی 
که وضع ما را در دنیای  کنیم  را استنباط 
کند؛ تا بتوانیم  جدید ترسیم و بعد تثبیت 
تعریف  باز  را  خودمان  دنیا،  این  برابر  در 
گر متدین باشیم، نمی توانیم با  کنیم. ما ا
کنار  نتائج مدرنیته  یا  بنیادها  از  بسیاری 
برابر آن چاره ای جز موضع  بیائیم. ما در 

انتقادی نداریم. 

به  ذات انگارانه  رویکرد  این  با  گر  ا   
امکان  عماًل  کنیم،  نگاه  سنت  و  تجدد 
مواجه  بن بست  با  سنت  بازخوانی 
می شود. یک فرد مسلمان برای زندگی 
سنتش  است  مجبور  مدرن  دنیای  در 
با  بگذارد.  کنار  یا  کند  بازخوانی  یا  را 
یک  باید  عماًل  ذات انگارانه  رویکرد 

طرف را بگیرید.

از  مرادمان  ببینیم  باید  نظرم  به    
سنت دقیقًا چه حوزه ای است. معتقدم 
بهره  باید  قهرًا  سنت  و  قرآن  از  ما  که 
به  آن دنیای  به  ما متعلق  بگیریم؛ چون 
ما  دینی  دنیای  هستیم.  دینی  اصطالح 
گرفت با همان  در دنیای سنتی ما شکل 
طوالنی  مقطع  یک  در  سنتی،  چارچوب 
چون  شدند؛  یکی  قرنه  سیزده چهارده 
دین  درواقع  نداشت،  وجود  مدرنیته ای 
شکل  سنتی  دنیای  همان  در  هم  ما 

فرهنگ  و  سنت  ظرف  در  دین  گرفت. 
پویا  رابطه ای  البته  شد.  جاری  زمانه 
شد؛  برقرار  فرهنگ  و  سنت  و  دین  بین 
زمانه  فرهنگ  و  سنت  هرحال  به  اما 
اما حاال  را داشته است.  تأثیرات خودش 
است  ممکن  است.  دیگری  دنیای  یک 
کرده  پیدا  دینی  جنبه ی  آنچه  از  پاره ای 
باشد.  گذشته  فرهنگ  و  سنت  واقع،  در 
کرد. دین آموزه ها و  اینها را باید شناسایی 
تعالیم جهان شمول و همیشگی ای دارد 
دینی  انسان  و  هستند  اساس  و  اصل  که 
استوار  آنها  پایه ی  بر  را  خود  زندگی  باید 

کند؛ ولی، سنت ها لزومًا چنین نیستند.

  شما می فرمایید ما باید سنت را از 
کنیم؟ دین جدا 

تاریخی  تحقیق  و  بابررسی  بله؛    
را  دین  ما  چون  بکنیم؛  را  کار  این  باید 
سنتی  فکری  چارچوب  و  فرهنگ  آن  در 
یک  به  نیاز  نظرم  به  اآلن  و  فهمیدیم 
و  قرآن  از  که  این  نه  داریم؛  بازخوانی 
را  سنت  و  قرآن  باید  شویم؛  جدا  سنت 
را  جدیدمان  وضعیت  و  بخوانیم  نو  از 
بازخوانی  این  در  کنیم؛  تفسیر  مجددًا 
گذشتگان بی نیاز  هم از تفسیر و برداشت 
نیستیم؛ ولی با نگاه انتقادی به آنها نظر 

می کنیم.

فضای  در  نظرتان  به    
فکری اش،  گرایش های  همه ی  با  قم 

فلسفی  گفت وگوهای  این  این که  برای 
گیرد چه زمینه هایی باید  بیش تر شکل 
فراهم شود؟ منظورم زمینه های آرمانی 
داریم  که  امکاناتی  همین  با  نیست؛ 
که وضعیتمان  کار می توانیم بکنیم  چه 

یکی دو پله از این بهتر شود؟

همین  نکته  مهم ترین  نظرم  به    
و  گفت وگو  و  بحث  فضای  شکل گیری 
فکری  گروه های  هرچه  آراست.  تضاب 
گفت وگو  بحث کردن،  حرف زدن،  برای 
انگ های  و  تکفیر  منهای  ـ  مناظره  و 
به  مربوط  که  زدن  سیاسی  یا  دینی 
آزاد  ـ  است  سنتی  مناسبات  همان 
بود.  خواهد  مؤثر  بسیار  به نظرم  باشند، 
ح  مطر نقادی ها  و  زده  حرف ها  وقتی 
آشکار  بیشتر  قوت ها  و  ضعف  ها  شود، 
جدید  اندیشه های  درنتیجه  و  می شود 
خودش  این  و  می گیرد  شکل  ابداعات  و 
تضارب  همیشه  است.  پیشرفت  باعث 
اندیشه ها باعث پیشرفت است. انحصار، 
طرد و و تنگ کردن عرصه بر جریان ها در 

مجموع به سود هیچ کس نیست.
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مقام  در  که  می بینیم  را  بسیاری  اخیرًا 
خودمان  سنت  فرآور ده های  مقایسه  ی 
بر  چشم  مدرن،  دوران  فرآورده های  با 
فقهی،  اصولی،  فلسفی،  سترگ  میراث 
و  زحمات  محصول  که  و…  عرفانی 
تدقیقات اندیشمندان مسلمان در طول 
گویی لم  قرون متمادی است می بندند؛ 

یکن شیئًا مذکورا.
که تراث ما، مستجمع  مرادم این نیست 
عیب  هر  از  مبرا  و  کمالی  صفات  جمیع 
از  دفاع  مقصودم  نیز  است؛  نقصی  و 
و  حق طلبی  نفی  و  جزمیت  و  تصلب 
که  معتقدم  اتفاقًا  بلکه  نیست؛  گشودگی 
انتقادی  دیالوگ  به  حاجتمند  سخت، 
این  اما  هستیم؛  نوین  فرآورده های  با 
یافت  خواهد  تحقق  صورتی  در  دیالوگ 
حرف هایی  هم  ما  که  بپذیریم  اواًل  که 

گر به چشم حقارت به  جدی داریم؛ و اال ا
تعبیر  آن  از  که  چیزی  ـ  بنگریم  میراثمان 
مجالی  دیگر  ـ  تراث«  »رجم  به  می کنم 
بلکه  ماند؛  نخواهد  باقی  دیالوگ  برای 
انفعال محض خواهد بود؛  ثانیًا میراثمان 

کنیم. را به لحاظ متدولوژی، بازسازی 
در سایت مباحثات، در مجموعه مطالبی 
تحت عنوان »حوزه علمیه قم و فلسفه« 
که با یکی  منتشر می شود، مصاحبه ای را 
گرفته  از استادان محترم دانشگاه صورت 
استاد  این  سخنان  می خواندم.  بود، 
سنت  نقد  در  چه  آمد  به نظرم  محترم، 
فلسفه  معرفی  در  چه  و  اسالمی  فلسفه 
تحلیلی،  فلسفه  شاخه  خصوصًا  غرب، 
و  متعدد  اشکاالت  دارای  و  دقت  فاقد 
فاحشی است. لذا بر آن شدم نکاتی را در 
محترم،  استاد  آن  مطالب  از  بخشی  نقد 

نقل  را  ایشان  عبارات  ابتدا  شوم.  متذکر 
آن  نقد  به  هریک،  ذیل  سپس  و  می کنم 

می پردازم.
مصاحبه شونده می گوید:

کارکردهایی در دوره ی  »برای فلسفه یک 
مدرن  دنیای  در  که  داشته  وجود  قدیم 
میان  از  معنا  یک  به  آنها  همه ی  تقریبًا 
رفته است: پاسخ به پرسش های بنیادین 
راجع به خدا و عالم و آدم و مبدأ و معاد و 
عمدتًا  اینها  و…  علوم  موضوعات  اثبات 
که متافیزیک  مربوط به متافیزیک است 
نمی توانیم  فلسفه  از  شده.  گذاشته  کنار 
انتظار  هم  را  زندگی  به  معنابخشی 
معنابخشی،  این  چون  باشیم؛  داشته 
بسیاری  موضوعات،  است.  دین  کارکرد 
روش ها  و  فلسفی  ادبیات  مسائل،  از 
منسوخ شده و فلسفه ی قدیم در دنیای 

رجم تراث!
گفت وگو با مباحثات / دانیال نمازی نقدی بر سخنان دکتر محمد جاودان در 
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گذاشته شده است« کنار  مدرن تقریبا 
که:  مدعای ایشان این است 

بنیادین  پرسش های  به  پاسخ   .1
)یعنی  و…  انسان  و  جهان  و  خدا  درباره 
قدیم  دوران  فلسفهٔ   کارکرد  متافیزیک(، 

است.
] در  متافیزیک(  )یعنی  کارکرد  این   .2
فلسفه های] ]1[ دوران مدرن از بین رفته 
منسوخ  قدیم،  فلسفه  نتیجه  در  و  است 

شده است.
تعقل  یعنی  فلسفه ورزی  اصاًل  پاسخ: 
از  واقع؛  عالم  بنیادیِن]2[  مسائل  درباره 
و  اخالق  و  انسان  تا  گرفته  جهان  و  خدا 
مسائل  این   . و…  معرفت  و  زبان  و  ذهن 
که  هستند  مطلق  و  عام  گاه  بنیادین، 
و  است  آن  بررسی  متکفل  متافیزیک 
دین،  فلسفه  نظیر  که  مقید  و  خاص  گاه 
و…  معرفت شناسی  اخالق،  فلسفه 
عهده دار بررسی آن می باشد. عمده این 
اختیار،  و  جبر  خدا،  ـ  بنیادین  مسائل 
ـ  و…  معرفت  فضیلت،  تغییر،  و  ثبات 
محدود  و  دارند  تاریخ  درازای  به  قدمتی 
لذا  نمی باشند؛  خاصی  مصر  و  عصر  به 
ادعای  این  از  ادامه،  در  نیز  مصاحبه گر 
و  کند  می  عدول  نحوی  به  عجیب 
آن  که  است  »درست  می نماید:  اعتراف 
وجود  همیشه  بنیادین  پرسش های 
برای  ولی  دارند؛  وجود  هم  اآلن  و  دارند 
و  روش ها  باید  پرسش ها  آن  بررسی 

ساختارها اصالح شوند«.
فلسفه  طرد  برای  اول،  فقره  در  وی 
که طومار متافیزیک و  کرد  اسالمی، ادعا 
در  فوق،  بنیادین  پرسش های  به  پاسخ 
فلسفه های دنیای مدرن، درهم پیچیده 
شده است و چون عمده مسائل فلسفه 
چنان  به  ناظر  و  متافیزیکی  اسالمی، 
مسائلی است، در نتیجه فلسفه اسالمی 
منسوخ شده است. اما در اینجا با اذعان 
همیشه  بنیادین  مسائل  آن  که،  این  به 
به اصالح روش و ساختار  بوده و هست، 

کتفا می نماید. ا
متافیزیک،  که  داشت  توجه  باید 
گر ایشان باور دارد  محتواست؛ نه متد؛ و ا
است،  کرده  غروب  متافیزیک،  آفتاب  که 
متافیزیکی،  مسائل  و  مضامین  یعنی 
ابطال  محتوایی  گر  ا و  است  شده  ابطال 
متدها  جدیدترین  و  دقیق ترین  شد، 
گرفته شود، نفعی به حال  کار  که به  هم 
است  آن  مثل  ندارد؛  باطل  محتوای  آن 
هیئت  خدمت  در  را  هابل  تلسکوپ  که 

بطلمیوسی در آوریم!

این که از یک سو بگوییم این پرسش های 
بنیادین، همیشه بوده و هست و از سوی 
دیگر بگوییم این حرف ها در فلسفه های 
است،  شده  گذاشته  کنار  مدرن،  دوران 
یعنی این فلسفه ها از پرداختن به چنین 
یا  جاودانه ای،  بنیادین  پرسش های 
پرداختن  توانایی  یا  و  کرده اند  غفلت 
توانایی  گر  ا و  نداشته اند؛  را  بدان 
پرداختن را نداشته اند یا به سبب ضعف 
سبب  به  یا  و  فلسفه هاست  این  نقص  و 
که قابل  ماهیت مسائل متافیزیکی است 
گذاشتن  کنار  گر  ا نیستند.  عقلی  بحث 
و  غفلت  معلول  بنیادین،  مسائل  این 
نقص  و  ضعف  از  ناشی  توانایِی  عدم  یا 
طبعًا  باشد،  مدرن  دوران  فلسفه های 
فلسفه های  غفلت  و  نقص  از  نمی توان 
مدرن، برای طرد فلسفه اسالمی بهره برد 
گر ماهیت مسائل متافیزیکی، اقتضای  و ا
و  استدالل  قابل  و  ندارند  را  عقلی  بحث 
شونده  مصاحبه  چگونه  نیستند،  اثبات 
لزوم  هیچ  فلسفه  این  »این که  می گوید: 
کمی زیاده روی  و فایده ای نداشته باشد 
واجب  اثبات  مباحث  در  است… 

قابلیت های خوبی دارد«؟!
که  چطور می توان مسائل متافیزیکی را ـ 
بحث  اقتضای  ممکن،  فرض  تنها  بنابر 
ـ  نیست  استدالل  قابل  و  ندارد  را  عقلی 
کرد؟! به هرحال فلسفه متافیزیکی  اثبات 
نشده  یا  و  شده  منسوخ  یا  اسالمی، 
مصاحبه شونده  که  چنان  ـ  گر  ا است؛ 
شده  منسوخ  ـ  گفته  متعددی  موارد  در 
فلسفه  این  گفت  می توان  چطور  است، 
متافیزیکی  مسائل  اثبات  در  )منسوخ(، 
)اثبات ناپذیر(، قابلیت های خوبی دارد؟!
می گوید:  دیگر  جای  در  مصاحبه شونده 
»در جهان اسالمی، آن بخش متافیزیک 
کنار بگذاریم؛  کلی نمی توانیم  را ما به طور 
در  معاد  و  نبوت  خدا،  که  جایی  تا  یعنی 
فلسفه بحث می شود همچنان می تواند 
کارآمد باشد… در بحث های معاد، صفات 

کار آید«. خدا و نبوت هم می تواند به 
گر فلسفه های دنیای مدرن، متافیزیک  ا
را طرد می کنند]3[، چطور می شود دین، 
متافزیک  پذیرش  از  کند  گزیر  نا را  ما 
گفته  جواب  در  شاید  استدالل ناپذیر؟ 
که  این  یعنی  نسخ  از  مراد  که  شود 
جرگه  از  را  متافیزیک  جدید،  فلسفه های 
بیرون  پذیر  استدالل  أمور  و  فلسفه 
متافیزیک،  دیگر  تعبیر  به  می افکند؛ 
دین  و  عقل ستیز؛  نه  و  است  عقل گریز 
عقل گریز  مسائل  بر  مشتمل  می تواند 

هست؛  بعضًا  که  چنان  باشد؛ 
اثبات  که عقل نه قابلیت  یعنی اموری 

را  آن  ابطال  و  رد  قابلیت  نه  و  دارد  را  آن 
و در عین حال، می تواند حق هم باشد؛ 
گریز، از  و پذیرش حقانیت این أموِر عقل 

راه ایمان حاصل می شود.  ]4[
را  ایمان گروانه  مبنای  این  گر  ا وقت  آن 
که  کردیم، این سؤال باقی می ماند  اتخاذ 
فلسفه،  بما هی  فلسفه  فیه،  ما نحن  در 
کارآمد باشد و نقش  دیگر چگونه می تواند 

کند؟! ایفا 
مصاحبه شونده،  باور  بنابر  سو  یک  از 
مسائل  این  جدید،  فلسفه های  در 
نتیجه  در  و  است  شده  گذاشته  کنار 
مکاتب  با  مواجهه  در  اسالمی  فلسفه 
اندام  عرض  نمی تواند  جدید،  فلسفی 
دیگر  سوی  از  و  کند؛  نقش آفرینی  و 
انتقاد  مورد  به  اشاره  با  مصاحبه شونده 
از  متکلمین،  نزد  فلسفی  الهیات  بودن 
مقصود  به  وافی  را  فلسفه  نیز  حیث  این 
گفتن  برای  حرف  فاقد  را  آن  و  نمی داند 
او،  نظر  از  دیگر،  تعبیر  به  می پندارد. 
فلسفه اسالمی نه مصرف داخلی دارد )در 
متکلمین  میان  و  اسالمی  جامعه  بطن 
با  مواجهه  )در  خارجی  مصرف  نه  و  و…( 
که  قدیم،  »فلسفه  جدید(:  فلسفه های 
فلسفه ی اسالمی هم از همان سنخ است 
به نظر می رسد »بخش های زیادی« از آن 
مورد  که  هم  آن  الهیات  و  شده  منسوخ 
در  پس  هست.  و  بوده  متکلمان  انتقاد 
گفتن در این  مجموع حرف زیادی برای 

دوران ندارد«.
فلسفه  این  شرایط،  این  با  که  این  حاال 
جای  باشد،  کارآمد  می تواند  نحو  چه  به 

سؤال است.
پیش فرض  فوق،  فقره  در  گویا 
نظر  که  است  بوده  این  مصاحبه شونده 
متکلمین، معتبر و معتنابه است، و چون 
متکلمین  انتقاد  مورد  فلسفی،  الهیات 
خصوص  در  فلسفه  نتیجه  در  است، 
حرف  و  می باشد  غیرمعتبر  هم  الهیات 
که  این  کما  ندارد!  گفتن  برای  چندانی 
»]تفکیکیان[در  می گوید:  دیگر  جای  در 
به  یا  صدرائی  فلسفه ی  بر  نقدهایشان 
کم،  کلی بر فلسفه ی اسالمی، دست  نحو 
به  و  هستند  هم  محق  موارد  برخی  در 
صدرایی  فلسفه  بر  را  نقدها  این  درستی 
مخالف  که  دارند  اسالمی  فلسفه ی  یا 
و  شیعی  رسمی  آموزه های  از  پاره ای 
کالمی ماست«. حدیثی و سنت تاریخی ـ 

بر  مبنی  ایشان  پیش فرض  صدالبته 

باید توجه داشت 
که متافیزیک، 
محتواست؛ نه 

گر ایشان  متد؛ و ا
که آفتاب  باور دارد 
متافیزیک، غروب 
کرده است، یعنی 

مضامین و مسائل 
متافیزیکی، ابطال 
گر  شده است و ا
محتوایی ابطال 
شد، دقیق ترین 

و جدیدترین 
که  متدها هم 
گرفته  کار  به 

شود، نفعی به 
حال آن محتوای 

باطل ندارد؛ 
که  مثل آن است 
تلسکوپ هابل را 
در خدمت هیئت 

بطلمیوسی در 
آوریم!
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نظر  رسمیت  و  اعتبار 
با  فلسفه  مخالفت  و  متکلمین 
آموزه های شیعی، تمامًا محل مناقشه 
که پیش تر، حکم  است. مصاحبه شونده 
کرده بود،  به نسخ جزئی فلسفه اسالمی 
کلی می دهد  در فقره ذیل، حکم به نسخ 
و این تشتت و تفنن در تعبیرات، نشان از 

بی دقتی است:
ذهن شناسی،  آن  معرفت شناسی،  »آن 
کیهان شناسی،  آن  مقوالت شناسی،  آن 
آن  و  افلوطینی  و  ارسطویی  ساختار  آن 
شوند.  اصالح  است  الزم  روش شناسی 
ما  نمی شود  است.  جدی  تحول  به  نیاز 
که  در حوزه یک تفکر فلسفی را بخوانیم 
»کال« در دنیا منسوخ شده و هیچ توجهی 
در  باشیم«.   نداشته  تحوالت  به  هم 

جای دیگر هم می گوید:
فلسفه ی  یک  هم  مالصدرا  »فلسفه ی 
دستگاِه  همان  در  و  است  سنتی 
پیشامدرن  اصطالح  به  اندیشه ی 
و  مناسبات  همان  با  است؛  شده  تولید 
همان نوع نگاه به دنیا؛ با همان تصویری 
از  و  انسان شناسی  کیهان شناسی،  از  که 

عالم در دنیای قدیم داشتند«.
فلسفی  مسائل  میان  وی  متأسفانه 
محض،  غیر  فلسفی  مسائل  و  محض 
و  نادرست  نتایج  این  لذا  و  نموده   خلط 
مطلب  توضیح  است.  گرفته   را  متهورانه 
که »مسائل فلسفی خالص آن دسته  آن 
که هیچ گونه وابستگی  از مسائل هستند 
به علوم نداشته و فلسفه می تواند بر پایه 
اّولیه و اصول متعارفه، صّحت  بدیهیات 
مسائل  ولی  کند؛  تضمین  را  آنها  مطلق 
هستند  مسائلی  آن  خالص  غیر  فلسفی 
گرفته  علوم  از  آنها  موضوعه  اصول  که 
صّحت  نمی تواند  فلسفه  و  است  شده 
از  که  فلسفی  حقایق  آن  مطلق  سقم  و 
تضمین  را  است  شده  تهیه  علمی  مواد 
که  فلسفی  مسأله  هر  علی هذا  نماید. 
مّتکی به مواد علمی باشد درجه صحت و 
استواریش تابع درجه صحت و اعتبار آن 
که  مسأله علمی است. مسائل عمده ای 
در فلسفه هست و به منزله ستون فقرات 
مسائل  نوع  از  می رود،  به شمار  فلسفه 
حقیقت  در  و  است…  خالص  فلسفی 
جهان  شناختن  به  مربوط  که  مسائلی 
کّلی و عمومی است ـ مثل  هستی از جنبه 
امکان،  و  ضرورت  عدم،  و  وجود  مسائل 
کثرت، عّلت و معلول، متناهی  وحدت و 
و نامتناهی و غیره ـ جنبه فلسفی خالص 

دارد«.  ]5[

و  عّلیت  قانون  مورد  در  مطهری  مرحوم   
معلولیت به عنوان یک مسأله متافیزیکی 
و  شعب  با  عّلیت  »قانون  می گوید:  نیز 
که دارد از قبیل قانون ضرورت  متفّرعاتی 
عّلی و معلولی و قانون سنخیت و بطالن 
فلسفی  قوانین  از  غیره  و  تسلسل  و  دور 
فلسفی  اصول  با  فقط  و  است  خالص 
می توان در مقام نفی یا اثبات آن برآمد و 
کنند  علوم، نه می توانند این قوانین را رد 
بی نیاز  آنها  از  می توانند  نه  و  اثبات  نه  و 

باشند«. .  ]6[
را  متافیزیکی  قانون  هیچ  کل  طور  به 
انکار  و  کرد  ابطال  تجربه  راه  از  نمی توان 
آن می تواند به محال عقلی منتهی شود. 

]7[  .
فلسفه  مسائل  عمده  که  آن  نتیجه 
هستند  فلسفی  خالص  مسائل  اسالمی، 
دنیای  با  ارتباطی  آن  کذب  و  صدق  و 
بطلمیوسی  تلقی  ابطال  و  جدید  و  قدیم 
و  ندارد.  کوپرنیکی  تلقی  اثبات  و  عالم  از 
این  گذشت،  مقدمه  در  چنانکه  البته 
مسائل  تمام  که  نیست  معنا  بدین 
جای  و  است  صحیح  اسالمی،  فلسفه 
هیچ شک و شبهه ای در آن نیست؛ بلکه 
یعنی  است؛  النسخ  عدم  صرفًا  ما،  مراد 
این مسائل، زنده است و قابلیت بحث و 
تأمل را دارد و البته نیاز به تحول در متد و 

سایر ساحات هم دارد.
»در  گوید:  می  شونده  مصاحبه 
فلسفه ی  مدرن،  دنیای  دانشگاه های 
فلسفه ی  و  افالطونی  و  ارسطویی 
اندیشه ی  با  آشنایی  برای   پیشامدرن 
و  مطالعه  تاریخی  بزرگ  فالسفه ی 
کارکرد چندان دیگری  بررسی می شوند و 

ندارند«.
به نظر می رسد این تلقی مصاحبه شونده، 
از فلسفه، صحیح نیست. فلسفه، علم و 
چیزهای  آمدن  با  تا  نیست  تکنولوژی 
منسوخ  لزومًا  قدیمی  چیزهای  جدید، 
گردد؛  مطرود  تلگراف  و  آید  تلفن  شود؛ 
هیئت  و  دهد  خ  ر کپرنیکی  انقالب 
مطالعه اش  و  رود  محاق  در  بطلمیوسی 
دفتر  باشد.  داشته  تاریخی  ارزش  صرفًا 
بسته  به راحتی  فلسفی،  مجادالت 
نمی یابد.  فیصله  نزاع ها  و  نمی شود 
مسائل فلسفی بسیاری، در واقع حاشیه 

بر افالطون و ارسطو به حساب می آیند.
این  قبول  فرض  بر  فوق،  مطالب  عمده 
در  جایی  متافیزیک،  که  بود  مطلب 
فلسفه های غربی و به طور خاص فلسفه 
متافیزیک  واقعًا  آیا  اما  ندارد.  تحلیلی 

فلسفه  خاص  )به طور  غرب  فلسفه  در 
تحلیلی( جایی ندارد و منسوخ و مطرود 

است؟
دارد  رواج  ایران  در  که  عجیب  تلقی  این 
دانشگاه  استادان  بعض  دامنگیر  حتی  و 
جمله  آن  مصداق  شده،  هم  تهران 
است.  له«  اصل  ال  مشهور  »رب  معروِف 
این تلقی عجیب، ناشی از عدم آشنایی با 
فلسفه تحلیلی و ادوار و تطورات تاریخی 
مصاحبه شونده  که  چنان  می باشد؛  آن 
می گوید:  مصاحبه  از  مقطعی  در  هم 
که بیشتر می خواهد سنت شکن  »جریانی 
هموارتر  راهش  تحلیلی  فلسفه  با  باشد، 

است«.
روشش  به  قوامش  تحلیلی  فلسفه  اواًل 
مکتب  یک  تحلیلی  فلسفه  یعنی  است؛ 
نیست تا از حیث محتوایی سمت و سویی 
خاصی داشته باشد، آن طور که می گوییم: 
حکمت متعالیه یک مکتب است. تقریبًا 
ندارد  وجود  فلسفی  اساسی  مسأله  هیچ 
که درون فلسفه تحلیلی اختالف  اال این 
گر  ا است.  نقیضین  حد  در  آن  درباره  آرا 
این  در  تحلیلی  فالسفه  رأی  که  بپرسیم 
ناموزون  سؤال  این  چیست؟  مسأله 
آن  در  رأی  هزار  تحلیلی  فالسفه  است. 
فلسفه  شاخه های  از  یکی  دارند.  مسأله 
 analytic(تحلیلی متافیزیک  تحلیلی، 
توجه  جالب  این  است.    )metaphysics
متافیزیک  تحلیلی،  فلسفه  در  که  است 
از  بسیاری  و  است  کرده  رشد  بسیار 
که ما در متافیزیک سنتی داریم  مسائلی 
جوهر،  عرض،  علّیت،  عدم،  وجود،  مثل 
بحث ها  این  همه  مکان  زمان،  ضرورت، 
بسیار  طرز  به  هم  تحلیلی  متافیزیک  در 
از  دیگر  یکی  یا  می شود.  بررسی  عمیقی 
 philosophy( شاخه های آن، فلسفه دین
بالمعنی  الهیات  که  است   )of religion
األخص در سنت فلسفه اسالمی بر بخش 
مهمی از آن منطبق است و یا حتی شاهد 
 )Analytic Theology( تحلیلی  الهیات 
تحلیلی،  فلسفه  سنت  ثانیًا  هستیم.  نیز 
است:  دیده  خود  به  را  مختلف  دوره   5
راسل  )فرگه،  مؤسسان  دوره  اول:  دوره 
منطقی  اتمیسم  دوره  دوم:  دوره  مور(؛  و 
دوره  متقدم(؛  ویتگنشتاین  و  )راسل 
وین(؛  )حلقه  منطقی  پوزیتویسم  سوم: 
دوره  و  متأخر  ویتگنشتاین  چهارم:  دوره 
 20 قرن   60 دهه  )از  تکثر  دوره  پنجم: 
چهارم  تا  اول  ادوار  در  حال(.  تا  میالدی 
سایر  بر  زبان  فلسفه  تکثر(  دوره  قبل  )ما 
داشت  تفوق  تحلیلی  فلسفه  شاخه های 

عمده مسائل 
فلسفه اسالمی، 

مسائل خالص 
فلسفی هستند و 
کذب آن  صدق و 
ارتباطی با دنیای 

قدیم و جدید 
و ابطال تلقی 
بطلمیوسی از 

عالم و اثبات تلقی 
کوپرنیکی ندارد. 

و البته چنانکه در 
گذشت،  مقدمه 
این بدین معنا 
که تمام  نیست 
مسائل فلسفه 

اسالمی، صحیح 
است و جای هیچ 
شک و شبهه ای 

در آن نیست؛ 
بلکه مراد ما، 

 عدم النسخ 
ً
صرفا

است؛ یعنی این 
مسائل، زنده 

است و قابلیت 
بحث و تأمل را 
دارد و البته نیاز 

به تحول در متد و 
سایر ساحات هم 

دارد.
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که  گمان می شد  و حتی در برخی از ادوار 
با استفاده از فلسفه زبان، حتی می توان 
منحل  یا  حل  را  فلسفی  مسائل  تمام 
منطقی  پوزیتیویسم های  مخصوصًا  کرد. 
داشتند  دیدگاهی  چنین  سوم(  )دوره 
گر  ا خبری،  جمله  یک  بودند:  مدعی  و 
است؛  بی معنا  نباشد،  تجربی  و  تحلیلی 
سنتی  متافیزیکِی  دعاوی  همه  لذا 
برای  مسأله ای  و  می شوند؛  بی معنا 
یک  گر  ا پس  نمی ماند.  باقی  حل کردن 
معنا  و  زبان  فلسفه  باب  در  خاص  رأی 
مسائل  از  بسیاری  می توان  شود،  اتخاذ 
گفت  کرد و  فلسفی متعارف را بالموضوع 
شبه  نیست؛  مسأله  اصاًل  مسائل  این  
گویی فلسفه  گذاشت.  کنار  مسأله است و 
تکلیف  می خواهد  طریق  این  به  زبان 
در  کند.  مشخص  را  فلسفه  عالم  بقیه 
ویتگنشتاین متأخر نیز چنین هست؛ وی 
که مسائل فلسفی متعارف  گمان می کرد 
کاربرد نادرست زبان  کالسیک، حاصل  و 
کار برده شود،  گر زبان درست به  ا است. 
اینجا  لذا  نمی شود؛  متولد  مهم  مسألهٔ  
مواجه  فلسفی  مسائل  انحالل  با  ما  هم 
هستیم. اما از دهه شصت به بعد، فلسفه 
زبان آن تفوق قدیمی اش را ندارد و به این 
که دوره پنجم فلسفه تحلیلی  دلیل است 
دلیل  بدین  تکثر  می نامند.  تکثر  دوره  را 
که: از میان رشته ها و شاخه های فلسفه 
دیگر  بر  شاخه ای  هیچ  دیگر  تحلیلی، 
مکتب  هیچ  زیرا  ندارد؛  تفوق  شاخه ها 
خاصی )اتمیسم و پوزیتویسم منطقی( بر 
گذشته  مکاتب دیگر تفوق ندارد. در ادوار 
چون تفوق داشته، لذا شاخه  هایی مثل 
دین  فلسفه  و  اخالق  فلسفه  متافیزیک، 
مجالی  تحلیلی،  فلسفه  اولیه  ادوار  در 
خاطر  به  نداشتند؛  ح شدن  مطر برای 
که  می شد  این  حکمشان  مثاًل  که  این 
رشته ها  این  هستند.  بی معنا  این ها 
ح  مطر شدت  به  بعد  به  شصت  دهه  از 
کردند.  پیدا  قابل توجهی  رشد  و  شدند 
از  یکی  متافیزیک  بعد  به  شصت  دهه  از 
تحلیلی  فلسفه  شاخه های  بالنده ترین 
است و تعداد کتاب ها و مقاالت و مباحثی 
ح می شود،  که در متافیزیک تحلیلی مطر

بسیار زیاد و تعجب آور است.  ]8[
فلسفه  می کنند  گمان  کسانی که  لذا 
باقی  متافیزیک  برای  مجالی  تحلیلی 
میالدی   60 دهه  از  پیش  نمی گذارد، 
منطقی  پوزیتویسم  هوای  و  حال  در  و 
نیم قرن  از  بیش  یعنی  می کنند؛  سیر  و… 

عقب ماندگی از تحوالت فلسفی جهان!

موطن  قاره ای،  فلسفه  سنت  سو  آن  از 
و  پدیدارشناسی  پست مدرن،  مکاتب 
و…  شالوده شکنی  و  پساساختارگرایی 
و  رهیدن  در  نمی رسد  به نظر  که  است 
کارآ تر از آنها باشد. لذا  شکستن، حربه ای 
که بگوییم راه سنت شکنی با فلسفه  این 
از  ناشی  نه تنها  است،  هموارتر  تحلیلی 
بلکه  تحلیلی،  فلسفه  از  شناخت  عدم 
نیز  قاره ای  فلسفه  از  اطالع  عدم  نشانگر 

می باشد.
فلسفه  »از  می گوید:  مصاحبه شونده 
را  زندگی  به  معنابخشی  نمی توانیم 
این  چون  باشیم؛  داشته  انتظار  هم 

کارکرد دین است«. معنابخشی، 
پرسش های  پاسخ گوی  که  فلسفه ای 
انسان  برای  می شود،  بنیادین 
جهان بینی پی ریزی می کند و معنابخشی 
این  معلول  زندگی،  معنابخشی  عدم  و 
سه  دارای  انسان  جهان بینی هاست. 
و  اخالق  اندیشه،  می باشد:  ساحت 
و  اندیشه  اصالح  روزگار،  این  در  رفتار. 
مغفول  صحیح،  جهان بینی  شکل گیری 
که اندیشه مقدم  واقع می شود؛ در حالی 
است.  کماالت  مبدأ  و  رفتار  و  اخالق  بر 
وجود  وجود،  وحدت  که  انسانی  مثاًل 
جوهری  حرکت  و  معلول  بودن  رابط 
در  هم  این  باشد،  کرده  باور  واقعًا  را  و… 
است  اثرگذار  رفتارش  در  هم  و  او  اخالق 
و در نتیجه آن، شاهد چه جهان زیبایی 
مصاحبه شونده  باشیم.  می توانستیم 
پاسخ گویی  کارکرد  می کند  گمان  چون 
به  اختصاص  بنیادین  پرسش های  به 
در  کارکرد  این  و  دارد  قدیم  فلسفه های 
است،  شده  منسوخ  مدرن،  فلسفه های 
فلسفه  کند  تصور  نمی تواند  تبعًا  و  طبعًا 
را  زندگی  به  معنابخشی  کارکرد  می تواند 

داشته باشد.
گوید:  می  مصاحبه شونده  که  این 
»فلسفٔه اسالمی این پتانسیل ]پیشرفت[ 
و  توسعه، مفهومی مدرن است  ندارد.  را 
گفتن  برای  چیزی  هیچ  اسالمی  فلسفه 
کنید  فرض  مثاًل  که  ندارد  زمینه  این  در 
آن  برای  و  کند  روشن  را  توسعه  موتور 
کند. چنین چیزی در فلسفه  بسترسازی 
تکیه  با  نمی توان  نداریم…  سراغ  اسالمی 
بر مثاًل فلسفٔه قدیم سراغ مفاهیم مدرنی 
دو  به  مربوط  اینها  رفت.  توسعه  مثل 
فلسفه  بر  قدحی  متفاوتند«،  دنیای 
اسالمی نیست. مرحوم عالمه طباطبایی 
مسلمان  فیلسوف  بزرگترین  به عنوان 
فرمودند  مصاحبه ای  در  صراحتًا  معاصر، 

که »از فلسفه به معنای خاص 
خودش نمی توان انتظار حل مشکالت 

و مسائل اجتماعی را داشت، بلکه فلسفه 
کمالی  کند،  کمال دعوت می  انسان را به 
تربیت می  را  ترمیم و اشخاص  را  که دنیا 
انسان  امور  پیشرفت  تربیتش  با  و  کند 
خودش  وقتی   ]9[ می آورد«.     فراهم  را 
کمال است  کارکرد من دعوت به  می گوید 
که منشأ توسعه نشده،  و نه توسعه، حاال 

آیا استحقاق مذمت را دارد؟
مدرن،  دنیای  منظر  از  عالوه  به 
دین  انحصاری  کارکرد  معنابخشی، 
غیردینی  معنویت های  بلکه  نیست، 
می توانند  فلسفه ها،  برخی  حتی  و 

معنابخش باشند.
ایران  »در  می گوید:  مصاحبه شونده 
که  اصطالح فلسفه های مضاف رائج شده 
خود محل بحث است: معرفت شناسی، 
فلسفه ی ذهن، فلسفه ی زبان، فلسفه ی 
اخالق، فلسفه ی دین، فلسفه ی حقوق 
و غیر آنها، با منظرها، روش ها، رویکردها 
جدید…  اصطالحات  و  ادبیات  و 
فلسفه های مضاف، با قطع نظر از حرف 
و  اصطالح  درباره ی  که  حدیث هایی  و 
دارد،  وجود  مضاف  فلسفه ی  این  مفاد 
دانش های  به  فلسفی  نگاه  از  عبارتند 
به  فلسفی  لِی  استدال نگاه  مختلف؛ 
وارد  آن که  بدون  مختلف،  دانش های 
فکری  چارچوب  و  فکری  دستگاه های 
در  شوند.  مدرنیته  از  پیش  فلسفه های 
علم، ریاضیات، اقتصاد، حقوق، اخالق، 
آنها.  فلسفه ی علم در  و غیر  زبان  دین، 

کارش همین است«. واقع 
به  مضاف،  فلسفه های  اصطالح  اواًل 
آن  ح  طر مجال  که  مختلف  دالئل 
و  است  نارسایی  بسیار  اصطالح  نیست، 
چنانکه  نشود؛  استفاده  آن  از  است  بهتر 
این  به  کرده  اشاره  هم  مصاحبه شونده 

که این اصطالح محل بحث است.
عجیبی  اشتباه  مصاحبه شونده  ثانیًا 
کرده  گمان  وی  است؛  شده  مرتکب 
نگاه  در  فلسفه ها، منحصر  این  که  است 
در  است!  دانش ها  به  فلسفی  لی  استدال
به  ناظر  فلسفه ها،  این  از  بخشی  حالی 
أمور و واقعیات است و نه صرف دانش ها. 
دانش  و  رشته  و…  ذهن  و  معرفت  مگر 

خاصی است؟!
یک  تحلیلی،  فلسفه  سنت  در  لذا 
شاخه های  در  معقول  تقسیم بندی 
فلسفه وجود دارد: برخی شاخه ها مرتبه 
رشته  یک  به  ناظر  )یعنی  هستند  دوم 

به نظر می رسد 
این تلقی 

مصاحبه شونده، 
از فلسفه، صحیح 
نیست. فلسفه، 
علم و تکنولوژی 

نیست تا با آمدن 
چیزهای جدید، 
چیزهای قدیمی 

 منسوخ 
ً
لزوما

شود؛ تلفن آید و 
تلگراف مطرود 
گردد؛ انقالب 

خ دهد و  کپرنیکی ر
هیئت بطلمیوسی 

در محاق رود و 
 
ً
مطالعه اش صرفا

ارزش تاریخی 
داشته باشد. 
دفتر مجادالت 

فلسفی، به راحتی 
بسته نمی شود 
و نزاع ها فیصله 

نمی یابد. مسائل 
فلسفی بسیاری، 
در واقع حاشیه 

بر افالطون و 
ارسطو به حساب 

می آیند.



نسخه مکتوب مباحثات/شماره 18/نیمه نخست 1394 58

باشند(  می  دیگر  علمی 
زیادی  حد  تا  و  علم  فلسفه  مانند 
اول  مرتبه  برخی  و  ریاضیات؛  فلسفه 
هستند )ناظر به خود واقعیت می باشند( 
و  ذهن  فلسفه  معرفت شناسی،  مانند 

فلسفه زبان.
که ما برای عبور از این رخوت  نتیجه آن 
جامعه مان،  در  تحول  ایجاد  و  فکری 
با  عمیق  آشنایی  جز  نداریم  چاره ای 
فرآورده های  با  عمیق  آشنایی  و  سنت 
دوران مدرن. نمی توان از هیچ یک از این 
گذشت و بی اعتنایی نمود.  دو، به غفلت 
که سنت را رجم می کنند،  کسانی  عمده 
با  عمیقی  آشنایی  نه تنها  می رسد  به نظر 
بسیاری  در  بلکه  ندارند،  اسالمی  سنت 
با  معوجی  و  سطحی  آشنایی  موارد،  از 
و  فرآورده های دوران مدرن دارند  همان 

دل مشغول مشهورات هستند.
موفق  تطبیقات  از  نمونه ای  آخر  در 
میان فلسفه اسالمی و فلسفه غرب، ذکر 
می شود تا روشن شود راه تطبیق و تحول 
حاج  مرحوم  نیست.  بسته  دیالوگ،  و 
معدود  از  که  یزدی،  حائری  مهدی  آقا 
آشنایی  جمع  به  موفق  که  بود  افرادی 
عمیق با فلسفه اسالمی و آشنایی عمیق 
با فلسفه غرب شد، اظهارات قابل تأملی 
نیست:  لطف  از  خالی  آن  نقل  که  دارد 
»امتیاز و برتری فلسفه غرب، از یک جهت 
است و از جهات دیگر فلسفه اسالمی برتر 
خیلی  آنها  روش شناسی  نظر  از  است. 
انصافًا  باید  محتوا  در  اما  پیشرفته اند… 

که بعضی مشکالت فلسفه را فلسفه  گفت 
آنها  ولی  کرده؛  حل  کلی  به طور  اسالمی 
اسالمی  فلسفه  محتوای  به  نتوانسته اند 
راه یابند«.   ]10[ »اثر )مطالعه فلسفه های 
متدولوژی  و  روش  در  تفکراتم(  بر  غربی 
کاماًل به  فلسفه است؛ نه در محتوا؛و این 
که محتواهای  نفع فلسفه اسالمی است 
بلند پایه آن، نماد روشمند و سیستمیک 
متأسفانه  که  بگیرند،  خود  به  را  جدید 
در  ایشان  خود   ]11[ نیست«.    این طور 
صدیقین«  »برهان  هستی،  هرم  کتاب 
نمودار  در  ریاضی  منطق  سیستم  در  را 
از  موفق  نمونه ای  که  کردند  ارائه  جدید 
ارائه محتوای فلسفه اسالمی در سیستم 

جدید غربی است.
حرکت  نظریه  مثال  برای  هم چنین 
می توان  امروز  بازسازی،  با  را  جوهری 
باب  در  نظریات  جدیدترین  کنار  در 
و  کرد  ح  مطر حرکت  و  تغییر  متافیزیک 
غ  درباره آن به بحث و تأمل پرداخت؛ فار
را  جوهری  حرکت  نهایت  در  که  این  از 
محمود  دکتر  که  چنان  نه؛  یا  بپذیریم 

کرده اند. کار را  مروارید این 
یا نمونه دیگر، تطبیق بسیار جالب توجهی 
میان  فنایی  ابوالقاسم  دکتر  که  است 
تقدم  با  اسالمی  فلسفه  در  وجود  اصالت 
گزیستانسیالیسم  ا در  ماهیت  بر  وجود 
فحوای  زیبایی  به  همچنین  کرده اند؛ 
از  را  گزیستانسیالیسم  ا اخالقی  و  ارزشی 
طریق حرکت جوهری، به نحو سازگارتر و 

معقول تری بیان نموده اند.  ]12[

پانوشت ها

مقدر  ایشان،  کالم  در  فلسفه   1.طبعًا 
دنیای  قبول  و  رد  صرف  به  وگرنه  است؛ 
که چیزی اثبات و ابطال نمی شود. مدرن 

2.به معنای اساسی و غیر سطحی.
این  برای  جدید،  فلسفه های  3.طبعًا 
داشته  استدالل  باید  باشند،  ناسخ  که 

باشند.
دامنه  توسعه  با  می توان  4.البته 
پذیرش  برای  عقالنی  توجیه  عقالنیت، 

بعضی امور به اصطالح عقل گریز داشت.
5.مطهری، مرتضی، اصول فلسفه، ج 3، 

صص 14-13.
6.همان، ج1، ص11.

چیست،  علم  عبدالکریم،  7.سروش، 
فلسفه چیست؟، ص64.

دکتر  جناب  گرامی  استاد  از  نقل  8.به 
محمود مروارید با اندکی تغییر.

9.مصاحبه معروف با عالمه طباطبایی.
10.جستارهای فلسفی، ص396.

11.همان، ص369.
بیستم،  قرن  در  اخالق  12.فلسفه 

صص345-348.
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بنیان گذار جمهوری اسالمی در آخرین سال حیاتشان پیام ها و نامه های مهمی 
آینده ی انقالب حکایت  از نگرانی امام خمینی)ره( نسبت به  که  کردند  را صادر 
دارد. »منشور روحانیت« یکی از آن نامه ها و پیام هاست. در این منشور، امام 
نکات مهمی را در زمینه های علمی، سیاسی و اجتماعی خطاب به مراجع، علما 
کردند؛  و فضالی حوزه ی علمیه و روحانیون مشغول در مناصب حکومتی بیان 
تا  باشد  حوزه  انقالبی  بدنه ی  حداقل  برای  مناسبی  محک  می تواند  که  نکاتی 
گردد چهل سال پس از پیروزی انقالب، تا چه حد توانسته به آرمان ها  مشخص 
و دغدغه های معمار انقالب پایبند بماند. در پرونده ی پیش رو، با تنی چند تن 
گفت وگوها در اوایل  کردیم. این  گفت وگو  از اساتید حوزه درباره ی این موضوع 
اسفندماه سال جاری و همزمان با سالروز صدور منشور روحانیت )سوم اسفند( 

در سایت مباحثات منتشر شد.
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تا قبل از شروع 
حرکات انقالبی، 

کثریت  نگاه ا
حوزویان این 

که در زمان  بود 
کبری،  غیبت 

ما تکلیفی برای 
فعالیت سیاسی 

و انقالبی و ایجاد 
حکومت اسالمی 
نداریم. برخی هم 
 می گفتند 

ً
که احیانا

ما وظیفه سیاسی 
کاری  هم داریم، 
نمی کردند؛ چون 

معتقد بودند 
توان انجام 

کاری را ندارند 
و  »الیکلف اهلل 

نفسا اال وسعها«. 
آیت اهلل خامنه ای 

می فرمودند 
»الیکلف اهلل 

نفسا اال وسعها« 
درست است؛ 

ولی وسع انسان 
که  این است 

خلیفة اهلل شود.

عمر  اواخر  در  امام  حضرت   
شریفشان و در سوم اسفند سال ۱۳۶۷ 
به  فرمودند.  صادر  را  روحانیت  منشور 
نظر حضرتعالی، زمینه ها و دغدغه های 
چه  ایشان  طرف  از  منشور  این  صدور 

بود؟

طرف  از  منشور  این  صدور  زمان  در   
حوزوی  کارهای  ما،  دغدغه  راحل،  امام 
و  می کردیم  منتشر  را  حوزه  مجله  و  بود 
بتوانیم ظرفیت  که  این بود  هدف مجله 
نظام  نیازهای  حل  درخدمت  را  حوزه ها 
که  می خواستیم  واقع  در  و  بدهیم  قرار 
نیازهای  حل  طرف  به  حوزه  ظرفیت 
کند.  نظام و جمهوری اسالمی سوق پیدا 
جمهوری  که   1358 تا  خرداد  پانزده  از 
امام  حضرت  یافت،  استقرار  اسالمی 
که  خمینی ـ به عنوان یک حوزوی جامع 
از علوم عقلی  از جهت علوم حوزوی اعم 
طی  را  باالیی  درجات  فقهی  و  نقلی  و 

کرده بودند ـ با یک نگاه جهانی برخاسته 
به  اعتقاد  با  و  شیعی  و  اسالمی  مبانی  از 
کم بر جامعه باشد،  این که باید  دین، حا
زعامت دینی و سیاسی انقالب را بر عهده 

گرفتند.
که یک عالم  از طرفی ایشان معتقد بودند 
دینی موظف است نه تنها معارف دینی و 
تبلیغ و تعلیم احکام دینی و ترویج آن را 
کند، بلکه وظیفه دارد بسترسازی  ترویج 
از  ارزشی  و  فکری  مرزبانی  کنار  در  عملی 
معارف تشیع و اسالمی را نیز انجام دهد. 
بر اساس این تفکر، حضرت امام ادعایی 
که چند رکن داشت و یک  کردند  ح  را مطر
رکن آن همین است که می گوید دین آمده 
کند و انسان  که زندگی انسان را مدیریت 
کمال ابدی  را در متن دنیا، به سعادت و 
یاد  انسان ها  به  دنیا  همین  در  و  برساند 
که چگونه برای ساختن آخرتشان  بدهد 

تالش نمایند.

از طرف دیگر عده ای از حوزویان با توجه 
تشیِع  که  سرگذشتی  و  تاریخی  سیر  به 
کرده بود و در طول تاریخ  مظلوم سپری 
خلفا  و  سالطین  مستبدان،  همیشه 
به  بودند،  کرده  محدود  را  شیعه  علمای 
کارشان  که باید  این نتیجه رسیده بودند 
کند  محدود  فردی،  امور  حیطه ی  در  را 
ح  مصّر فرمایش  از  دیگر،  عبارت  به  و 
انبیا،  رسالت  اساس  فلسفه   از  و  قرآن 
که  کنند  حس  و  کنند  عقب نشینی 
بسنده  فردی  احکام  به  هستند  مجبور 
رسیده  نتیجه  این  به  واقع،  در  و  نمایند 
که با توجه به این که روحانیت فعاًل  بودند 
نمی تواند دین را بر جامعه و زندگی مردم 
کند، ما باید حداقل معارف دینی  کم  حا
کنیم و معارف  کنیم و نیرو تربیت  را حفظ 
کنیم  آیندگان منتقل  به  را سینه به سینه 
و ما به عنوان عالمان و خادمان دین باید 

که دین، تحریف نشود. مراقب باشیم 

بعضی روحانیون تخصص رفتار با مردم را ندارند
حجت االسالم والمسلمین ایزدپناه

حجت االسالم والمسلمین عبدالرضا ایزدپناه مدیرمسئول مجله حوزه، معاون اجتماعی رئیس سابق قوه ی قضائیه، مدیرکل اسبق اداره 
ارشاد اسالمی استان قم و عضو هیأت امنای دفتر تبلیغات است. به مناسبت سالگرد صدور منشور روحانیت از سوی امام خمینی)ره( با 

گفت وگو نشستم. وی به 
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مؤمن ترین افراد ما 
وقتی وارد سیستم 
می شوند، مشکل 

پیدا می کنند و 
سیستم، آن ها را 
خسته می کند؛ 

ولی چاره ای هم 
ندارند و باید 

اقتضائات سیستم 
کنند و  را مراعات 
در نهایت نظام 
اداری ما همینی 
که مردم  میشود 

به آن اعتراض 
دارند. به نظر 
بنده، بیش از 
شصت درصد 
نارضایتی های 

اخیر مردم، 
مربوط به نظام 

کشور  اداری 
است. شهروند 
که  ما هر اقدامی 
می خواهد بکند 

ـ اعم از تولید 
فکری، علمی، 

نرم افزاری و 
اقتصادی  ـ در 

ادارات به قدری 
خسته اش می کنند 

کل زندگی اش  که 
به هم می ریزد.

که  است  نکته  همین  به  توجه  با 
علوم  حوزه های  اجتماعی  حرکت های 
دینی، در طول تاریخ، بیش تر معطوف به 
برانگیختن و مبارزه با عدم تحریف دین و 
مرزبانی از خلوص دینی بوده است و نه در 
کم کردن  کنند برای حا جهت این که قیام 

دین بر جامعه.
وظیفه  که  نگاهی  چنین  بنابراین، 
کار فرهنگی است  حوزه های علمیه فقط 
قرار  مبنا  یک  به عنوان  سیاسی،  نه  و 
این  بر  حوزویان  غالب  واقع  در  و  گرفت 
غیبت  زمان  در  که  شدند  پایبند  نگره 
کبری، ما تکلیفی برای فعالیت سیاسی و 
انقالبی و ایجاد حکومت اسالمی نداریم. 
بر  کثر  ا و  کم  حا تصور  پنداری،  چنین 
بود  شده  دینی  علوم  حوزه های  اهالی 
شروع  انقالبی  حرکات  این که  از  قبل  تا  و 
نگاه  ـ   1355 سال  حدود  در  یعنی  ـ  شود 
و  بود  نگاهی  چنین  حوزویان،  کثریت  ا
وظیفه  ما  می گفتند  احیانًا  که  هم  برخی 
نمی کردند؛  کاری  داریم،  هم  سیاسی 
را  کاری  انجام  توان  بودند  معتقد  چون 

ندارند و  »الیکلف اهلل نفسا اال وسعها«.
آیت اهلل  از   را  جالب  نکته  یک  جا  همین 
ایشان  کنم؛  نقل  برایتان  خامنه ای 
می فرمودند »الیکلف اهلل نفسا اال وسعها« 
درست است؛ ولی وسع انسان این است 
که خلیفة اهلل باشد و وقتی قدرتش چنین 
آفریده  برایش  هستی  و  زمین  که  است 
را  زمین  اهل  همه  باید  او  است،  شده 

به سوی صالح و فالح پیش ببرد.
کثریت  ا تفکر  چون  تفکر  این  به هرحال، 
را  خودش  منفی  اثرات  و  آسیب ها  بود، 
حوزه  تشکیالت  و  سازمان  بافت،  روی 
گذاشته بود و در حیطه آموزش  و پژوهش 

هم این اثرات پدیدار بود.
زمینه  که   1355 سال  از  خوشبختانه  اما 
مراجع  شد،  آماده  تغییرات  برای  مردمی 
مردم  همراه  و  عزیز  امام  یار  نیز  سنتی 
شدند، به میدان آمدند و پشتوانه انقالب 
سازوکارهای  و  تفکر  گرچه  گرفتند؛  قرار 
فردی  سازوکارهای  همان  هنوز  حوزه، 
عملی  رساله  ما  مثال  به عنوان  بود. 
زندگی  سبک  رساله  ولی  داشتیم؛  فردی 
زندگی  حیطه  در  که  بود  نیاز  و  نداشتیم 

مثل  شود؛  ارائه  رساله ای  هم  اجتماعی 
همین »مفاتیح الحیات« آیت اهلل العظمی 
انجام شده است  اخیرًا  که  آملی  جوادی 
در  هم  را  اجتماعی  حوزه های  ایشان  و 
حیطه سبک زندگی و بر اساس آیات قرآن  
کتاب  مثل   یا  کرده اند؛  بیان  روایات  و 

»الحیات« عالمه محمدرضا حکیمی.
که قرار شد قانون  به هرحال بعد از انقالب 
علمای  شود،  نوشته  اسالمی  اساسی 
مجلسی  در  و  آمدند  بالد  همه  از  بزرگ 
اساسی  قانون  خبرگان  مجلس  به نام 
درآوردند  نگارش  به  را  آن   و  آمدند  گرد 
از  استفاده  با  که  بود  این  بر  تالششان  و 
جامعه  یک  دینی،  اندیشه های  و  منابع 
کنم  عرض  هم  را  این  نهند.  بنا  را  دینی 
نگاه  از  مدل  یک  اسالمی،  جمهوری  که 
جامعه  مدیریت  و  کمیتی  حا و  حکومتی 
می توانیم  ما  و  است  اسالمی  انقالب  از 
کشور،  اداره  برای  هم  دیگری  نگاه های 
امام  حضرت  اسالمی  انقالب  اساس  بر 
انقالب  تفکر  که  چرا  باشیم؛  داشته 
کردند،  که امام راحل پایه گذاری  اسالمی 
که  دارد  ظرفیت  و  وسعت  قدری  به 
مدل های  از  نوع  یک  اسالمی  جمهوری 

مدیریتی آن جامعه باشد.
حکومت  ما  بزرگان  از  برخی  زمان  آن  در 
ح  مطر کشور  مدیریت  برای  را  اسالمی 
امام  حضرت  تشخیص  ولی  می کردند؛ 
که در دوران غیبت  بود  این  زمان  آن  در 
باشیم  داشته  اسالمی  جمهوری  باید  ما 
این جمهوری  قانون اساسی  که  زمانی  و 
گرفت و اداره  اسالمی به وسیله علما شکل 
جامعه به دست بانیان انقالب افتاد، باید 
حقوقی،  جزایی،  قوانین  و  تشکیالت 
باید  بین المللی  و  خانوادگی  اجتماعی، 
ولی  می شد؛  پایه گذاری  اسالم  اساس  بر 
از  که باید،  حوزه ها نمی توانستند آن طور 
در  کنند.  پشتیبانی  تئوری،  و  فکری  نظر 
روحانیت  منشور  که  بود  فضایی  چنین 
ایشان  و  امام صادر شد  از طرف حضرت 
حوزه ها  به  نهیبی  باید  دادند  تشخیص 
بزنند و تقاضاها و انتظاراتشان از حوزه ها 
که  بخواهند  از  آن ها  و  کنند  ح  مطر را 
و  اندیشه ای  تئوریک،  پشتوانه  به عنوان 
انتظار  این  گرچه  باشند.  انقالب  علمی 

کامل  هم  به حال  تا  امام، 
ما  رو  همین  از  و  است  نشده  اجرایی 

مواجه  می بینید،  که  مشکالتی  با  امروزه 
هستیم.

بنده بعد از اتمام خدمتم به عنوان معاون 
آیت اهلل شاهرودی در قوه قضاییه، زمانی 
خودم  برای  پروژه ای  برگشتم،  قم  به  که 
که  گرفتم  کردم و طّی آن تصمیم  تعریف 
میزان پیشرفت تئوریک حوزه علمیه قم 
پنجاه  با  راستا  همین  در  کنم.  بررسی  را 
کردم و به این نتیجه رسیدم  گفت وگو  نفر 
که حوزه علمیه واقعًا در این زمینه بسیار 
پیشرفت داشته است؛ اما مشکل دیگری 
ظرفیت  این  که  است  این  آن  و  دارد 
لینک  نظام،  نیازهای  با  حوزه،  عظیم 

نشده است.
مؤسسه  مانند  مؤسسات  برخی  البته 
را  کار  این  که  می خواستند  خمینی  امام 
که در مؤسسه  انجام دهند؛ ولی شیوه ای 
حوزه  بیش تر  که  شد  موجب  بود، 
انتزاعیات غلبه داشته باشد و واقع گرایی 
دلیل  همین  به  و  بود  کمرنگ  آن،  در 
می رفت،  انتظار  که  آن گونه  نتوانستند 
هر  به  گذارند.  تأثیر  خارجی  واقعیات  بر 
اساس  بر  کشور  عمومی  تشکیالت  حال 
کشور  مدیریتی  تنگناهای  و  ضرورت ها 
گرفت؛ نه بر اساس قانون اساسی.  شکل 
شاهرودی،  هاشمی  آیت اهلل  قول  به 
قانون  به  نسبت  کشور،  تشکیالت  این 
قانون  ما  که  گراست؛ در حالی  وا اساسی 
این  واقع  در  داریم.  خوبی  اساسی 
از قانون  تشکیالت فعلی دولتی، منبعث 
که وزرا و  اساسی مان نیست؛ زیرا قوانینی 
دولت ها در طول سال های بعد از انقالب 
مشکالت  حل  برای  داده اند،  مجلس  به 
مقطعیشان بوده است و در واقع، همین 
تشکیالت  و  سیستم  به عنوان  رویه، 
حالی  در  است.  شده  تلقی  کشور  جاری 
که باید اول، نظام دولتی و تشکیالت سه 
اساسی جمهوری  قانون  بر اساس  را  قوه 
نمی شود  کنیم.  پایه ریزی  اسالمی 
قوانینی  و  کنیم  حفظ  را  قبلی  تشکیالت 
اسالمی  و  دینی  نگاهمان  اساس  بر  که 
کرده ایم را در همان تشکیالت قبلی  تلقی 
سنخیت  هم  با  این ها  کنیم.  اجرایی 
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نیاز است مردم، 
هم با تالش ها 
کارهای حوزه  و 
آشنا شوند و هم 

با وضعیت سخت 
ب. 

ّ
معاش طال

همچنین نباید 
تمام روحانیون را 
در پس چهره ی 
که  چند روحانی 

کشور  در مدیریت 
و ادارات از زی 
طلبگی فاصله 

گرفته اند خالصه  
کنند. باید بدانند 

که به اعتراف 
کارشناسان 

سازمان برنامه و 
بودجه در همین 

دفتر تبلیغات 
اسالمی قم، 

کارها و خدماتی 
که  انجام شده 
کز دیگری در  مرا

تهران برای انجام 
همان خدمت، 
سه برابر بودجه 
دفتر تبلیغات را 

گرفته اند.

ندارد و برای همین است 
کرده ایم. گیر  که اآلن 

سیستم  وارد  وقتی  ما  افراد  مؤمن ترین 
و  می کنند  پیدا  مشکل  می شوند، 
ولی  می کند؛  خسته  را  آن ها  سیستم، 
اقتضائات  باید  و  ندارند  هم  چاره ای 
نهایت  در  و  کنند  مراعات  را  سیستم 
مردم  که  میشود  همینی  ما  اداری  نظام 
بنده، بیش  به نظر  دارند.  اعتراض  آن  به 
اخیر  نارضایتی های  درصد  شصت  از 
کشور است.  مردم، مربوط به نظام اداری 
که می خواهد بکند  شهروند ما هر اقدامی 
از تولید فکری، علمی، نرم افزاری و  ـ اعم 
اقتصادی  ـ در ادارات به قدری خسته اش 
کل زندگی اش به هم می ریزد.  که  می کنند 
گر ما واقعا پیرو حضرت امیر  که ا در حالی 
را  خودمان  باید  هستیم،  اهل بیت  و 
به جای آن مراجعه کننده بگذاریم و سعی 
را  او  وظیفه مان،  انجام دادن  با  کنیم 
کار او باشیم. گره گشای  کنیم و  خوشحال 
روایاتی  باید  هستیم  مؤمن  واقعًا  ما  گر  ا
در  و  اجتماعی  ارتباطات  مقوله  در  که 
راستای  در  و  مؤمن  به  خدمت  عرصه 
عملی  را  داریم  دیگران  کار  راه انداختن 
اآلن سامانه خدمات  که  کنیم؛ در حالی 

که شخص خسته  دولتی به گونه ای است 
کارآمدی نظام را  می شود و در نهایت هم 
که  است  این  واقعیت  می برد.  سؤال  زیر 
اعتقادات دینی  کنون، مرهون  تا دوام ما 
مردم نسبت به عاشورا، امام زمان و علما 
مردم  پیش  سال ها  وگرنه  است؛  بوده 

کشور پشت می کردند. به این گونه اداره 
برنامه ای  بیدگل  و  آران  شهر  در  دیشب 
داشتم؛ رئیس شورای شهر آن جا به بنده 
و  بکشند  دیوار  ما  شهر  دور  گر  ا می گفت 
کاری به ما نداشته باشد و مشکالت  کسی 
را به ما تحمیل نکنند، ما خودمان زندگی 
و  می کنیم  ایجاد  خودمان  برای  خوبی 
در  می دهیم؛  دولت  به  هم  چیزی  یک 
که اآلن تشکیالت مدیریتی به جای  حالی 
ایجاد  مانع  کند،  کمک  ما  به  این که 

می کند.
همان طور که رهبر انقالب فرمودند، بحث 
مهم  بسیار  مردم  به  خدمت  و  عدالت 
است و البته خیزهایی هم برداشته شد؛ 
توفیقی  اداری  بروکراسی  چرخه  در  ولی 
نیافت. این که رهبر انقالب اخیرًا فرمودند 
مردم ما به انقالب اسالمی معتقدند، ولو 
به دولت یا به من و دیگری اشکال داشته 
انقالب  که  است  علت  این  به  باشند، 

توانایی های  و  ظرفیت  ایشان،  نگاه  از 
قالب  در  می تواند  که  دارد  بزرگی  بسیار 
خ  یا در قالب دیگری ر جمهوری اسالمی 
بنماید. لذا باید اندیشمندان ما به طرف 
مختلف  راهکارهای  و  ایده ها  نظریه ها، 
فلسفه  بروند.  کشور  مدیریت  درباره 
که حوزه و  منشور روحانیت هم این بود 
را در خدمت تأمین  روحانیت، ظرفیتش 
قرار  انقالب  راهبردی  ـ  فکری  نیازهای 

دهد.

و  حوزه  کنونی،  وضعیت  در  گر  ا  
روحانیون بخواهند منشور روحانیت را 
به  کنند،  بازخوانی  جامعه  با  تعامل  در 
کدام یک از بندهای این  نظر شما باید 

منشور را در اولویت اجرا قرار دهند؟

چهل  از  بیش  حوزه ها  من،  نظر  به   
کرده اند؛ اما آن چه  درصد منشور را پیاده 
که  باید مد نظر روحانیون باشد این است 
گذر زمان، بسیار  حرکت توسعه و سرعت 
اهمیت  افزایش  به  توجه  با  و  است  تند 
جدیدی  مسأله  رزو  هر  مجازی،  فضای 
پیش می آید و البته هجمه هم علیه تفکر 
دینی، اسالمی و به خصوص تفکر انقالب 

اسالمی، زیاد است.
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گسترش  رمز توفیق 
اسالم به دست 

پیامبر، سیره 
ایشان در ُحسن 
خلق بوده است. 

واقعیت این 
که نمی توان  است 

مردم را با پول 
کرد و الزم  راضی 
که با آن ها  است 
با خوش رویی و 
برخورد شایسته 
و اخالق و مدارا 

کرد. تعامل 

که  است  این  اسالمی  انقالب  تفکر  پس 
کم  حا جهان  و  جامعه  بر  دین،  کل  باید 
البته امام  ُکله.  شود؛ لیظهره علی الدین 
کار را می کنند؛ ولی ما  زمان در نهایت این 
وظیفه داریم در دوران غیبت، این بستر 
انقالب  که  جوانی  نسل  تا  کنیم  آماده  را 
و  ندیده  را  زمان  آن  مشکالت  و  جنگ  و 
ذهن  در  هم  زیادی  و  مهم  پرسش های 
کارهای ما را با توفیقات  دارد و دائم همه 
کنیم.  اقناع  را  می کند  مقایسه  دیگران 
و  آرمان ها  طرف  یک  از   امروزی،  جوان 
ایده هایی در ذهنش دارد و از طرف دیگر 
می بیند  را  مختلف  برق های  و  زرق  هم 
باطن  با  را  خود  زندگی  ظاهر  نوعی  به  و 
زندگی دیگران مقایسه می کند و به وسیله 
این  در  اجتماعی،  شبکه های  و  رسانه 
و  سؤاالت  با  ذهنش  جهانی،  دهکده 
می شود  مواجه  گسترده ای  مقایسه های 
باید به  که  و این روحانیت و حوزه است 

پرسش های او پاسخ دهد.
روحانیت  منشور  پیام  من  نظر  به 
که ای حوزویان!  حضرت امام این است 
فکری  نیازهای  تأمین  زمینه  در  شما 
روز  به  باید  اسالمی  جمهوری  علمی  و 
واسطه  به  ما  البته  که  حالی  در  باشید؛ 
از  ج  خار هم  غالبًا  که  مختلفی  عوامل 
همراه  نتوانسته ایم  بوده،  اختیاراتمان 
برویم.  نیازهای جامعه، جلو  با  و همگام 
البته ما هنوز در دریافت روح منشور عقب 
از  صحیحی  تلقی  باید  ابتدا  و  هستیم 
روح این منشور داشته باشیم و نیازهای 
را  حکومت  و  مردم  و  جامعه  کنونی 
اولویت  یک  بتوانیم  تا  بشناسیم  درست 
هر  اجرای  برای  قدم  اولین  به عنوان  را 
کنونی  وضعیت  در  منشور،  بیش تر  چه 

کنیم. انتخاب 

بر  مبنی  شما  فرمایش  راستای  در   
چه  هر  روحانیت  و  حوزه  باید  این که 
بیش تر روح این منشور را درک نمایند، 
که روحانیون به عنوان  گفت  آیا می توان 
درک  چنین  داشتن  برای  مقدمه ای 
را  پیام  این  که  است  الزم  فزآینده ا ی، 
و  مردم  به  عملی  و  ملموس  به صورت 
مثل  روحانیون  که  کنند  ارسال  جامعه 

برآورده  مخالف  هرگز  تاریخ،  همیشه ی 
طبیعی  و  عقالنی  خواسته های  شدن 

جامعه و مردم نبوده و نیستند؟

دست  به  اسالم  گسترش  توفیق  رمز   
پیامبر، سیره ایشان در ُحسن خلق بوده 
نمی توان  که  است  این  واقعیت  است. 
که  کرد و الزم است  مردم را با پول راضی 
و برخورد شایسته  با خوش رویی  با آن ها 
انقالب  این  کرد.  تعامل  مدارا  و  اخالق  و 
و  کرده  تربیت  را  خوبی  بسیار  روحانیون 
با اندیشه های خاّلق  در واقع روحانیونی 
که برخی هم از دانشگاه ها به حوزه آمده 
در  امروزه  کردند.  رشد  و  شدند  طلبه  و 
و  طالب  از  زیادی  قشر  با  مواجه  حوزه، 
جهان شناس  خوش فکر،  خالق،  فضالی 
ح  که می توانند طر و دین شناس هستیم 
حل  راه  امور،  از  بسیاری  برای  و  بدهند 
کل  در  بستری  یک  باید  امروز  لذا  دارند. 
نظام ایجاد شود که از چنین ظرفیت هایی 
بین  باید  هم  روحانیون  و  شود  استفاده 
مردم،  که  نباشد  این طور  و  بروند  مردم 
یک  رفتار  در  را  روحانیت  و  حوزه  و  دین 
کنند.  امام جمعه یا امام جماعت خالصه 
ممکن  که  شده  طوری  متأسفانه  امروزه 
است امام جماعتی محترم هم باشد، اما 

سواد، تخصص و رفتار مردمی را نداند.
هفتاد  دهه  در  حوزه  مجله  برای  ما 
داشتیم.  غروی  آیت اهلل  با  مصاحبه ای 
گر  ا که  گفتند  مصاحبه  آن  در  ایشان 
دارید،  دسترسی  انقالب  رهبر  به  شما 
بگویید  و  برسانید  مرا  سالم  ایشان  به 
مانند  مجلسی  وقتی  تبریز،  در   قدیم 
می شد،  تشکیل  علما  روضه  مجلس 
نجف رفته  عارف  و  فقیه  پنجاه  چهل، 
اآلن  می یافتند.  حضور  مجلس  آن  در 
توانمند  عالمان  از  مجالس،  و  مساجد 
کم سواد  پیش نمازهای  و  شده  خالی 
آن  که  مردمی  و  گرفته اند  را  آن ها  جای 
را دیده اند،  روحانیون باسواد نجف رفته 
شوند.  راضی  طلبه ها  این  به  نمی توانند 
شدند،  شهید  و  مرحوم  که  بزرگان  آن 
انجام  سطح  آن  در  جایگزینی  متأسفانه 
کنیم  فراهم  بستری  ما  گر  ا اآلن  نگرفت. 
که علما و طالب بین مردم بروند، متوجه 
ندارند  توقع  خیلی  مردم  که  می شویم 

می گذارند؛  احترام  عالم  به  و 
دنیا  اهل  واقعًا  عالم،  که  شرطی  به 

نباشد و تکبر و غرور نداشته باشد، دین 
را فهمیده باشد و درد دین داشته باشد. 
حوزه  در  که  مختلفی  ظرفیت های  از  لذا 
باید در  علمیه قم چه بسا معطل مانده، 

کنیم. بخش های مختلف استفاده 

که  لحظه ای  در  حوزه  و  روحانیت   
 باید چه 

ً
در آن به سر می بریم، مشخصا

گفتید  کاری را انجام دهد تا آن چه شما 
کند؟ را بتواند محقق 

مدت  در  و  کامل  به طور  نمی شود   
ضمن  که  چرا  کرد؛  حل  را  مسأله  کوتاه 
دادم،  توضیح  که  مشکالتی  تمام 
هجمه ها و حمالت زیادی علیه روحانیت 
و حوزه در حال انجام است. به خصوص 
کارهای زیادی برای زمین زدن  که برخی، 
می خواهند  و   می دهند  انجام  حوزه 
این  برای  و  بگیرند  روحانیت  از  را  مردم 
را  مردم  اقتصادی  حساسیت های  کار 
تحریک و به بودجه حوزه حمله می کنند. 
رویدادهایی،  چنین  کنیم  فکر  نباید  ما 
با  هم  مردم،  است  نیاز  است.  اتفاقی 
و  شوند  آشنا  حوزه  کارهای  و  تالش ها 
طاّلب.  معاش  سخت  وضعیت  با  هم 
همچنین نباید تمام روحانیون را در پس 
مدیریت  در  که  روحانی  چند  چهره ی 
فاصله  طلبگی  زی  از  ادارات  و  کشور 
که  بدانند  باید  کنند.  خالصه   گرفته اند 
و  برنامه  سازمان  کارشناسان  اعتراف  به 
اسالمی  تبلیغات  دفتر  همین  در  بودجه 
که  شده  انجام  خدماتی  و  کارها  قم، 
کز دیگری در تهران برای انجام همان  مرا
تبلیغات  دفتر  بودجه  برابر  سه  خدمت، 
به خصوص  و  مردم  گاهی  گرفته اند.  را 
را  روحانیت  ظاهر  نوجوان ها،  و  جوانان 
ماشین های  در  که  روحانی ای  چند  در 
البته  و  می بینند  نشسته اند،  گران قیمت 
بدانند  است  الزم  ولی  دارند؛  هم  حق 
ساده ای  بسیار  زندگی  روحانیون  کثر  ا که 
باید مانند  البته ما روحانیون هم  دارند. 
کثریت مردم باشیم تا بتوانیم در مسائل  ا

دینی و اخالقی، الگوی مردم باشیم.
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زمینه  هایی  حضرت عالی،  نظر  به   
توسط  منشور  این  صدور  موجب  که 
چه  گردید،  خمینی  امام  حضرت 
مشخصه  هایی داشت و در چه فضایی 
صادر  را  منشور  این  ایشان  که  بود 

فرمودند؟

که  کنم  عرض  باید  مقدمه  به عنوان   
نظام اسالمی به وجود آمد تا هم به امت 
از  بیرون  در  که  کسانی  به  هم  و  اسالم 
حوزه اسالم بودند، این معنا رانشان دهد 
دنیوی  سعادت  برای  می  تواند  دین  که 
را  نسخه  ای  اخروی  نیک بختی  و  بشر 

بلکه  و  دینی  جامعه  ی  و  کند  پیشنهاد 
جامعه  ی جهانی را به این سو فرا بخواند.

در هردور ه  ای به جهت مسائل فرهنگی، 
و  مأموریت  ها  و…  سیاسی  اجتماعی، 
تعریف  روحانیت  برای  رسالت  هایی 
می  شود. هم زمان و بعد از انقالب اسالمی 
و ورود هر چه بیش تر روحانیت به عرصه 
اجتماعی،  و  سیاسی  مسائل  و  نظام 
نظام،  مرکزی  و  اصلی  بخش  های  در 
درگیر  علمیه،  حوزه  های  و  روحانیت 
که آن را محصول عرصه  های  نظامی شد 
علمی و عملی تاریخ روحانیت می  دانست 

و خود را عهده  دار مسئولیت  های سیاسی 
و اجتماعی می  دید.

را  روحانیت  منشور  امام  که  زمانی  در 
را  پیامی  فاصله  ای،  با  کردند،  صادر 
شوروری،  جماهیر  اتحاد  رهبر  برای  هم 
و  بودند  کرده  صادر  گورباچوف  آقای 
که  داشتند  را  پیشنهاد  این  پیام  آن  در 
تجربه  را  شکست  کمونیسم  که  کنون  ا
کرده و بدون این که قدرتی از بیرون به او 
نظام  اداره  در  توانایی  اش  شود،  تحمیل 
و جامعه را از دست داده و به تعبیر امام 
به  آن  استخوان  های  شکستن  صدای 

امام بر »تقوا و 
اخالق« و »عدل 
کید  و علم« تأ
داشتند؛ امروز 
روحانیت از این 
اصول فاصله 
گرفته

حجت االسالم والمسلمین مرتضی 
جوادی آملی

گفت وگو نشستم تا این منشور را  به مناسیبت سالروز صدور منشور روحانیت از سوی امام راحل، با حجت االسالم مرتضی جوادی آملی به 
که واقعًا به دیانت دست  که سیاست ما عین دیانت ماست، صحیح است؛ اما این برای فقهیی است  مورد بازخوانی قرار دهد. او می گوید: این 
گفت جایگاه سیاست و دیانت، هم راستا و هم تراز  که می توان  که فقیهانه دین را بفهمیم و آن موقع است  کرده است. لذا الزم است  پیدا 
گر به مرز فقاهت نرسیده و اجتهاد شایسته ای را پیدا نکرده  که می توان سیاست را عین دیانت دانست. اما ا همدیگر است و آن موقع است 
گر متدین باشیم به مشکل می خوریم و با  کنیم، حتی ا باشیم و به هوای این که دین از سیاست جدا نیست، در مسائل مختلف ورود پیدا 
که روحانی  که سیاست، عین دیانت است. او در ادامه صحبت هایش می افزاید: همین  گفت  داشتن یک دین سطحی و ظاهری نمی توان 
گر این نتواند بر مبنای اخالق و فضیلت اخالقی قرار بگیرد و در  تریبون و قدرت اظهار در رسانه ها نظر دارد نشان از قدرت روحانیت است و ا
ک خواهد بود و افراد غیرصالح به خودشان اجازه خواهند داد اصول  راستای هتک حرمت ها و شکستن حدود انسان ها باشد، بسیار خطرنا
کنار  کمال احترام و عزت در  که برای امام محترم بودند و امام آن ها را در  کما این که اآلن می بینیم در مورد شخصیت هایی  را زیر پا بگذارند؛ 
که خواستند، بستند و  خود تا آخرین لحظه نگه داشته بود، حریم را نگه نداشتند و به بهانه این که میزان، حال فعلی افراد است، هرچه 
کم است محصول چنین تفکر و بینشی است. متن  که امروز بر حوزه ها و جامعه حا کردند. بخش قابل توجهی سرنوشتی  گفتند و اهانت ها 

کامل مصاحبه ام با او را در ادامه بخوانید.
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به نظرم 
اصل¬ ا الصول 

منشور، بند ششم 
که روحانیت  است 

را وارث میراث 
معرفت اسالمی 

معرفی می ¬نماید. 
مسائلی مانند 

جامعه مدرسین 
یا آن چه درباره 

که  مقدس نماها 
در منشور آمده، 
که  اموری است 
در طول زمان، 

و به ¬خاطر 
شرایط اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی 

پیش می ¬آید 
گر روحانیت  و ا
به بند ششم 
اعتنای الزم را 
داشته باشد، 

سایر مباحث را 
تحت¬ الشعاع قرار 

می ¬دهد.

که این  گوش می  رسد و یا این تعبیر تندتر 
شده؛  سپرده  تاریخ  زباله دان  به  تئوری 
کاپیتالیزم  و  بگروید  اسالم  دامن  به  شما 
سوسیالیسم  جریان  آلترناتیو  به  عنوان  را 

قبول نکنید.
بهترین پیشنهاد را امام آن موقع داشتند 
این  نامه  ای،  ارسال  و  هیئت  اعزام  با  و 
که نیمی از جهان  کمونیسم  پیام را برای 
گرچه آن ها  کرد.  ارسال  بود،  گرفته  فرا  را 
نکردند  دریافت  درستی  به  را  امام  پیام 
ادوارد  آقای  گورباچوف،  سفیر  به  امام  و 
دیگری  غرض  من  که  فرمود  شواردنادزه 
متوجه  گورباچوف،  آقای  که  داشتم 
غرض و منظور بنده نشد و شما برای این 
کشورتان را با  منظور، عده  ای از اهل فکر 
تا  کنید  مرتبط  علمیه  حوزه  های  و  کز  مرا
بتوانند  و  شوند  آشنا  اسالمی  معارف  با 
برای  وحیانی  آموزه  های  این  بر  مبتنی 

کنند. کاری  کشورتان 
امام  وجود  در  احساس  این  بنابراین، 
جهان  و  کشور  اداره  برای  اسالم  که  بود 
بالقوه  ظرفیت،  این  اما  دارد؛  ظرفیت 
و  رساند  فعلیت  به  را  آن  باید  و  است 
کار را انجام دهد،  که می  تواند این  نهادی 
او  مأموریت  و  رسالت  که  است  روحانیت 
در عصر حکومت اسالمی و نظام اسالمی 

باید مشخص و روشن شود.
منشوری  راستا،  همین  در  امام  بنابراین 
عمده  به  آن  در  و  کردند  ترسیم  را 
کنونی  که روحانیت در عصر  فعالیت هایی 
مهمی  اشاره  های  کند،  توجه  آن  به  باید 
که فرمایشات  فرمودند. البته واضح است 
امام، منحصر در منشور روحانیت نیست 
بعد  و  قبل  مختلف  موقعیت  های  در  و 
توجه  روحانیت  وظایف  به  انقالب،  از 

داشته  اند.
را  این منشور  بخواهد  کسی  گر  ا نظرم  به 
که  کند، نمی  تواند فقط به منشور  تببین 
بلکه  نماید؛  کتفا  ا است،  ارزشمند  بسیار 
آمدند  میدان  به  امام  که  تاریخی  از  باید 
کردند،  ترسیم  را  روحانیت  رسالت  و 
اندیشه  های ایشان را مورد تدقیق و توجه 
اندیشه های  که  این  ضمن  دهد.  قرار 
ایشان در مورد روحانیت، منحصر به بعد 
انقالب و تشکیل نظام اسالمی نیست  از 

مواردی  که  گفت  می  توان  رو  همین  از  و 
که در این منشور ذکر شده، فرامینی برای 
اندیشه  های  ریشه  های  و  است  اقدام 
روحانیت  و  حوزه  مورد  در  امام  حضرت 
زمان  از  قبل  تر  بسیار  زمانی  و  تاریخ  در  را 
باید   1367 سال  در  منشور  این  صدور 
ما  بنابراین  داد.  قرار  جست وجو  مورد 
کتفا  نباید فقط به این منشور ارزشمند، ا

کنیم.

این  بخواهد  روحانیت  گر  ا امروزه   
عملی  جدی  تری  صورت  به  را  منشور 
کدام یک از بندهای  نماید، به نظر شما 
اجرایی  اولویت  در  باید  را  منشور  این 

قرار دهد؟

این  از  بخشی  می  رسد  به نظر   
و  است  روحانیت  مأموریت  ذاتی  بندها، 
در  می  شود.  حاصل  تبع،  به  هم  بخشی 
نظرم  به  هستند،  ذاتی  که  اصولی  بین 
که  است  ششم  بند  اصل ال ا الصول، 
را وارث میراث معرفت اسالمی  روحانیت 
این  به  روحانیت  گر  ا می  نماید.  معرفی 
اصل بپردازد موارد دیگری مانند مسائل 
که  تشکیالتی و نظام اجتماعی و سیاسی 
از مسائل تبعی هستند، شکل الزم خود را 

کرد. پیدا خواهند 
یا آن چه  مسائلی مانند جامعه مدرسین 
آمده،  منشور  در  که  مقدس نماها  درباره 
که در طول زمان، و به  خاطر  اموری است 
سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  شرایط 
گر روحانیت به بند ششم  پیش می  آید و ا
)روحانیت، وارث میراث معرفت اسالمی( 
اعتنای الزم را داشته باشد، سایر مباحث 
این  به  گر  ا و  قرار می  دهد  را تحت  الشعاع 
هم  هرکاری  ندهیم،  را  الزم  بهای  اصل، 
آن چنان  دیگر  بخش  های  دهیم،  انجام 
و فقط شکل  بود  نخواهند  مؤثر  باید،  که 
کرد. این  ظاهری و سطحی پیدا خواهند 
هم چون  بزرگانی  بدانیم  که  است  مهم 
بود  علمی شان  قوت  با  حلی،  عالمه 
صیانت  آن  غنی  فرهنگ  و  اسالم  از  که 
می  انجام  که  فعالیتی  هر  لذا  می کردند؛ 

دادند، معنادار بود.
کنونی  عصر  در  متأسفانه  می  رسد  به نظر 
آیت  اهلل  مانند  شخصیتی  این که  برای 

عامه  مرجعیت  که  ـ  بروجردی 
را به عهده داشتند ـ و یا حتی اشخاصی 

هم چون شهید بهشتی و شهید  مطهری 
بتوانند بروز و ظهور داشته باشند و برای 
تالش  تشیع  و  اسالم  توسعه  و  گسترش 
در  نمی  شود.  داده  الزم  بهای  نمایند، 
تلقی  ارزش  مسائل،  نوع  این  واقع، 
و  شکلی  مباحث  به  بیش تر  و  نمی  شود 
پرداخته  سیاسی  و  اجتماعی  اقدامات 
که این ها، بعد از مدتی  می  شود؛ در حالی 
قابل  غیر  حالتی  و  باخت  خواهند  رنگ 
نمی  توان  و  کرد  خواهند  پیدا  استفاده 
مکتب  یک  جایگاه  تقویت  برای  آن ها  از 

غنی و قوی بهره الزم را برد.
باشند،  عرضی  باید  که  مسائلی  امروزه    
گرفته  اند  خود  به  ذاتی بودن  رنگ 
غلبه  که  است  این  اصلی  مشکل  و 
و  امنیتی  احیانًا  و  سیاسی  فعالیت  های 
گرفته و طبعًا  امثال آن، رنگ دین را از آن 
داشت.  نخواهد  جامعه  بر  هم  دینی  اثر 
سلمان  با  مبارزه  وقتی  مثال،  عنوان  به 
یا  سیاسی  مبارزه  یک  عنوان  به  رشدی، 
در  که  است  طبیعی  شد،  تلقی  فرقه  ای 
فضاهای سیاسی و فرقه  ای فرو می  رود و 
همان رنگ را هم به خودش می  گیرد؛ اما 
امام عزیزمان  که  ابتدا  از همان  گر واقعًا  ا
سلمان  به  مربوط  فقیهانه  ی  فتوای 
بحث  های  فرمودند،  صارد  را  رشدی 
انجام  کالمی و تفسیری حول آن  فقهی، 
این  که  می  شدیم  متوجه  می دادیم، 
فتوای امام از قوت علمی باال و خاستگاه 
و  فرقه  ای  مباحث  و  شده  منبعث  دین 
بوده؛  عرضی  مسأله،  اطراف  در  سیاسی 
اغتشاش  گران  اغتشاش  مثاًل  یا  ذاتی.  نه 
ازجایگاهی دینی  باید  را  در جامعه دینی 
محکوم  آن  به  مربوط  استدالل  های  با  و 
گاهی چنین نیست. لذا  که  کرد؛ در حالی 
گیر  فرا متأسفانه  که  ما  اخیر  دوره  ضعف 
گرفته، همین  هم شده و بدنه حوزه را فرا 

مسأله است.
منشور  این  از  ششم  بند  باید  بنابراین 
اولویت  در  و  کرد  تلقی  جدی  بسیار  را 
بند،  این  در  امام  فرمایش  داد.  قرار  اجرا 
که تفقه در  ناظر به این نکته مهم است 
دین باید به صورت جدی و مداوم ادامه 
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گر بخواهیم با  ا
نگاه آماری هم 
مسأله را مورد 

دقت قرار دهیم 
که  می ¬بینیم 

که به  روحانیونی 
هوای حفظ دین، 

سراغ سیاست 
 رنگ 

ً
رفتند، نوعا

باختند و حذف 
شدند؛ برخالف 

منش شهید 
که در برابر  مدرس 
رضاشاه ایستاد 
و ازجایگاه تفقه 

دینی، به سیاست 
گر  رنگ داد. لذا ا
روحانیت، با آن 
نگاه نامطلوب 
وارد سیاست 

شود و از  نظام 
کند،  هم حمایت 

کارمند  در نهایت، 
نظام خواهد شد 
و قدرت نخواهد 

داشت؛ هم چنان 
که غالب 

طلبه¬ هایی 
که دچار چنین 

مسأله ¬ای 
شدند، هیچ توانی 
برای این که بتوانند 
حتی در محدوده 
خودشان تغییری 

کنند،  ایجاد 
ندارند.

همین  از  و  باشد  داشته 
برای  ما  بزرگان  که  هست  هم  رو 
تفقه در دین از بندبند وجودشان مایه 
گذاشته  و با بذل جان و خونشان در این 
شهدایی  بخشیده  اند.  معنا  آن  به   ، راه 
کرده،  الهی تقدیم  بارگاه  که روحانیت به 
فهم  و  دین  در  تفقه  تثبیت  درجهت 
معارف و احکام دینی بوده است و بزرگان 
الهی،  انگیزه  همین  راستای  در  هم  ما 
که میراث معرفت اسالمی را  کردند  سعی 

حفظ نمایند.
گر روحانیت و حوزه به این  بنابراین امروز ا
اصل برگردد و تفقه را به معنای واقعی  اش 
سیاسی  مباحث  و  دهد  قرار  توجه  مورد 
دخالت  آن  در  را  فرهنگی  و  اجتماعی  و 
ندهد و آزادانه و متفقهانه در عرصه دین 
قوت  به  هم  باشد،  داشته  علمی  تالش 
خودش خواهد رسید و هم از این جایگاه 
که در جهت حفظ  گروه  هایی  می  تواند به 
دستاوردهای نظام اسالمی در بحث  های 
فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  اقتصادی، 
گر  ا نماید.  کمک  می  کنند،  فعالیت 
ضعف  ها  نمی  تواند  احیانًا  روحانیت 
و  نظام  مجموعه  در  که  کاستی  هایی  و 
به  نماید،  جبران  را  آمده  پیش  حکومت 
نپرورانده   را  افرادی  که  است  دلیل  این 
آن چنان  اسالمی،  عمیق  معرفت  با  که 
واقع  در  و  باشند  آشنا  انتظار می  رود،  که 
بار  مفسر  و  متکلم  فیلسوف،  فقیه، 
نیامده  اند؛ لذا نمی  توانند متفقه در دین 
و  نظام  به  نمی  توانند  هم  طبعًا  و  باشند 
کمک شایسته  ای داشته باشند. جامعه، 
مثل  شخصیت  هایی  انقالب،  اوایل 
که  داشتیم  مطهری  و  باهنر  بهشتی، 
دست پرورده حوزه بودند و برای تأسیس، 
کردند؛ اما  تثبیت و تحکیم نظام خدمت 
که آیت  اهلل جوادی آملی  اآلن همان  طور 
مستعد  طلبه  های  متأسفانه  فرمودند، 
پیدا  علمی  غنای  و  قوت  این که  بدون 
مفسر  فیلسوف،  متکلم،  فقیه،  و  کنند 
صرفًا  شوند،  معارف  حوزه  در  محقق  و 
سر  پشت  را  گذرا  و  سطحی  دانش  های 
میان  این  در  این که  ضمن  گذاشتند. 
بحث مدرک هم به حوزه تحمیل شد ـ یا 
بهره  مدارک  این  از  که  خواست  خودش 

ببرد ـ و حوزه وارد فضای مدرک  گرایی شد 
که البته آفت بسیار بزرگی برای حوزه شده 
کم شود و افراد  که سواد  گردیده  و باعث 
آن  و  شوند  آراسته  ظاهری  عناوین  به 
که باید از نقطه نظر علمی  جایگاه واالیی 

به آن برسند را مد نظر نداشته باشند.

این  با  حوزویان  است  ممکن   
مهم  ترین  از  »یکی  که  استدالل 
و  حوزه  اسالمی،  نظام  بنیان گذاران 
حافظ  باید  هم  اآلن  و  بود  روحانیت 
عین  ما  »سیاست  یا  باشیم«  نظام 
مسائلی  در  بخواهند  ماست«  دیانت 
کنند  ورود  سیاسی  مباحث  مانند 
است  ممکن  هم  ورود  این  البته  که 
در  را  التهاباتی  حتی  یا  و  کنش  ها  وا
چگونه  باشد.  داشته  پی  در  جامعه 
وظیفه  و  مسأله  این  بین  می توان 
که شما از آن با عنوان  اصلی روحانیت 
کردید، جمع  فقاهت و علم اندوزی یاد 

کرد؟

دیانت  عین  ما  سیاست  که  این   
ماست، صحیح است؛ اما این برای فقیهی 
کرده  که واقعًا به دیانت دست پیدا  است 
را  دین  فقیهانه  که  است  الزم  لذا  است. 
می  توان  که  است  موقع  آن  و  بفهمیم 
گفت جایگاه سیاست و دیانت، هم راستا 
آن موقع است  و  و هم تراز همدیگر است 
دیانت  عین  را  سیاست  می  توان  که 
نرسیده  فقاهت  مرز  به  گر  ا اما  دانست. 
باشیم و اجتهاد شایسته  ای را پیدا نکرده 
باشیم و به هوای این که دین از سیاست 
جدا نیست، در مسائل مختلف ورود پیدا 
گر متدین باشیم به مشکل  کنیم، حتی ا
می  خوریم؛ با داشتن یک دین سطحی و 
که سیاست، عین  گفت  ظاهری نمی  توان 

دیانت است.
سیاست،  که  است  درستی  کبرای  این 
مهم  هم  این  ولی  است؛  دیانت  عین 
فقیه  و  سیاست مدار  بدانیم  که  است 
که می  توانند مسائل  کسانی هستند  چه 
کنید  مقایسه  شما  دهند.  تشخیص  را 
شهید  و  مطهری  همانند  افرادی  بین 
فقاهت  جایگاه  از  را  دین  که  بهشتی  
صحنه  به  توانستند  و  بودند  کرده  تلقی 

کنند، با افرادی  بیایند و سیاست را حفظ 
پا  سیاسی  مباحث  هوای  به  فقط  که 
انگیزه  گر  ا حتی  این ها  می  گذارند؛  پیش 
را  تفقه دین  و  فهم  باشند،  دینی داشته 
گروه دوم با چه داعیه و انگیز ه  ای  ندارند. 
از دیانت جدا  می  توانند بگویند سیاست 
از سیاست نظام  نیست و ما می خواهیم 
می  خواهید  این که  کنیم؟  دفاع  اسالمی 
ایمان  این که  است؛  خوب  کنید  دفاع 
اما  است؛  خوب  بسیار  دارید،  هم 
بنیان  و  چیست  شما  معرفتی  خاستگاه 
جریان  یک  به  عنوان  نظام،  از  دفاع  این 
آیا  کجاست؟  از  شما  دیدگاه  در  دینی، 
هستید  فقیه  سیاست  و  اقتصاد  در  شما 
یا  فهمیده  اید  را  سیاست  متفقهانه،  و 
گذرا دارید؟  فقط یک شناخت سطحی و 
شما در مسأله اقتصادی هم می خواهید 
دیانت  عین  هم  ما  اقتصاد  که   بگویید 
از جایگاه فقه االقتصاد،  باید  اما  ماست؛ 
بر  بتوانید  را  خود  اقتصادی  سیاست 

کنید. گفتمان  های رقیب تحمیل 
نیست؛  مشکلی  کلی  کبرای  در  بنابراین 
است  مهم  این  دارد.  صغروی  منع  ولی 
سیاست  وارد  که  کسانی  کنیم  درک  که 
که بتوانند  می  شوند، چقدر قدرت دارند 
از جایگاه دین و معرفت دینی، از سیاست 

کنند. دفاع 
مسأله  هم  آماری  نگاه  با  بخواهیم  گر  ا
که  می  بینیم  دهیم  قرار  دقت  مورد  را 
دین،  حفظ  هوای  به  که  روحانیونی 
باختند  رنگ  نوعًا  رفتند،  سیاست  سراغ 
شهید  منش  برخالف  شدند؛  حذف  و 
ایستاد  رضاشاه  برابر  در  که  مدرس 
سیاست  به  دینی،  تفقه  ازجایگاه  و 
نگاه  آن  با  روحانیت،  گر  ا لذا  داد.  رنگ 
نظام  از   و  شود  سیاست  وارد  نامطلوب 
کارمند نظام  کند، در نهایت،  هم حمایت 
داشت؛  نخواهد  قدرت  و  شد  خواهد 
دچار  که  طلبه  هایی  غالب  که  هم چنان 
توانی  هیچ  شدند،  مسأله  ای  چنین 
محدوده  در  حتی  بتوانند  این که  برای 

کنند، ندارند. خودشان تغییری ایجاد 

بند  اجرایی شدن  و  تحقق  برای   
نگاه  در  که  روحانیت  منشور  از  ششم 



 67 نسخه مکتوب مباحثات/شماره 18/نیمه نخست 1394

خاستگاه فکری 
نگرش ¬های 
روشنفکری 

برخی، در تفکرات 
الحادی و التقاطی 
است و این آفتی 
که باید در  است 
مقابلش ایستاد؛ 

که باید  هم¬چنان 
در مقابل جریان 
جمود ایستاد؛ 

گروه،  زیرا این دو 
همواره درطول 
قرون متمادی، 

تهدیدگر بوده ¬اند 
و امام با دستی 
تحجر و جمود 

و با دست دیگر 
روشنفکری ¬هایی 

که خاستگاه 
الحادی و التقاطی 

کنار  دارند را 
گر  می ¬زدند. ا

روحانیت مراقب 
گروه  این دو 

باشد و فقه پویا 
را در نظام سنتی 
مدنظر قرار دهد، 
خواهد توانست 

ضمن فائق آمدن 
بر مشکالت، 

میراث ارزشمند 
گذشته¬ ی خود را 

هم حفظ نماید.

است،  روحانیت  اجرایی  اولویت  شما 
گام  های  و  کرد  طی  را  روندی  چه  باید 
شود،  برداشته  می  بایست  که  عملی 

شامل چه مواردی است؟

طول  در  که  مطالبی  تمام  در  امام   
بیان  روحانیون  درباره  متمادی  سالیان 
اشاره داشتد؛  اساسی  بر دو اصل  کردند، 
روحانیت  که  بودند  اصولی  دواصل،  این 
ایشان  شود.  شناخته  آن ها  با  باید 
بر اصل »تقوا و اخالق« و »عدل  همیشه 
تأسف  با  باید  داشتند.  کید  تأ علم«  و 
این  از  روحانیت  امروزه  که  گفت  شدید 
انگیزه  شاید  البته  گرفته.  فاصله  اصول 
میان  در  هم  انقالب  و  دین  به  خدمت 
بوده؛ اما تقوا بسیار ضعیف شده و شاهد 
در  اصاًل  که  هستیم  جلوه  هایی  و  شئون 
است.  نداشته  سابقه  روحانیت  تاریخ 
که  سخنانی  و  اتهام زنی  ها  بدگویی  ها، 
شایسته یک طلبه نیست، امروز از برخی 
روحانی  مسئوالن  برخی  زبان  بر  نهادها 
به  می  خواهیم  ما  گر  ا می شود.  جاری 
باید  برگردیم،  کردم  عرض  که  اصولی 
با یک تعریف جدید و شایسته  را  این دو 
کنیم. واقعًا فضیلت  برای روحانیت بیان 
اخالق، تقوا و رعایت ادب و شؤن دینی و 

کم  حا اصل  به  عنوان  بایستی  دینی  ادب 
برای روحانیت باشد.

که روحانی تریبون و قدرت اظهار  همین 
قدرت  از  نشان  دارد،  نظر  رسانه  ها  در 
گر این نتواند بر مبنای  روحانیت است و ا
و  بگیرد  قرار  اخالقی  فضیلت  و  اخالق 
شکستن  و  حرمت  ها  هتک  راستای  در 
ک  خطرنا بسیار  باشد،  انسان  ها  حدود 
خواهد بود و افراد غیرصالح به خودشان 
اجازه خواهند داد اصول را زیر پا بگذارند؛ 
مورد  در  می  بینیم  اآلن  این که  کما 
محترم  امام  برای  که  شخصیت  هایی 
و  احترام  کمال  در  را  آن ها  امام  و  بودند 
نگه  لحظه  آخرین  تا  خود  کنار  در  عزت 
به  و  نداشتند  نگه  را  حریم  بود،  داشته 
افراد  فعلی  حال  میزان،  این که  بهانه 
و  بستند  خواستند،  که  هرچه  است، 
قابل  بخش  کردند.  اهانت  ها  و  گفتند 
حوزه  ها  بر  کم  حا امروز  سرنوشت  توجه 
بینشی  و  تفکر  چنین  محصول  وجامعه، 

است.
که  نباشیم  غافل  این  از  است  الزم  لذا 
در  دارد؛  را  الزم  پویایی  جواهری،  فقه 
که نظام سنتی خودش را هم  عین حالی 
مصادر  و  منابع  به  وابستگی  اش  و  دارد 
بتوان  شاید  است.  محفوظ  هم  اصلی 
را به نفی  این نکات مثبت فقه جواهری 

که حضرت  جریان تحجرگرایی 
اشاره  آن  به  روحانیت  منشور  در  امام 

اهمیت  به  و  کرد  ضمیمه  می  فرمایند، 
برد.  از پیش پی  از منشور، بیش  بند  آن 
البته  و  متحجران  و  مقدس  نماها  خطر 
که از مرز اعتدال در فهم مباحث  کسانی 
و  است  مهم  می  شوند،  ج  خار دینی 
خاستگاه  که  چرا  باشد؛  توجه  مورد  باید 
در  برخی،  روشنفکری  نگرش  های  فکری 
این  و  است  التقاطی  و  الحادی  تفکرات 
ایستاد؛  مقابلش  در  باید  که  است  آفتی 
که باید در مقابل جریان جمود  هم چنان 
گروه، همواره درطول  ایستاد؛ زیرا این دو 
امام  و  بوده  اند  تهدیدگر  متمادی،  قرون 
با دست دیگر  و  با دستی تحجر و جمود 
الحادی  خاستگاه  که  روشنفکری  هایی 
گر  ا می  زدند.  کنار  را  دارند  التقاطی  و 
و  باشد  گروه  دو  این  مراقب  روحانیت 
قرار  مدنظر  سنتی  نظام  در  را  پویا  فقه 
دهد، خواهد توانست ضمن فائق آمدن 
گذشته  ی  ارزشمند  میراث  مشکالت،  بر 
از  بنده  منظور  نماید.  حفظ  هم  را  خود 
که مبتنی بر سنت،  فقه پویا فقهی است 
است  اجتهاد  روش  های  و  اصول  مبانی، 
نیازهای  و  مطالبات  امروز،  جهان  به  و 
توجه  هم  اسالمی  حکومت  و  اجتماع 

دارد.
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امام)ره( با این 
منشور، روحانیت 

را به رشد و 
تکامل و ترقی 
فرا خواندند و 
می خواستند 
کور  روحانیت 

کر نباشند و از  و 
وضعیت نامطلوب 

نجات یابند. 
لذا به  نظرم این 
منشور از سوی 

کسانی و جریاناتی 
که این خطاب 

به ضررشان بود، 
مورد غفلت واقع 

شد؛ با این که 
باید برای این 

منشور نشست ها 
گذاشت تا 

متفکران برای 
عملی ساختن آن 
راهکار ارائه دهند 

کتاب  و مقاله و 
برای آن بنویسند.

این  که  زمانی  در  شما  ذهنیت   
منشور توسط حضرت امام صادر شد، 

نسبت به آن چه بود؟

این  امام)ره(  حضرت  که  وقت  آن   
من  ذهنیت  داشتند،  بیان  را  منشور 
در  عطفی  نقطه  منشور  این  که  بود  این 
حوزه ها خواهد شد و در واقع، این منشور 
سایر  از  امام)ره(  اندیشه  جدایی  مرز 
و  علمیه  حوزه های  فکری،  جریان های 
موقع  آن  شد.  خواهد  تلقی  روحانیت 
جالب  خیلی  برایمان  و  بودیم  جوان  ما 
کارهایی هم برای مجسم ساختِن  بود و 
آن  در  دادیم.  انجام  منشور  آن  محتوای 
زمان  یک راهپیمایی هم از مسجد امام 
جمعی  و  شد  انجام  فیضیه  تا  حسن)ع( 
برای  باید  که  دادند  بیانیه ای  طالب  از 

راهکارهای  و  کرد  فعالیت  منشور  این 
عده   ای  آورد.  میان  به  آن  برای  عملی 
راهپیمایی  این  از  ما  برداشت  می گفتند 
مسجد  از  را  امام)ره(  پیام  که  است  این 
و  کردند  دفن  فیضیه  در  و  تشییع  امام 
به  این منشور  که چون  احساس می شد 
جدی  را  آن  جریان هاست،  بعضی  ضرر 
تمایلی  زیاد  درمجموع  بنده  نمی گیرند. 
به مصاحبه ندارم؛ اما وقتی شما موضوع 
از  شدم  خوشحال  گفتید،  را  مصاحبه 
ابتکار سایت شما؛ و این نقد و سؤال هم 
که به  که چطور مؤسساتی  به ذهنم رسید 
پیام  این  هستند،  امام)ره(  حضرت  اسم 
گذاشته اند و هیچ صحبتی از آن  را مغفول 
که دارم  نمی کنند. این اولین باری است 
می شنوم، مجموعه ای مثل شما، به این 

باید  به نظرم  است.  کرده  توجه  منشور 
محور حوزه ها و طلبه های انقالبی بر این 
که این منشور می تواند  منشور باشد؛ چرا 
مانیفست، دستورالعمل و اساس نامه ای 
سمت  به  روحانیون  حرکت  برای  باشد 
به  می بینیم  متأسفانه  که  اهدافی 
فراموشی سپرده شده است. علت این که 
این  به نظرم  شده،  فراموش  چطور  و  چرا 
کسانی  که خطاب این پیام غالبًا به  است 
از این منشور سودی  که  مربوط می شود 

نمی برند و به ضررشان است.
لبنانی،  مسیحی  نویسنده  جرداق  ج  جر
باب  در  کالم  دو  بین  دارد  مقایسه ای 
دوم.  خلیفه  و  امیر)ع(  حضرت  از  آزادی 
تکن  ال  می فرماید:»و  امیر)ع(  حضرت 
یعنی  حرا«؛  اهلل  جعلک  فقد  غیرک  عبد 

منشور 
روحانیت توسط 
که  کسانی 
خطاب آن به 
ضررشان بود به 
فراموشی سپرده 
شد

حجت االسالم والمسلمین محمد 
عبداللهیان

از روحانیت و حوزه های  انتظاراتشان  که امام راحل، در اواخر عمر شریفشان، منشور روحانیت را صادر و  در سوم اسفند سال 1367 بود 
را  نظراتش  و  نشستم  گفت وگو  به  عبداللهیان،  محمد  والمسلمین  حجت االسالم  با  منشور  این  صدور  سالروز  در  فرمودند.  بیان  را  علمیه 
واقع  غفلت  مورد  بود،  ضررشان  به  خطاب  این  که  جریاناتی  و  کسانی  سوی  از  منشور  این  می گوید:  او  شدم.  جویا  منشور  این  درباره ی 
کنونی روحانیت معتقد است: روحانیت و حوزه ها تقریبًا دارند از اندیشه انقالبی فاصله می گیرند و اندیشه های  شد. او در مورد وضعیت 
که به سمت و سوی انقالب نمی روند؛  کزی می شود  مقدس مآبانه فرصت رشد پیدا می کنند؛ به خاطر این که بودجه های دولتی صرف مرا

بلکه به سمت و سوی نان آوری و فردی کردن دین می روند. متن مصاحبه ام با او را در ادامه بخوانید.
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بعضی وقتی 
می گویند 

شما دارید از 
انقالبی گری 

فاصله می گیرید، 
منظورشان این 
که مثاًل از  است 
دولت ها فاصله 

می گیرید یا از 
فالن اندیشه 

فاصله می گیرید. 
ما از این افراد 
می پرسیم با 

معیار شما، چه 
کسانی انقالبی 

کسانی  هستند؟ 
را نشان می دهند 

که انسان های 
متملق و چاپلوس 

هستند و 
بزرگ شدنشان، 

به خاطر 
چاپلوسیشان و 
نزدیک شدن به 
قدرت و جاه و 

مقام است.

که  چرا  باشید؛  آزاده  و  نشوید  غیر  بنده 
ولی  است.  آفریده  آزاد  را  شما  خداوند 
قبایل  رؤسای  به  خطاب  دوم  خلیفه 
می گوید: »استعبدتم الناس«؛ شما مردم 
را.  مردم  کنید  رها  گرفته اید؛  بردگی  به  را 
دو  این  بین  مقایسه ای  جرداق  ج  جر
کالم انجام داده است و می خواهد بگوید 
کالم ضمانت  این دو  از  کدام یک  ببینیم 
اجرایی دارد و می تواند عملی شود و افراد 
پشتیبانی می کنند. خطاب  آن  از  جامعه 
حضرت علی)ع(، به مردم و بندگان است؛ 
ولی خطاب خلیفه دوم، به رؤسای قبایل 
این ها  به آن ها می گوید شما چرا  و  است 
حضرت  سخن  روی  گرفته اید.  بنده  را 
که از این سخن  کسانی است  امیر)ع( به 
دوم  خلیفه  خطاب  ولی  می برند؛  نفع 
متضرر  آن  اطاعت  از  که  است  کسانی  به 
می گوید  جرداق  ج  جر لذا  می شوند. 
در  همیشه  امیرالمومنین)ع(  خطاب 
طول زمان زنده می ماند و شعاری خواهد 
در  خلق های  و  توده ها  چشم  جلوی  بود 
بند؛ و خود آن ها بهترین پشتیبان در راه 

عملی شدن هستند.
از این جا برمی گردیم به فرمایش حضرت 
این  وقتی  ایشان  خمینی)ره(؛  امام 
روحانیت(،  )منشور  فرمودند  را  فرمایش 
فراموشی واقع شد  کسانی مورد  از سوی 
اطاعت  از  که  کردند  بی اعتنایی  آن  به  و 
آن ضرر می دیدند. ایشان با این منشور، 
فرا  ترقی  و  تکامل  و  رشد  به  را  روحانیت 
و  کور  روحانیت  می خواستند  و  خواندند 
نجات  نامطلوب  وضعیت  از  و  نباشند  کر 
سوی  از  منشور  این  به نظرم  لذا  یابند. 
به  خطاب  این  که  جریاناتی  و  کسانی 
با  شد؛  واقع  غفلت  مورد  بود،  ضررشان 
نشست ها  منشور  این  برای  باید  این که 
عملی ساختن  برای  متفکران  تا  گذاشت 
کتاب برای  آن راهکار ارائه دهند و مقاله و 

آن بنویسند.

 به نظر حضرتعالی در آن زمان چه 
دست  امام  که  می شود  کم  حا فضایی 
صادر  را  منشور  آن  و  می برند  قلم  به 
حال  در  خاصی  واقعه  آیا  می فرمایند؟ 

وقوع بوده است؟

تجربه  عمر  یک  نتیجه  منشور،  این   
و روشن بینی بوده است؛ یعنی اظهاراتی 
حاصل  دارند،  منشور  آن  در  ایشان  که 
تجربه و شناخت بیش از 50 سال ایشان 
منتها  بود؛  روحانیت  و  حوزه  فضای  از 
مناسبی  فرصت  هنوز  موقع  آن  تا  گویی 
هم  فایده ای  و  نبوده  اظهارشان  برای 
نمی دیده اند؛ اما وقتی جمهوری اسالمی 
دست  در  را  قدرت  ایشان  و  شد  ایجاد 
کردند  اظهار  را  دردها  آنگاه  دیدند،  خود 
نشان  منشور  این  در  هم   را  آن  درمان  و 
یک  حاصل  منشور  این  واقع  در  دادند. 
رخداد تاریخی نبوده؛ بلکه حاصل تجربه 
و شناخت امام)ره( از دوران جوانی ایشان 
برای  است.  بوده  مختلف  مسائل  در 
مالک  به  المؤمنین)ع(  امیر  نامه  نمونه، 
که همه آرمان های پیامبران و قرآن  اشتر 
محصول  می شود،  مشاهده  آن  در  کریم 
حضرت  خانه نشینی  سال   25 بازتاب  و 
است  اشکال  هایی  و  پیامبر)ص(  از  بعد 
ایده آل هایی  و  بود  دیده  حکومت  در  که 
آن  داشته اند.  ذهنشان  در  حضرت  که 
و  را جمع می کنند  این تجربیات  حضرت 
یک دفعه آن را در نامه ای به مالک آشکار 
می سازند. لذا به  نظرم، منشور روحانیت 
که  است  اشتر  مالک  نامه  همان  مثل 
بعد از سالیان سال حضرت امام)ره( این 
و  بودند  دیده  که  مطالبی  و  اشکاالت 
این  در  نداشته اند،  را  آن ها  اظهار  زمینه 
که  نبوده  این طور  کردند.  اظهار  منشور 
و  می کنند  حمله  جبهه  در  امشب  مثاًل 
منشور  این  می دهد.  بیانیه  ایشان  فردا 
جوانی  از  که  است  طیبه ای  شجره 
دیدن  و  تجربه ها  آموختن  و  امام)ره( 

مسائل روحانیت به دست آمده است.

 این منشور بندهای مختلفی دارد؛ 
کدام بند از این منشور،  به نظر شما اآلن 
اجرایی شدن  برای  بیش تری  اولویت 

دارد؟

این  در  پایه ای  و  اساسی  بندهای   
لکن  و  دارد؛  وجود  روحانیت  منشور 
به نظر این جانب بند مربوط به روحانیون 
مهم؛  بسیار  و  اولویت  در  مقدس مآب، 
روحانیت،  و  انقالب  کار  اساس  که  چرا 

از  ما  گر  ا و  است  قرآن  و  دین 
اجتماعی،  برداشت  یک  اسالم  دین 

قاعدتًا  باشیم،  مردمی و همگانی داشته 
داده  سوق  طرف  همان  به  هم  مردم 
به همان  روحانیت هم  بدنه  و  می شوند 
یک  ما  گر  ا اما  می آید.  سو  و  سمت 
برداشت فردی داشته باشیم و افق دینی 
و  باشد  فردی  دین،  از  چشم اندازمان  و 
اهتمام  دیگران  ناراحتی  و  سرنوشت  به 
ک خودمان باشد،  نکنیم و سرمان در ال
آن وقت قطعًا حساسیت و شهامت افراد، 
و  دیگر  انسان های  سرنوشت  به  نسبت 
از  کاری  فدا و  تالش  و  شهادت  فرهنگ 

جامعه سلب می شود.

 منظور شما از فردیت چیست؟ آیا 
اجتماع  که  روحانیونی اند  منظورتان 
و  نمی گیرند  درنظر  را  مردم  خواست  و 
غ از  احکام و نظراتی صادر می کنند، فار

توجه به مردم و خواسته های ایشان؟

وقتی  است.  همین  منظورم  بله؛   
بیش ترین  بروید،  فرو  خود  ک  ال در  شما 
گر  ا می دهید.  خودتان  برای  را،  اهمیت 
به  و  نباشید  دیگران  سرنوشت  به  شما 
ایثار و شهادت اهتمام نداشتید،  جهاد، 
گر  ا می آیید.  بار  اجتماعی  غیر  فردی، 
جامعه دینی ما فردی بار آمد و حساسیتی 
روی اجتماع و سرنوشت خودش نداشت 
فرصت  هم  مقدس مابان  یا  متحجران  و 
کردند، در آن صورت امر و نهی آن ها  پیدا 
آن وقت  می کند؛  پیش  و  پس  را  مردم 
جنبه اجتماعی دین را از دست می دهیم 
به دست  اداره جامعه مان  و  و سرنوشت 
مردم  و  دین  به  ابدًا  که  می افتد  کسانی 

اعتنایی ندارند.
در  کنید؛  نگاه  اسالم  تاریخ  به  شما 
و  تلخ ترین  امیرالمؤمنین)ع(  جنگ های 
ج بوده  کشنده ترین جنگ، جنگ با خوار
از متدین ها بودند و جای  ج  است. خوار
همان  البته  و  بود  پیشانیشان  روی  مهر 
را  امیر)ع(  حضرت  که  بودند  هم  کسانی 
به دست  حضرت،  رساندند.  شهادت  به 
دست  به  بلکه  نمی شود؛  شهید  معاویه 
شهید  ج  خوار مقدس مآب های  همین 
که دینداری و ایمان زیاد  می شود. جایی 
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گر قرار  مردم ا
بود با رادیو و 

تلویزیون متدین 
شوند، در این 

چهل سال شده 
بودند. در تمام 
خانه ها مردم 

تلویزیون نگاه 
می کنند و در 
تمام مقاطع 

که  تحصیلی هم 
کتب  مسائل و 

دینی داریم؛ آیا با 
محصوالت این ها 

جامعه متدین 
شده؟ دین داری 
پای منبر درست 

می شود. 
کراه  دین با ا

گاری ندارد و  ساز
که  کسی هم  آن 
دین دار شد، به 
همان مقداری 

که به  است 
دنبال دین داری 
با اختیار حرکت 
کرده و انتخاب 

نموده است. لذا 
هر رسانه ای با 
انتخاب انسان 

همراه باشد تأثیر 
آن بیش تر خواهد 

بود. منبر چون 
اختیاری است اثر 

دارد.

عقل  و  بینش  اما  باشد، 
جامعه  خطر  بیش ترین  باشد،  کم 
اشخاصی  چنین  می کند.  تهدید  را 
خشک  مواضع  روی  که  هستند  کسانی 
دین  که  حالی  در  می ایستند؛  خودشان 
به خیال خودشان  و  را متوجه نشده اند 
می کنند؛  کاری  فدا ایمانشان  روی 
دین  رفتن  بین  از  باعث  نهایت  در  ولی 
که  می شوند. به نظرم بعد از چهل سال 
حوز ه ها  و  روحانیت  می گذرد،  انقالب  از 
فاصله  انقالبی  اندیشه  از  دارند  تقریبًا 
مقدس مآبانه  اندیشه های   و  می گیرند 
آن هم  پیدا می کنند؛ دلیل  فرصت رشد 
صرف  دولتی  بودجه های  که  است  این 
سوی  و  سمت  به  که  می شود  کزی  مرا
انقالب نمی روند؛ بلکه به سمت و سوی 
حرکت  دین  فردی کردن  و  نان آوری 

می کنند.

که به نظر شما مهم   این مسأله ای 
است  ممکن  می کنید  فکر  و  رسیده 
کند، جای تأمل دارد؛  حوزه ها را تهدید 
که به تعبیر آیت اهلل العظمی شبیری،  چرا 
مردم،  همین  با  روحانیت  است  قرار 

کند. دین خدا را پیاده 

یک  است.  مهم  بسیار  مردم مداری   
دستگاه  و  دکان  مردم،  به  توجه  وقتی 
و  جاه  که  کسی  آن  وسیله  به  و  است 
راضی  را  مردم  می  خواهد  دارد،  مقامی 
که جاه و مقامش از این رهگذر  نگه دارد 
به  مربوط  کار،  این  بماند؛  محفوظ 
اما یک وقتی، پای بینش،  دولت است. 
دلسوزی، عقیده و ایمان در میان است؛ 
که به این مطلب  کار روحانیت است  این 
مردم  به  باید  که  باشد  داشته  عقیده 
رأس  در  مردم  به  خدمت  و  کند  خدمت 
هم  را  دیگران  بکند  سعی  و  است  امور 
می زنم؛  مثالی  کند.  آشنا  بینش  این  با 
در  که  کتابی  عالی ترین  و  اجتماعی ترین 
نوشته  سیاسی  و  اجتماعی  اسالم  باب 
اجتماعی  دین  به عنوان  را  اسالم  و  شده 
وزین  کتاب  می کند،  ح   مطر سیاسی  و 
محمدرضا  عالمه  »الحیاة«  کم نظیر  و 
برای  است.  ایشان  برادران  و  حکیمی 

و  عالم  سه  جلدی،  دوازده  کتاب  این 
گذاشته اند.  وقت  چهل سال  دانشمند، 
اسالم  موضع  از  کتابی  چنین  به نظرم 
نشده  نوشته  حاال  تا  سیاسی  اجتماعی 
منشور  که  دست هایی  همان  و  است 
قرار  زاویه  در  و  می کنند  مهجور  را  امام 
کتاب نیز  می دهند، اجازه نمی دهند این 
که  کسانی اند  این ها همان  ح شود.  مطر
ضررشان  به  اندیشه  و  فکر  این  می بینند 
همین  کتاب  این  عظمت  در  است. 
کویت  در  را  آن  می خواستند  که  بس 
شد  مانع  آن جا  ممیزی  و  کنند  چاپ 
به  می کند  حمله  کتاب  این  نوشت:  و 
برگوسفند.  سرمایه داری مثل حمله شیر 
این  برای  تقریظ  بهترین  جمله،  همین 
که این  کتاب است. لذا به نظرم می رسد 
به دین داری  کتاب هم حمله ای می کند 
گر  ا گوسفند.  به  شیر  حمله  مثل  فردی؛ 
کنید،  نگاه  را  »الحیاة«  کتاب  نهم  جلد 
حکومت  برای  خصلت   110 که  می  بینید 
که  است؛  شده  ذکر  آن جا  در  اسالمی 
بسیاری  بر  است  بطالنی  خط  خود  این 
به عنوان  اآلن  ما  که  اجرایی  بدنه های  از 
اصول  این  گر  ا داریم.  اسالمی  حکومت 
شیعه،  دیدگاه  به عنوان  را  حکومت داری 
حتی  یا  و  اسالم  جهان  جای  هر  به 
بگوییم  و  ببریم  اسالمی  غیر  کشورهای 
این اصول ماست، بسیاری در عمل، پیرو 
که  است  جهت  همین  به  می شوند.  ما 
اجتماعی  مسائل  در  که  هم  کتاب هایی 
به  باز  و  نمی شوند  ترویج  است،  اسالم 

از  داریم  کم کم  ما  که  است  خاطر  همین 
می گیریم  فاصله  اسالم  اجتماعی  مسائل 
و مسائل فردی دارد اهمیت پیدا می کند 
و این خطر آینده روحانیت و حوزه است.

و  حوزه  انقالبی گری  تعبیر  شما   
انقالبی گری،  بردید.  به کار  را  روحانیت 
مسئوالن  روزها  این  که  است  واژه ای 
روحانیون  از  برخی  و  حوزه  محترم 
کید می ورزند  تأ بر آن  شناخته شده هم 
فاصله  و  انقالبی بودن  به  را  ب 

ّ
طال و 

نگرفتن از تفکر جدایی دین از سیاست 
انقالبی گری ای  آیا  می کنند.  دعوت 
همان  می کنید،  کید  تأ آن  بر  شما  که 

انقالبی گری مد نظر این آقایان است؟

 انقالبی گری، یعنی مردم گرایی؛ یعنی 
دلسوزی برای مردم. این غیر از نوکرمآبی 
شما  می گویند  وقتی  بعضی  است. 
می گیرید،  فاصله  انقالبی گری  از  دارید 
که مثاًل از دولت ها  منظورشان این است 
فاصله می گیرید یا از فالن اندیشه فاصله 
می پرسیم  افراد  این  از  ما  می گیرید. 
انقالبی  کسانی  چه  شما،  معیار  با 
که  می دهند  نشان  را  کسانی  هستند؟ 
و  هستند  چاپلوس  و  متملق  انسان های 
چاپلوسیشان  به خاطر  بزرگ شدنشان، 
مقام  و  جاه  و  قدرت  به  نزدیک شدن  و 
نیست؛  انقالبیگری  که  این  است. 
زندگی  مردم داری،  یعنی  انقالبیگری 
از  مردمی داشتن و دلسوزی برای مردم. 
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بندهای اساسی 
و پایه ای در این 

منشور روحانیت 
وجود دارد؛ و لکن 
به نظر این جانب 

بند مربوط 
به روحانیون 

مقدس مآب، در 
اولویت و بسیار 

که  مهم؛ چرا 
کار انقالب  اساس 
و روحانیت، دین 
گر  و قرآن است و ا
ما از دین اسالم 

یک برداشت 
اجتماعی، مردمی 
و همگانی داشته 

 
ً
باشیم، قاعدتا

مردم هم به همان 
طرف سوق داده 

می شوند.

مردم فاصله گرفتن که انقالبی گری نیست. 
که  انقالبی گری حوزه در نظر ما این است 
برای  مردم گرایی  سمت  به  باید  حوزه ها 
مردم  درد  به  باید  بروند؛  خدا  امر  تحقق 
انقالب  محور  در  را  مردم  باید  برسند؛ 
از  دارد  فالنی  گفت  نمی توان  دارند.  نگه 
نیست؛  انقالبی  و  می شود  جدا  انقالب 

چون نظر خوشی با فالن مقام ندارد.

برای  راه کارهایی  چه  شما  نظر  به   
منشور  بندهای  از  دسته  آن  تحقق 
وجود  دارند،  اولویت  که  روحانیت 

دارد؟

اجرای  که  است  این  واقعیت   
این که  ضمن  نیست.  ما  دست  راهکارها 
دست  از  هم  را  راهکارها  از  مقداری 
توان در جایی  به عبارت دیگر،  داده ایم؛ 
کم تر است. این  ک در آن جا،  که ادرا است 
مثالی  است.  ریشه ای  و  مهم  مسأله ای 
می زنم تا منظورم بیش تر مشخص شود؛ 
مداحان  سراغ  دائم  درجامعه ای،  وقتی 
اهل بیت)ع(  مداح  منظورم،  ـ  می روند 
که  است  مداحی  منظورم  بلکه  نیست؛ 
فقط اسمش مداح است ـ و چنین فردی، 
است،  بیش تر  دانشمند  صد  از  ارزشش 
پیشرفت  جامعه  آن  در  دارید  توقع  شما 
باشد؟ این زیبنده ی یک جامعه نیست 
که یک فرد متملق بی سواد، از صد انسان 
که  حدی  تا  باشد؛  ارزش تر  با  محترم، 
او  تا  کنند  منزوی  را  انسان  صد  حاضرند 
جامعه ای  چنین  در  بیاورند.  کار  روی  را 
بنده  داشت.  پیشرفت  توقع  نمی شود 

ناامید نیستم؛ ولی واقعیت این است.

راه کارتان  دلسوز  فردی  به عنوان   
چیست؟

هم  برخی  با  که  راهکارهایی  از  یکی   
مهم ترین  که  است  این  کرده ام  ح  مطر
که طّی آن با مردم ارتباط  عنصر روحانیت 
جدی و عمیق برقرار می کند، تبلیغ است. 
و  کرم)ص(  ا پیامبر  یادگار  تبلیغ،  و  منبر 
از  مردم  که  است  جایی  تنها  و  ائمه)ع( 
گوش می کنند و  دل و جان به حرف مبّلغ 
کشان را بروز  دل می دهند و احساسات پا

می دهند. راجع به اهمیت منبر و تبلیغ، 
یکی از بزرگان می گفت وقتی منزل مرجع 
تقلیدی می روید و می بینید شخصی روی 
بیش ترین  می کند،  صحبت  و  است  منبر 
گوش  شخص  آن  حرف های  به  که  کسی 
چون  است؛  تقلید  مرجع  خود  می کند، 
شکلی  این  مطالعه های  وقت  چه بسا  او 
مراجعات  و  استفتائات  به  و  ندارد  را 
می پردازد و نمی تواند مثاًل تاریخ بخواند. 
آن  از  منبر،  آن  پای  افراد  همه ی  پس 
گرفته تا یک مخاطب عادی، تحت  مرجع 
می گیرند.  قرار  سخنران  آن  سخنان  تأثیر 
حال  است.  تبلیغ  و  منبر  اهمیت  این 
برای  واقعًا  ما  که  است  این  من  سؤال 
سامان د  هی همین تبلیغ، چکارکرده ایم؟ 
و  ساماندهی  را  همین  می آمدیم  ما  گر  ا
که خرافات  انسان هایی تربیت می کردیم 
واقعًا  را  آن ها  و  ندهند  تحویل  مردم  به 
بهتر  خیلی  وضعمان  بیاورند،  بار  معتقد 
برای  است  راهکاری  این  نظرم،  به  بود. 
که  آن قسمت از منشور حضرت امام)ره( 
اولویت  امروز  روحانیت  برای  کردم  عرض 
ایده آل  می توانستیم  را  مبّلغان  گر  ا دارد. 
صرف  به  شما  نمی گفتیم  و  بیاوریم  بار 
و  صرف  و  مکاسب  و  رسائل  خواندن 
نحو بیایید بروید تبلیغ، وضعیت جامعه 
برای  ما  گر  ا می بود.  بهتر  روحانیت،  و 
مبلغین، دوره های تبلیغی می گذاشتیم و 
می گفتیم،  آ ن ها  به  را  صحیح  حر ف های 
آیا در آن صورت این ها نمی توانستند یک 
کنند و فکر مردم  انقالبی در جامعه ایجاد 
را رشد بدهند؟ مردم با رادیو و تلویزیون 
این ها  با  بود  قرار  گر  ا نمی شوند؛  متدین 
شده  سال  چهل  این  در  شوند،  متدین 
تلویزیون  مردم  خانه ها  تمام  در  بودند. 
نگاه می کنند و در تمام مقاطع تحصیلی 
با  آیا  کتب دینی داریم؛  و  که مسائل  هم 
شده؟  متدین  جامعه  این ها  محصوالت 
می شود؛  درست  منبر  پای  دین داری 
و  ندارد  سازگاری  کراه  ا با  دین  چون 
همان  به  شد،  دین دار  که  هم  کسی  آن 
دین داری  دنبال  به  که  است  مقداری 
نموده  انتخاب  و  کرده  حرکت  اختیار  با 
انسان  انتخاب  با  لذا هر رسانه ای  است. 
تأثیر آن بیش تر خواهد بود.  همراه باشد 

اثر  است  اختیاری  چون  منبر 
پای  اختیارخودش  با  شخص  دارد؛ 

منبر می رود. رسانه اجباری در این مورد 
باشد،  تلویزیون  چه  نمی دهد؛  جواب 
گر ما مسأله  کالس درس. ا چه رادیو و چه 
به نظر  می کردیم،  ساماندهی  را  تبلیغ 
می توانستیم دگرگونی ای در بدنه جامعه 

کنیم. از حیث فکر و اندیشه ایجاد 
را  عملی  و  فکر  می خواهند  که  کسانی 
ما  می گویند  بیندازند،  جا  درجامعه ای 
تکیه  بانوان  و  جوانان  قشر  دو  روی  باید 
با  را  قشر  دو  این  توانستیم  ما  گر  ا کنیم. 
کنیم، قضیه تمام است  یک اندیشه آشنا 
خود  پیرو  می توانیم  را  جامعه  کل  ما  و 
کنیم  کاری  بتوانیم  گر  ا ما  گردانیم. حاال 
دو  این  با  بتوانند  توانمند  مبّلغ های  که 
کنند، می توانیم  قشر، ارتباط فکری برقرار 
تکامل فکری  و  و رشد  انقالب  در جامعه 

کنیم. ایجاد 
بسیار  تبلیغ  امر  ساماندهی  بنابراین 
هم  آن  راهکارهای  از  یکی  و  است  مهم 
است.  مخاطب  با  کالم  مناسب سازی 
مبلغین ما باید بدانند جوانان و بانوان به 
چه می اندیشند و دغدغه آن ها چیست. 
ما نباید آنان را در قالب خودمان بیاوریم؛ 
روندی  چه  در  آن ها  ببینیم  باید  بلکه 
و  جامعه شناسی  گر  ا شما  هستند. 
یاد  مبّلغتان  و  روحانی  به  روانشناسی 
گر  ا لذا  می کند.  تبلیغ  درست  دادید، 
از  بسیاری  شود،  سامان دهی  تبلیغ 
با آن درگیر  امروزه  که ما  نابسامانی هایی 
هستیم، از بین خواهد رفت. تا آن  وقتی 
روحانیت  نگیرد،  سامان  مسأله  این  که 
بود  نخواهد  ارتباط  در  قشر  دو  این  با 
باید  البته  شد.  خواهد  تلقی  بیگانه  و 
که همه جامعه، آن هایی نیستند  بدانیم 
و در یک جهت هستند؛  با ما همفکر  که 
همان هایی  را  جامعه  از  برخی  بلکه 
می بینیم  گاهی  که  می دهند  تشکیل 
هم  را  آن ها  ما  می کنند؛  فکر  ما  خالف  بر 
خدا،  با  آن ها  از  هیچ کدام  ببینیم؛  باید 
قرآن و اهل بیت)ع( دشمنی ندارند؛ همه 
آن چه  است  این  مشکل  دینند؛  عاشق 
دین  که  نیست  چیزی  می گوییم،  ما  که 

می خواهد.
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اعضای جامعه 
مدرسین در قم 

و اعضای جامعه 
روحانیت در 

تهران، نماینده 
فقه سنتی و دفتر 
تبلیغات در قم، 

نماینده فقه 
پویا محسوب 

می شدند. 
اختالف نظر 

گروه از  این دو 
طرف داران امام 

در قم، در مسائل 
مختلف خودش 
را نشان می داد؛ 
مثاًل در سال اول 

نخست وزیری 
مهندس موسوی 

بعضی از همین 
آقایان سنتی 

می  گفتند با خمس 
و زکات باید 

مملکت را اداره 
کرد و اخذ مالیات، 

حرام شرعی 
است.

 با توجه به این که شما در سال های 
نظام،  در  اسالمی  انقالب  آغازین 
مسئولیت داشتید، به صورت دقیق تری 
پاسخ  می توانید  من  پرسش  این  به 
منشور  صدور  زمینه های  که  دهید 
به خصوص در  امام،  از سوی  روحانیت 
روزهای آخر عمرشان، چه بوده است؟

گذشته  انقالب  پیروزی  از  ماه  دو   
بنده دستور دادند بحث  به  امام  که  بود 
بنده  لذا  نمایم؛  دنبال  را  مبلغ  اعزام 
قم،  در  امام،  حکم  با  را  تبلیغات  دفتر 
کردم. از همین  خیابان دورشهر تأسیس 
دسته جمعی  مبلغ  اعزام  اولین  رهگذر 
شد  انجام  تبلیغات  دفتر  از  انقالب،  بعد 
انتخابات  جریان  به  می شد  مربوط  که 
قانون اساسی  که خبرگان  قانون اساسی 
باید انتخاب می شدند. مبلغین اعزامی، 
تبلیغ  و  می رفتند  کشور  جای جای  در 

که مردم رأی بدهند و خبرگان  می کردند 
اولین  شوند.  انتخاب  اساسی  قانون 
نام  اصل  برای  انقالب  از  بعد  انتخابات 
در  نظام  شکل  و  اسالمی  جمهوری 
بعدی،  انتخابات  و  بود   1358 فروردین 
که  بود  اساسی  قانون  خبرگان  انتخاب 
گرفت و اعزام مبلغ  در اوایل مرداد انجام 
اولین سخنران  این مقطع شروع شد.  از 
حضرت  خود  انقالب،  از  بعد  مبلغ  اعزام 
امام بودند. جمعیت حاضر در آن، بیش 
از هزار نفر بود و برای این مقدار جمعیت، 
فیضیه  در  لذا  نبود؛  جا  امام  منزل  در 
جمع شدند. امام هم سخنرانی و وظایف 

کردند. گوشزد  طالب در قبال مردم را 
از  عده  یک  انقالب،  از  قبل  حتی  قم،  در 
چندان  ولی  بودند؛  امام  طرفدار  بزرگان 
آن ها  نداشتند.  حکومتی  اندیشه های 
و  داشتند  را  امام  از  طرفداری  اندیشه 

امام را به عنوان مرجع تقلید به 
نظرات  ولی  بودند؛  کرده  معرفی  مردم 

نبود  حکومتی  فقه  اساس  بر  فقهی شان 
در  بودند.  سنتی  جریان  به  مشهور  و 
اساتید  و  فضال  از  عده ای  مقابل،  طرف 
که جوان تر هم بودند و  معروف قم بودند 
طرفدار امام. آن ها نظرات حکومتی امام 
را قبول داشتند و قائل به فقه پویا بودند 
شرایط  با  می تواند  پویا  فقه  می گفتند  و 
بدهد.  تطبیق  را  خودش  مکان  و  زمان 
در  مدرسین  جامعه  اعضای  بنابراین، 
قم و اعضای جامعه روحانیت در تهران، 
نماینده فقه سنتی و دفتر تبلیغات در قم، 

نماینده فقه پویا محسوب می شدند.
که در میان  بود  نظر سبب شده  این دو 
ایجاد  گروه  دو  قم،  در  امام  طرفداران 
شود. این دسته بندی و اختالف آن ها در 
مختلف  زمان های  در  مختلف،  مسائل 

حوزه نسبت 
به قبل از 
انقالب 
پیشرفتی 
نداشته
حجت االسالم و المسلمین 
سید حسین موسوی تبریزی

که از  که اولین حکمی  گفت وگو نشستم. او  به مناسبت سالروز صدور منشور روحانیت توسط امام راحل، با سید حسین موسوی تبریزی به 
کل انقالب بوده است، در مورد زمینه صدور این منشور توسط امام می گوید:  گرفته بود، حکم قضاوت بود و در اوایل انقالب دادستان  امام 
اعضای جامعه مدرسین در قم و اعضای جامعه روحانیت در تهران، نماینده فقه سنتی و دفتر تبلیغات قم، نماینده فقه پویا محسوب 
گروه از عالقمندان به امام بودند؛ ولی اختالفاتی با همدیگر داشتند و این اختالافات در مسائل مهمی نمایان گر می شد.  که هر دو  می شدند 
که باید برای روحانیون توصیه هایی داشته باشند و اقدام به  این وضعیت باعث شد حضرت امام در اواخر عمرشان به این نتیجه برسند 
کرد، همان مسأله  که امام را آن زمان وادار به صدور منشور روحانیت  صدور این منشور فرمودند. او می گوید: بنده معتقدم همان چیزی 
که تمام حیثیت شان در این است  امروز هم وجود دارد. دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه می افزاید: عده ای در حوزه هستند 
کنند، نفوذ و مقبولیت شان از بین می رود. متن مصاحبه ام با  گر برخالف ظاهر سازی حرکت  کنند و ا کاری و بزرگ نمایی  که ظاهرسازی، ریا

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه را در ادامه بخوانید.
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آقای امامی 
کاشانی عضو 

شورای نگهبان، 
کاری  در 

بی سابقه، قبل از 
تصویب مجلس 

با تلویزیون 
کردند  مصاحبه 

گفتند بحث  و 
مالیات حتی 

گر در مجلس  ا
تصویب شود، ما 
کرد!  رد خواهیم 

در این زمان امام 
به میدان آمدند 
و مالیات گرفتن 
را نه فقط جائز، 

بلکه واجب اعالم 
گفتند  فرمودند و 
با خمس و سهم 
که نمی توان  امام 
مملکت را اداره 

کرد.

از  یکی  مثاًل  می داد.  نشان  را  خودش 
مجلس،  که  بود  جایی  در  آن،  موارد 
مستضعفین،  و  کارگران  و  مردم  نفع  به 
قانون  سرمایه داران  و  مالکین  برابر  در 
چنین  با  سنتی  فقه  می کرد؛  تصویب 
دیگر  مثال  می کرد.  مخالفت  قوانینی 
سال  در  که  بود  مالیات  اخذ  به  مربوط 
موسوی،  مهندس  نخست وزیری  اول 
رقم خورد و بعضی از همین آقایان سنتی، 
اعتقادی به مالیات نداشتند و می گفتند 
نداریم  مالیات  به عنوان  چیزی  اسالم  در 
اداره  را  مملکت  باید  زکات  و  خمس  با  و 
است.  شرعی  حرام  مالیات،  اخذ  و  کرد 
جنجال  که  بود  مسائلی  از  یکی  این، 
کاشانی عضو  آفرید و بعد هم آقای امامی 
کاری بی سابقه، قبل  شورای نگهبان، در 
با  کند،  تصویب  را  کار  مجلس،  این که  از 
بحث  گفتند  و  کردند  مصاحبه  تلویزیون 
تصویب  مجلس  در  گر  ا حتی  مالیات 
کرد. در این موقعیت  شود، ما رد خواهیم 
آمدند  میدان  به  امام  حضرت  که  بود 
بلکه  جایز،  فقط  نه  را  مالیات گرفتن  و 
خمس  با  گفتند  و  فرمودند  اعالم  واجب 
که نمی توان مملکت را اداره  و سهم امام 
و  است  خودش  سرجای  خمس،  و  کرد 
افراد باید مالیات بدهند و بعد از پرداخت 
گر چیزی اضافه ماند، خمسش  مالیات، ا
برایش  چیزی  هم  گر  ا و  بپردازد  هم  را 
نیست؛  واجب  خمس  او  بر  دیگر  نماند، 
و  است  روزمره  نان  مثل  مالیات  ولی 
که انسان در خانه خودش به  همان گونه 
نان و لباس و فرش نیاز دارد، جامعه هم 
کشاورزی  و  معدن  و  کوچه  و  فرودگاه  به 
مالیات  با  این ها  ساختن  و  دارد  نیاز 

محقق می شود.
واقف  آن  به  امام  حضرت  که  نکته ای 
این  بدبختی های  که  است  این  بودند 
با  کشور  که  است  این  به خاطر  مملکت 
گر  ا که  پول نفت اداره می شود؛ در حالی 
مردم مالیات بدهند، خودشان مطالبه گر 
نظارت  بیش تر  حکومت  بر  و  می شوند 
می کنند و مملکت هم بهتر اداره می شود؛ 
که  کشورهایی  از  بسیاری  مانند  دقیقًا 
گاز ندارند و مملکتشان را هم بهتر  نفت و 
استخراج  را  نفت  وقتی  می کنند.  اداره 

پارتی بازی  عده  یک  بفروشیم،  و  کنیم 
از  و  از یکی می گیرند  را  و مالیات  می کنند 
مسائلی  چنین  خالصه  نمی گیرند.  یکی 
گروه حوزوی  باعث شده بود بین این دو 
داشته  وجود  اختالف  امام،  به  عالقمند 

باشد.
کار،  قانون  و  مالیات  بحث  از   غیر  البته 
مسائل دیگری مانند زمین های رهاشده 
ج شهر و یا پخش موسیقی  در شهر و خار
می گفتند  آقایان  که  تلوزیون  و  رادیو  از 
حرام است نیز وجود داشت. در آن زمان 
تلویزیون پخش می شد  از  سریال اوشین 
زده  زنگ  بنده  به  امام جمعه ها  از  یکی  و 
این  که  می زد  فریاد  تلفن  پشت  و  بود 
بنده هم در  و  گناه و حرام است  سریال، 
را  سریال  این  امام  خود  گفتم  جوابش 
دیده  و اجازه داده اند. یا درباره موسیقی 
و  را داشتیم  و شطرنج هم همین مسأله 
که یکی از  در بحث شطرنج، آقای قدیری 
به  تندی  نامه  بود،  امام  گردان خوب  شا
امام  البته  و  بود  نوشته  باره  این  در  امام 

هم جوابشان را با قاطعیت دادند.
مجلس  می شد  باعث  اختالفاتی  چنین 
نگهبان،  شورای  و  بگیرد  قرار  طرف  یک 
اختالفات، مجلس  این  و  در  طرف دیگر 
آیت اهلل  مرحوم  لذا  می شد؛  بی خاصیت 
که آن موقع رئیس مجلس بود،  هاشمی 
و  کرد  چاره جویی  و  نوشت  نامه  امام  به 
این  از  گفتند  پاسخ  در  هم  امام  مرحوم 
کرد،  گر شورای نگهبان چیزی را رد  پس، ا
گر آن را با دو سوم آرا تصویب کند،  مجلس ا
دیگر شورای نگهبان حق رد کردن ندارد. 
امام  حضرت  که  بود  راهکاری  اولین  این 
ح می شد  که مطر داشتند؛ ولی مسأله ای 
مجلس،  دوسوم  گر  ا حتی  که  بود  این 
رأی به چیزی دهند، باز هم جنبه فقهی 
نمایندگان  چون  نمی شود؛  رفع  مسأله 
امام  نیستند.  فقه  که متخصص  مجلس 
گام بعدی، مجمع تشخیص مصلحت  در 
مجمع  این  در  فرمودند.  ابداع  را  نظام 
البته  و  حقوقی  و  حقیقی  شخصیت های 
که احمدآقا  مرحوم احمد آقا حاضر بودند 
حق رأی نداشت. وقتی قرار شد برخی از 
اصول قانون اساسی اصالح شود، یکی از 
که قرار شد در قانون اساسی وارد  مواردی 

تشخیص  مجمع  شود، 
طریق،  این  از  و  بود  مصلحت 

بسیاری از مشکالت مرتفع شد.
اجازه دهید برای این که تصویر واضحی از 
آن زمان به شما بدهم، جریانات موجود 
دقیق تری  صورت  به  شما  برای  را  قم 
روحانیون  موقع  آن  کنم.  دسته بندی 
کاماًل  عده ای  بودند؛  کلی  سه دسته 
که ما  سنتی بودند و اعتقادشان این بود 
و  می کنیم   تدریس  و  می نویسیم  رساله 
کاری هم به سیاست نداریم؛ نه مخالفیم 
نفع جنگ  به  نه  گروه،  این  نه موافق.  و 
گروه  نمی گفتند.  چیزی  آن،  علیه  نه  و 
دوم، مخالفان انقالب بودند و می گفتند 
حکومت  نباید  زمان،  امام  ظهور  از  قبل 
تشکیل  هم  گر  ا و  شود  تشکیل  اسالمی 
گروه  شود، منجر به شکست خواهد شد. 
که خودشان به  سوم، طرفدار امام بودند 
می شدند.  تقسیم  پویا  و  سنتی  گروه  دو 
در  اول،  دوگروه  به  نسبت  گروه،  دو  این 
شد  باعث  وضعیت  این  بودند.  اقلیت 
این  به  عمرشان  اواخر  در  امام  حضرت 
روحانیون  برای  باید  که  برسند  نتیجه 
واقع  در  باشند.  داشته  توصیه هایی 
امام  مخصوص  وصیت نامه  منشور،  این 
در  بود.  نظام  و  انقالب  طرفداران  برای 
روحانیون  از  امام  که  بود  منشور  این 
نفع  به  که  نکنند  کاری  که  خواستند 
ضد انقالب باشد. لذا دلیل اصلی صدور 
این منشور توسط امام این بود؛ در واقع 
و  فکری  درگیری  احیانًا  می خواستند 
نباشد.  روحانیون  بین  حرفی  و  عقیدتی 
مدرسه  در  ـ  قم  در  منشور  صدور  از  بعد 
جلساتی  ـ  گلپایگانی  آیت اهلل العظمی 
مشکینی،  آیت اهلل  مرحوم  و  شد  تشکیل 
آقایان  و  آملی  جوادی  آیت اهلل العظمی 
کردند  سخنرانی  آن  در  مدرسین  جامعه 
تبلیغات  دفتر  از  هم  دوستانی  البته  و 
سخنرانی داشتند  و امام هم از این قضیه 

بسیار خوشحال بودند.

بخواهیم  گر  ا حضرتعالی  نظر  به   
امروزه یکی از بندهای این منشور را به 
عنوان اولویت اقدام روحانیت انتخاب 
منشور  از  قسمت  و  بند  کدام  کنیم، 
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فرمایش امام 
در منشور 

روحانیت، راجع 
به مقدس مآب ها، 

امروز هم به 
دردمان می خورد. 

اآلن هم یک 
گر  روحانی ا

می خواهد از 
روحانیت دفاع 

کند، باید فرهنگ 
خوب خارجی ها 

که  کجا  را از هر 
باشد، بپذیرد. 

گاهی  گذشته  در 
روحانیون از برخی 

مظاهر غرب 
می ترسیدند و 

که مبادا  می گفتند 
غربی ها علیه 
کنند و  ما نفوذ 

کارهای بدشان 
را در جامعه 

اسالمی ما رواج 
بدهند. لذا آن ها 
با اساس فرهنگ 

غربی مخالفت 
می کردند؛ 

که  همچنان 
می گفتند ما به 

قانون اساسی نیاز 
نداریم و  قرآن 
کافی  برایمان 

است.

مهم تر است؟

که امام در این   به نظرم همان طور 
منشور می فرمایند، مسأله وحدت میان 
و  هست  و  بوده  مهم  بسیار  حوزویان، 
هم  خوبی  برنامه  هر  نباشد،  وحدت  گر  ا
خودمان  خودمان،  باشیم،  داشته  که 
با  برخی  متأسفانه  می کنیم.  خنثی  را 
می برند.  بین  از  را  وحدت  فرصت طلبی، 
گاهی  بودند،  مخالف  امام  با  که  کسانی 
از  دم  که  کردند  پیدا  فرصت  امام  از  بعد 
انقالبی دهند.  بزنند و شعارهای  انقالب 
فقه  طرفدار  که  آن هایی  میان،  این  در 
گذاشته  کنار  را  خودشان  بودند،  پویا 
مسأله ای  معتقدم  بنده  می بینند.  شده 
که امام را آن زمان وادار به صدور منشور 
روحانیت کرد، امروز هم وجود دارد. اجازه 
شما  به  باره  همین  در  نکته  چند  دهید 
منشور  در  زمان  آن  امام  حضرت  بگویم. 
حوزه های  درباره  را  مسائلی  روحانیت، 
و  اسالم   آثار  حفظ  جهت  از  علمیه 
و  تحقیق  روحیه  داشتن  اهل بیت)ع(، 
ظلم  با  مبارزه  و  مجاهدت  علم اندوزی، 
سرمایه داری  و  فساد  با  مبارزه  جور،  و 
بیان  مردمی  و  ساده  زندگی  داشتن  و 
منشور  بخواهیم  گر  ا امروزه  فرمودند. 
نگاه  در  ببینیم  باید  کنیم،  بازخوانی  را 
مسائلی  مورد  در  حوزه  مردم،  و  جامعه 
پیشرفت هایی  و   آثار  چه  برشمردم،  که 
به  نسبت  معتقدم  بنده  است.  داشته 
نداشته  پیشرفتی  حوزه  انقالب،  از  قبل 
کنیم،  که تبلیغ  است. حاال هر چقدر هم 
که در این چهل سالی  واقعیت این است 
که  مقداری  آن  گذشته،  انقالب  از  که 
شما  نکرده ایم.  پیشرفت  می رود،  انتظار 
سخنرانی های  و  منبرها  نوشته ها،  گر  ا
حاال  با  را   1356 تا   1336 سال های 
متوجه  را  بنده  منظور  کنید،  مقایسه 
بسیار  سخنرانی های  مثاًل  می شوید؛ 
قابل  امروز  با  اصاًل  را  فلسفی  آقای  مفید 
مثاًل سخنرانی های  یا  نمی دانم؛  مقایسه 
گر  ا را  رادیوی شاه  راشد در  آقای  مرحوم 
و  شعاری  بی محتوا،  سخنرانی های  با 
کنید، متوجه  آزاردهنده امروزی مقایسه 
مقایسه  قابل  این ها  اصاًل  که  می شوید 
البته سخنران های دیگری هم  نیستند. 

که با انقالب خوب  بودند؛ حتی آن هایی 
فخرالدین  نوغانی،  آقایان  امثال  نشدند؛ 
یا  مهاجرانی  شریعتی،  دکتر  حجازی، 
گر  که اعدام هم شد. ا عبدالرضا حجازی 
متوجه  کنید،  مقایسه  اآلن  با  را  این ها 
عقب افتاده  چقدر  ما  که  می شوید 
داریم:  اصل  دو  گویا  اآلن  اصاًل  شده ایم. 
گاهی  بزنیم.  بد  حرف  و  بزنیم  حرف  بد 
از  که برخی از سخنرانی ها، غیر  می بینیم 
کاری و دروغ  عناد و تفرقه ایجادکردن و ریا
زمان،  آن  در  که  حالی  در  ندارند؛  چیزی 
در شهرهایی مثل آبادان و تهران مراجع 
داشتیم.  خوانساری  آیت اهلل  مثل  بزرگی 
در  ما  اآلن  داریم؟  چیزی  چه  اآلن  اما 
را  زمان  آن  مجتهدهای  یک دهم  تبریز 
نداریم. به جرأت می گویم حتی یک دهم 
از یک دهم آن مجتهدها را از لحاظ سواد، 
و  درگیر  حوزه  چون  نداریم؛  شهرها  در 
آلوده به شعار و تبلیغات شده است. لذا 

باید تحقیق علمی انجام شود.
روزها  آن  در  که  است  همان  مسأله  این 
نگرانش بودیم و همین مسائل، روزبه روز 
افراد  نظرم  به  می کند.  تضعیف  را  حوزه 
و  را دیده اند  زمان  آن  که هم  مذهبی ای 
در  می توانند  را،  انقالب  از  بعد  زمان  هم 
نیاز  و  دهند  نظر  روحانیت  عملکرد  مورد 
که یک تحقیق میدانی ـ به خصوص  است 
انجام  ـ  شهرستان ها  و  استان  کز  مرا در 

شود.
اشاره  منشور  در  امام  که  دیگری  نکته 
عده ای  مخالفت  درباره  می فرمایند، 
در  است.  تمدن  مظاهر  با  روحانیون  از 
گذشته  که علمای  همین باره باید بگویم 
باشند.  بی عیب  که  نبوده  این طور  ما، 
گاهی با مظاهر تمدن مخالفت  گر  ا آن ها 
بود  این  از  ترسشان  خاطر  به  می کردند، 
مردم  دین  تمدن،  مظاهر  این  مبادا  که 
را از بین ببرند. به یاد دارم در تبریز، یکی 
اولین  وقتی  بود،  هم  مردمی  که  علما  از 
از  را  این  گفت  آوردند،  بلندگو  برایش  بار 
جلویم بردارید و آن را به دودکش سماور 
راضی  را  او  آرام  آرام  این که  تا  کرد؛  تشبیه 
و  نمی کند  خاصی  کار  بلندگو  که  کردند 
حضار  همه  به  را  خودت  صدای  فقط 
حرام  خودت  صدای  مگر  و  می رساند 

جا  این طور  موقع،  آن  واقع  در  است؟ 
تمدن  مظاهر  با  هرکس  که  بود  افتاده 
آن  لذا  است.  مقدس  کند،  مخالفت 
که اتومبیل تازه به ایران آمده بود،  زمان 
این ها  که  جهت  این  از  ما  علمای  برخی 
یا  نمی شدند؛  سوارش  است،  فرنگی 
را  گوجه فرنگی  برخی  گاهی  که  شنیده ام 
آن  روی  فرنگ  اسم  چون،  نمی خوردند؛ 
می گفتند  گوجه  به  درتبریز  مثاًل  یا  است؛ 
مقدس ها،  از  بسیاری  و  ارمنی  بادمجان 
فهمیدند  کم کم  ولی  نمی خوردند؛  را  آن 
به  ربطی  و  خداست  نعمت  این  که 
هرکسی  و  ندارد  غیرمسلمان  و  مسلمان 
که آن را  بکارد، می تواند از آن بهره ببرد. 
روحانیت،  منشور  در  امام  فرمایش  لذا 
به  هم  امروز  مقدس مآب ها،  به  راجع 
روحانی  یک  هم  اآلن  می خورد.  دردمان 
کند، باید  گر می خواهد از روحانیت دفاع  ا
که  کجا  از هر  را  فرهنگ خوب خارجی ها 
چون  این  بگوید  نباید  و  بپذیرد  باشد، 
نمی کنیم.  آن عمل  به  ما  آن هاست  مال 
برخی  از  روحانیون  گاهی  زمان  آن  در 
می گفتند  و  می ترسیدند  غرب  مظاهر 
و  کنند  نفوذ  ما  علیه  غربی ها  مبادا  که 
ما  اسالمی  جامعه  در  را  بدشان  کارهای 
فرهنگ  اساس  با  آن ها  لذا  بدهند.  رواج 
که  همچنان  می کردند؛  مخالفت  غربی 
می گفتند ما به قانون اساسی نیاز نداریم 
کافی است؛ یا مثاًل عده ای  و  قرآن برایمان 
با مجلس شورای ملی در زمان مشروطه 
کسی  می گفتند  و  می کردند  مخالفت 
ما اسالم  وقتی  بنویسد  قانون  ندارد  حق 
که  افتاد  جا  مرور  به  ولی  داریم!  رساله  و 
را  مردم  مشکالت  تمام  نمی تواند  رساله 
کند و این نماینده های مردم هستند  حل 
که می توانند در مجلس، با نوشتن قانون، 
مخالفت  کنند.  حل  را  مردم  مشکالت 
گذاشتند و شورایی  کنار  خود با مجلس را 
را برای نظارت بر غیرشرعی نبودن قوانین 

کردند. مصوب مجلس، ابداع 
تذکر  منشور  قسمت های  از  یکی  در  امام 
روحانیون  از  بعضی  مبادا  که  می دهد 
مگر  کنند؛  مخالفت  تمدن  مظاهر  با 
اسالم  مخالف  صددرصد  که  آن جایی 
جوانان  ورزش  با  امام  رو  این  از  باشد. 
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اعتیاد، فساد، 
کارتن خوابی و… 
از مشکالت مهم 
ماست. هر چقدر 

ما چشممان را 
به روی مشکالت 

ببندیم، چشم 
مردم جامعه 

باز است. باید 
تی  همین تحوال

کشور   در 
ً
که اخیرا

گرفته را  صورت 
منشأ خیر بدانیم 

و یک برنامه ریزی 
صحیح برای 

جذب جوان ها 
انجام دهیم. 

قدم اول هم با 
کار  درست کردن 
و محبت کردن به 

آن ها برداشته 
می شود.

و  پسران  درس خواندن  با  دختران،  و 
نکردند  مخالفت  دانشگاه  در  دختران 
بین  عده ای  که  انقالب  اوایل  حتی  و 
کشیدند،  پرده  دختر  و  پسر  دانشجویان 
امام دستور دادند این پرده ها جمع شود. 
پیروزی  از  بعد  دوسال و اندی  تا  ایشان 
اجباری شدن  درباره  حتی  انقالب، 
ـ چیزی  ادارات  نه  ـ  حجاب در در جامعه 
گفتند  نفرموده بود؛ ولی بعدها مسئولین 
بعد  و  کنیم  ترویج  کم کم  را  حجاب  باید 
کردند.  هم آن را در تمام جامعه اجباری 
حجاب  شالق  زور  با  نمی خواستند  امام 
توسط  متاسفانه  ولی  شود؛  اجباری 
گرفته شد و بعضی ها  عده ای این تصمیم 
راه  ارشاد  گشت  انقالب،  درکمیته های 
که واقعیت این است  انداختند؛ در حالی 
خیلی  حجاب،  اجباری شدن  از  قبل  که 
اختیار  با  و  امروز  از  بیش تر  خانم ها،  از 
گر  ا شما  داشتند.  حجاب  خودشان، 
زمان  تظاهرات  فیلم های  و  تصاویر  به 
انقالب  از  بعد  اول  سال  دو  و  انقالب 
در  حتی  که  می بینید  کنید،  مراجعه 
و  دارند  حجاب  خیلی ها  تهران،  باالشهر 
در واقع حجاب را وسیله ای برای مبارزه و 
ابراز ناراحتی از حکومت پهلوی قرار داده 
گر ما  این ها را می توانستیم حفظ  بودند. ا

کنیم، بسیار بهتر بود.
که امروز الزم است روحانیت  نکته دیگری 
روحانیت  منشور  بندهای  از  حوزه ها  و 
به  روحانیون  وابستگی  نمایند،  مراعات 
که بسیار نکته مهم و خوبی  قدرت است 

که امام به آن اشاره فرموده اند. است 

 به نظر حضرتعالی چگونه می توان 
اولویت  در  که  منشور  از  مواردی 

کرد؟ دانستید را اجرایی 

واقع گرا  بنده  این که  به  توجه  با   
هستم، اجرایی کردن این منشور را خیلی 
دیر می دانم. بعد از امام، افرادی در بدنه 
هم  افرادی  و  کردند  پیدا  نفوذ  روحانیت 
انجام  حرکت هایی  و  شدند  گذاشته  کنار 
بسیار  را  منشور  اجرایی کردن  که  گرفت 
حوزه  در  عده ای  است.  کرده  سخت 
هستند که تمام حیثیت شان در این است 
بزرگ نمایی  و  کاری  ریا ظاهرسازی،  که 

حرکت  ظاهرسازی  برخالف  گر  ا و  کنند 
بین  از  مقبولیت شان  و  نفوذ  کنند، 
همین  در  معروفیت شان  اصاًل  می رود. 
است.  همین  در  نانشان  و  کارهاست 
این ها باعث شده اند افراد اصیل و دلسوز 
گوشه و  روحانیت، یا زمین گیر شوند و در 
به  را  حرف هایشان  نتوانند  یا  باشند  کنار 
لذا  برسانند.  جامعه  و  مسئولین  گوش 
مشکل  منشور،  عملی ساختن  معتقدم 
است و اجرایی کردن آن، تلنگر می خواهد؛ 
و  گفتن هاست  همین  تلنگرها،  جمله  از 
برخورد  شوخی  یا  تبلیغات  با  آن  با  نباید 
کشور  در  نفر  صدهزار  مثاًل  این که  کنیم. 
شعارهایی دهند و از حد و مرزها بگذرند 
کشور را نکنند، باید  و حتی مراعات پرچم 
ما را به فکر وابدارد. این که باالی منبر به 
از  بگوییم  و  بگوییم  بدوبیراه  آن  و  این 
دروغ  گرفته،  پول  صدام  فامیل  یا  آمریکا 
گر هم واقعیت داشته باشد، باید  است و ا
ما  ندانم کاری  از  دشمنان،  که  بدانیم 
ما  که  است  الزم  و  کرده اند  سوءاستفاده 
ببینیم مشکل مردم چیست. باید بدانیم 
مشکل روحانیت با مردم و مشکل مردم 
با روحانیت چیست. باید حقایق مردم را 
که بسیاری از  بدانیم. یکی از این حقایق 
پنجه  و  دست  آن  با  ایرانی  خانواده های 
خانه،  در  که  است  این  می کنند  نرم 
جواِن باسواِد با فکِر با مدرِک بی کار دارند 
پدر  و  می کشد  زجر  مادر  او،  وضعیت  از  و 
که  است  بد  خیلی  این  است.  شرمنده 
جوان دارای مدرک دکترا و فوق لیسانس، 
سرسفره  همچنان  و  کند  ازدواج  نتواند 
حرف،  با  مشکالت  این  بنشیند.  پدرش 
در  گفتاردرمانی،  تأثیر  نمی شود.  درمان 
ولی  است؛  لحظه  یک  حالت،  بهترین 
که جوان دارای مشکل، دائم  نمی دانیم 
که چطور جواب  با این سؤال مواجه است 
زن و بچه و پدر و مادرم را بدهم و یا تا چه 
ومادرم  پدر  حاشیه  در  است  قرار  زمانی 
عقده  فرد،  برای  این ها  کنم.  زندگی 
که مشکالت مردم  می شود. لذا الزم است 
که  کنیم. نمی توان دائم به مردمی  را حل 
شما  که  کنیم  نهی  و  امر  دارند،  مشکل 
باید فالن دستور اسالمی را انجام دهید؛ 
گر  ا گفت  خواهند  جواب  در  آن ها  چون 

که  است  این  اسالم 
بروم  تحصیل  این همه  از  بعد  من 

که دستورات را  کنم، همان بهتر  گدایی 
انجام ندهم.

از  و…  کارتن خوابی  فساد،  اعتیاد، 
ما  چقدر  هر  ماست.  مهم  مشکالت 
ببندیم،  مشکالت  روی  به  را  چشممان 
چشم مردم جامعه باز است. باید همین 
گرفته  کشور صورت  که اخیرًا در  تحوالتی 
برنامه ریزی  یک  و  بدانیم  خیر  منشأ  را 
انجام  جوان ها  جذب  برای  صحیح 
کار و  دهیم. قدم اول هم با درست کردن 
می شود.  برداشته  آن ها  به  محبت کردن 
که ما تا به حال دائمًا  واقعیت این است 
کنیم  شروع  باید  کرده ایم؛  نفی  را  مردم 
کار و تالش  به جذب مردم؛ جذب هم با 
مردم  که  مشکالتی  برای  برنامه ریزی  و 
دارند، انجام می شود؛ نه با هر روز مشکل 

کردن برای آن ها. ایجاد 
اخیرًا  که  گنابادی  دراویش  مسئله  در 
این ها  که  بگویم  باید  آمد،  پیش 
نبوده اند  نظام  برای  مشکلی  هیچ وقت 
این ها مالقات می کردند  بزرگان  با  امام  و 
قضایی  و  سیاسی  بنده  نبود.  مشکلی  و 
هیچ کاری  که  می دانم  را  این ها  و  هستم 
خودشان  برای  خودشان  و  نمی کردند 
این  داشت  لزومی  چه  داشتند.  جلسه 
همه هیاهو راه بیندازیم و در نهایت هم 
علیه  باشد  بهانه ای  دنیا  در  مسأله  این 
اتومبیل،  یک  با  شخصی  این که  ما؟ 
شهادت  به  را  انتظامی  نیروی  مأموران 
سؤال  این  به  را  ما  ذهن  باید  برساند، 
سمت  کدام  به  ما  کار  که  کند  مشغول 
جایی  به  را  جامعه  ما  می رود؟  سو  و 
هر  به  هواپیما  یک  وقتی  که  رسانده ایم 
جور  هزار  مردم  می کند،  سقوط  دلیلی 
دولت  و  روحانیت  علیه  و  می زنند  حرف 
ما  ذهن  می آورند.  بهانه  حکومت  و 
چرا  که  شود  مشغول  سؤال  این  به  باید 
این طور شده است؟ این نشان می دهد 
از  می شوند؛  اجنبی  ما  با  دارند  مردم 
را  دیگران  حرف های  و  می شوند  دور  ما 
دنبال  را  این ها  باید  ما  لذا  می پذیرند. 

کنیم. کنیم و با جامعه آشتی 
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بخشی از اظهارات 
آقای موسوی 

تبریزی در سال 
۶۱ درباره ی 

بدحجابی: »… 
عده  ای نیز هستند 

که جامعه را 
درک نمی کنند و 
با همان وضع 

زننده زمان 
پهلوی بیرون 

که اینان  می آیند 
باید در جامعه 

مطرود بشوند و 
افراد حزب اللهی 

باید این ها را 
مطرود بکنند؛ 
کسی ها  باید تا

آنان را راه ندهند؛ 
شرکت های واحد 

این ها را راه ندهند 
و مردم انقالبی 
در مغازه های  

خودشان به اینان 
جنس نفروشند؛ 

شرکت های 
تعاونی این ها را 

راه ندهند. و مردم 
با این ها رفت و 
آمد نکنند و…«.

با زور شالق حجاب  »امام نمی خواستند 
توسط  متأسفانه  ولی  شود؛  اجباری 
گرفته شد و بعضی ها  عده ای این تصمیم 
راه  ارشاد  گشت  انقالب،  درکمیته های 
که واقعیت این است  انداختند؛ در حالی 
خیلی  حجاب،  اجباری شدن  از  قبل  که 
اختیار  با  و  امروز  از  بیش تر  خانم ها،  از 

خودشان، حجاب داشتند«.
سید  آیت اهلل  جناب  اظهارات  فوق  متن 
تشکل  عضو  تبریزی  موسوی  حسین 
اصالح طلبانه مجمع مدرسین و محققین 
سایت  با  گفت وگو  در  قم  علمیه  حوزه 

مباحثات است.
خواننده  ذهن  به  اظهارات  این  از  آن چه 
زمان  در  که  است  این  می شود،  القا 
انقالب،  اول  سال های  و  امام  حضرت 
با  اللهی،  حزب  و  خشن  و  تند  جریانی 
آن چنانی  مواجهه ای  حجاب  موضوع 
وضع  امروز  که  داشتند  غیرعقالنی  و 
و  است  کشانده  این جا  به  را  حجاب 
کنون آقای موسوی  که ا جریان اصالحات 
است،  آن  به  نزدیک  یا  و  عضو  تبریزی 
پیوسته منتقد این وضعیت است و برای 
امر  در  امروز  به  تا  انقالب  آغاز  از  آن چه 
خ داده متأسف و معترض است. حجاب ر

چند نکته را دراین باره عرض می کنم:
فعالیت  و  انقالب  آغاز  از  بنده  نظر  از   .1
مطبوعاتی ام در دهه 60 و 70 تا به امروز، 
که در وجوب شرعی  هرگز مسأله حجاب ـ 
آن کم ترین خدشه ای وجود نداردـ  مسأله 

کنون نیز نیست. کشور نبوده و ا اول 
که آقای موسوی تبریزی و برخی  2. این 

کنند  بحث  اختیاری  حجاب  از  نیز  دیگر 
نیز از نظر بنده ایرادی ندارد و باب بحث 
کشور  در  گون  گونا مسائل  در  گفت وگو  و 
باید  هم  موضوع  این  در  است.  مفتوح 
و  ح  مطر مختلف  دیدگاه های  و  نظرات 

شنیده شود.
در  تبریزی  موسوی  آقای  از  آن چه   .3
اصاًل  اصالح طلب  روحانی  یک  کسوت 
قابل قبول نیست، روایت غلط و وارونه از 
گویا ایشان در  که  تاریخ است؛ به گونه ای 
دهه 60 همچون امروز، اصالح طلب اهل 
بازاندیشی بوده اند و سال هاست  مدارا و 
گفتاری  که منتقد و مخالف خشونت های 

و رفتاری درباره حجاب بوده اند.
این ادعا و تصویر نه درباره آقای موسوی 
دیگر  درباره  نه  و  است  صادق  تبریزی 

چهره های مدعی اصالح طلبی امروز.
یک  از  اصالح طلبان  امروز  که  هرجا 
و  غیرمنطقی  خشن،  افراطی،  حرکت 
از  پس  سال های  در  غیردموکراتیک 
رد  همه  از  قبل  می گویند،  سخن  انقالب 
در  خودشان  تأسیسی  نقش  بلکه  و  پا 
که باید در مقالی دیگر به این  میان است 
مسأله پرداخت و اتفاقًا در همین موضوِع 
حجاب،  با  غیرمنطقی  و  خشن  مواجهه 
جناب  را  برخوردها  بدترین  از  یکی 
کل  دادستان  به عنوان  تبریزی  موسوی 
و  بدحجابی  مقوله  با   61 سال  در  وقت 

بدحجابان داشته است.
 61 سال  در  ایشان  اظهارات  به  کنون  ا

درباره بدحجابی بنگرید:
درد  که  فهمیده  خانم های  از  »بسیاری 

را دیده  کرده و خون  شهدا  را درک  مردم 
کرده اند،  درک  را  خانواده هایشان  و 
تطبیق  اسالمی  جامعه  با  را  خودشان 
که  هستند  نیز  عده  ای  ولی  داده اند. 
جامعه را درک نمی کنند و با همان وضع 
که  می آیند  بیرون  پهلوی  زمان  زننده 
و  بشوند  مطرود  جامعه  در  باید  اینان 
مطرود  را  این ها  باید  حزب اللهی  افراد 
راه ندهند؛  را  آنان  کسی ها  تا باید  بکنند؛ 
و  ندهند  راه  را  این ها  واحد  شرکت های 
به  انقالبی در مغازه های  خودشان  مردم 
اینان جنس نفروشند؛ شرکت های تعاونی 
این ها  با  مردم  و  ندهند.  راه  را  این ها 
میهمانی  به  را  اینان  و  نکنند  آمد  و  رفت 
دعوت نکنند تا باالخره در جامعه مطرود 
بشوند. البته این قبیل افراد از ادارات هم 
کسانی که  حتی  و  شد  خواهند  کسازی  پا
در  ولی  بکنند،  را  رعایت حجاب  اداره  در 
کسازی این اجازه  بیرون نکنند، قانون پا
و  بشوند  کسازی  پا اینان  که  می دهد  را 
قبیل  این  باید  و  نیز خواهند شد  مسلمًا 
که با نام جامعه اسالمی بازی  افراد بدانند 
را  آن ها  این ملت  و روزی خشم  می کنند 
ادارات  از  نه تنها  اینان  و  گرفت.  خواهد 
شد.«  خواهند  مطرود  جامعه  از  بلکه 

)اطالعات، 28/ 1/ 1361(

تاریخی،  سند  و  سابقه  این  با  خب 
را  تبریزی  موسوی  آقای  اخیر  اظهارات 

کرد؟! چگونه باید تعییر و تفسیر 

آقای موسوی 
تبریزی؛ تاریخ 
را درست روایت 
کنید!

یادداشت مهدی نصیری در پاسخ
به سخنان آیت اهلل موسوی تبریزی
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در آمایش، شصت 
کارویژه خدمت برای 
روحانیت تعریف شده 
است و در سال 1414 
سیصدهزار روحانی 
باید داشته باشیم

با  گفت وگو  که  این  از  تشکر  با   
که  اصلی  محور  پذیرفتید،  را  مباحثات 
گرفته ایم  نظر  در  مصاحبه  این  برای 
حوزه های  سازمان  سیاست های 
 
ً
لطفا است.  کمی  گسترش  در  علمیه 
به  سیاست ها  این  بفرمایید  برایمان 
کنون در  چه صورتی تدوین شده و هم ا

چه مرحله ای است؟

دبیرخانه  »مسئول  حقیربه عنوان   
گسترش« در  شورای عالی و دبیر شورای 
عضو  هستم.  خدمت  به  مشغول  حوزه 
عالی  شورای  اقماری  شوراهای  از  برخی 
نکات  شما،  نظر  مد  نکات  هستم.  نیز 
بسیار ضروری و مهمی است. این مطالب 
گفت وگو و منعکس شود تا  که  خوب است 
که سؤاالتی دارند روشنگری  برای افرادی 

شود.
که معیار شورای  سؤال اساسی این است 
طالب  پذیرش  تعداد  در  حوزه  عالی 

نیاز  نوع  چه  اساس  بر  علمیه  مدارس 
منطقه ای  نیاز  یک  ما  است؟  سنجی ای 
ما  کلی  نیاز  در  داریم.  کلی  نیاز  یک  و 
به  که  باشیم  داشته  کاملی  برآورد  باید 
تعداد  چه  و  صورت  چه  به  و  نوع  چه 
نیاز به  این مسأله  که  نیاز داریم  روحانی 
این است  به  آمایش منوط  آمایش دارد. 
باشیم. داشته  اندازی  چشم  یک  ما  که 
در  می خواهیم  می گوییم  چشم انداز  در 
برای  برسیم.  فالن نقطه  به  فالن سال 
و  ِعده  این  باید  نیز  نقطه  آن  به  رسیدن 
نیاز و ضروری  را در رشته های مورد  ُعده  
به  داریم  نیاز  بنابراین  باشیم.  داشته 
را  ما  تا   . پژوهشی و…  آموزشی،  نظامات 

به چشم انداز برسانند.
نظام   پانزده  چشم انداز،  به  رسیدن  در 
دوازده  حدود  که  گرفته   قرار  بحث  مورد 
تصویب  و  بررسی  عالی  شورای  در  نظام 

شده است.
بعضی  بینیم  می  سرزمینی،  آمایش  در 

دارد.  عقب افتادگی  مناطق  از 
گفت  یک وقتی امام جمعه اردبیل می 

اردبیل شدم در  وقتی من امام جمعه  ی 
جماعت،    امامان  اردبیل،  مساجد  نصف 
غیرحوزوی بودند. ایشان فعالیت خوبی 
کردند و توانستند مشکل را حل  را شروع 
آن  به  می توانند  اآلن  که  طوری  کنند؛ 

کنند. سمت مرز نیز روحانی اعزام 
تحصیل  داوطلب  پذیرش  و  جذب  در 
اما اآلن حتی در  ما قباًل رقیب نداشتیم؛ 
موبایل  طریق  از  دورافتاده  روستاهای 
دانشگاه  در  حضور  دعوتنامه  همه  برای 
کنکور.  بدون  هم  آن  می شود؛  فرستاده 
پرشدن  برای  انتفاعی  غیر  دانشگاه های 
آتش  و  آب  به  را  خودشان  ظرفیتشان 
اصولشان  روی  پا  گاهی  حتی  و  می زنند 
که بتوانند خودشان  می گذارند برای این 
در  اآلن  حوزه  بنابراین  کنند.  حفظ  را 

گرفته است. شرایط سختی قرار 
دنبال  آمایش  اساس  بر  باید  کار  پس 

حجت االسالم والمسلمین سید عبدالفتاح نواب 
مسؤول دبیرخانه ی شورای عالی حوزه

که مباحثات  از جمله موضوعاتی است  کمی ساختار حوزه   کالن حوزه های علمیه در پذیرش طالب و توسعه  سیاست های 
کند. در این بین بحث تقسیم  ح  گسترش حوزه مطر کرده است با مسؤول دبیرخانه ی شورای عالی حوزه و دبیر شورای  تالش 
که به  که اخیرًا به عنوان چالش جدی در فضای شبکه های اجتماعی پیش آمده است از دیگر موضوعاتی بود  بودجه های حوزه 
گفته حجت االسالم والمسلمین سّیدعبدالفّتاح نوّاب قرار شده  است به صورت تفصیلی و دقیق از طریق مرکز مدیریت پیگیری 

و پاسخ داده شود.
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اساسی  کارهای  شود. 
ولی  گرفته؛  انجام  آمایش  در 
عالی  شورای  به  تصویب  هنوزجهت  
برسد،  تصویب  به  وقتی  است.  نرسیده 
)که  عالی  شورای  چشم انداز  اساس  بر 
مرکز  برای  و  تصویب  را   1414 انداز  چشم 
برنامه   آن جا  در  تا  شده  ارسال  مدیریت 
ما  شود(  سیاستگذاری  آن  اساس  بر  ها 
کلی  و  اساسی  محور  هفت  در  حداقل 
محور  یکی  داریم؛  روحانی  تربیت  به  نیاز 
تربیت  یعنی  است؛  پژوهشی  ـ  علمی 
خواهند  دانشگاه.  و  حوزه  برای  استاد 
که استاد حوزه و دانشگاه می شوند.  بود 
که بیشتر  یک محور علمی ترویجی داریم 
فضای  و  رسانه ها  پرورش،  و  آموزش  در 
فرهنگی  کار می کنند؛ یک محور  مجازی 
بیشتر  عزیزان   این  کار  که  داریم  تربیتی 
در مورد مساجد و بقاع متبرکه است. یک 
بیشتر  که  داریم  فرهنگی مدیریتی  محور 
به جنبه های مدیریتی مربوط است و در 
کار  و…  اقتصادی  نظامی  اداری،  کز  مرا
حکومتی  مناصب  محور  یک  می کنند؛ 
حکومتی  مناصب  که  داریم؛  قضایی  و 
فراوان و نقش روحانیون در آنجا بی بدیل 
یک  باشند؛  داشته  حضور  باید  و  است 
در  البته  است.  کشور  از  ج  خار هم  محور 
کشور هرکدام از محورهای مذکور  ج از  خار
می تواند باشد؛ مثاًل تدریس، یا حضور در 

مدارس و دانشگاه ها و… .
کارویژه ی  از شصت مورد  تقریبًا بیش  ما 
مشاور  و  مربی  مدیر،  از  داریم؛  روحانیت 
معظم  مقام  نمایندگی  تا  گرفته  مدرسه 
رهبری در دانشگاه ها و نهادهای نظامی 
اساس  بر  که  است  مناصبی  این ها  ؛  و… 
آمایش و چشم انداز مجموعًا ما در 1414 
آنها  برای  طلبه  هزار   300 از  بیش  باید 

داشته باشیم.

  اآلن فاصله چقدر است؟

  بسیار زیاد.

دارید؟  وضعیت  از  دقیقی  آمار     
داده  که  آمارهایی  اوقات  از  بسیاری 

می شود متفاوت است.

این  از  موضوعاتی  در  آمار  شناوری    
شهریه  دفاتر  مثل  است؛  طبیعی  دست 
تعدادی  سال  یک  طول  در  مراجع؛ 
ریزش دارد، برخی از دنیا می روند، بعضی 
گر  ا موارد  این  در  و…  می شوند  متأهل 
بخواهند آمار بگیرند باید بگویند در فالن 

حوزه  خود  در  است؛  این  ما  آمار  مقطع 
مثاًل  است؛  شکل  همین  به  وضعیت  هم 
باید بگوییم در فالن مقطع ما تعداد 110 یا 
غ التحصیل و… داریم.  115 هزار طلبه، فار
آمارهای  که  هم  خدمات  مرکز  در  حتی 
دقیقی دارد باز همین مشکل وجود دارد؛ 
مرکز،  این  از  فضال  و  طالب  بعضی  چون 
گاهی از اوقات مرکز  خدمات نمی گیرند و 
سال  تا  ندارد.  را  افراد  این  آمار  خدمات 
در  اآلن  که  روحانیونی  از  بخشی   1414
برخی  رفت،  خواهند  دنیا  از  حیاتند  قید 
و…  داد  خواهند  دست  از  را  کارایی شان 
طوری  باید  چیست؟  تکلیف   خب  ؛ 
که این فاصله ی تقریبًا  کنیم  برنامه ریزی 
هزار  ده  از  بیش  با  را  هفده هجده ساله 
کنیم؛ تا بتوانیم در آن  جذب سالیانه، پر 

مقطع پاسخگوی نیازها باشیم.

چه  در  حوزه ها  پذیرش  آمار  اآلن    
حدی است؟

که    شورای عالی نیز نظرش این است 
جذب  کیفی گزینی  در  کنیم.  کیفی گزینی 
ده  تا  سال ها  بعضی  ما  می آید.  پایین  ما 
طوری  ـ  امسال  اما  داشتیم؛  جذب  هزار 
بین  ـ  کردند  اشاره  که مدیر محترم حوزه 
که  داشتیم  جذب  نفر  هزار  پنج  تا  چهار 

فاصله ی زیادی دارد.

هزار   ۳۰۰  ،۱۴۱۴ در  باشد  قرار  گر  ا   
علمیٔه  حوزه های  باشیم،  داشته  طلبه 
که مثاًل  کرد  خواهران نیز اعالم خواهند 
به ۱۵۰ هزار طلبه  ی خواهر نیاز داریم؛ که 
در مجموع چیزی نزدیک به نیم میلیون 
کشور  جمعیت  مثاًل  گر  ا می شود.  نفر 
برسد،  نفر  میلیون  صد  به  سال  آن  در 
یک  نفر  دویست  هر  برای   

ً
حدودا یعنی 

هر  ازای  به  صنف  کدام  داریم!  طلبه 
این  دارد؟  متخصص  یک  نفر  دویست 
هدف گذاری تا چه حد می تواند درست 

باشد؟

گر منظور    سخن شما درست است. ا
می گفتیم  باشد،  تک منظوره  روحانی  ما 
نسبت یک به دویست زیاد است؛ اما من 
روحانی  زمینه ها  این  در  که  کردم  عرض 
است  مناصبی  باشد.  نقش آفرین  باید 
بدهیم؛  روحانی  جز  به  نمی توانیم  ما  که 
امام  استان،  در  فقیه  ولی  نماینده ی 
است؛  اختصاصی  جماعت  امام  و  جمعه 

یا استاد حوزه، یک شغل اختصاصی برای 
روحانیون است؛ یا مثاًل دروس اسالمی در 
دانشگاه ها و… . ما ظرفیت ها را ده پانزده 
صدش  در  صد  نگفتیم  گرفتیم؛  درصد 
بیشترین  بگیرد.  قرار  روحانی  اختیار  در 
گرفتیم  درنظر  اسالمی  علوم  در  را  سهم 
را روحانی، پنجاه درصد  که پنجاه درصد 
جلساتی  در  بکند.  اداره  غیرروحانی  را 
مدیریت  مرکز  برنامه  ح  طر شورای  در  که 
می شد،  برگزار  محترم  مدیر  حضور  با 
دقیق  به صورت  و  چکش کاری  آمایش، 
استان  سه  و  سی  ما  مثاًل  شد.  مطالعه 
نماینده  یک  به  استان  هر  در  که  داریم 
نمایندهٔ   مثاًل  اما  داریم؛  نیاز  فقیه  ولی 
جهاد یک نفر بیشتر نیاز نیست؛ مگر این 
که اضافه  که یک استان جدیدی بخواهد 
می شود. بنابراین همٔه اینها حساب شده 
است. به عبارت دیگر روحانی نقش های 
یک جا  باشد؛  داشته  می تواند  مختلفی 
یک جا  می کند،  پیدا  را  پزشک  نقش 
کار  معلم، یک جا مشاور و… . عرصه های 
شده ی  خالصه  عرصه ی  روحانی  برای 
ما  مسجد  خود  در  نیست؛  مسجد  مثاًل 
مختلف،  نقش های  داریم؛  نقش  چند 
و  آموزش  همانند  می طلبد.  زیاد  تعداِد 
که به تعداد اضافه شدن تخصص  پرورش 

ها تعداد دبیران اضافه می شوند.

  در مقابل نگاه شما، برخی معتقدند 
حوزه  برای  نیازسنجی ای  چنین   

ً
اساسا

این  طبق  نیست.  صحیح  روحانیت  و 
کار تربیت طلبه و روحانی  نگاه، جنس 
بررسی  من  که  نیست  صورت  این  به 
جمعیت،  این  به  توجه  با  بگویم  و  کنم 
کار ما  سیصد هزار طلبه نیاز داریم و… . 
گر  با پزشکی و کارمندی متفاوت است. ا
کم باشد، تربیت  قرار باشد این نگاه حا
 حوزه 

ً
کیفی نخواهد بود. اساسا طالب، 

کیفی محور  از قدیم در پذیرش و تربیت، 
بوده است. یک عالم واقعی به تنهایی 
انتظارات ده هزار نفر را می تواند برآورده 
کند؛  در حالی که طبق آمایش شما برای 
ده هزار نفر باید پنجاه نفر طلبه داشته 

باشیم.

تعالی  اهلل  رضوان  امام  حضرت    
فرمودند  فقه  در  نکته ای  یک  در  علیه 
با  رابطه  در  مکان  و  زمان  شرایط  که 
است.  تأثیرگذار  بسیار  فقهی  موضوعات 
زمانی  شرایط  یک  در  فقهی  موضوع  یک 
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داشته  حکم  یک  است  ممکن  مکانی  و 
دیگر،  مکانی  و  زمانی  شرایط  در  و  باشد 
بروجردی  آیت اهلل العظمی  دیگر.  حکم 
گردانشان  شا و  علیه  تعالی  رضوان اهلل 
کردند؛  عمل  درست  خودشان  زمان  در 
عمل  درست  آقایان  هم  فعلی  شرایط  در 

می کنند.
خدمت  تعداد  این  گذشته  شرائط  در 
وجود  روحانیت  برای  امروز  که  ویژه 
قشر  این  از  جامعه  که  مطالباتی  و  دارد 

درخواست دارد وجود نداشت.
کسی  دیدگاه  فرمودید  شما  که  نکته ای 
کار  حاشیه ی  در  و  نگر  آرمان  که  است 
باید به حسب شرایط  را  است. هر زمانی 
امروز  کنیم.  نگاه  خودش  ظرفیت های  و 
به  داریم؛  کم  جماعت  امام  مساجد  در 
را  طرحی  یک  قرائتی  آقای  دلیل  همین 
که ما برای بازنشسته های سپاه  آورده اند 
بگذاریم،  اجمالی  فرهنگی ها دوره های  و 
مساجد  در  و  باشند  داشته  عبایی 

کنند. به عنوان پیش نماز حضور پیدا 

که جذب  کسانی     درصد زیادی از 
حوزه می شوند ملبس نمی شوند و اینها 
بخوانند  درس  حوزه  در  هم  هرچقدر 
 آینده ای برایشان متصور نیست. 

ً
تقریبا

پیدا می کنند  باشند مؤسسه ای  گر قم  ا
گر در شهر دیگری  برای امرار معاش؛ اما ا
بکنند.  نمی توانند  کاری  هیچ  باشند، 
یعنی حوزه ده پانزده سال هزینه می کند 
می گذارد  شرط  چون  و  عده  یک  برای 
که باید با لباس روحانی باشی. طبیعی 
بازنشستگان  سراغ  برویم  که  است 
سپاه. برخی از دوستان ما با این مسأله 
مواجه هستند؛ مثاًل فوق لیسانس دارد 
از دانشگاه باقرالعلوم، چند سال درس 
ج رفته است؛ اما اآلن در شهرستان  خار
کار مناسبی  معطل مانده است و هیچ 
کرده  شرط  حوزه  چون  نیست؛  برایش 

است باید ملبس باشند.

گر فکر اساسی    ما در رابطه با جذب ا
جذب  بخور  درد  به  نیروی  و  نکنیم 
آینده  سال های  در  مشکل  این  نکنیم، 
زیادی  سفرهای  من  می شود.  بیشتر 
از  یکی  در  دارم.  مختلف  شهرهای  به 
را  اسمش  که  همدان  استان  شهرهای 
ـ  شهر  اصلی  مسجد  در  دیدم  نمی گویم، 
که نماز جمعه هم در آن جا برگزار می شد 

یک  در  می خواند.  نماز  غیرمعمم  یک  ـ  
را دیدم؛ یعنی  شهر دیگر هم این صحنه 
گاهی  این  خود  داریم.  کمبود  این قدر 
که  کسی  چون  دارد؛  تالی فاسد  اوقات 
تواند  نمی  است  نشده  حوزوی  تربیت 
در قامت یک حوزوی ظاهر شود و انجام 

کند. وظیفه 
اشاره  که  ریزش  نکته ی  با  رابطه  در  اما 
چنددرصد  که  نکردیم  احصا  ما  کردید، 
که درصد زیادی  است؛ ولی باور نمی کنیم 
حوزه  خاص  کمیسیون  در  چون  باشد؛ 
کسانی  مال  کمیسیون  این  دارم؛  حضور 
ملبس  نمی خواهند  احیانًا  که  است 
باشند و می خواهند سطوح حوزه را پیش 
چون  را؛  چهار  یا  سه  سطح  مثاًل  بروند؛ 
است.  بودن  ملبس  سطوح  این  شرط 
به  و  داریم  جلسه  بار  یک  ماه  هر  حدودًا 
مثاًل  می کنیم؛  رسیدگی  درخواست ها 
تا  و  هستم  قاضی  من  گوید  می  طرف 
شناخته  شمایل  و  شکل  این  با  حال  به 
گر  ا که  است  طوری  شغلم  یا  شده ام؛ 
می شود.  مشکل ساز  برایم  شوم  معمم 

کمی هستند. موارد بسیار 

که  هستند  زیادی  طیف  خب   
مراجعه نمی کنند.

ارزیابی  مرتب  به طور  هرسال  ما    
شهریه،  گرفتن  برای  داریم؛  تحصیلی 
گر  طلبه باید رشد تحصیلی داشته باشد؛ ا
می گیرد.  را  کفی  یک  فقط  باشد  نداشته 
بگیرد  را  کف  حد  همین  سال  چند  گر  ا
چه  که  می شود  ح  مطر سؤال  این  کم کم 
کار می کند؟ نمی گویم این مسأله نیست؛ 

ولی درصد زیاد را باور ندارم.

کرد  میدانی  بررسی  یک  می شود   
حوزه  پایان  از  بعد  طلبه ها  از  چقدر  که 
ج معمم می شوند و آنهایی  و درس خار
که معمم نمی شوند چه سرنوشتی پیدا 

می کنند؟

اواًل  هرچند  شود؛  بررسی  باید  بله؛    
سال  هر  یعنی  نیست؛  دقیق  ارزیابی ها 
چنین  که  کسانی  ثانیًا  نمی افتد؛  اتفاق 
کم کم درس حوزه  وضعیتی پیدا می کنند، 
امرار  برای  و  می گذارند  کنار  را  شهریه  و 

معاش سراغ منابع مالی دیگر می روند.

که    متأسفانه بعد از ده دوازده سال 
این قدر برایشان هزینه شده.

مشکل   این  حل  برای    
اجراست؛  درحال  طرحی  یک  اآلن 

که یک طلبه نمی تواند در  علل مختلفی 
کار  روحانیت  مأموریت های  مجموعه   ی 
طلبه ها  این  برای  می شود؛  بررسی  کند 
مهارت های  در  آموزشی  دوره های 
ـ  عالقه شان  حسب  بر  ـ  مختلف 
در  می توانند  مثاًل  و  می شود  برگزار 

کنند. فالن مؤسسه  ی عقیدتی خدمت 

ح است یا اجرا می شود؟   طر

  اجرا می شود.

  از چه سطحی؟

  وقتی شخصی بخواهد از حوزه جدا 
است  خوانده  را  دو  سطح  مثاًل  شود؛ 
و  بدهد  تحصیل  ادامه  نمی خواهد  و 
مشغول  جایی  یک  در  برود  می خواهد 
خوانده  را  سه  سطح  یا  بشود؛  خدمت 
شهری  یک  جمعٔه  امام  برود  گر  ا و  است 
مشکل  به  ندارد  آشنایی  چون  بشود 

می خورد.

و  علمی  زیرساخت های  نبود  آیا    
مسائل تربیتی در میزان پذیرش طالب 
تأثیر ندارد؟ در صورت عدم وجود این 
زیرساخت ها چه اصراری برای گسترش 

حوزه های علمیه است؟

  هدف ما از ایجاد حوزه چند مسأله 
است؛ یعنی برنامه ی تک منظوره نیست. 
می رود،  منطقه ای  یک  در  وقتی  حوزه 
در  می کند.  ایجاد  امنیت  منطقه  آن  در 
کم است و در  که تعداد شیعیان  مناطقی 
حوزه  باید  ما  هستند  حذف شدن  حال 
داشته باشیم. این خودش می تواند یک 
و ماندگاری آن  برای رشد  باشد  پایگاهی 
افراد و امیدواری  و تأثیرگذاری شان. نقش 
است.  مهم  بسیار  زمینه  این  در  حوزه 
حمله  حوزه ها  به  اوقات  از  گاهی  حتی 
تا  می کند  مقاومت  حوزه  ولی  می شود؛ 
هستند  شیعه  که  اطراف  روستاهای  در 
روحانی  چند  حضور  باشند.  تأثیرگذار 
جماعت  نماز  بتوانند  که  منطقه  در 
ادارات  در  یا  کنند  برگزار  جمعه  نماز  و 
مؤثر  بسیار  باشند،  داشته  نقش آفرینی 
آن  که  می گویند  دلیل  همین  به  است؛ 
طبیعتًا  خب  دارد.  حوزه  به  نیاز  منطقه 
ساختمان،  دارد،  الزم  استاد  حوزه  آن 
شورای  اساس  این  بر   . و…  امکانات 
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کرده   مقرر  حوزه  گسترش 
حوزه  می تواند  شهری  که  است 
که حداقل پنجاه هزار نفر  داشته باشد 

جمعیت داشته باشد.

  یعنی برای این نیز معیار دارید؟

  بله؛ برای تأسیس حوزه معیار داریم؛ 
جمعیت  نفر  هزار  پنجاه  حداقل  باید 
مناطق  از  که  این  مگر  باشد؛  داشته 
مذاهب  و  ادیان  و  شیعه  بین  مشترک 
تعداد  برای  صورت  آن  در  که  باشد  دیگر 

کرد. کمتر هم می توان حوزه تأسیس 

  در حوزه برای ما همیشه این طور 
که طلبه بایستی دو بال  کرده اند  تبیین 
داشته باشد: تقوا و علم. به طور سنتی 
که تأسیس حوزه در یک  این طور بوده 
استاد  یک  حضور  به واسطه  ی  منطقه 
زیرساخت  یعنی  است؛  بوده  مهذب 
گر  ا است.  بوده   آماده  آن جا  تربیتی 
تأسیس  حوزه  کوچک  شهرهای  در 
نه  یا  هشت  پایه  ی  که  نفر  یک  و  کنیم 
است  ممکن  بشود،  آن جا  استاد  دارد 
به لحاظ تحصیالت شاهد رشد باشیم؛ 
مواجه  مشکل  با  تربیت  بحث  آیا  اما 

نمی شود؟

حوزه  در  که  رشته هایی  از  یکی    
بود.  اخالق  و  روانشناسی  شد  ایجاد 
استاد  شهرستان ها   برای  مرتب  حوزه 
و  می روند  فضال  می کند.   اعزام  اخالق 
گاهی  شبانه روز در مدرسه حضور دارند. 
اوقات دوسه روز در یک مدرسه هستند 
دارند.   طالب  روی  تأثیرگذاری  یک  و 
شما در خود تهران وقتی بررسی می کنید 
کنی بوده   که یک آقای مهدوی  می بینید 

و یک آقای مجتهدی.

  بین طلبه ها مشهور است و مدام 
که  این  به جای  شما  که  می کنند  تکرار 
داشته  جذب  نفر  هزار  ده  سالیانه 
هزینه ها  می شود  باعث  که  باشیدـ 
اما  بگیرید،  را  کمی  تعداد  شودـ   پخش 
روی آنها سرمایه گذاری بیشتری بکنید؛ 
که  هم به لحاظ زندگی هم به لحاظ این 

بتوانند تا آخر ادامه بدهند.

که جزئی نگر باشد یا صرفًا یک  کسی    
بخش را ببیند چنین حرفی می زند؛ مثاًل 

اما  می بیند.  را  خودش  منطقه ی  فقط 
باشد  داشته  وسیع تری  دید  ببیند  گر  ا
و  پرورش  و  آموزش  مثاًل  اآلن  که  ببیند  و 
مرتب  ما  از  پژوهشی  کز  مرا و  ها  دانشگاه 
کز فرهنگی  طلبه و استاد می خواهند، مرا
کز نظامی انتظامی  و تربیتی، مساجد و مرا
و… جمعه  ائمه  سیاستگذاری  شورای  و 

چنین  دیگر  دارند   درخواست  پیوسته 
که می گویید  حرفی نمی زند. همان هایی 
خوب  و  می  ایستادند  گر  ا کردند،  ریزش 
پرورش  و  آموزش  می خواندند،  درس 
مثاًل  یا  برایشان؛  بود  کار  بازار  بهترین 

کلی نیرو می خواهد. که  اوقاف 

حوزه  از  نخبگان  فرار  دیگر،  نکتۀ    
دانشگاه های  هم  است؛  دانشگاه  به 
غیر  دانشگاه های  هم  و  حوزه  اقماری 
تأملی  و  کاری  مورد  این  در  حوزوی؛ 

گرفته است؟ صورت 

است.  همین  ما  دردهای  از  یکی    
وقتی  یک  است؛  شده  عوض  ذائقه ها 
بفهمند،  که  می خواندند  درس  طلبه ها 
نقش  باشند،  تأثیرگذار  باشند،  عالم 
آنها  از  بسیاری  اآلن  اما  باشند؛  آفرین 
بتوانند  که  این  برای  می خوانند  درس 
در  بکنند.  اشغال  را  کاری  بازار  یک 
را  توانایی اش  که  آنهایی  چنین وضعیتی 
پشت  بکنم  گیر  چرا  من  می گویند  دارند 
همین  حوزوی؟  پایان نامه های  این  در 
و  دانشگاه  برای  می کنم  صرف  را  زمان 
دفاع  و  می نویسم  هم  را  پایان نامه اش 
مدرک  او  به  دانشگاه  چون  می کنم؛ 

می دهد.

و  ساخت  چهل  درصد  سی   شاید   
قم  در  اخیر  دودهه ی  در  که   سازهایی 
نداشته  مهمی  ضرورت  گرفته،  صورت 
برنامه  چنین  عالی  شورای  اصاًل  است. 
وضعیت  در  که  اآلن  مثاًل  که  دارد  ای 
چقدر  هر  داریم،  مشکل  بودجه 
بهتر  شود  کم  دولت  به  ما  وابستگی 
است و به همین دلیل باید برنامه ریزی 
کنیم و مثاًل بگوییم فعاًل  و اولویت بندی 

این ساخت سازها را نداشته باشیم؟

کنم ما دو مؤسسه    برای نمونه عرض 
سالن  دو  که  می بینیم  هم  کنار  در  را 
هر  شاید  که  دارند  بزرگ  بسیار  آمفی تئاتر 
ماه یک یا  دو بار استفاده می شود. خب 

مردم با نگاه بیرونی می گویند در شرایطی 
نابسامان  آنها  اقتصادی  وضعیت  که 
حال  در  مؤسساتی  روز  هر  است، 
زیادی  بخش  اما  هستند.  ساخته شدن 
مشاهده  قم  در  که  مؤسساتی  و  کز  مرا از 
عالی  شورای  به  ارتباطی  هیچ  می کنید 
ندارند  حوزه و سازمان حوزه های علمیه 
کاماًل مستقل است؛ اغلب  و مدیریتشان 
که  هستند  علما  برخی  یا  تقلید  مراجع 
کمک های  گفته  ی خودشان از طریق  به 

کرده اند. کز را ایجاد  مردمی این مرا

بودجه ی  درباره  باشید  مایل  گر  ا   
صورتی  چه  به  که  علمیه  حوزه های 
توضیحی  هم  می شود  هزینه  و  دریافت 

بفرمایید.

حوزه،  بودجه  ی  دستگاه  مسؤول    
بودجه را از دولت می گیرد و بین حوزه های 
مستقل  که  خراسان  جز  به  کشور  علمیه 
که  بودجه ای  ما  می کند.  توزیع  است 
بودجه  ی  یک  است؛  رقم  چند  می گیریم 
که صرف حقوق  هزینه ای و جاری است 
کارمندان و آب و  ح هجرت و  اساتید و طر
گاز و تغذیه ی طالب می شود؛ یک  برق و 
ملی  به عنوان  می دهند  ما  به  بودجه ای 
گاهی از سال ها  که این بودجه  و عمرانی 
که  اآلن دو سالی است  بوده  است.  صفر 
اعتبار می دهند؛ ولی می گویند این اعتبار 
این  مثاًل  است.  خزانه  اسناد  عنوان  به 
مدیریت  مرکز  اختیار  در  که  را  بودجه ای 
مدارس  برای  مدیرحوزه  می دهد  قرار 
در  را  مدرسه  پنج  این  ما  می گوید  علمیه 
یا  بازسازی  باید  تا  پنج  این  داریم؛  کشور 
هر  به  شوند؛  تعمیر  یا  تجهیز  یا  تکمیل 
اختصاص  بودجه  نحوی  به  کدامشان 
پیدا می کند و ایشان دستورمی دهند. آن 
مدرسه باید برود یک پیمانکار پیدا بکند؛ 
بدهکار  ما  بعد  و  می کند  کار  پیمانکار  آن 
را  خزانه  سند  این  می شویم؛  پیمانکار 
را  پولش  دولت  از  می رود  او  و  می دهیم 
کند  کار بسیار  می گیرد. معمواًل روند این 
است؛ چون در این شرایط که کسی حاضر 
کند و بعد طلبکار  ج  نمی شود پولش را خر
را  پولی  دولت  از  بیاید  بعدًا  ما؛  از  شود 
که  که پول اآلن است؛ در شرایطی  بگیرد 
ارزش  و  شده  گران  دستمزدها  و  اجناس 
آن چنان  بنابراین  آمده.   پایین  پولش 

پولی از دولت برای حوزه نمی آید.

  ولی نگاه بیرونی همه  را به چشم 
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حوزه می بیند.

در  باید  ما  ولی  دارم؛  قبول  بله    
پاسخگو  داریم  مسؤولیت  که  زمینه ای 

باشیم.

  پس شورای عالی موافق نیست.

حد  در  و  ضروری  موارد  در  مگر    
شهرستانی  یک  در  مثاًل  ضرورت؛ 
کوچک به اندازهٔ  یک مدرسهٔ   ساختمانی 

ابتدایی برای حوزه باشد.

معتقدند  همه  را  ضرورت ها  بله؛    
که  مرکزی  دوسه  باشد.  باید  که 
از  را  خود  بودجه  آیا  بردید  نام  قباًل 
دیگر  های  بخش  از  یا  می گیرند  دولت 

کمیت؟ تحت چه عنوانی است؟ حا

تقلید  عظام  مراجع  که  ساختمانی    
از  و  داشتند  بانی  معموال  را  ساختند 

کردند. کمی هزینه  وجوهات به میزان 

کار مرجعیت    یعنی با همان ساز و 
و مقلدی.

  بله؛ در همان سیستم. پول دولتی 
نیست. ساختمان آیت اهلل فاضل لنکرانی 
ترتیب  همین  به  هم  علیه  اهلل  رضوان 
بین  اطهار(.  ائمه  فقهی  )مرکز  است 
مکارم  آیت اهلل  کاظم)ع(  امام  مدرسه 
فاضل،  آیت اهلل  ساختمان  و  شیرازی 
زمین  که  است  خدیجه  حضرت  مسجد 
را  این  دارد.  اینها  به  نسبت  بزرگ تری 
آن طرف  کویتی ساخته است.  بانی  یک 
مدرسه ی مسجد جامعة الکلم است. در 
که می بینید  را  مجموع  ساختمان هایی 

حوزه نساخته است.

دارند  گالیه  حوزه  اساتید  بعضی    
 از سمت دولت 

ً
که عمدتا که چرا پولی 

جامعة  صرف  یا  می آید  حوزه  اسم  به 
المصطفی می شود یا دفتر تبلیغات و یا 
هستیم  این  مخالف  ما  خدمات؟  مرکز 
که از دولت پول بگیریم و مردم با دیدن 
پول  دولت  از  ما  می کنند  فکر  اینها 

می گیریم.

  بنده معتقدم دو قید مهم »حکمت« 
و »مصلحت« را باید توأمان درنظر داشته 
دولت  از  گرفتن  پول  با  رابطه  در  باشیم. 
گر ما می توانستیم  آقا نیز ایشان فرمودند ا

همه  مطلوب  و  بود  خوب  بسیار  نگیریم 
فرمودند  آقا  فعلی  شرایط  در  ولی  است؛ 
مدرسه های  نیز  طاغوتی  دولت های  که 
برای  باید  پس  می ساختند؛  علمیه 
ساخت مدرسه های علمیه و تجهیزکردن 
آقای  کرد.  استفاده  دولت  پول  از  آنها 
خیابان  علوی  مدرسه ی  در  روحانی 
بازسازی  را  آن جا  خوانده  اند؛  درس  امام 

کرده اند.
دفتر  می فرمایید  که  این  با  رابطه  در 
جامعة  و  خدمات  مرکز  تبلیغات، 
المصطفی پول ها را می گیرند و به حوزه ها 
گر حوزه را با یک دید وسیع  نمی رسد. ما ا
معاونت های  به نوعی  اینها  کنیم،  نگاه 
تبلیغ، خدمات و بین الملل حوزه هستند 

و در جای خودشان مورد نیاز.

چرا  که  می کنند  انتقاد  که  آنهایی    
باید  و  می گیرد  بودجه  دولت  از  حوزه 
بار  یک  برای  شاید  و…  باشد  مستقل 
هم با نگاه آماری نسبت به این موضوع 
فکر نکرده اند که آیا ما می توانیم مستقل 
از دولت مسائل و نیازهای مالی حوزه 
کنیم؟  فقط آمال و آرزوها  را رفع و رجوع 
به صورت  شاید  و  می کنند  ح  مطر را 
بحث  تأمین  برای  الگویی  کاربردی 
 مخالف 

ً
هزینه ها ندارند. اما اینها اصوال

چون  هستند؛  حوزه ها  کمی  گسترش 
گر  ا و معتقدند  کیفی است  رویکردشان 
کم باشد، حوزه خودش می تواند  تعداد 

کند. ساپورت 

را  فعلی  وضعیت  بخواهیم  گر  ا ما    
هفت  یا  شش  حداقل  باید  بکنیم  حفظ 
باشیم؛  داشته  جذب  سال  در  نفر  هزار 
هم  نفر  هزار  هفت  شش  این  در  چون 
پس  می شود؛  پیدا  فوتی  و  ازکارافتاده 
همین  در  که  باشیم  داشته  جذب  باید 
عالی  شورای  که  این  ولی  بمانیم.  سطح 
گسترش سازمان است، درست  به دنبال 
قباًل  که  نیروهایی  برخی  حتی  نیست. 
استان های  به  می خواهند  را  بودند 
که نیروی  که نیاز است بفرستند  دیگری 
یک  طرف  آن  از  و  نشود  جذب  جدید 
کسی دنبال  این جا سبک تر شود.  مقدار 
گسترش نیست؛ ولی یک چیزهایی بسیار 
باید  کیفیت  از  کردن  کم  ضروری است و 

حساب شده باشد.
دولت،   از  گرفتن  بودجه  بحث  مورد  در 
کنم  همه در شورای عالی  صراحتًا عرض 

نیز  آقا  خود  هستند؛  ناراحت 
خوب  بسیار  نگیرید  می شد  گر  ا گفتند 

بود.

برخی  که  این جاست  بحث   
قرار  اصاًل  ما  می کنند  احساس  آقایان 
اهمیتی  اصاًل  یا  بدهیم؛  جواب  نیست 
می گویند؛  چه  عمومی  افکار  ندارد 
ناراحت کننده ای  بسیار  مسأله ی  این 

است.

بزنم؛  نمی خواهم  را  حرف  این  من    
از  را  طلبه  سه چهارهزار  ما  ببینید؛  اما 
کردیم و به روستاها فرستادیم  حوزه جدا 
میانگین  مستقر.  روحانی  به عنوان 
تومان  میلیون  یک  آنها  ماهیانهٔ   حقوق 
میلیون،  یک  زیر  بعضی  )حاال  است 
بعضی باالی یک میلیون(. خب مجموع 
می شود  سال  در  اینها  دریافتی  حقوق 
همین  از  یکی  تومن.  میلیارد  ده  چند 
عزیزان می گفت من خودم بچه  ی تهران 
هستم و به خاطر دستور دین و احساس 
وظیفه رفتم در روستا و حاال بچه  ی من 
کسی می تواند  روستایی شده  است. چه 
می کشد؛  زجری  چه  که  بفهمد  را  اینها 
هم  تومان  میلیون  یک  ماهی  حاال 

کند. دریافت 

چطور  اینها  سنتی  سیستم  در    
تأمین می شدند؟

  اصاًل نبوده است. همین روستاهایی 
آن ها  در  مستقر  طلبه های  اآلن  که 

گاهی ماه ها روحانی نداشتند. هستند، 
گر  اآلن به طلبه تغذیه بدهیم یا ندهیم؟ ا
تغذیه ندهیم باید خودشان در حجره ها 
که هزینه دارد و زمان بر  کنند  غذا درست 
ک  خطرنا است  ممکن  حتی  و  است 
باشد. هر غذایی حدود هفت هزار تومان 
از طلبه می توانیم هزار  تمام می شود. ما 
و پانصد یا دو هزار تومان  بگیریم؛ همین 
هفته  ایام  و  طلبه ها  تعداد  در  گر  ا مقدار 
زیادی  رقم  یک  سال  در  شود،  ضرب 

می شود.
همین  به  هم  تلفن  و  گاز  و  برق  و  آب 
نداشتند؛  گاز  که  قدیم  مدارس  ترتیب؛ 
نداشتند.  مدارس  از  بسیاری  هم  تلفن 
حد  در  هم  آن  برق؛  یک  و  بود  آب  یک 
عمدتًا  مدارس  اآلن  اجمالی.  استفاده ی 
نجفی  آقای  مدرسه  ی  در  دارند.  شوفاژ 
داشتیم  کولر  نه  بودم،  بنده  خود  که 
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همراه  به  شوفاژ؛   نه  و 
هم حجره ای یک بخاری و یک پنکه 
متمولین  جزو  ما  تازه  و  بودیم  خریده 
همین  طلبه ها  بعضی  بودیم؛  مدرسه 
روشن  والور  چراغ  یک  و  نداشتند  هم  را 
سینی  در  را  آن  زمستان ها  می کردند؛ 

می گذاشتند تا حجره آتش نگیرد.
ماه  چند  اساتید.  حق التدریس  بحث  یا 
پیش یزد بودیم؛ یکی از اساتید مکاسب 
می گفت من چهار درس می گویم؛ ماهی 
به من برای این چهار درس زیر یک تومان 
آن  به  ما  بکند؟  کار  چه  خب  می دهند. 
ها پول ندهیم؟ عضو هیأت هم بخواهد 
چهارپنج میلیون  ماهی  حداقل  باشد 

تومان می گیرد.
کارمندان  گر  کارمندان هم هست؛ ا بحث 
کسانی  چه  را  اداری  کارهای  نباشند 
انجام بدهند؟پرداختی آنها باید براساس 
قوانین دولت و بیمه باشد. جمع و ضرب 
همه ی اینها می شود یک رقم میلیاردی. 
وضعیت  می دهیم  انجام  را  کف  ما  تازه  
برخی  مثل  می خواستیم  گر  ا است؛  این 
باشیم  داشته  پاش  و  ریخت  دانشگاه ها 
یک  عالی  شورای  اعضای  می شد؟  چه 
مأموریت ها  و  جلسات  با  رابطه  در  ریال 
اینها  متأسفانه  نمی گیرند.  حق الزحمه 
معنای  به  نمی شود؛یعنی  گفته  اصاًل 
است.  افتخاری  کارشان  کلمه  واقعی 
که امکان داشته  برای سفرها ما تا جایی 
مقداری  تا  می رویم  ماشین  با  باشیم 
که بسیار دور  صرفه جویی شود؛ مگر این 

باشد.

اتفاقات  در  آخر؛  نکته ی  به عنوان    
دی ماه بیست و پنج مدرسه ی علمیه 
علیه  نیز  شعارها  در  و  زدند  آسیب  را 
همین  طی  می دادند.  شعار  روحانیت 
گذشته فضای رسانه ای علیه  چند ماه 
به  است.  شده  بدتر  و  بدتر  روحانیت 
چنین  در  که  نیست  خوب  نظرتان 
وضعیتی شورای عالی طی تصمیماتی، 
کارهایی که روی آنها حساسیت  بعضی 
جلوی  مثاًل  کند؟  کم  را  دارد  وجود 
مدتی  برای  حداقل  را  ساخت وسازها 
متوقف  را  همایش ها  بعضی  بگیرد، 
همایش  بنر  چندین  روز  هر  مردم  کند. 
انسانی  علوم  و  دینی  علوم  به  مربوط 
نمی گوییم  می بینند؛  خیابان ها  در  و… 
نتیجه ی علمی ندارند؛  این همایش ها 
کم  اما یک وقتی به ناچار باید به دلیل 
موارد  این  از  عمومی  حساسیت  کردن 

کاسته شود.

  در رابطه با مسأله ی همایش ها ما در 
همایش  داریم؛  همایش  سه چهار  حوزه 
حلی  عالمه  جشنوارٔه  حوزه،  سال  کتاب 
)که الزم است و علمی( و یکی هم نشست 
چند  این  ما  مدارس.  اساتید  موردی 
کرد. متأسفانه  جلسه را نمی شود تعطیل 
آن  روحانیت در  نوعی  به  که  هر اجالسی 

تمام  حوزه  نام  به  باشد  داشته  نقش 
دانشگاه  مثل  کزی  مرا گر  ا می شود. 
مرکز  قرآنی،  علوم  دانشگاه  دین،   اصول 
که از قضا همه در یک  ترجمان وحی و… ـ 
نیازشان  برحسب  ـ  هستند  هم  منطقه 
به پای  را  همه  ساخته اند،  ساختمان 

حوزه می نویسند!
که  دغدغه هایی  این  ما  حال  عین  در 
گفتیم؛  شورا  آقایان  به  را  کردید  اشاره 
دربارٔه  اندیشیده اند.  تدابیری  نیز  آنها 
احیانًا  گر  ا نیز  بودجه  پیرامون  روشنگری 
شورای عالی تصمیم جدی داشته باشد، 

آمادٔه انجام آن هستیم.

درباره ی  رسانه ای  شرارت های   
را  عمومی  افکار  حوزه  بودجه ی 
الزم  است.  داده  قرار  تحت الشعاع 
گر  است که متقاباًل اقدامی انجام شود. ا
اوضاع عادی بود، نیازی به این رفت و 
شرارت   

ً
واقعا وقتی  ولی  نبود؛  برگشت 

اینفوگرافی  یک  است  الزم  می کنند 
این  مثاًل  شود  مشخص  که  بیاید 
است،  بوده  کارمند  تعداد  هزینهٔ   قدر 
و…  اساتید  حق الزحمه ی  مقدار  این 
حق الزحمه  استاد  که  می فهمند  مردم 

می خواهد و یک چیز عادی است.

دریافت  مورد  در  روشنگری  مسأله    
گذار  وا مدیریت  مرکز  به  شورا  را  بودجه  
به  نیز  مدیریت  مرکز  در  است.  کرده 
اجتماعی  سیاسی  دفتر  محترم  مسؤول 
کرده اند و ایشان نیز دو نفر  گذار  حوزه وا
کار را انجام  که این  گذاشته است  دیگر را 

کنند. دهند؛ یعنی آنها باید تهیه 
برای  می گیریم  ما  که  کمکی  از  بخشی 
ح هجرت است؛ آیا ما می توانیم  حقوق طر
شناسی  وظیفه  عزیزان  تمام  بگوییم 
به  برگردند؟  اند  رفته  روستاها  توی  که 
تمام  شما  با  قراردادمان  بگوییم  آنها 
می کنند؟  کار  چه  روستایی ها  اما  شد؟ 
روحانی  ما  می گویند  و  می افتند  راه  همه 
این  در  وظیفه ای  حوزه  آیا  می خواهیم. 
راستا ندارد و آیا دولت اسالمی وظیفه ای 

در این حوزه ندارند؟
هستند  فهیمی  افراد  ما  جامعه  و  مردم 
و  مدارس  ساز  و  ساخت  در  خودشان  و 
دارند  همکاری  ها  هزینه  از  بخشی  اداره 
نیست  مقداری  به  آنان  های  کمک  ولی 
حوزه  دولت  های  کمک  بدون  بتوان  که 

کرد. امروز را اداره 
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با  مسلمانان  پیش  سال  صد   
رویکرد  آشنا شدند. سه  دنیای جدید  
میان  در  بعدها  و  مسلمانان  میان  در 
شیعیان دیده شد؛ برخی از آنان جانب 
گرفتند؛ یک بخش جانب سنت  تجدد را 
کردند بین این  گرفتند و بخشی سعی  را 
سال  صد  در  کنند.  برقرار  سازشی  دو 
و  بین سنت  برقراری نسبت  گذشته در 
هستیم.  مواجه  چالش هایی  با  تجدد 
ارائه  از حوزه علمیه نجف  که  تصویری 
جانب  آن ها  می دهد  نشان  می شود 
دنیای  نجف  حوزه  گرفته اند.  را  سنت 
نوع  چه  و  می بیند  چطور  را  جدید 
جهان  در  مسلمانان  برای  را  زندگی ای 

امروز ترسیم می کند؟

نجف  حوزه  از  نمایندگی  به  من   
یک  خود  این  نمی کنم.  صحبت 

مسئولیت است. باید با آقایان و مسئولین 
هر  من  چون  کنید؛  صحبت  مربوطه 
فقط  من  است.  شخصی  نظر  بگویم  چه 
که در  عنوان یکی از اساتید نجف را دارم 
کرده ام  حدود ده سال در آن مرکز تدریس 
و امسال وارد سال یازدهم شده ام. بحث 
بر سر ثابت و متغیر است. هرچند زیست 
انسان شرایط متغیری دارد، ولی شرایط 
نیازهای  است؛  نکرده  تغییر  آن  ثابت 
روحی و نیازهای بدنی انسان تغییر نکرده 
مسائل  از  بسیاری  جنگ  به  غرب  است. 
پاشیده شدن خانواده  از هم  و  آمد  دینی 
شد.  سبب  را  جنسی  لذت های  آزادی  و 
در نتیجه ی برخی از سیاست های غرب، 
نسل پیر یک مشکل بزرگ و جدی است 
که تمدن غرب را تهدید می کند. چین با 
دارد  را  جهان  جمعیت  بزرگ ترین  این که 
مشکل  این  با  مواجهه  نگران  امروز  از 

است و اجازه تولد دو فرزند را به خانواده 
ها داده اند. فطرت ما مسائل ثابتی دارد. 
کره زمین مسائل ثابتی دارد. بشر مسائل 
رها  و  گستاخانه  نمی توان  دارد.  ثابتی 

کنترل، منظم بود. بود. باید در 
غده هایی  کالهبرداری  و  ربا  پول شویی، 
آن ها  مورد  در  سال ها  من  که  هستند 
برخی  و  بانک ها  برخی  کرده ام.  تحقیق 
تشریعات  هستند.  آن  گرفتار  دولت ها 
اعتراف  مورد  امروز  اسالم  در  خاتم االنبیا 
بزرگ ترین  از  یکی  است.  بسیاری 
که یک  تئوریسین های اقتصادی انگلیس 
تشریعات  گر  ا گفته  هست  هم  کشیش 
خاتم االنبیا را نگیریم این بحران اقتصادی 
نخواهد  کنترل  قابل  اقتصادی  تزلزل  و 
ح  مطر سؤالی  علمیه  حوزه های  در  بود. 
که چرا پیامبر زکات مالی را فقط در  است 
ذهب و فضه قرار داده و تعمیم نفرموده 

در عراق نظر 
علمای نجف 
حکمفرما نیست؛ 
یک همزیستی 
میان اقوام 
و مذاهب در 
جریان است

آیت اهلل شیخ محمد سند بحرانی

کالمی و تفسیر  کرده است و در حوزه علمیه نجف، فقه و اصول، مباحث  آیت اهلل شیخ محمد سند بحرانی یازده سال است به عراق مهاجرت 
تدریس می کند. او متولد بحرین است و بعد از انقالب اسالمی وارد حوزه علمیه قم شد و چندین سال دروس حوزوی را در همین حوزه 
کرد. آیت اهلل سند بخشی از ایام تابستان را در قم سپری و بعد از نماز مغرب و عشا مباحث اعتقادی-روائی )با محوریت مباحث  تدریس 
رجعت و معراج( را تدریس می کند. تساوی حقوق زن و مرد، حقوق بشر و دموکراسی، خشونت های مذهبی و تکفیر و چالش های زیست 

گذاشتم. مسلمانی در جهان جدید را با او در میان 
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است؟ آیا این قانون گذاری فقط درباره ی 
آن زمان است؟ این سؤاالت حتی توسط 
ح می شود؛ ولی امروز  برخی از بزرگان مطر
یکی از بزرگان اقتصادی غرب این مسأله 
امروز این جریان باعث  ح می کند.  را مطر
سو  یک  است.  غرب  اقتصادی  بحران 
کاغذی  پول  است؛  نقدینگی  در  بازی 
مثل  الکترونیکی  نقدینگی  و  اعتباری  و 
در  نیست؛  نگهداری  قابل  بیت کوین 
دست مافیای پول است و ثبات تعامالت 
بین المللی را به  هم می زند. این موضوع 
گفته بود باید  پرونده مفصلی دارد. ایشان 
به طال و نقره برگشت؛ آن ها ثابت هستند 
در  شوند.  تبهکاری  بازیچه  نمی توانند  و 
قانون گذاری  معجزه  یکم  و  بیست  قرن 

پیامبر را می بینیم.

صحبت  تجدد  مورد  در  وقتی  چرا   
سمت  به  سرعت  به  ذهن  کنیم  می 
بحث هایی  چنین  و  جنسی  ولنگاری 

می رود؟

در  کنم.  منحصر  نمی خواهم  من   
و  دارد  وجود  ثابتی  مسائل  بشر  طبیعت 
در  این که  است.  چرخش  در  که  زیستی 
در  ثابتی  مسائل  هیچ  تغییرات،  مقابل 
حتی  که  است  تفکری  و  ایده  نباشد  کار 
پیرشدن  بحث  ندارد.  را  آن  تحمل  غرب 
مشکل  یک  نسل ها  انقطاع  و  جامعه 
کل  به  را  تمدن  ریشه  و  است  تمدنی 
کرده  ثابت  را  خود  دین  می کند.  خشک 
اندازه  گزاره ها و داده های آن به حق و  و 
روی  احکام  ضابطه ی  و  میزان  است. 
ثابت های  با  منافاتی  این  و  قالب هاست 
که حتی  کرده اند  دینی ندارد. فقها اعالم 
نظر فقها نیز وابسته به علما و متخصصان 
به  باید  همچنین  است.  رشته  هر 
کرد. در حقیقت  موضوعات زیستی دقت 
در هر حیطه به عرف متخصصان مراجعه 

کند. می کند و آن قالب می تواند تغییر 

 مجاری ارتباطی حوزه علمیه نجف 
دانشگاه های  و  اروپاییان  غرب،  با 

بزرگ دنیا چیست؟

کهنی   نجف در ارتباط با جهان تاریخ 

دارد. من هم طلبه قم و هم طلبه نجف 
تعصب  روی  از  را  مسأله  این  و  هستم 
مکرر  درخواست  آن  نمونه ی  نمی گویم. 
این  از  نجف  حوزه  بازدید  برای  االزهر 
دانشگاه است. حتی وهابی های معتدل 
دعوت  نجف  از  بار  چندین  جده  در 
این  در  بفرستد.  نمایندگانی  تا  کرده اند 
که در نجف بودم در طول سال  ده سالی 
به  دنیا  از  مختلفی  کز  مرا از  نمایندگانی 
ارتباط  برای  نجف  حوزه  آمده اند.  نجف 
نیز  این  از  بیش  و  دارد  و  داشته  زمینه 
مسأله  این  می توانم  من  داشت.  خواهد 
چون  بدهم؛  نسبت  نجف  علمای  به  را 
دارند.  اصرار  دنیا  با  ارتباط  بر  می دانم 
باشیم و  باید داد و ستد فرهنگی داشته 
گفت وگو دعوت  دیگران را برای پذیرایی و 

کنیم.

مانند  مسائلی  ایران  فضای  در   
تساوی حقوق زن و مرد، ورود زنان به 
کنسرت یا حجاب  ورزشگاه ها، برگزاری 
چنین  آیا  است.  ح  مطر زنان  اجباری 
است؟  ح  مطر نجف  حوزه  در  مسائلی  
این  با  چگونه  نجف  حوزه  علمای 

کنار آمده اند؟ مسائل در عراق 

نظر  عراق  در  که  داشت  نظر  در  باید   
شیعیان  نیست.  حکمفرما  نجف  علمای 
اما اهل  را دارند؛  حدود 60 درصد قدرت 
آشوری هم  و  ترکمن  و  کرد  اقوام  و  سنت 
ما  نتیجه  در  هستند؛  عضو  پارلمان  در 
فشار  آن ها  بر  خود  احکام  با  نمی توانیم 
کنیم. یک حالت توافقی و همزیستی  وارد 
و  احکام  مسأله ی  در  است.  جریان  در 
نمی دهند.  باری  و  بی بند  بر  اجازه   فتوا، 
وجود  تعیین شده  حدودهای  فتواها  در 
نمی کنند.  پافشاری  دولت  در  ولی  دارد؛ 
ما  کرد.  زندگی  توافقی  به صورت  باید 

نمی خواهیم با تنش جامعه اداره شود.
 

 یکی از مسائل مهم در خاور میانه، 
البته  است؛  مذهبی  خشونت های 
ممکن است زمینه های غیرمذهبی هم 
آن ها  برای  مذهب  اما  باشد؛  داشته 
علمای  بین  در  می کند.  تئوری سازی 

با  همزیستی  درباره  شیعه 
چه  دینی  اقلیت های  و  سنت  اهل 

نگاه هایی وجود دارد؟

 مکتب اهل بیت هرگز به زور و تحمیل 
است.  نپرداخته  دیگران  به  دیدگاه  یک 
ضرورت   بلکه  اتفاق  مورد  نه  نگاه  این 
این  است.  مهم  بسیار  و  شیعه  مذهب 
صورت  به  اهل بیت  مکتب  در  مسأله 
گر  ا جنگ،  در  مثاًل  دارد؛  وجود  ضرورت 
اسیرانی غیرمسلمان داشتید حق ندارید 
بکشید؛  را  ایشان  آن ها  آیین  دلیل  به 
مسأله ی  ندارد.  وجود  حقی  چنین 
مراقبت از اسیران فتوایی نیست؛ بلکه از 
موارد  این مسأله  از  ضروریات است. من 
کرده ام. جنگ در مکتب  زیادی استخراج 
بر  نه  می کند؛  کید  تأ دفاع  بر  بیت  اهل 
را  و دیگران  زورآزمایی  و  توسعه ی قدرت 
ابتدایی  آوردن. جهاد  راه خود  به  زور  به 
که  است  پیش گیرانه  دفاعی  حتی  نیز 
این  همه  است.  مرسوم  دنیا  در  امروزه 
می شود.  تعریف  دفاع  سامانه  در  موارد 
اجازه  و  نیستیم  ظلم پذیر  ما  البته 

کند. کسی به ما ظلم  نمی دهیم 

تشیع  چون  دارند  عقیده  برخی   
اقلیت است در موضع ضعف قرار دارد 
و به همین دلیل برخی از احکام خود را 
مثاًل  می گذارد؛  کنار  کتیکی  تا به صورت 
گر  برده داری در فقه شیعه وجود دارد و ا
داشت  قدرت  شیعه  و  درگرفت  جنگی 
کنون  ا چون  اما  بگیرد؛  برده  می تواند 
را  آموزه هایی  چنین  ندارد،  را  توانش 

ح نمی کند. مطر

  آیا برده داری در سیستم جدید از بین 
شوروی  نماینده  گرفته؟!  شدت  یا  رفته 
کتاب های  بین الملل  بانک  در  سابق 
متعددی در بحث نقدینگی دارد. یکی از 
برده داری است.  او در بحث  نوشته های 
از  شدیدتر  جدید  برده داری  می گوید  او 
برده داری قدیم است. او توضیح می دهد 
نظام  در  متوسط  طبقه  کاری  راندمان 
سرمایه داری به صورتی در چرخش است 
باال  طبقات  به  آن ها  کار  سود  عمده  که 
این  از  نمی تواند  پایین  طبقه  و  می رسد 
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او  برود.  بیرون  چرخه 
برده داری قدیم را با برده داری جدید 
در  را  جدیدی  برده داری  و  مقایسه 
فکر  من  می کند.  ح  مطر نقدینگی  بحث 
مطالعه  مستحق  ایشان  کتاب  می کنم 
ظلم  و  برده داری  مقابل  در  گر  ا است. 
که اسالم این  ایستاده باشیم، می بینیم 
مالکین  و  است  داده  تخفیف  را  حالت 
آن ها،  با  فرعونی  برخورد  به جای  برده ها 
مکتب  دارند.  مسئولیت  قبالشان  در 
اهل بیت برده داری را به مسئولیت داری 
تغییر داد. حضرت امیر برده های بسیاری 
گسیل  جامعه  به  و  کرد  آزاد  و  تربیت 
خود  عصر  دانشمندان  آن ها  داشت. 
در  که  دانشمندانی  همین طور  شدند. 
علیهما  صادق  امام  و  باقر  امام  مکتب 
ابتدا برده بودند  السالم تربیت شدند در 
و  دانشگاه  مکتب  این  شدند.  آزاد  و 
گر در مذاهب دیگر به نام  پرورشگاه بود. ا
گرفت،  کارهایی صورت  فتوحات اسالمی 
بیت  اهل  مکتب  عهده  بر  آن  مسئولیت 
برده داری  بیت  اهل  مکتب  در  نیست. 
مسئولیت  به  شده  دیده  که  قوانینی  با 
مسأله ای  این  شد.  تبدیل  خادمی  و 

اخالقی و تبادل خدمت است.

تکفیر  دیگر،  مهم  مسائل  از  یکی   
چقدر  نجف  حوزه  فضای  است. 
و  تفکر  اساتید  از  یکی  گر  ا است؟  آزاد 
و  طرد  باشد  داشته  متفاوتی  ایده های 

تکفیر می شود؟

واژه  معنی  ولی  کنید؛  تعجب  شاید   
در  تکفیر  با  بیت  اهل  مکتب  در  تکفیر 
مذاهب  سایر  و  مسیحیت  و  یهودیت 
خطادانستن  معنای  به  و  دارد  فرق 
می دهد  معنی  فکری  راهنمایی  است؛ 
مال  به  تجاوز  و  خون  ریختن  به معنی  و 
گفته  عاشورا  زیارت  در  نیست.  شخص 
گفته  بلکه  تشیع!«؛  لمن  »سلم  نشده 
زیارت  در  سالمکم«.  لمن  »سلمن  شده 
همین طور  نیز  زیارت ها  سایر  و  جامعه 
پیامبر در مکه طبق همین  است. روش 
نیز همین  امیر  الگو است. روش حضرت 
را  قدرت  راه  مسالمت آمیزترین  با  و  بود 
را  اپوزیسیون های خود  او  آورد.  به دست 

هرگز به زورآزمایی و جنگ نطلبیده است؛ 
حرف در مقابل حرف و منطق در مقابل 
منطق. این همان منطق اهل بیت است 
آیین  کسی  نمی خواهند  زورآزمایی  با  که 
خود را تغییر دهد. جنگ فقط برای دفاع 
گفت وگو  باب  صورت  این  غیر  در  و  است 

باز است.

دچار  شود  می  تکفیر  فردی  وقتی   
ترور شخصیت نخواهد شد؟

در  هم  آن   شخصیت  ترور  و  تخریب   
مجاز  است،  نظر  اختالف  که  مسأله ای 
ما  که  مذاهب  سایر  در  حتی  نیست. 
آن  مخالف  آن ها  و  داریم  ثابتی  چیزهای 
بر پرخاشگری نداریم. این  را دارند حقی 
بر  بیت  اهل  روش  دارد؛  موازینی  مسأله 
که راه شما  گفت  اخالق استوار است. باید 
خطاست و به چاله ها برمی خورید. تاریخ 
تشیع را ببینید؛ شیعیان  هرگز خونریزی را 
پیامبر  جنگ های  تمام  نکرده اند.  شروع 
این  بوده اند.  دفاعی  علی  حضرت  و 
جنگ ها معروفند و با جنگ های خلفای 
توسعه طلبانه  جنگ های  نیز  و  ثالثه 
تفاوت  بنی عباس  و  بنی امیه  خلفای 

دارند.

نسبت  نجف  حوزه  در  شنیده ایم   
عرفان  و  فلسفه  دروس  که  کسانی  به 
وجود  مثبتی  نگاه  می کنند  تدریس 
به  می توان  فقه  با  تنها  آیا  ندارد. 
پاسخگو  مسلمانان  دغدغه های 
دانش های  به  نباید  شما  نظر  به  بود؟ 
و  کالم  عرفان،  فلسفه،  مثل  دیگری 
از  بخشی  کدام  هر  تا  داد  اجازه  اخالق 

دغدغه ها را پاسخ دهند؟

کل عرفان و فلسفه   عالمه طباطبائی 
گرفته است. امثال مرحوم  خود را از نجف 
کمپانی و سیدحسین بادکوبه ای  قاضی و 
خدا  بوده اند.  نجف  بزرگان  از  همه  و… 
او  را؛  تبریزی  کاظم  میرزا  کند  رحمت 
آقای  گردان  شا از  و  نجف  حوزه  حاصل 
ح  شر خود  چشم  به  ایشان  بود.  خویی 
ابوالحسن دیده  را به خط سید  منظومه 
حوزه  در  ابوالحسن  سید  این که  با  بود؛ 
با فلسفه می جنگید. هم آن زمان  نجف 
از  با فلسفه  آقایان  و هم امروز حساسیت 
که نمی توانیم به فلسفه  این جهت بوده 
حرف های  فلسفه  بنگریم.  وحی  دید  با 
باید  اما  نیست؛  ما  فکر  برای  مقدسی 
دیده  فکری  کاالهای  از  یکی  به عنوان 
فلسفه  که  آن جا  ندارد.  ایراد  این  و  شود 
محل  کند  پیدا  محوریت  و  شود  الگو 
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اشکال آقایان است. فلسفه را دست آورد 
آن  برای  محدودی  افق  و  می دانند  بشر 
نجف  در  امروز  همین  وگرنه  می بینند؛ 
کالم وجود دارد.  درس عرفان و فلسفه و 
کالم  درس  روز  هر  ساله  ده  این  در  من 
است  سال  نه  همچنین  کرده ام.  برگذار 
و  کالم  و  اصول  و  فقه  دارم.  تفسیر  درس 

تفسیر را هر روز تدریس می کنم.
دارد،  جنگ  سر  فلسفه  با  نجف  این که 
به  بی توجهی  از  ناشی  و  اغراق آمیز   کمی  
نجف  حوزه  است.  نجف  واقعی  دیدگاه 
باشد.  یونان  حوزه  مبلغ  نمی تواند 
صادق  امام  عقلی  مبانی  سینه زن  ما 
است.  وحیانی  عرفان  قرآن  هستیم. 
عقلیات  و  عرفان  با  شیعه  حوزه  تبلیغ 
وحی یک چیز است و تبلیغ حوزه شیعه 
چیز  بشر  عرفانی  و  عقلی  فراورده های  با 

دیگری است.

کالن در حوزه های علمیه   دو دید 
دخالت  عدم  یا  دخالت  به  نبست 
یا  دارد:  وجود  سیاست  در  روحانیون 
کاًل در دست روحانیون  قدرت سیاسی 
سیاست  از  کاًل  روحانیت  یا  و  باشد 
رابطه  این  در  شما  نظر  بکشد.  کنار 
چه  سیاسی  بحث های  در  چیست؟ 
حوزه  اساتید  و  علما  برای  جایگاهی 

قائل هستید؟

 دیدگاه مرحوم نائینی را در حکومت 
اسالمی می پسندم؛ یعنی حکومت فردی 
کتاب  در  گر  ا نیست.  من  پسند  مورد 
دقت  نائینی  آقای  اسالمی  حکومت 
نمی توان  شده  گفته  که  می بینید  شود 
گذاشت؛ چون آن ها خبرگان  کنار  فقها را 
همچنین  هستند.  دینی  نخبگان  و 
نمی توان نخبگان و خبرگان سایر علوم را 
کنار  نمی توان  هم  را  ملت  گذاشت.  کنار 
پس  هستند.  خبره  هم  آن ها  گذاشت؛ 
کشور باید بافتی منظومه ای  برای سامان 
کنار  در  حلقه ها  این  و  شود  گرفته  به کار 
هم باشند. این سلسله ارتباطی در شکل 
متحرک  ابزاری  یا…  و  مشروطه  یا  فدرال 

است؛ اما نیاز آن ها به هم ثابت است.

که باید   مشکل وقتی پیش می آید 

آخر  حرف  کسی  چه  شود  مشخص 
بیش تر  نائینی  مرحوم  مدل  بزند.  را 
و  است  اسالمی  قانون گذاری  به  ناظر 
نبود؛  روحانیت  گرفتن  قدرت  به دنبال 

ح می کرد. بحث شورا را مطر

قبول  را  نائینی قدرت فردی   مرحوم 
ندارد. حتی در مورد فقیه هم ضوابطی را 
از  غیر  حکومت  در  می داند.  توازن  باعث 
شود.  برقرار  توازن  از  حالتی  باید  معصوم 
در  است.  شورا  بحث  از  غیر  ایشان  مدل 
ح  مطر کثریت  ا و  اقلیت  مسأله  هم  شورا 
می شود. دید شیعه درباره شورا به بانک 
دیگر،  طرف  دید  و  است  شبیه  اطالعات 
کثریت بر اقلیت است. مرحوم  کمیت ا حا
به  نمی دهد؛  ارائه  دیدی  چنین  نائینی 
مجموعه ای  و  جمعیتی  سیستم،  او   نظر 
باشید.  تک رو  نمی توانید  شما  و  است 
معصوم  گرچه  ا نائینی  مرحوم  تعبیر  به 
هم  جایگزین  گر  ا ولی  ندارد،  جایگزین 
بلکه  باشد؛  تک رو  نباید  بگیریم،  درنظر 
نیاز  مجموعه ای  شخصیت  یک  به 
بیش تر  دارد؛  فرق  شورا  با  این  و  است 
قانون،  است.  شبیه  فدرال  بحث  به 
فدرال  حقوق  مباحث  و  سیاست گذاری 
انتخابات فرق  با  با شورا متفاوت است و 
دارد. ایشان به نکته دیگری اشاره دارند. 
وجود  بشر  دید  در  مدرن  دولت  الگوی 
و  پارلمانی  انتخابات  با  بشر  قباًل  دارد. 
می کرد؛  کار  قوا(  )تفکیک  سه گانه  قوای 
بشری  جوامع  در  سیستمی  تازگی  به  اما 
کز آماری،  که همان مرا کرده  وسعت پیدا 
هستند.  مشورتی  و  پژوهشی  داده ای، 
این مسأله به بانک معلومات اشاره دارد 
کثریتی نیست. این دید شیعه نسبت  و ا
برای  گاهی  آ و  باز  افق  است؛  شورا  به 
از  باید  قضائیه  قوه  برنامه  یعنی  داده ها؛ 
علم  همان  این  و  بیاید  پژوهشی  کز  مرا
ایده آل است.  ایده ای  جمعی است. این 
مشارکت ملت بسیار ایده آلی است. دیگر 
کثریت و اقلیت نیست. این داروی  بحث ا
دموکراسی  است.  تجربی  عقل  و  علم 
اقلیت است؛ ولی این  بر  کثریت  ا پیروزی 
ندارد؛  کاری  اقلیت  و  کثریت  ا به  مدل 
عقل  و  علم گرایی  واقعیت گرایی،  بلکه 
تجربی گرایی است. برخی از سیستم های 

مدل  این  اجرای  ادعای  غربی 
یک  یا  پارلمان  نماینده  یک  دارند.  را 

وزیر نمی تواند علم تمام الیه های جامعه 
کز علمی باید اطالعات و  را بداند. این مرا
گر طبق این مدل  نقشه راه ارائه بدهند. ا
جریان  علم  کمیت  حا شود  قانون گذاری 
حقیقی  مشارکت  این  و  یافت  خواهد 
الگویی  است؛  کمیت  حا در  جمعیت 

بسیار ایده آل.

شیعه  مشورتی  مدل  مورد  در   
توضیح بدهید.

الهیه  کتاب امامت   من در جلد اول 
در  مشورت  پرداخته ام.  مطلب  این  به 
صورت  این  به  بیت  اهل  سنت  و  قرآن 
و  شود  پیروز  کثریت  ا نظر  که  نیست 
معنای  این  شوند.  گرفته  نادیده  اقلیت 
به   70 حقوق  که  نکته  این  نیست.  شورا 
درستی  مسأله ی  باشد  متعادل  باید   30
است.  شورا  مفهوم  از  غیر  این  اما  است؛ 
نباید در علم و عقل تک رو بود. افق باید 
باز باشد. باید با داده های علمی دیگران 

کرد.  داد و ستد 

که روی آن جدال  از مباحثی   یکی 
وجود دارد، علوم اسالمی و غیر اسالمی 
که  شدم  متوجه  شما  نگاه  از  است. 
کشف حقیقت است تفاوتی  علم چون 
آیا  شود.  کشف  مکان  کدام  در  ندارد 
غیر  و  اسالمی  انسانی  علوم  بین  شما 

اسالمی تفاوت می گذارید؟

روانشناسی  مختلف  رشته های  مثاًل   
در شرق و غرب دنیا سابقه طوالنی دارند؛ 
که  گفته است از آن بخش هایی  کسی  چه 
با ثابت های دینی و فرهنگی ما ناهنجاری 
آن ها  داده های  نشود؟  استفاده  ندارند، 
ما  دینی  ایده های  ساحت  به  کم کم 
به  گونه ای  آن ها  البته  می شود.  نزدیک 
چه  هر  بشری  عقل  کرده اند.  تجربه  بازتر 
توسعه پیدا می کند بیش تر از دین قرائت 
دین  ندارد.  ایرادی  مسأله  این  می گیرد. 
بحث تعقل را نمی بندد؛ ولی وحی راهنما 
و معلم باالست. عقل شما باید باال بیاید 

تا داده های دینی را تشخیص بدهد.
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گلیو با بیان  رابرت 
این که مؤسسه 
آیت اهلل مصباح 

یزدی در خیابان 
بلوار امین قم 

واقع شده است، 
می افزاید: آیت اهلل 

مصباح یزدی 
در حال حاضر 

محافظه کارترین 
روحانی در 

حوزه ی شهر 
قم شناخته 

می شود و بر این 
که  عقیده است 
ما به انتخابات 

نیاز نداریم و 
او از طرفداران 

بسیار سرسخت 
کم  نظام حا

ایران محسوب 
می شود.

استاد   ،)Robert Gleave( گلیو  رابرت 
مطالعات عربی و مدیر مرکز اسالم شناسی 
در  انگلستان،  کستر  ا دانشگاه 
دانشکده ی  در  خود،  دکترای  دوره ی 
به  منچستر،  دانشگاه  خاورمیانه ی 
اخباری ها  و  اصولی ها  آرای  بررسی 

پرداخته است.
او که مدتی مدیر اجرایی انجمن مطالعات 
روزها  این  بوده،  نیز  بریتانیا  خاورمیانه 
انگلستان،  کستر  ا اسالم شناسی  مرکز  در 
منظمی  آموزشی  کارگاه های  و  سمینارها 
با  مرتبط  موضوعات  مطالعه  جهت  را 
عالیق  می کند.  سازماندهی  اسالم، 
عالقه ی  مورد  پژوهشی  زمینه های  و 
که  آن طور  غربی،  اسالم شناس  این 
مقاالت  نوشته ها،  از  و  می گوید  خودش 

نظریه ی  برمی آید،  سخنرانی هایش  و 
نیز  و  تفکر شیعیان  تاریخ  حقوقی اسالم، 

نهادهای حقوقی شیعیان است.
رابرت  دکتر  کتاب  که  بود   1378 سال  در 
با عنوان »تاریخ مکتب اخباری« در  گلیو 
کتاب  جهانی  جایزه  دوره  شانزدهمین 
سال ایران برنده بخش مطالعات اسالمی 
البته این  و  تاریخ و حدیث شد  در رشته 
شده  منتشر  هم  ایران  در  اخیرًا  کتاب، 

است.
 18 روز  در  گلیو  رابرت  هم چنین 
در  »اسالم  همایش  در  بهمن1396، 
که  چالش ها«  و  چشم اندازها  اروپا؛ 
و  قم  خمینی  امام  عالی  مدرسه ی  در 
العالمیه  جامعةالمصطفی  همت  به 
حضور  شد،  برگزار  الحکمه  مؤسسه  و 

ارائه ی  و  سخنرانی  فرصت  و  یافت 
از  بخشی  کرد.  پیدا  هم  را  نقطه نظراتش 
سخنان او در این همایش در مورد خطر 
مسلمانان  میان  در  افراط  گرایی  گسترش 
گفته  همایش  این  در  گلیو  بود.  بریتانیا 
قانون  دیدگاه  از  افراط گرایی  تعریف  بود: 
بریتانیا  دولت  و  است  نامناسب  انگلیس 
اختیار  افراط گرایی،  از  برداشت  این  با 
افرادی می دهد  به  زیادی  و قدرت  عمل 
به  بیان  آزادی  سرکوب  جز  هدفی  که 

بهانه های مختلف ندارند.
بر اساس فیلمی که کتابخانه ملی اسرائیل 
اورشلیم  و  »قم  مجموعه ی  سری  از 
در  ایران«  در  معاصر  فکری  تورهای   –
کرده، رابرت  سال2011، در یوتیوب منتشر 
کز  گلیو با شرکت در سمیناری در یکی از مرا

کز و  گلیو از برخی مرا توصیف رابرت 
کز  شخصیت های حوزوی قم؛ در یکی از مرا

پژوهشی اسرائیل
مصطفی صالحی
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شفاهی  گزارش  در  اسرائیل،  پژوهشی 
حوزه ی  مدیریت  مرکز  از  آن چه  کوتاهی، 
کز  علمیه، برخی مراجع تقلید و علما، مرا
پژوهشی حوزوی ـ هم چون جامعةالزهرا، 
ـ  خمینی  امام  مؤسسه  مفید،  دانشگاه 
در  اسرائیلی  اندیشمندان  با  را  می داند 
او در حین  میان می گذارد. جالب این که 
گزارش در این سمینار، دقت قابل  ارائه ی 
و  افراد  خیابان ها،  نام  بیان  در  توجهی 

مکان های مختلف شهر قم دارد.
این  در  گزارشش  ارائه ی  ابتدای  در  او 
جامعةالزهرا  ساختار  مورد  در  سمینار، 
در   1970 دهه  در  جامعه الزهرا  می گوید: 
کز همانند آن به  ایران تأسیس شده و مرا
طور شگفت انگیزی در این کشور گسترش 
کز، به تربیت و آموزش  یافته و در این مرا
بانوان مجتهد و محقق پرداخته می شود 
تحصیل  کز  مرا این  در  کسانی که  کثر  ا و 
با  و  می پردازند  تبلیغ  امر  به  می کنند، 
و مجامعی  حضور در مکان های مختلف 
را  شیعه  پیام های  می دهند،  تشکیل  که 

گسترش می دهند.
مفید  دانشگاه  به  گلیو  رابرت  سپس 
اشاره می کند و می گوید: این مرکز علمی، 
که  است  نیمه حوزوی  و  نیمه دانشگاهی 
اردبیلی  موسوی  آیت اهلل العظمی  توسط 
جمهوری  قضائی  سیستم  اسبق  رئیس  ـ 
جذب  از  پس  و  شد  نهاده  بنا  ـ  اسالمی 
برنامه های  تحت  را  آن ها  حوزویان، 
ایشان  به  و  می دهد  قرار  دانشگاه  درسی 
در  و  داده  دانشگاهی  آموزش های 
غ التحصیالن خود، مدارک  نهایت، به فار
لیسانس، فوق لیسانس و دکترا می دهد. 
سامانه ی  می افزاید:  ادامه  در  گلیو 
و  جالب  بسیار  دانشگاه  این  کارکردی 
در  که  کسانی  زیرا  است؛  جدید  نسبتًا 
تحصیالت  باید  می خوانند  درس  آن جا 
حوزوی خود را نیز ادامه دهند و در واقع 
علوم سنتی حوزوی را با علوم دانشگاهی 

درمی آمیزند.
این که  بیان  با  ادامه  در  گلیو  رابرت 
مؤسسه آیت اهلل مصباح یزدی در خیابان 
بلوار امین قم واقع شده است، می افزاید: 
حاضر  حال  در  یزدی  مصباح  آیت اهلل 
حوزه ی  در  روحانی  محافظه کارترین 

شهر قم شناخته می شود و بر این عقیده 
او  و  نداریم  نیاز  انتخابات  به  ما  که  است 
کم  از طرفداران بسیار سرسخت نظام حا

ایران محسوب می شود.
وی سپس به برداشت خود از اندیشه های 
و  می پردازد  خراسانی  وحید  آیت اهلل 
می گوید ایشان، یکی از بزرگ ترین پیروان 
علمای  مهم ترین  از  یکی  و  نجف  مکتب 
کاماًل  او  مشی  البته  که  است  اصول  علم 
یزدی  مصباح  آیت اهلل  اندیشه های  با 
که  است  عقیده  این  بر  و  است  متفاوت 
کنند  روحانیون نباید در سیاست مداخله 
که علوم  و وظیفه ی روحانیون این است 
دین اسالم و مکتب تشیع را فهمیده و به 
به  را  اسالم  شریعت  و  بروند  مردم  میان 

آن ها برسانند.
به عنوان  را  صانعی  آیت اهلل  او  ادامه  در 
گفت:  کرد و  یک روحانی نواندیش معرفی 
که  است  افرادی  جمله  از  صانعی  آقای 
اجتماعِی  جنبش های  از  حمایت  ضمن 
معتقد  گذشته،  سال  در  تغییر  خواهان 
و  اسالم  دین  هم گامی  و  یگانگی  به 

دموکراسی است.
اهمیت  ح  طر بهانه ی  به  او  سپس 
و  بروجردی  آیت اهلل العظمی  کتابخانه ی 

مدیریت  مرکز  با  آن  هم جواری 
آیت اهلل العظمی  برتر  جایگاه  به  حوزه، 

روحانی  این  گفت:  و  پرداخت  بروجردی 
کرده  ح، در سال 1961 میالدی فوت  مطر
گرچه عالمی سیاسی نبوده است،  است و 
که در رابطه ای بسیار  ولی شخصیتی بوده 
خوب با شاه قرار داشته و به همین دلیل 
دولت  از  مستقل  را  قم  بود  توانسته  هم 

کند. ح  کم، مطر حا
گلیو با اشاره به موقعیت  در نهایت، رابرت 
جغرافیایی فیضیه و همسایگی آن با حرم 
گفت: مرکز مدیریت حوزه علمیه ی  مطهر 
که پس از اصالحاتی در سازمان حوزه  قم 
پدید آمده است، عهده دار صدور »اجازه« 
برای روحانیون است و سیستم اجازه، در 
که  واقع مجوزی است برای اساتید حوزه 
برایشان  ایشان،  از  آزمون  گرفتن  از  پس 
صادر می شود تا با آن بتوانند به تدریس 
به  روایات  بیان  نیز  و  طالب  به  متون، 
گفت:  پایان  در  او  بپردازند.  مخاطین 
از  پس  قم،  علمیه  حوزه  مدیریت  مرکز 
آزمون هایی، نسبت به صدور مجوز  اخذ 

تلبس نیز اقدام می کند.
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یکی از موانعی 
که در راستای 

گفت وگوی 
بین االدیانی 

سازنده، ایجاد 
مشکل می کند، 

حرکت های 
تبشیری ای 

که از سوی  است 
مسیحیت در مصر 

انجام می شود. 
که در  وقتی 

اسکندریه بودم 
مؤسسه های 

عظیم مسیحی 
به دنبال تبشیر 

بودند.

دانشگاه االزهر با سابقه ی هزار ساله اش، 
جهان  دانشگاه  مهم ترین  و  قدیمی ترین 
اسالم است و همیشه هم درحال توسعه 
مستمر بوده و در آن، مهم ترین رشته های 
به  تبدیل  اخیر،  سال  ده  طی  علمی 
دانشکده شده اند و 27 استان مصر – در 
یا دانشگاه- تحت پوشش  قالب مدرسه 
االزهر است. االزهر، تا به حال یک میلیون 
کنون  ا و  است  داشته  غ التحصیل  فار نفر 
تمام رشته های جدید و قدیم را پوشش 
می دهد؛ از رشته های مهندسی و پزشکی 
این  سیاست های  از  دینی.  و  انسانی  تا 
اسالمی  مذاهب  به  اهتمام   نیز  دانشگاه 
حتی  و  است  جعفری  مذهب  ازجمله  و 
در  صادق  امام  فقه  فقهی،  مباحث  ذیل 

آن تدریس می شود. علمای االزهر نسبت 
مقایسه ای  و  تطبیقی  بحث های  به 
درجهان  و  هستند  پیش گام  و  پیش قدم 
اهل سنت بیش ترین تحقیقات تطبیقی 

مقایسه ای بین مذاهب را دارند.
و  ادیان  پیروان  بین  آیا  این که  مورد  در 
پرداخت  گفت وگو  به  می توان  مذاهب 
سیره ی  به  نمونه  عنوان  به  می خواهم 
کنم؛  اشاره  ادیان  گفت وگوی  در  پیامبر 
مقوله  می کرد  سعی  پیامبر  نظرم  به 
کند و  گفت وگوی بین االدیانی را مدیریت 
که از ادیان دیگر بودند  به بحث با افرادی 
تشریفات  بدون  می آمدند،  پیامبر  نزد  و 
می پرداخت  گفت وگو  به  سخت گیرانه ای 
مناطق  میان  نیز  هیئت هایی  البته  و 

می شنید  را  شبهات  و  می فرستاد  آنان 
سعی  صدر  سعه ی  با  می داد.  پاسخ  و 
گاه از پیامبر  که  می کرد ذهنیت منفی ای 
برخی  پیروان  و  از جوامع  برخی  میان  در 
کند و از پیروان  ادیان وجود داشته را رفع 
و عالقه مندان خود نیز درخواست می کرد 
کنند.  گفت وگو  دیگر  ادیان  و  افراد  با  که 
گفت وگوی بین االدیان  عالقه ی پیامبر به 
قرآن  قوت  و  منطق  عالمت  می توان  را 
همین  با  هم  اسالم  دانست.  پیامبر  و 
دیگر  ادیان  از  بین االدیانی  گفت وگوی 
انجام داد و فضا و  تئوریک  بازسازی  یک 
به وسیله  را،  تحریف شده  ادیان  محتوای 
اصالح  مشترک  زمینه ی  ایجاد  و  ساخت 

می کرد.

غ التحصیل شده است و بعد از چهار سال تحصیل درقاهره به اسکندریه  عبدالسالم محمد در سال 1976 از دانشکده اصول دین قاهره فار
کارهای علمی و دانشگاهی پرداخته و از خطبای  - پایگاه اصلی تولید دانش مصر- بازگشته و سپس از طرف االزهر چهار سال در امارات به 
توانمند این دانشگاه است. او روز 23 فروردین 97 در دانشگاه ادیان ذیل موضوع »بررسی وضعیت مطالعات ادیان در االزهر« به ارائه ی 

که از سوی ایشان در این نشست ارائه شد را می خوانید. نقطه نظرات خود پرداخت. در ادامه مهم ترین نکاتی 

امروز جدی ترین دشمنان اسالم، بی دین ها 
هستند؛ نه مسیحی ها و یهودی ها

شیخ عبدالسالم محمد استاد دانشگاه االزهر
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صادقانه باید 
که به  بگویم 

خاطر تبلیغات 
مسوم، وقتی وارد 
ایران شدم، فکر 
می کردم باید با 

قرآنی غیر از قرآن 
سایر مسلمانان 
در دست مردم 

ایران مواجه شوم 
و زمانی خیالم 
که  راحت شد 

قرآن خودم را با 
قرآن های شما 
کردم!  مقایسه 
درباره حوادث 
سیاسی ایران 

نیز وضعیت 
همین طور 

مسموم است؛ 
مثاًل در جریان 

ناآرامی های اخیر 
ایران، از شبکه ی 
که  العربیه شنیدم 
مقام معظم رهبری 

ج  از ایران خار
شده اند و در راه 

آلمان هستند!

مسلمانان  از  و  پیامبر  از  قرآنی  آیات 
دیگر  مختلف  ادیان  با  که  می خواهد 
قرآنی  مطالبه ی  یک  این  و  بنشینند 
کلمه  است: »قل یا اهل الکتاب تعالو الی 
سمت  به  آیه  این  بینکم«؛  و  بیننا  سوآء 
کشش دارد  اثبات منطق تعامل و ارتباط 
و  تحدی  آیه ی  و  است  وحدت آفرین  و 

چالش نیست.
می تواند  معجزه  مقوله ی  به نظرم 
قرار  بین االدیانی  گفت وگوی  موضوع 
تعریف  مسیحیت  در  که  معجزه ای  گیرد. 
داریم  درقرآن  که  معجزه ای  با  می شود، 
تفاوت  مهم ترین  دارد.  اساسی  تفاوت 
که معجزه در مسحیت، نسبت  این است 
ذاتی داده می شود برای صاحب معجزه؛ 
مأذون  معجزه  اسالم،  در  صورتی که  در 
از  بیرون  حقیقت  یک  اثبات  برای  است 
واقع می خواهد  در  و  شخصیت معجزه گر 
و  وجود  صدق  و  رسالتش  صدق  برای 
قدرت خدا، از معجزه بهره بگیرد. به بیان 
دیگر، معجزه برای اعجاز انسان ها نسبت 
در  انسان ها  اعجاز  نه  خداست؛  فعل  به 
است.  آورده  را  معجزه  که  کسی  مقابل 
نقطه ی  اعجاز  مبحث  نظرم  به  لذا 
گفت وگوی  برای  است  خوبی  شروع 
قرآنی  و  اسالمی  فضای  بین االدیانی. 
و  است  غنی  بین االدیانی  بحث های  در 

ح بسیاری را دارد. مسائل قابل طر
گفت وگوی  که در راستای  یکی از موانعی 
مشکل  ایجاد  سازنده،  بین االدیانی 
است  تبشیری ای  حرکت های  می کند، 
انجام  مصر  در  مسیحیت  سوی  از  که 
بودم  اسکندریه  در  که  وقتی  می شود. 
به دنبال  مسیحی  عظیم  مؤسسه های 
تبشیر بودند. شما تا وضعیت قبطی های 
ده میلیون  ندانید  تا  و  نشناسید  را  مصر 
قبطی در مصر هستند و یا حتی تا تفاوت 
لبنانی  مسیحی  مثاًل  با  را  مصری  قبطی 
متوجه  را  ایشان  حرف های  ندانید، 
فرهنگ  و  اقباط  و  مصر  باید  نمی شوید. 
را  اقباط  موهن  و  ک  خطرنا و  قبیح 
را متوجه بشوید. در  این بحث  تا  بدانید 

متأسفانه  اقباطش،  و  مسیحیت  مصر، 
گر  ا دارند.  غیراخالقی  درگیری  یک 
متوجه  ببینید،  را  اقباط  تلویزیون های 
یک  پیامبر  به  اهانت کردن  که  می شوید 
آن هاست.  بین  عادی  بسیار  مسأله 
گاهی  که  هم  خشونت هایی  از  بخشی 
می شود،  انجام  مصر  قبطی های  علیه 
به خاطر همین رفتار اقباط و فحاشی ها و 
به پیامبر و دین اسالم  اهانت های آن ها 
است. آن ها تبلیغات زیادی هم دارند و از 
تالش هایشان،  و  تبلیغات  همین  رهگذر 
مسیحی  را  خانم  یک  بودند  شده  موفق 
که بنده، چهار جلسه با این خانم  کنند؛ 
گفت وگو  و  صحبت  بود،  هم  دانشجو  که 
کردم و او را از مسیحیت بازگرداندم. یک 
فی  المقدس  »الکتاب  به نام  هم  کتاب 
که یک  کتابی  المیزان« نگاشته ام در نقد 
کتاب  که  کند  اثبات  تا  نوشته  مسیحی 
مقدس، تحریف نشده است و برای اثبات 
کرده بهره ببرد و  حرفش هم از قرآن سعی 
برای رسیدن به این هدف، تحریف هایی 
کرده است؛ مثاًل در آیاتی از  را در آیات قرآن 
که درباره ی معجزات حضرت عیسی  قرآن 
راحذف  اهلل«  »بإذن  کلمه ی  هستند، 
به  به گونه ای  این که  بدون  است؛  کرده 
را  آیه  از  کلماتی  که  دهد  اطالع  مخاطب 
می کرد  سعی  کار  این  با  و  است  برداشته 
کند  القا  خود  بی اطالع  مخاطب  به  که 
مقدس  کتاب  جمالت  هم  قرآن  که 
حضرت  الوهیت  بر  مبنی  را  مسیحیان 
عیسی می پذیرد! در حالی که قطعًا اسالم 
گواه بر الوهیت مسیح نیست. بعد  و قرآن، 
کتاب  این  علیه  کتابم  در  بنده  این که  از 
به  کتاب،  آن  نویسنده  کردم،  گری  افشا
اسکندریه آمد و با هم به بحث پرداختیم 
که  که شیوه ای  و در نهایت هم پذیرفت 
برای اثبات حرف غیر صحیحش داشته، 

غلط و غیر اخالقی بوده است.
همان طور که می دانید، مسیحیت دو رکن 
اساسی دارد: تثلیث و قیام مسیح. بنده 
که  کردم  کتاب مقدس را پیدا  نسخه ای از 
برای سال 1952 است و 32 نفر از علمای 

مسیحت پژوهان  و  مسیحیت 
منتشر  و  چاپ  را  نسخه  این  بزرگ، 

و  تثلیث  با  مرتبط  ارکان  آن،  در  و  کردند 
پاورقی  و  حاشیه  به  را  صلیب کشیدن  به 
در  دیدیم  ما  می گویند  32نفر  آن  بردند. 
مورد  عبارت ها  این  اصلی  های  نسخه 
به همین دلیل عبارت ها  و  تأیید نیست 
را به حاشیه بردند. ایشان می گویند من 
گفتم  دیدم  را  مصر  در  اقباط  پاپ  وقتی 
شما خودتان در مواردی مانند این متن 
تحقیق  دانشمند  و  32نخبه  که  مهم 
نکردند،  تأیید  را  عبارات  این  و  کردند 
را  این  موارد تشکیکی  چطور می خواهید 
آیاتی  سپس  بدهید؟  نسبت  ما  قرآن  به 
صلب  و  تثلیث  رد  بر  لت  دال که  گفتند  را 

دارد.
که  رسمی ای  موقعیت  به خاطر  االزهر 
گاه نتوانسته مستقیمًا وارد برخورد  دارد، 
علیه  اخیر  ماه های  در  که  حمالتی  با 
چون  بشود؛  گرفته،  صورت  اسالم گرایان 
مشکالتی  بگیرد،  را  اسالم گراها  طرف  گر  ا
مقابل  طرف  از  هم  گر  ا و  می آید  پیش 
شیخ  لذا  دیگر.  مشکالتی  کند،  حمایت 
رسمی  و  دیپلماتیک  ارتباطات  با  االزهر 
دارد،  آن ها  بزرگان  با  که  مالقات هایی  و 
سعی می کند از دامنه ی مشکالت بکاهد 
و حتی برای رفع اختالفات از بخش های 
مختلف تحقیقاتی دانشگاه و اساتید آن، 
تا  کمک می گیرد  کردن فضا،  آرام تر  برای 
جواب خشونت با خشونت و اهانت داده 
علیه  که  ـ  پطرس  زکریا  علیه  مثاًل  نشود. 
می زند  حرف  اهانت آمیز  پیامبر  و  اسالم 
پاپ  و  شده  شکایت  کلیسا  دستگاه  به  ـ 
خاطر  به  ایشان  ما،  نظر  از  که  گفته  هم 
موقعیتش،  و  جایگاه  از  رفتارهایش، 

مخلوع است.
آن،  در  که  نیست  دنیایی  کنونی  دنیای 
با  را  ادیان  و  بنشیند  میز  پشت  نفر  یک 
برخی  در  کند. ممکن است  مقایسه  هم 
کادمیک اسالمی، دفاع از  محافل علمی آ
االزهر  در  ما  ولی  باشد؛  شأن  کسر  اسالم 
بی طرف نیستیم. در وقاحت و بی شرمی 
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گروه های  از  برخی 
که در همایشی  تبشیری همین بس 
کردند  که در 1954 تشکیل دادند، ادعا 
که  مجهول المؤلف  است  کتابی  قرآن، 
تا  این ها  کنیم!  پیدا  را  آن  باید مؤلف  ما 
کرده اند و نه  همین اآلن نه پیامبر را قبول 
که این  قرآن را و به این نتیجه رسیده اند 
اجتماعی  فضای  و  محیط  تألیف  کتاب، 
چون  نیست؛  العرب  جزیرة  و  عربستان 
این آداب و این اندیشه ها اصاًل شباهتی 
نام  به  ُلجنه ای  لذا  ندارد.  فضا  آن  به 
آن  در  و  دادند  تشکیل  غارحرا  لجنه 
به  توجه  با  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
مطالعات ما، بخشی از قرآن، حاصل تفکر 
یونانی و بخشی هم، روم و مصر و شام و 
است!  بوده  زمان  آن  تمدنی  پایگاه های 
که این  لذا در نهایت باز هم قبول نکردند 

کتاب، آسمانی است.
دشمنان  جدی ترین  امروز،  دنیای  در 

نه  و  هستند  مسیحی ها  نه  اسالم، 
یهودی ها؛ بلکه بی دین ها هستند. قرآن 
با  منطقی  و  عقالنی  مواجهه ی  برای  نیز 
همه ی این افراد، طرقی را پیشنهاد داده 

است.
قوانین،  مصر،  در  این که  به  توجه  با 
به  اسالم  هم  دیگر  سوی  از  و  اسالمی اند 
ادیان  سایر  پیروان  با  منطقی  مدارای 
کرده، ما با مسیحیان و قبطی ها،  تشویق 
در یک ارتباِط اجتماعِی صمیمی، زیست 
دستگاه های  در  نیز  ایشان  و  می کنیم 
همین  و  دارند  پررنگی  حضور  دولتی 
دولت  در  مسیحی  قبطی  وزیر  دو  اآلن 
کثر  ا در  که  هم چنان  دارند؛  وجود  مصر 
که  هم چنان  داشته اند؛  حضور  دولت ها 
در میان فرماندهان مهم ارتش نیز حضور 

دارند.
در  تحصیل کنندگان  شناخت  مورد  در 
از  مصر،  مردم  کلی  به طور  حتی  و  االزهر 

بگویم  باید  آن  علمیه ی  حوزه ی  و  قم 
باید، شناختی  که  که متأسفانه آن چنان 
فضای  تأثیر  تحت  بیش تر  و  ندارد  وجود 
چهره ی  و  است  غیرواقعی  و  مسموم 
و آسیب  و تشیع تخریب شده  ایران  قم، 
به  که  بگویم  باید  صادقانه  است.  دیده 
ایران  وارد  وقتی  مسوم،  تبلیغات  خاطر 
از  غیر  قرآنی  با  باید  می کردم  فکر  شدم، 
مردم  دست  در  مسلمانان  سایر  قرآن 
راحت  خیالم  زمانی  و  شوم  مواجه  ایران 
شما  قرآن های  با  را  خودم  قرآن  که  شد 
سیاسی  حوادث  درباره  کردم!  مقایسه 
مسموم  همین طور  وضعیت  نیز  ایران 
اخیر  ناآرامی های  جریان  در  مثاًل  است؛ 
که مقام  ایران، از شبکه ی العربیه شنیدم 
ج شده اند و در  معظم رهبری از ایران خار
و تخریب  آلمان هستند! حجم دروغ  راه 

علیه ایران، قم و تشیع بسیار زیاد است.
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رهبری  به  اصالح«  سوی  »به  ائتالف 
عراقی،  ماجراجوی  و  ساله   45 روحانی 
کم رونق  انتخابات  در  صدر،  مقتدا  سید 
همراهی  با  شده  موفق  عراق  پارلمانی 
و  احزاب  بقیه  از  بیش تر  کمونیست ها 
این  کند.  جلب  را  مردم  آرای  ائتالف ها 
شناخته  »سائرون«  عنوان  با  که  ائتالف 
کرسی پارلمان  کرسی از 329  می شود 54 
قادر  البته  که  گرفته  اختیار  در  را  عراق 
با  است  بعید  و  نیست  دولت  تشکیل  به 
قانون(  و  نصر  )فتح،  بعدی  ائتالف  سه 
عراق  بعدی  دولت  تشکیل  برای  بتواند 
صدر  اختالفات  که  چرا برسد؛  توافق  به 
عبادی  و  مالکی  نوری  الشعبی،  حشد  با 
به  حکمت  ائتالف  است.  ریشه دار  نیز 
کرسی  که 19  رهبری سید عمار حکیم نیز 
تنهایی  به  نمی تواند  کرده،  تصاحب  را 
یاری  دولت  تشکیل  برای  را  صدر  مقتدا 

از دو سال  که  باید دید مقتدا صدر  کند. 
به  اعتراض  سر  بر  کمونیست ها  با  پیش 
برای  کرده،  ائتالف  عراق  کنونی  دولت 
از  یک  کدام  با  جدید  دولت  تشکیل 
توافق خواهد  به  عراق  گروه های سیاسی 

رسید.
در  صدر  مقتدا  نام  که  است  سال   15
نخستین  از  می شود.  شنیده  عراق 
خبر  گهان  نا که  صدام  سقوط  روزهای 
ـ  خوئی  عبدالمجید  سید  کشته شدن 
فرزند  و  لندن  مقیم  معترض  روحانی 
منتشر  ـ  خوئی  آیت اهلل العظمی  مرحوم 
حرم  صحن  در  فجیعی  طرز  به  که  شد 
پای  از  چاقو  ضربات  با  علی)ع(  حضرت 
درآمده بود، نام مقتدا صدر نیز به عنوان 
سید  شد.  ح  مطر قتل  این  اصلی  متهم 
جوان  روحانی  یک  روزها  آن  که  مقتدا 
سی ساله بود، فرزند روحانی مشهوری به 

که سال 1377  نام سید محمد صدر بود 
پسرش  دو  با  همراه  سالگی   56 سن  در 
مقتدا،  برادرشان  و  پسر  دو  آن  شد.  ترور 
دامادهای شهید آیت اهلل سید محمدباقر 
که سال 1359 در زندان رژیم  صدر بودند 
بنت الهدی  خواهرش  همراه  به  صدام 

صدر به شهادت رسیده بود.
گرچه در ابتدای اعالم  سید محمد صدر ا
شمسی  هفتاد  دهه  اوایل  در  مرجعیت 
به عنوان  او  از  و  بود  صدام  حمایت  مورد 
سیستانی  آیت اهلل العظمی  عراقی  رقیب 
که ایرانی  بود حمایت می شد، اما نزدیکی 
کم کم  صدر  شهید  به  صدر  محمد  سید 
حذف  به  کار  و  داد  تغییر  را  وضعیت 
پسرش  دو  و  صدر  محمد  سید  خونین 

کشید.
اجتماعی  سرمایه  همین  با  مقتدا 
توانست به زودی به یکی از محبوب ترین 

مقتدا؛ نوسان بین بحران و اصالح
علی اشرف فتحی
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مقتدا حداقل در 
برون داد مردمی 

و اجتماعی، 
محبوب ترین 

چهره سیاسی 
عراق است. اما او 
هیچ گاه نتوانسته 

که خود را یک 
روحانی موجه 

مورد تأیید بزرگان 
حوزه نشان دهد. 
نوسان های شدید 

گفتاری  رفتاری و 
او و تندروی هایش 

مانع از نزدیکی 
مجتهدین 

بزرگ نجف به 
او شده است. 
شاید از همین 
که او از  روست 

سرمایه اجتماعی 
مرجعیت قطع 
کرده و به  امید 

سمت آل سعود 
رفته است.

از  پس  عراق  چهره های 
شعارهای  با  او  شود.  بدل  صدام 
ضد اشغالگری و ضد امریکایی توانست 
و  دهد  ارتقا  سرعت  به  را  خود  موقعیت 
حتی خواهان خروج آیت اهلل سیستانی از 
عراق و عدم دخالت او در مسائل سیاسی 

عراق به دلیل ایرانی بودنش شود.
دولت  میان  تنش   1383 سال  تابستان 
نیروهای  با  امریکایی  نیروهای  و  عراق 
اوج  به  مقتدا  به  وابسته  شبه نظامی 
پناه  نجف  حرم  به  آن ها  و  رسید  خود 
امریکایی  نیروهای  و  عراق  ارتش  بردند. 
گر نیروهای مقتدا صدر  که ا کردند  تهدید 
را  را تخلیه نکرده و سالح های خود  حرم 
خواهند  حمله  آن ها  به  ندهند،  تحویل 
که تا پیش از آن،  کرد. آیت اهلل سیستانی 
هدف حمالت مقتدا بود، به دولت عراق 
مقدس  حرم  به  حمله  که  داد  هشدار 
کرد. با وساطت  علوی را تحمل نخواهد 
از  و  یافت  پایان  تنش  سیستانی،  آقای 
جلوگیری  بزرگ  فاجعه  و  خون ریزی  یک 

شد.
مقتدا پس از آن، چرخش ها و نوسان های 
تقابل  از  هرچند  کرد.  تجربه  را  مختلفی 
به  اما  کاست،  سیستانی  آقای  با  خود 
مختلف  سیاسی  نیروهای  با  خود  تقابل 
نیروهای  نام  که  همان طور  داد.  ادامه 

)ارتش  المهدی  جیش  از  او  شبه نظامی 
مهدی( به سرایا السالم )گردان های صلح( 
بلند  را  »اصالح«  پرچم  حاال  و  کرد  تغییر 
سیاسی اش  فعالیت های  میزان  کرده، 
قهر  سیاست  از  گاه  داشت؛  نوسان  نیز 
به  دوباره  کوتاهی  مدت  از  پس  و  می کرد 
می شد  گفته  گاه  بازمی گشت.  سیاست 
دینی  مرجع  به عنوان  می خواهد  که 
شرعی  سؤاالت  به  حتی  و  شود  ح  مطر
سطوح  تا  می آمد  قم  به  و  می داد  پاسخ 
از  پس  اما  کند؛  تکمیل  را  خود  حوزوی 
رهبر  یک  قامت  در  دوباره  کوتاهی  مدت 
معترض سیاسی ظاهر می شد و از دولت 
نماینده  را  خود  زمانی  می کرد؛  انتقاد 
مجتهد  ـ  حائری  کاظم  سید  آیت اهلل 
وقتی  اما  می کرد،  اعالم  ـ  قم  مقیم  عراقی 
این ادعا تکذیب می شد، خود را به عنوان 

یک نیروی مستقل عرضه می کرد.
سیاسی  موفقیت  بزرگ ترین  او  کنون  ا
از  پیش  تا  گر  ا است.  کرده  کسب  را  خود 
از صدام  این، سه نخست وزیر عراق پس 
به عنوان  عبادی(  و  مالکی  )جعفری، 
پدر همسر مقتدا صدر  که  اعضای حزبی 
حمالت  هدف  گاه  بود،  کرده  تأسیس 
کنون  گاه مورد حمایت او بودند، ا مقتدا و 

رقیب سیاسی او شده اند.
اما نسبت مقتدا با حوزه نجف چیست؟ 

در  جایی  کم تر  بروید،  گر  ا مردم  میان  به 
که تصاویر مقتدا روی دیوارها  عراق است 
و مغازه ها و ماشین ها نصب نشده باشد. 
او حداقل در برون داد مردمی و اجتماعی، 
است.  عراق  سیاسی  چهره  محبوب ترین 
یک  را  خود  که  نتوانسته  هیچ گاه  او  اما 
حوزه  بزرگان  تأیید  مورد  موجه  روحانی 
نشان دهد. نوسان های شدید رفتاری و 
گفتاری او و تندروی هایش مانع از نزدیکی 

مجتهدین بزرگ نجف به او شده است.
سرمایه  از  او  که  روست  همین  از  شاید 
به  و  کرده  امید  اجتماعی مرجعیت قطع 
سمت آل سعود رفته است. دیدار اخیر او 
گسترده  مالی  کمک های  و  بن سلمان  با 
که این سید  عربستان به مقتدا نشان داد 
بازی  وارد  قوا  همه  با  جوان،  همچنان 
شده  نیز  بین الملل  سیاست  پیچیده 
این  با  او  که  می رسد  به نظر  بعید  است. 
کرده،  که در سابقه خود ثبت  شتاب هایی 
بتواند حمایت جدی و مستمر مرجعیت 
کسب  نجف و یا سیاستمداران برجسته را 
عراق  آینده  دولت  مقتدا  حضور  با  کند. 
و  جدی تر  بی ثباتی های  و  نوسان ها  نیز 
کرد. عراق پس  بیش تری را تجربه خواهد 
رو  پیش  ابهام تری  پر  روزهای  داعش،  از 

دارد.
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شبکه های  و  گ ها  وبال وبسایت ها،  یعنی  اخالفش  و  اینترنت  ظهور  زمانه ی  در 
کمتر از سی  کرده اند. شاید تا  گویی مبلغان مذهبی رقیبی جدی پیدا  اجتماعی، 
سال قبل، مکان تبلیغ دینی منحصر به منبرهای مساجد و هیئات، و زمان آن 
 همان 

ً
هم محدود به ساعات و روزهایی خاص بود؛ مخاطبین مبلغین نیز معموال

انحصار  در   
ً
تقریبا هم  تبلیغ  عرصه ی  می شدند؛  شامل  را  حضوری  مستمعین 

کار  روحانیون بود. اما امروزه به مدد فضای مجازی می توان در هر زمان و مکانی 
کوتاه آن را به سمع و نظر تعداد زیادی از مخاطبین  کرد و در مدتی بسیار  تبلیغی 
رساند؛ ضمن آنکه هرکسی هم می تواند با هر نگاه و رویکردی و برای رسیدن به هر 
گفت وگو با  کردیم طی  کند. در این رابطه تالش  هدفی در زمینه ی تبلیغ فعالیت 
تعدادی از اساتید و فضال مقوله ی تبلیغ را به لحاظ شکل و محتوا آسیب شناسی 
کنیم.  امکان شناسایی  را در حد  و عوامل و جریان های مخرب و سازنده ی آن 
در  رفیعی  ناصر  والمسلمین  حجت االسالم  و  منفرد  نظری  آیت اهلل  با  گفت وگو 
صحتی  والمسلمین  حجج االسالم  با  گفت وگو  و  گذشته  رمضان  ماه  طلیعه ی 
گفت وگوی   دو 

ً
سردرودی و محمد زمانی در ابتدای محرم الحرام انجام شد؛ طبیعتا

گفت وگوی دوم بیشتر بر مقوله ی عزاداری  اول حال و هوای ماه صیام را دارد و دو 
متمرکز است.
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طیف  به ویژه  ـ  حوزویان  برخی   
نهادهای  به  انتقاد  در  ـ  حوزه  سنتی 
می گویند  تبلیغات  دفتر  مثل  تبلیغی 
که  نهادهایی  توسط  مبلغ  اعزام 
حکومت  به  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
وابسته اند، ضمن این که مخل استقالل 
از نهاد حکومت است،  نهاد روحانیت 
از  روحانیت  فاصله گرفتن  باعث 
سیستم  در  که  چرا می شود؛  هم  مردم 
دعوت  را  مبلغ  خودشان  مردم  سنتی، 
می کردند، میزبانش بودند و… آیا چنین 

انتقادی را وارد می دانید؟

از  تشکر  با  الرحیم؛  بسم اهلل الرحمن   
عموم  با  ارتباط  در  کنم  عرض  باید  شما؛ 

ح  مطر دین  حوزه ی  در  که  مباحثی 
یکدیگر  با  نباید  مدرنیته  و  سنت  است، 
به نزاع بپردازند. در حوزه  های دیگر، این 
کم تر به چشم می خورد. آیا دوش  تعارض 
دارند؟  تعارض  خزینه  با  وان،  یا  حمام 
راستای  در  را  کارشان  دارند  هردو  خیر؛ 
یا  می دهند.  انجام  دارند  که  هدفی  آن 
بلندگو  از  علما  قدیم  در  بفرمایید  فرض 
استفاده  امروز  اما  نمی کردند؛  استفاده 
بگویم  می خواهم  درمجموع  می کنند. 
که به ارکان سنت ضربه  مدرنیته تا جایی 
نزند هیچ اشکالی به آن وارد نیست. بنده 
طب  و  سنتی  طب  مورد  در  را  حرف  این 
نزاع  هم  با  نباید  این ها  دارم.  هم  جدید 
کمک هم بیایند؛ باید  کنند؛ بلکه باید به 
علمی  پیشرفت های  و  گذشته  تجارب  از 

امروز توأمان استفاده شود.
ح  تبلیغ مطر که شما در بحث  اما حرفی 
نادرست؛  و هم  کردید، هم درست است 
بله؛ مردم  که  این جهت  از  درست است 
کنند،  انتخاب  را  مبلغ  باید  خودشان 
و…  کنند  تأمین  را  او  باشند،  میزبانش 
امروز  که  جهت  این  از  است  نادرست   .
گذشته  گسترده تر از  حوزه ی تبلیغ بسیار 
مبلغ،  زیادی  تعداد  به  امروز  ما  است. 
روحانی  سخنران،  کاروان،  روحانی 
داریم. در چنین وضعیتی  نیاز  ارتش و… 
هرچند  نیست؛  مردمی  انتخاب  امکان 
دعوت ها  از  باالیی  بخش  هم  اآلن 
می گیرد.  صورت  هیئت ها  خود  توسط 
دفتر  مثل  نهادهایی  بخش هایی  در  اما 
مردم  چون  کنند؛  ورود  باید  تبلیغات 

گرفتم با یکی دونفر از اساتید برنامه »سمت خدا« درباره ی بحث تبلیغ ـ مخصوصًا تبلیغ در  اشاره: در آخرین روز شعبان المعظم، تصمیم 
کردن  کنم. یکی از آن ها حجت االسالم والمسلمین ناصر رفیعی بود. طبیعتًا در آستانه ی یک ماه تبلیغی، پیدا  گفت وگو  ماه مبارک رمضان ـ 
که به قول یکی از همکاران، آقای رفیعی خیلی هم سخت وقت می دهد. اما به هرحال با استمداد از  کار آسانی نبود؛ به ویژه  یک مبلغ شهیر 
کارش واقع در مدرسه علمیه ی امام خمینی )فلکه ی جهاد ـ قم( انجام دهم.  کوتاه را با وی در دفتر  گفت وگویی  نیروی ارتباطات، توانستم 
کرد. لوح یادبودی را از طرف سایت برایش برده بودم؛ تابلویی منقش به تمثال مرحوم آیت اهلل بروجردی. همان   گرم و بشاش برخورد  بسیار 

کارش خیلی جالب و دلنشین بود؛ یک جور احترام عملی به طرف مقابل. کرد! این  لحظه، تابلو را بر دیوار اتاقش نصب 

رویکرد مبلغین ما قرآنی نیست
حجت االسالم والمسلمین ناصر رفیعی
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بنده تا به حال 
یک بار هم از 

طریق نهادهایی 
مثل دفتر تبلیغات 

دعوت نشدم؛ 
بلکه همیشه 
مردمی بوده؛ 

چون مردم بنده 
را می شناسند و 
ارتباط دارند و 
به همین دلیل 

خودشان دعوت، 
برنامه ریزی و 

تأمین می کنند. 
اما فرض بفرمایید 

در شهرهای 
دورافتاده، 

که نیاز  مساجدی 
به مبلغ دارند 
و دسترسی و 

کافی  شناخت 
هم ندارند، دفتر 
تبلیغات ورود و 

مدیریت می کند. 
همچنین می تواند 

آزمون بگذارد و 
طبق برخی ضوابط 
و معیارها طالب را 
به مناطق مختلف 

کند. اعزام 

تا  بنده  ندارند.  دسترسی  و  شناخت 
نهادها  این  طریق  از  هم  یک بار  به حال 
مردمی  همیشه  بلکه  نشدم؛  دعوت 
و  می شناسند  را  بنده  مردم  چون  بوده؛ 
ارتباط دارند و به همین دلیل خودشان 
دعوت، برنامه ریزی و تأمین می کنند. اما 
دورافتاده،  شهرهای  در  بفرمایید  فرض 
و  دارند  مبلغ  به  نیاز  که  مساجدی 
ندارند،  هم  کافی  شناخت  و  دسترسی 
می کند.  مدیریت  و  ورود  تبلیغات  دفتر 
بگذارد و طبق  آزمون  همچنین می تواند 
به  را  طالب  معیارها  و  ضوابط  برخی 

کند. مناطق مختلف اعزام 

حکومتی شدن  با  منافاتی   
روحانیون ندارد؟

توسط  کار  این  هم  گذشته  در  خیر؛   
رجوع  فرد  می شد؛  انجام  مراجع  دفاتر 
آیت اهلل العظمی  دفتر  ـ  مثاًل  ـ  به  می کرد 
روحانی  پنج  من  می گفت  و  گلپایگانی 
می کردند؛  کمک  هم  آقا  می خواهم. 
کمک می کردند. اآلن هم دفتر  مردم هم 
کمک هزینه می دهد؛ نه همه ی  تبلیغات 
را؛ هنوز هم در بیش تر موارد خود  هزینه 
در  این که  ضمن  می کنند.  کمک  مردم 
مواردی که هیچ گونه امکان کمک مردمی 
چنین  ـ  محرومیت  به دلیل  ـ  ندارد  وجود 
گذشته  نهادهایی ورود پیدا می کنند. در 

کار را می کردند. هم مراجع این 

را  منبر  سنتی  تکنیک  هنوز  آیا   
کاربردی  و  مؤثر  تبلیغ  مقوله ی  در 
ظهور  به  توجه  با  به ویژه  می دانید؟ 
همچون  رقیبی  و  جدید  تکنیک های 

شبکه های اجتماعی.

همچنان  منبر  معتقدم  بنده   
چیزی  هیچ  و  است  بی بدیل  رسانه ی 
نه  سیما؛  و  صدا  نه  نگرفته؛  را  جایش 
مثال  شما  که  چیزهایی  سایر  نه  و  تئاتر 
که هیچ کدام از این  ها  زدید؛ در عین حالی 
خدمت  دیروز  نمی کنیم.  نفی  هم  را 
ایشان  بودم؛  مکارم  آیت اهلل العظمی 
یوسف  سوره ی  هروقت  من  فرمودند 
پیامبر  یوسف  سریال  یاد  می خوانم  را 
و  می افتم  سلحشور  آقای  ساخته ی 
خب  می کنم.  آمرزش  طلب  ایشان  برای 
ببینید؛ این اثِر یک فیلم است در اذهان 
کار  که شاید ده ها منبر نتواند این  مردم؛ 
یا  علی)ع(  امام  سریال  یا  بدهد.  انجام  را 

فیلم،  پس  صورت.  همین  به  هم  مختار 
رسانه هایی  می توانند  و…  شعر  تئاتر، 
جای  هیچ وجه  به  اما  باشند؛  هم سو 
منبر را نمی گیرد. شما در شب 21 رمضان 
برای جمعیت میلیونی حرم امام رضا)ع( 
در  یا  کنید؟  اجرا  می خواهید  چه چیزی 
معصومه)س(؟  فاطمه ی  حضرت  حرم 
ائمه  عزای  )مثل  مناسبتی  شب های  در 
هیئات  و  مساجد  به  افراد  علیهم السالم( 
لذا  بدهند.  گوش  سخنرانی  تا  می آیند 
منبر همچنان بی بدیل است؛ دین مردم 
درس  با  نه  می شود؛  درست  منبرها  با 
کتاب ها و دیگر آثار. چند  ج آقایون یا  خار
پای  یا  می خوانند  کتاب  مردم  درصد 
کالم می نشینند؟ لذا  ج یا درس  درس خار

منبر همچنان طرفدار فراوان هم دارد.
که  اما؛ ما باید منبر را مثل سایر مسائلی 
کرده، پیشرفت بدهیم و آن را به  پیشرفت 
کنیم؛ و این اشکال به ما وارد است.  روز 
مثاًل  هست؛  یادم  خودم  من  گذشته  در 
مسجد  به  محرم  اول  پیش؛  سال  چهل 
سخنرانی های  می رفتیم؛  محله مان 
گوش می کردیم؛ بعضی ضعیف  مختلف را 
بودند و بعضی قوی و… . اما امروز طوری 
گر مستمع به مسجد آمد و دید  که ا شده 
من دارم ضعیف صحبت می کنم، می رود 
می کند  روشن  را  تلویزیون  و  خانه اش  به 
ح  مطر فالن خطیب  سخنرانی  پای  و 
می نشیند. یک خانمی به بنده می گفت 
می شود  تمام  نماز  این که  محض  به  ما 
می  دانیم  چون  می آییم؛  منزل  به   سریع 
صدا و سیما دارد به طور مستقیم از حرم 
سخنرانی  معصومه)س(  حضرت  مطهر 
چرا  می کند.  پخش  را  دیگری  یا  شما 
از  را  دیگری  یا  بنده  سخنرانی  می آید 
تلویزیون ببیند و پای سخنرانی سخنران 
به  چون  نمی نشیند؟  خودشان  مسجد 
که از صدا  زعم خودش این سخنرانی  ای 
است.  قوی تر  می شود  پخش  سیما  و 
تولید  حوزه ی  در  رقابت  مثل  درست 
و  پرمحتوا  کاربردی،  منبرها  گر  ا کاال؛ 
همراه با موضوعات جذاب باشند، قطعًا 
بنده چند شب  مردم استقبال می کنند. 
منبر  کرمان  در  روستایی  یک  در  پیش 
جمعیت  نفر  پنج هزار  باالی  بودم؛  رفته 
خود  جمعیت  حالی که  در  بودند؛  آمده 
از  بود  معلوم  بود!  نفر  هزار  دو  روستا  آن 
روستاهای اطراف هم آمده بودند؛ یعنی 
پس  نبود.  هم  مناسبتی  ایام  نبود؛  شهر 
از رسانه ی منبر برطرف  گر نیاز مخاطب  ا

بشود، از آن استقبال خواهد شد.

سخنرانی  پخش شدن   
را  تلویزیون  از  برجسته  خطبای 

آسیب نمی دانید؟ طبیعی است که وقتی 
یا  حضرتعالی  مثل  شخصی  سخنرانی 
سیما  و  صدا  از  ح  مطر خطبای  دیگر 
به  دیگر  زیادی  عده ی  می شود،  پخش 

مساجد محل خودشان نروند.

چرا ؟  تهدید؛  نه  است؛  فرصت  این   
چون مخاطب از منبری محل خودشان 
مثاًل  ـ  منبر  مانند  منبری  انتظار  هم 
محل  منبری  پس  دارد؛  را  عالی  آقای  ـ  
سطح  به  را  خودش  است  مجبور  هم 
جذاب  به گونه ای  باید  برساند؛  مطلوب 
سیما  منبر  آن  هم طراز  که  کند  صحبت 
باشد. البته بخشی از مراجعات مردم به 
آقای  یا  عالی  آقای  یا  بنده  مثل  افرادی 
است.  رسانه  به خاطر  و…  قمی  حسینی 
یک  خودتان  شهر  در  شما  کنید  فرض 
هنرپیشه ی قوی دارید؛ ولی مردم سراغ 
آن،  دلیل  می روند؛  مشهور  هنرپیشه ی 
نیست؛  شما  شهر  هنرپیشه ی  ضعف 
هنرپیشه  آن  که  است  شهرتی  بلکه 
است.  کرده  کسب  رسانه  به واسطه ی 
پس بخشی از قضیه به این دلیل است؛ 
بنده  از  منبری  یک  است  ممکن  یعنی 
چون  اما  بزند،  قشنگ تری  حرف های 
برنامه ی  در  و  هستم  رفیعی  آقای  بنده 
پای  و…  می بینند  را  بنده  خدا«  »سمت 

منبر بنده می آیند.

 
ً
 البته معروفیت رسانه ای هم معموال
نمی شود؛  ایجاد  زمینه   داشتن  بدون 
یا  می شود  معروف  که  شخصی  یعنی 
باید   

ً
قاعدتا می شود،  ِبرند  که  کاالیی 

گی ممتازی داشته باشد. ویژ

بدون  رسانه ای،  معروفیت  گر  ا بله؛   
جایی  یک  باالخره  باشد،  بوده  زمینه 
بیش  اآلن  مردم  خورد.  خواهد  زمین 
از  »درس هایی  پای  است  سال  سی  از 
چرا؟  می نشینند؛  قرائتی  آقای  قرآن« 
براساس  است،  کاربردی  می بینند  چون 
.  در میان پزشکان؛ یک  قرآن است و… 
پزشک جراح قلب، نوبت های شش ماهه 
می دهد؛ دیگری هر روز که بروید می توانید 
وضعیتی  چنین  بگیرید.  را  ویزیتش 
باشد.  کاذب  شهرت  براساس  نمی تواند 
نیست؛  تهدید  گفتید،  که  نکته ای  پس 
می شود  باعث  که  است  فرصتی  بلکه 
کنند خودشان را به آن طراز  آقایان سعی 
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چون نظارتی 
کلیت منبر در  بر 
حوزه نیست، 
طلبه ها با هر 

سطح و رده ای 
منبر می روند. 

که  کسی 
می خواهد منبر 

برود نیاز نیست 
مجتهد باشد؛ ولی 
ج  کف سطح و خار

را باید داشته 
باشد. باید بتواند 
کفایه یا مکاسب 
بگوید؛ حداقل 

یک لمعه ی خوب 
بگوید؛ بتواند 

درس بدهد؛ نه 
 این 

ً
که صرفا این 

کتب را بتواند 
بخواند؛ بلکه باید 

بتواند تدریس 
کف مدنظر  کند. 
بنده این است.

برسانند.

و  حوزویان  میان  در  تعبیری   
رایج  حتی برخی فضاهای دانشگاهی 
»منبری  که  مضمون  این  به  است 
واژه ی  معادل  چیزی  کم سواد!«؛  یعنی 
و  علمی  فضاهای  در  »ژورنالی« 
که در مقابل واژه ی »علمی«  پژوهشی 
برخی  توصیف  در  مثاًل  می رود.  به کار 
ندارند  علمی  بنیه ی  که  افرادی 
منبری  یا  منبری است؛  می گویند فالنی 
واژه ی  دیگر  به تعبیر  می زند.  حرف 
»علمی«  واژه ی  مقابل  در  »منبری«، 
است.  کم سوادی  به  توصیف  نوعی  و 
ذهنیت  این  منشأ  حضرتعالی  به نظر 
 آن را قبول دارید؟

ً
کجاست ؟ و آیا اصوال

دارم!  قبول  هم  و  ندارم  قبول  هم   
گذشته  منبری های  قبول ندارم، چون در 
ما جزو رجال علمی ما بودند؛ مثل مرحوم 
زاهدی  آیت اهلل  مرحوم  فلسفی؛  آیت اهلل 
که مرجع بودند؛ یا آیت اهلل العظمی  در قم 
همدانی؛  نوری  آیت اهلل العظمی  وحید؛ 
و…  آل طه  آقای  مرحوم  بهشتی؛  شهید 
امروز  بودند.  ما  منبری های  همه  این ها 
که شما از آن ها  هم بیش تر منبری های ما 
با تعبیر شهیر نام بردید، در حوزه مشغول 
هستند؛  عالیه  سطوح  یا  ج  خار تدریس 
و  میرباقری  منفرد،  نظری  آقایان  مثاًل 
سطوح  در  می دهند؛  ج  خار درس  عالی، 
قمی  حسینی  آقای  و  بنده  امثال  دیگر، 
کفایه و مکاسب می گوییم؛ یعنی سبقه ی 
اما قبول دارم حرف  مدرس بودن دارند. 
نظارتی  چون  که  عنوان  این  به  را،  شما 
طلبه ها  نیست،  حوزه  در  منبر  کلیت  بر 
گاهی  با هر سطح و رده ای منبر می روند. 
طرف هنوز پنج سال درس حوزه نخوانده 
که  است  طبیعی  و  می رود  منبر  است 
بزند.  منبر  در  را  حرفی  هر  است  ممکن 
را  ذهنیت  آن  می تواند  وضعیتی  چنین 
که این حرف، حرف منبری  کند  درست 
و علمی؛  است؛ آن حرف، حرف حوزوی 
شخص  آن  و  است  مدرس  فالن شخص 
منبری  حرف  یعنی  است.  منبری  دیگر، 
غیرعلمی  حرف  معادل  ـ  شما  تعبیر  به  ـ 

تلقی می شود.
هم  آن  آمدن  به وجود  با  مقابله  راهکار 
شورای  که  است  این  ـ  گفته ام   بارها  که  ـ 
نهادها  و  تبلیغات  دفتر  حوزه،  مدیریت 
تعیین  کفی  منبر  برای  باید  ذی ربط، 

که  کنند. مثل ثبت نام در مجلس خبرگان 
برود،  می خواهد  هرکس  و  دارد  کف  یک 
کف را داشته باشد. ضمن این که  باید آن 
نروند.  منبر  پایین  سطوح  در  ما  طالب 
ح  مطر را  ضعیفی  حرف  منبر  در  شما 
که  ضعیفی  حرف های  مثل  ـ  می کنید 
گفته می شوند و متأسفانه با این امکانات 
و  ـ  درمی آیند  هم  کلیپ  به صورت  جدید 
این حرف ضعیف شما در میان مدرسین 
معلوم  و  نقد،  علمیه  حوزه ی  اساتید  و 
که  روایتی  یا  نیست  صحیح  که  می شود 
باعث  این  یا…  بوده  ضعیف  خوانده اید 
ـ  منبری  حرف  دوگانه ی  آن  که  می شود 

حرف علمی در اذهان شکل بگیرد.

به نظرتان  توصیف،  این  با   
هدایت  سفیران  مثل  ح هایی  طر
که  ذهنیت  این  با  نیست؟  اشتباه 
بشوند؛  مجتهد  نیست  قرار  همه 
بشوند  مجتهد  نمی خواهند  که  برخی 
را، پس  ندارند  توانایی مجتهد شدن  یا 
به  تبلیغ  برای  آموزش  از چهارپنج سال 
کنیم. خب چنین  مناطق مختلف اعزام 

کف مدنظر شما را دارند؟ افرادی آیا آن 

به طور  من  به نظر  ح  طر این  ببینید   
که  کسی  نیست.  اشتباه  صددرصد 
مجتهد  نیست  نیاز  برود  منبر  می خواهد 
باید  را  ج  خار و  سطح  کف  ولی  باشد؛ 
کفایه یا مکاسب  داشته باشد. باید بتواند 
بگوید؛ حداقل یک لمعه ی خوب بگوید؛ 
این  که صرفًا  این  نه  بتواند درس بدهد؛ 
بتواند  باید  بلکه  بخواند؛  بتواند  را  کتب 
کف مدنظر بنده این است.  کند.  تدریس 
حد  در  را  اصول  و  فقه  تفسیر،  ادبیات، 
سطح  و  درک  انتظار  بله؛  بداند.  عالی 
علمی یک مرجع تقلید را از او نداریم. مگر 
نیاز  به چند مرجع و مجتهد  ما در حوزه 
که منبری مجتهد  داریم؟ منافاتی ندارد 

باشد؛ اما الزم نیست.

در  را  رفیعی  آقای  موفقیت  دلیل   
بحث خطابه و منبر چه می دانید؟

 .1 از نظر خود بنده سه عامل بوده؛   
سعی  یعنی  مناسب؛  موضوع  انتخاب 
برای  که  کنم  پیدا  را  موضوعی  می کردم 
یکی  در  مثاًل  باشد؛  داشته  جاذبه  مردم 
از شب های احیا در مشهد موضوع عزم و 
توبه  بحث  مثاًل  و  کردم؛  انتخاب  را  اراده 
ح نکردم؛ 2. محتوای قوی؛ آیات،  را مطر

روایات، تاریخ و… ؛ 3. القای زیبا. ممکن 
هم  محتوا  باشد،  جذاب  موضوع  است 
خوب  نمی تواند  منبری  اما  باشد،  قوی 
کجا باید داستان  کند؛ نمی داند  آن را القا 

کجا مثال بزند و… . بگوید؛ 

که البته مقدار زیادی از آن، جنبه ی   
هنری دارد و استعداد می خواهد.

همین  به  است.  سلیقه  و  ذوق  بله؛   
این  منبر  اهل  آقایان  به  توصیه ام  دلیل 
که منبرهای خوب را مدتی ببیند تا  است 

کار دستشان بیاید. شیوه ی 

توصیه ی  گر  ا آخر  کالم  به عنوان   
ماه  در  که  مبلغینی  برای  خاصی 
دارید  می روند  تبلیغ  به  رمضان  مبارک 

بفرمایید.

که  ـ  مبلغین  به  بنده  توصیه ی   
در  مبلغین  جمع های  در  روزها  این 
این  ـ  گفته ام  هم  اوقاف  و  دفترتبلیغات 
قرآن  تفسیر  به  را  رمضان  ماه  که  است 
غیر  می کنم  خواهش  بدهند.  اختصاص 
از تفسیر قرآن چیزی نگویند برای مردم. 
بیان  بدون  یا  روایت  بدون  تفسیر  البته 
یعنی  نیست؛  تاریخی و… مدنظرم  نکات 
خالی.  و  خشک  تفسیر  یک  نمی گویم 
رویکرد  بگویم  می خواهم  درمجموع 
اشکال  این  و  نیست  قرآنی  ما  مبلیغین 
تفسیر  دور  یک  باید  مبلغ  است.  بزرگی 
تفسیر  باشد  بلد  و  باشد  دیده  را  قرآن 
کتاب  بنده  بگوید.  مردم  برای  منبری 
شده  هم  چاپ  که  را  بلیغ«  »تفسیر 
یعنی  نوشته ام؛  رویکرد  همین  با  است 
منبری  تفسیر  در  منبری.  تفسیر  سبک 
نمی خورد؛  به درد  لغوی  بحث های 
»عم  آیه ی  در  که  نمی گوییم  مثاًل 
چه  اصل  در  »عم«  واژه ی  یتسآءلون«، 
و…  است  بابی  چه  »یتسآءلون«  یا  بوده 
پاسخ  و  پرسش  آداب  آیه،  این  ذیل  اما 
می شود  این  می گوییم.  مردم  برای  را 
هم  روایات  بخش  در  تبلیغی.  تفسیر 
ـ  حدیث  فهم  روش  حتمًا  باید  مبلغ  یک 
درایه الحدیث ـ سند شناسی، رجال و… را 
کتابی نقل  بلد باشد. هر حدیثی را از هر 

نکنیم.
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حوزه  صاحب نظران  از  برخی   
دفتر  مثل  نهادهایی  وجود  معتقدند 
در  اختالل  باعث  یک سو  از  تبلیغات، 
سیستمی  ـ  شده  تبلیغ  سنتی  سیستم 
که در آن مردم خودشان از مبلغ دعوت 
از سوی دیگر  ـ و  تأمین می کردند  را  او  و 
روحانیت  استقالل  موانع  از  یکی 
حضرتعالی  نظر  است؛  حکومت  از 

چیست؟

در  البته  الرحیم؛  بسم اهلل الرحمن   
سیستم  یک  تبلیغات،  سیستم  گذشته 
یا  شهر  به  روحانی  یک  بود؛  مردمی 
محل،  آن  اهالی  می رفت،  که  روستایی 
از آن روحانی پذیرایی  در حد وسعشان، 
معتقدم  من  می کردند.  تأمین  را  او  و 
فقط  کردید  ح  مطر شما  که  اشکالی  این 
از  بعد  نیست؛  تبلیغات  دفتر  متوجه 
انقالب نهادهای مختلفی تشکیل شدند 
دارند؛  مبلغ  اعزام  به نوعی  هرکدام  که 

سازمان تبلیغات، اوقاف، دفتر تبلیغات، 
است  این  بنده  تصور   . و…  مراجع  بیوت 
هم  مراجع  که  ـ  اعزام ها  این  از  هدف  که 
اعزام  ـ  می کرده اند  اقدام  آن  به  نسبت 
بوده  محروم  و  دورافتاده  نقاط  به  مبلغ 
گاه حتی امکان تأمین  که  است؛ مناطقی 
جا برای مبلغ را هم ندارند؛ چه برسد به 
که  حق الزحمه ی مبلغ. بنده یادم هست 
آیت اهلل العظمی  بزرگوار  مرجع  را  کار  این 
هم  بعد  و  کردند  شروع  لنکرانی  فاضل 
همکاری  شیرازی  مکارم  آیت اهلل العظمی 
که  هم  وحید  آیت اهلل العظمی  کردند؛ 
می کردند.  اعزام  گانه  جدا خودشان 
هدفی  چنین  براساس  کار  اصل  بنابراین 
بوده است: اعزام مبلغ به مناطق محروم. 
این  به  نهادها  برخی  ورود  متأسفانه  اما 
صرفًا  اعزام ها  این  که  شد  باعث  مقوله، 
به  مثاًل  بلکه  نباشد؛  محروم  مناطق  به 
مبلغ  هم  دولتی  نهادهای  و  دانشگاه ها 
کزی مثل سازمان  کنند. یا حتی مرا اعزام 

می کند  اعزام  مبلغ  ارتباطات  و  فرهنگ 
سفارت خانه ها  در  که  کشور  از  ج  خار به 
یک  حرکت  این  خب  می شوند.  مستقر 
منفی ای.  نقاط  یک  و  دارد  مثبتی  نقاط 
توانستیم  ما  که  است  این  آن  مثبتات  از 
اآلن  بدهیم.  گسترش  را  تبلیغ  پهنه ی 
شهر؛  و  روستا  به  نیست  منحصر  تبلیغ 
تبلیغ  هم  اداره جات  و  نهادها  در  بلکه 
ما  باشید؛  جریان  در  شما  شاید  هست. 
که مهندس یا دکتر  اآلن روحانیونی داریم 
دانشگاه ها  به  تبلیغ  ایام  در  و  هستند 
از آسیب های آن هم  اما  اعزام می شوند. 
آن سیستم سنتی  از  که مردم  این است 
که روحانی را در منزل می پذیرفتند  تبلیغ 
از  و  گرفته اند  فاصله  می کردند،  تدارک  و 
انتظار  مشابه  نهادهای  و  تبلیغات  دفتر 
این  کنند.  اعزام  مبلغ  برایشان  که  دارند 
گاه بودجه هایشان نمی رسد.  نهادها هم 
سال  مثاًل  هستم؛  جریان  در  بنده 
گذشته دفتر تبلیغات برای تأمین همین 

گرفتم با آیت اهلل علی نظری  اشاره: به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و پس از مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین رفیعی، تصمیم 
گرچه نسبت به دیگر خطبا دیرتر در برنامه های تلویزیونی  که ا گفت وگویی درباره ی بحث تبلیغ داشته باشم؛ خطیب سرشناسی  منفرد 
از سنین نوجوانی بسیار پای  از پیش کسوتان و افاضل وادی منبر و خطابه است.  اما در میان حوزویان،   ـ دیده شد،  ــ مثل »سمت خدا 
گلپایگانی و با حضور خود آن مرجع فقید. صدا و  منبرهایش نشسته بودم؛ به ویژه در مجالس شب های قدر در مدرسه ی آیت اهلل العظمی 
گفته بود و من شنیده بودم،  که سال ها بر فراز منبر دیده بودمش و فقط او  گفت وگو با چهره ای  سیمایش، متانت و صالبت را توأمان دارد. 

تجربه ی جالبی بود.

تبلیغ برای عموم روحانیون یک وظیفه است؛
کار کسب و  نه 

آیت اهلل نظری منفرد



نسخه مکتوب مباحثات/شماره 18/نیمه نخست 1394 100

که  مختصری  بودجه ی 
به آقایان طالب برای تبلیغ پرداخت 
اموال  بعضی  شد  مجبور  می کند، 

غیرمنقولش را بفروشد.
این که  آن  و  هست  هم  نکته ای  یک 
و  می خوانند  درس  حوزه  در  که  کسانی 
کنند خروجی  درس می دهند، باید توجه 
چاره ای  ما  است؛  تبلیغات  همین  حوزه 
به  باید  نداریم.  تبلیغات  انجام  جز 
کمکی  گر مردم هیچ  ا برویم؛ حتی  تبلیغ 
نکنند؛ ما باید حضور داشته باشیم. اآلن 
تبلیغ  بیگانگان  که  می کنید  مالحظه 
مردم  از  هم  انتظاری  هیچ  و  می کنند 

ندارند؛ مثاًل مسیحیت…

اشاره  مهمی   بسیار  نکته ی  به   
توضیح  بیش تر  می شود  گر  ا فرمودید؛ 
در  دیدگاهی  یا  روحیه   چه  که  بدهید 
مذاهب  و  ادیان  دیگر  مبلغان  میان 
وجود  ـ  وهابیت  یا  مسیحیت  مثل  ـ 
که باعث می شود آن ها به صورت  دارد 
حالی که  در  بروند؟  تبلیغ  به  رایگان 
کاسبی  ُبعد  این جا  در  می رسد  به نظر 

تبلیغ بیش تر برجسته شده است.

تبلیغ  به  که  کسانی  باید روی   حوزه 
به عنوان  را  تبلیغ  که  بکند  کار  می روند 
کسب  کنند؛ نه یک  یک مسئولیت تلقی 
احزاب  سوره ی  در  متعال  خدای  کار.  و 
می فرماید: »الذین یبلغون رساالت اهلل و 
کفی  یخشونه و ال یخشون احدا اال اهلل و 
کار خداست و  باهلل حسیبا«؛ حسیب این 
ما باید رسالت خودمان را انجام بدهیم. 
شما  از  اجری  من  می فرمود  پیامبر 
کارها را  نمی خواهم. پیامبر برای اجر آن 
نکرد. حتی اموالش ـ یعنی اموال حضرت 
راه  در  و  تبلیغ  راه  در  را  ـ  خدیجه)س( 
کرد  ج  رساندن آن وظیفه ی الهی اش خر
و نیازمندان جامعه ـ مانند اصحاب صفه 
که  ـ را تدارک می کرد. بنابراین همان طور 
تا عزیزان مبلغ  کنیم  کاری  باید  ما  گفتم 
تبلیغ نداشته  از  کار  و  کسب  برداشت  ما 
باشند و آن را یک مسئولیت الهی بدانند. 
ـ  گرد این مکتب هستیم  به هرحال ما شا
ـ و باید انجام وظیفه  گر پذیرفته بشویم  ا
که به او  کنیم. هر سربازی باید مسئولیتی 
گذار شده است را درست انجام بدهد.  وا

اصاًل خروجی حوزه، تبلیغ است.
مرحوم  از  خاطره ای  دارد  جا 
آیت اهلل العظمی بهجت رضوان اهلل تعالی 
برنامه  در  را  خاطره  این  کنم؛  نقل  علیه 

سمت خدا هم به مناسبت سالگرد رحلت 
بنده حدود  کردم.  بهجت عرض  آیت اهلل 
چهارده سال متوالی، محرم و صفر را برای 
حوزه ی  آن جا  می رفتم؛  قطر  به  تبلیغ 
یک  تبلیغ.  برای  بود  مصاعدی  بسیار 
آیت اهلل العظمی  مرحوم  خدمت  وقتی 
از  ماه  یک  من  که  کردم  عرض  تبریزی 
تبلیغ(؛  )به واسطه ی  بازمی مانم  تدریس 
مرجع  »می خواهی  فرمودند:  ایشان 
برو  بشوی؛  مرجع  نمی خواهد  بشوی؟ 
کار است!«. باالخره  که اساس  کن  تبلیغ 
است؛  مرجعیت  آخرش  حوزه  در  ماندن 
اما اساس، تبلیغ است. یک سال خاطرم 
بودم،  برگشته  قطر  از  که  وقتی  هست 
صبح یکی از روزهای ماه ربیع، درس گفته 
که منزل مرحوم  کوچه ی  بودم و داشتم از 
رسیدم  برمی گشتم.  بهجت  آیت اهلل 
عده ای  دیدم  ایشان؛  منزل  درب  به 
تشریف  دارند  آقا  گفتند  و  ایستاده اند 
نمی خواهید  بروند؛  درس  به  تا  میاورند 
آقا  ایستادم.  و  بله؛  گفتم  ببینید؟  را  آقا 
چون  ـ  دیدند  را  من  تا  آوردند.  تشریف 
یک  من  و  داشتند  لطف  من  به  ایشان 
از نماز ایشان در مسجد  ماه رمضان بعد 
هم  تابستان  ایام  می رفتم؛  منبر  فاطمیه 
می شدند،  مشرف  مشهد  به  ایشان  که 
در  ایشان  جمعه ی  روزهای  روضه ی 
هان؛  فرمودند  ـ  می رفتم  بنده  را  مشهد 
بودم  رفته  کردم  عرض  نبودید؟  مدتی 
»خوشا  فرمودند:  کشور.  از  ج  خار تبلیغ 
که  ما  تبلیغ می روید؛  به  که  به حال شما 
کاری نمی کنیم!«؛  گوشه افتاده ایم و  این 
حرف  این  فرمودند.  تعبیر  همین  به 
که  بود  این  هم  پیامش  داشت؛  پیامی 

تبلیغ امر بسیار مهمی است.
کردم تبلیغ  که عرض  بنابراین همان طور 
کار.  کسب و  یک مسئولیت است؛ نه یک 
که  انقالب  از پیروزی  خاطرم هست قبل 
مشکالت  با  واقعًا  می رفتیم،  تبلیغ  به 
منطقه  هر  در  مثاًل  بودیم.  مواجه  زیادی 
می رفتیم،  تبلیغ  به  که  روستایی  یا 
از  و  می آمد  آن جا  ژاندارمری  بالفاصله 
حرف  بدهیم  التزام  که  می خواست  ما 
)سیاسی و ضد حکومتی( نزنیم. امکانات 
یک  در  بود؛  کم  بسیار  زمان  آن  در  هم 
یک  باید  بسیط  بسیار  امکانات  با  خانه 
روزها  آن  در  ما  می کردیم.  زندگی  ماه 
می رفتیم؛  تبلیغ  شرایطی  چنان  در  و 
تنها  این جا  در  را  خانواده های مان 
غربت  دیار  به  خودمان  و  می گذاشتیم 
در  تبلیغ مان  نبود  هم  معلوم  می رفتیم؛ 

؛  و…  نه  یا  بود  خواهد  مؤثر  منطقه  آن 
تبلیغ  که  عنوان  همین  به  نهایت  در  اما 

وظیفه ی ماست، می رفتیم.

هم  مبلغین  میزبان های  به  آیا   
ـ  میزبانی  وظیفه ی  که  می کنید  توصیه 
 در مسائلی مثل حق الزحمه 

ً
مخصوصا

توصیه  ی  این که  یا  کنند؟  رعایت  را  ـ 
از  غ  فار که  به مبلغین است   

ً
شما صرفا

و  کنند  نگاه  تبلیغ  به  مادی  بحث های 
گر بدانند حق الزحمه ای هم  مثاًل حتی ا

کار نیست، باز هم به تبلیغ بروند؟ در 

کنند. من   البته میزبان ها باید تکریم 
کنم؛ پیغمبر خدا  نکته ای تاریخی را عرض 
کنند،   هجرت  مدینه  به  خواستند  وقتی 
همین طوری هجرت نکردند؛ انصار آمدند 
دومرتبه در موسم حج و جمره ی عقبه با 
کردند و از ایشان دعوت  رسول خدا بیعت 
از  ما  که  همین طوری  گفتند  و  کردند 
جانمان دفاع می کنیم از شما و خانواده ی 
بود.  دعوت  پس  می کنیم.  دفاع  شما 
برود  به جایی  نباید بدون دعوت  انسان 
هم چنین  نشود.  تحقیر  کرده  خدای نا تا 
پیامبر برای این که زمینه سازی و مردم را 
کنند، قبل از آن که خودشان تشریف  مهیا 
که  را  عمیر  بن  مصعب  مدینه،  به  ببرند 
تا  فرستادند  مدینه  به  مدتی  بود،  جوان 
کند. پس میزبانی و دعوت  زمینه را فراهم 

و… هم مهم است.
هم چنین باید این نکته به مردم منتقل 
اعزام  متصدی  نهادهای  این  که  بشود 
که از برخی از آن ها نام بردیم ؛ مانند  مبلغـ  
مبلغین  به  خاصی  چیز  ـ  تبلیغات  دفتر 
کار این ها بیش تر هماهنگی و  نمی دهند. 
سازماندهی است و این که مشخص باشد 
.  مثاًل امسال  کجا می رود و…  به  هرکس 
که داشتند به سیستان و  برخی دوستانی 
گفتند  بلوچستان اعزام می شدند به من 
اعتباری  هیچ  امسال  گفته اند  ما  به  که 
و  سیستان  در  هم  آن  بدهیم!  نداریم 
کم  این قدر  امکاناتش  که  بلوچستانی 
یعنی  رفتند؛  مع ذلک  این ها  اما  است. 
این جا  از  امکاناتی  هیچ  این که  وجود  با 
هیچ  هم  محل  آن  نمی کنند،  دریافت 
باز  این حال  با  نمی کند،   آن ها  به  کمکی 

هم رفتند!

را  »منبری«  وصف  افراد،  برخی   
»غیرعلمی«  وصف  معادل  به نوعی 
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مثاًل در مباحث علمی  و  تلقی می کنند 
»غیرعلمی  بگویند  می  خواهند  وقتی 
حرف  »منبری  می گویند  نزن«،  حرف 
»ژورنالی«  واژه ی  شبیه  چیزی  نزن!«؛ 
مقابل  در  که  دانشگاهی  فضای  در 
قرار  پژوهشی  و  علمی  واژه های 
از  یکی  به عنوان  حضرتعالی  می گیرد. 
درس  سال هاست  که  ح  مطر خطبای 
به  راجع  نظرتان  می گویید،  هم  ج  خار

این ذهنیت چیست؟

نشأت  منطق  از  عمدتًا  حرف  این   
که شخص  گرفته است؛ در منطق هست 
خطابی؛  یا  می کند  صحبت  برهانی  یا 
این  اما  است.  برهانی  مقابل  در  خطابی 
جلسات  امروز  بوده؛  گذشته  به  مربوط 
کالس درس تبدیل شده است.  منبر، به 
سواد  نعمت  از  مردم  بیش تر  گذشته  در 
اتفاق  به  قریب  امروز  اما  بودند؛  محروم 
افراد جامعه تحصیل کرده هستند. انسان 
وقتی با افراد تحصیل کرده مواجه می شود 
بلکه  بزند؛  فله ای  حرف های  نمی تواند 
پشتوانه ی  با  منطقی  حرف های  باید 
و  برهانی  منبرها،  امروز  لذا  بزند.  برهانی 
دین  هم  ما  دین  است.  دلیل  با  همراه 
برهان است. قرآن مجید می فرماید: »قل 
کنتم صادقین«. پیغمبر  هاتوا برهانکم ان 
که به تبلیغ می فرستاد،  کسانی را  خدا نیز 
انسان های  بودند؛  قرآن  حافظ  نوعًا 
برای  من  شاهد  بودند.  شایسته ای 
گذشته  با  امروز  تبلیغ  )تفاوت  ادعا  این  
به لحاظ برهانی و علمی بودن( این است 
سخنران  ما  مراجع  می بینیم  امروز  ما  که 
صحبت  مراجع  گذشته  در  هستند؛ 
نمی کردند؛ صرفًا درس می دادند. اما اآلن 
مراجع ما در مناسبت هایی مثل رمضان 
و محرم و صفر با مردم صحبت می کنند. 
گذشته  که تبلیغ مثل  این نشان می دهد 
که امروز عده دار  کسانی  نیست و معمواًل 
خوب  اساتید  هستند،  تبلیغ  مسئولیت 
بله؛  می شناسم.  بنده  هستند؛  حوزه 
اما  است؛  پایین  سطحشان  هم  کسانی 
مناطق  در  امروز  حوزه  خوب  اساتید 
تبلیغ  علمی  کز  مرا جمله  از  و  مختلف 
استدالل؛  با  توأم  تبلیغ  هم  آن  می کنند؛ 
در  می کنند  ح  مطر را  کالمی  مسائل 
مسائل  هم چنین  اعتقادات؛  حوزه ی 
که پشتوانه ی علمی دارد و دیگر  اخالقی را 
گفتید  که شما  مسائل. پس این تلقی ای 
تلقی  امروز  و  است  گذشته  به  مربوط 

درستی نمی تواند باشد.

 این حرف درمورد چهره هایی مانند 
سال هاست  خب  که  حضرتعالی  خود 
از  دیگر  برخی  و  می گویید  ج  خار درس 
عرض  است؛  درست  ح  مطر خطبای 
 
ً
نوعا که  است  مبلغینی  مورد  در  بنده 
بنیه ی  و  می روند  محروم  مناطق  به 
گاهی حرف هایی  علمی الزم را ندارند و 
کلیپ در فضای  که به صورت  می گویند 
مجازی نشر پیدا می کند و اسباب وهن 
دین و اهل بیت)ع( است. فکر نمی کنید 
به  برمی گردد  شاید  هم  مسأله  این 
سنت  از  تبلیغ،  نظام  ج شدن  خار
مألوف و ورود برخی نهادها مانند دفتر 

تبلیغات به این مقوله؟

یک  تبلیغات  دفتر  در  اآلن  ببینید   
آن جا  در  که  دارد  حضور  مرکزی  شورای 
و  ـ  هستند  رأس  در  که  کسانی  از  عده ای 
می نشینند  ـ  هستند  ذروة االمر  درواقع 
کنترل  دقیقًا  را  اشخاص  پرونده ی 
می کنند، سخنرانی های آن ها را می بینند 
نخبه ی  به  می کنند  تقسیم  را  آن ها  و 
و  دو؛  درجه ی  نخبه ی  و  یک  درجه ی 
پایین تر از این دیگر نیست؛ یعنی درجه ی 
این  که  دارم  قبول  البته  ندارد.  سوم 
ممکن  افرادی  و  دارند  وجود  آسیب ها 
بروند؛  تبلیغ  به  است بدون پختگی الزم 
دیگر  است؛  طبیعی  حدی  تا  این  لکن 
که تبلیغ می کنند مثل مسیحیت  ادیانی 
یک   دارند.  مسائل  این  از  نیز  وهابیت  یا 
مقداری هم برمی گردد به نیاز ما به مبلغ؛ 
کشور خودمان را از  که  ما اآلن قدرت این 
کنیم نداریم؛ چه  نظر تبلیغ اداره و تأمین 
کشور؛ یعنی به خاطر نیاز  ج از  رسد به خار
که شاید  مجبور می شویم بعضی مبلغینی 
به  را  باشند  توان علمی مناسبی نداشته 

کنیم. تبلیغ اعزام 

است  نگاهی  به  ناظر  من  پرسش   
 برای منبری شدن 

ً
که معتقد است اصوال

نیازی به بنیه ی علمی آن چنانی و مثاًل 
هدایت  سفیران  ح  طر نیست.  اجتهاد 

گرفت. بر بستر همین نگاه شکل 

باید  را  کالمی  مسائل  هم  مبلغ  یک   
بداند؛ هم مسائل تاریخی را و هم مسائل 
تا یک وقت مردم  بداند؛  باید  را؛  اخالقی 
تجسیم  یا  تفویض  جبر،  به  ناخواسته  را 
کالمی مهمی  دعوت نکند. این ها مسائل 
ممکن  منتها  دارم.  قبول  من  است. 

بعضی  گاهی  ناچاری  از  است 
به  ندارند  را  که شایستگی الزم  افرادی 

که درست  تبلیغ بروند و حرف هایی بزنند 
نیست.

تبلیغی  جدید  شیوه های  این   
ادبیات  با  اجتماعی  شبکه های  مثل 
می دانید؟  منبر  رقیب  را  مخصوصشان 
یعنی با ظهور این سبک های جدید، آیا 
می توانیم بگوییم دوره ی منبر به عنوان 

تکنیک سنتی تبلیغ تمام شده؟

که  سنتی  تبلیغی  به عنوان  منبر   
رودررو و چهره به چهره است هنوز جایگاه 
که  آماری  طبق  اآلن  دارد.  را  خودش 
برنامه های  از  دسته  آن  شده،  گرفته 
به صورت  که  تلویزیونی  و  رادیویی 
بسیار  بیننده ی  می شوند  پخش  زنده 
برنامه هایی  به  نسبت  دارند  بیش تری 
باید  را  این  پس  نیستند.  زنده  پخش  که 
که تبلیغ سنتی جایگاه خودش  بپذیریم 
انکار  نمی توانیم  هم  را  این  اما  دارد.  را 
آمده  میدان  به  مجازی  فضای  که  کنیم 
مقابله  توانمان  حد  در  باید  ما  و  است 
را  فضا  این  در  کار  خأل  باید  یعنی  کنیم؛ 
تبلیغات  کنیم و بسنده نکنیم به  هم پر 

شفاهی و چهره به چهره.

 به عنوان پرسش آخر به مبلغین ماه 
مبارک رمضان چه توصیه ای دارید؟

 از نظر بنده مهم ترین مسأله در ایام 
ماه مبارک، بحث اعتقادات است. چون 
تهدید  را  ما  جوان  نسل  که  مسأله ای 
و  است  اعتقادات  کم رنگ  شدن  می کند، 
باید  ما  کرد.  سرمایه گذاری  آن  روی  باید 
که  چرا کنیم؛  تقویت  مردم  در  را  باورها 
دشمن دارد باورها را از مردم می گیرد. بعد 
مسائل  با  اولویت  اما  اخالق.  بحث  هم 
اعتقادی است. خداوند در قرآن خطاب 
»قل  می فرماید:  اسالم  گرامی  پیامبر  به 
أنا  هذه سبیلی ادعوا الی اهلل علی بصیرة 
در  را  بصیرت  این  ما  گر  ا اتبعنی«.  من  و 
کسینه  کردیم، آن ها را وا جوانانمان ایجاد 
را  انسان  که  است  باور  چون  کرده ایم؛ 
می دارد.  نگه  بیگانگان  هجمه ی  دربرابر 
که در  این است  بنده  بنابراین توصیه ی 
سعی  مبلغین  آقایان  رمضان  مبارک  ماه 
گر  ا یا  کنند  ایجاد  مردم  در  را  باور  کنند 

کنند. ضعیف است آن  را تقویت 
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و  بدعت  سنت،  تم  سؤاال محور   
از این  تعاریفی  گر ممکن  ا خرافه است؛ 

سه مفهوم ارائه بفرمایید..

تفاوت هایی  خرافه  و  بدعت  سنت،   
باهم دارند؛ منتهی سنت معانی مختلفی 
که روشن  بر خالف بدعت و خرافه  دارد؛ 
فی  مالیس  »ادخال  را  بدعت  است. 
یعنی  کرده اند؛  تعریف  الدین، فی الدین« 
دینی  که  را  آیینی  و  عادت  رسم،  کار، 
نیست و ربطی به دین و قرآن ندارد را به 
کسی  نام دین، به مردم ارائه دهد؛ چنین 
گذاشته است؛ مثاًل امری  در دین بدعت 
گر واجب  که واجب یا مستحب نیست ا را 

یا مستحب جلوه دهد، بدعت است.
سر  از  که  غیرمعقول  هرکار  به  هم  خرافه 
در  خرافه  می شود.  گفته  باشد،  توهم  
که دیوانه شده  عرب، اسم شخصی بوده 
نقل  غریبی  و  عجیب  چیزهایی  و  بود 
و  نامعقول  حرف  هر  آن،  از  بعد  می کرد؛ 

محالی را خرافه می گویند.
ممکن  دارد؛  مختلفی  تعاریف  سنت  اما 
باشد  از سنت، سنت دینی  است منظور 
ممکن  می گیرد؛  قرار  بدعت  برابر  در  که 
منابع  از  یکی  سنت،  از  منظور  است 
کتاب،  سنت،  یعنی  ـ  احکام  استنباط 
در  باشد؛  فقه  علم  در  ـ  اجماع  و  عقل 
رفتار  و  اقوال  معنای  به  سنت  این جا، 
پیامبر  مخصوصًا  ـ  دین  ائمه ی  کردار  و 
این  به  هم  را  تقریرات  گاهی  است.  ـ 

است  این  به معنای  که  کرده اند  اضافه 
پیشوایان  یا  پیغمبر  پیش  شخصی  که 
حجت  رفتارشان  و  اقوال  که  ـ  معصوم 
کاری را انجام می دهد و یا حرفی را  است ـ 
کار را تأیید می کنند و یا  که آنها آن  می زند 
حداقل رد نمی کنند و این رد نکردن هم 
از  منظور  گاهی  است.  نبوده  تقیه  سر  از 
سنت ممکن است سنت متشرعه باشد؛ 
یعنی آن رسوم و آداب و آیین های موجود 
در  که  ع  متشر مردم  کردار  و  فرهنگ  در 
موردشان از چهارده معصوم و پیشوایان 
اما  نداریم؛  تقریری  و  گفتار  و  قول  دینی 
عادت  و  رسم  به  تبدیل  تاریخ،  درطول 

مسلمان ها یا شیعیان شده اند.

کردن  داخل  بدعت،  فرمودید   
دین  در  دین،  به  مربوط  غیر  مسأله ی 
این  شاهد  متشرعه  سنت  در  است. 
که به مرور زمان، اموری توسط  هستیم 
شیعیانـ  ولو متشرعین شیعهـ  وارد دین 

می شود؛ این چه فرقی با بدعت دارد؟

رسوم  و  آداب  معنی  به  سنت  گاهی   
که به مرور زمان و همگام  مسلمانان است 
با عرف زمان تغییر و تکامل پیدا می کند و 
آن،  جای  به  و  می شود  منسوخ  حتی  یا 
چنین  می آیند.  پدید  دیگری  سنت های 
سنت  به عنوان  می توانند  سنت هایی 
حسنه باشند و نه بدعت؛ و چه بسا مورد 

که پیامبر  تأیید معصومین نیز باشند؛ چرا 
ْجُر 

َ
ًة َحَسَنًة َفَلُه أ می فرماید: »َمْن َسَنّ ُسَنّ

یعنی هر  الِقَیاَمِة«؛  َیْوِم  إلی   ِبَها  َعِمَل  َمْن 
کند، عالوه بر  کس سنت حسنه ای بنیان 
اینکه بابت این بنیان نهادن یک پاداش 
به  که  شخصی  هر  قیامت  روز  تا  می برد، 
خداوند  کند،  عمل  حسنه  سنت  این 
می دهد.  اجر  سنت  آن  بنیان گذار  به 
به صورت عکس در مورد سنت  رویه  این 
لذا  است.  جاری  نیز  بد  و  سیئه  رسم  و 
سؤال شما را می پسندم؛ زیرا متوجه این 
که بین سنت متشرعه و بدعت،  هستید 
معیارهایی  البته  دارد.  وجود  باریکی  مرز 
از  نباید  و  دارد  وجود  آن  تشخیص  برای 
سنت  هر  که  باشیم  داشته  هراس  این 

متشرعه ای در مظاّن بدعت بودن است.

  معیار حسنه بودن سنت چه چیز یا 
کسی است؟ چه 

 معیار را قرآن و پیشوایان ما مشخص 
رعد  از سوره  آیه ی هفدهم  کرده اند؛ مثاًل 
سنت های  شامل  که  ـ  باطل  می فرماید  
آب  روی  کف  مانند  ـ  می شود  نیز  مضر 
حضرت  یا  می رود؛  بین  از  زود  که  است 
أنفعهم  الّناس  أفضل  می فرماید  امیر 
للّناس؛ این یک معیار است؛ یعنی سنتی 
که نافع و مفید به حال و روز  حسنه است 
مردم باشد؛ و با توجه به اینکه این نافع 
عموم  با  ارتباط  در  باید  را  بودن  مفید  و 

سنت حسنٔه 
گر به نام  متشرعه ا
دین نباشد، بدعت 
نیست

حجت االسالم والمسلمین صحتی سردرودی
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کسی با یاد  وقتی 
و نام امام حسین 

لحظاتی همه 
چیز را فراموش 

می کند و غرورش 
کنار می گذارد و  را 
کودک  مانند یک 

گریه می کند، با 
تمام وجود به 

روح امام حسین 
وصل شده 

است. باید این 
را قدر دانست؛ 
زیرا این پیوند 

روحی، در تربیت 
و عدالت جویی 

افراد، بسیار مؤثر 
است. بنده در 
آثار و مکتوباتم 
عصمت ائمه 

معصومین را به 
عدالِت فوق العاده 

ترجمه می کنم و 
می گویم عدالت، 

برای چهارده 
معصوم، چنان 
ملکه شده بود 
که بیش از حد 

معمول بوده است 
و هرگز یک ذره هم 

از مسیر عدالت 
ج نمی شدند.  خار

لذا از نظر بنده 
عصمت یعنی 

در اوج عدالت و 
انصاف بودن.

می توان  داد،  تشخیص  و  سنجید  مردم 
اینکه  یکی  گذاشت؛  آن  برای  دوشرط 
معقول  اینکه  دیگر  و  باشد  مفید  و  نافع 
جامعه  عقالی  برای  فهم  و  درک  قابل  و 
گر این دو شرط را نداشته باشد،  ا باشد؛ 
است.  سیئه  سنت،  آن  گفت  می توان 
گر  که ا که اینجا هست این است  نکته ای 
بخواهیم سنت های این چنینی را به نام 
کنیم، دچار بدعت  دین به مردم معرفی 
گر سنت حسنهٔ  متشرعه ی  شده ایم؛ اما ا
ندهیم،  مردم  به  دین  نام  به  را  مفید 
پس  نشده ایم.  هم  بدعت گذاری  گرفتار 
مردم،  به  را  این چنینی  سنت های  نباید 
به  باید  بلکه  کنیم؛  معرفی  دینی  واجب 
برای  سنت هایی،  چنین  بگوییم  مردم 
مفید  دینداران  جمعِی  و  فردی  ساحت 
دالیل  با  دارد  احتمال  هرچند  هستند. 
دیگری وجوب و لزومشان هم اثبات شود 
مجال  اآلن  و  است  دیگری  بحث  آن  که 

پرداختن به آن نیست.

از  برهه ای  در  است  ممکن  آیا   
تاریخ، سنتی متشرعه و حسنه باشد و 

در برهه ای دیگر نباشد؟ 

و  سنت ها  در  تبدل  و  تحول  و  تغییر   
رسوم و آیین های مسلمانان، متشرعین و 
متدینین امکان پذیر است و این، جدای 
از آن سنت نبوی و دینی است. آنچه الزم 
این  معیار  بپردازم  آن  به  اینجا  در  است 
تبدل ها و تغییرهاست. ما در طول تاریخ 
ابتدای  در  سنت ها  بعضی  که  دیده ایم 
گسترش  برای  نافع  و  مفید  پایه گذاری، 
انصاف و عدالت در جامعه بوده و درمسیر 
زمان  مرور  به  اما  داشته اند؛  قرار  کمال 
ستمگران آنها را به نفع خودشان مصادره 
کرده  و مورد سو استفاده قرار داده اند. به 
حرمت  به  علما  چه بسا  هم  دلیل  همین 
با  اما  داده  اند؛  فتوا  سنت هایی  چنین 
آن  ستمگران،  سقوط  و  زمان  گذشت 
سنت ها، دوباره حسنه قلمداد شده اند. 
شعرای  از  یکی  بار  اولین  مثال  به عنوان 
یک سال  که  ـ  اهل بیت  توانای  و  فصیح 
آمد  به دنیا  امام حسین  از شهادت  قبل 
که  گفت  ـ  بود  اسدی  ُکمیت  نامش  و 
به خاطر  حسین،  امام  عزاداری های  در 
و  پرچم ها  از  حضرت،  مظلومیت های 
کمیت،  شود.  استفاده  سیاه  لباس های 
در  حتی  و  بود  توانمندی  بسیار  شاعر 
خوب  مسلمان  یک  از  صادق  امام  زمان 
کمیت  هاشمیات  که  می رفت  انتظار 

که شامل هفت یا هشت قصیده  اسدی ـ 
مستشرقان  از  یکی  باشد.  حفظ  را  ـ  بود 
علل  به نام  ـ  کتابش  در  فولتن  فان  به نام 
فارسی   به  که  بنی امیه  حکومت  سقوط 
که یکی  هم ترجمه شده است ـ می نویسد 
کمیت  اشعار  بنی امیه،  سقوط  علل  از 
این  که  بود  قرار  این  از  هم  ماجرا  بود. 
با  را  عرب  بزرگ  قبیلهٔ   دو  توانمند،  شاعر 
امنیت  و  انداخت  هم  به جان  اشعارش 
ابومسلم  وسط  این  در  و  رفت  بین  از 
کرد و بنی امیه ساقط شد.  خراسانی قیام 
اولین  که  بود  کمیت  این  روی،  هر  به 
به  اباعبداهلل  سوگ  در  را  مسلمانان  بار 
سیاه  لباس های  و  پرچم ها  از  استفاده 
معصومین  سخنان  در  وگرنه  فراخواند؛ 
چنین  به  توصیه ای  ما  اصلی  سنت  در  و 
که  هم  بعد  نمی کنیم.  پیدا  چیزی 
»الرضا  شعار  با  کردند  قیام  بنی عباس 
آل محمد« و با پرچم و لباس سیاه، پا به 
ظلم های  مرور  به  ولی  گذاشتند؛  عرصه 
را  بنی امیه  روی  و  دادند  انجام  فراوانی 
که سیاه پوشی  کردند و از اینجا بود  سفید 
از  و  کرد  پیدا  قبح  و  شد  گناه  و  مکروه 
تبدیل  و  شد  ج  خار بودن  حسنه  سنت 
ابزار  بود  شده  چون  سیئه؛  سنت  به  شد 
را  خود  که  بنی عباس  ستمگران  دست 
با  می نامیدند.  پیامبر  جانشین  و  خلیفه 
گذشت زمان، امروزه  سقوط بنی عباس و 
دل بسته  معنای  به  سیاه پوشی  دیگر 
و  نیست  بنی عباس  حکومت  به  بودن 
حسنهٔ   سنت  همان  به  تبدیل  دوباره 

عزادار بودن برای اباعبداهلل شده است.
و  متغیر  می تواند  متشرعه  سنت  پس 
حاصل  و  نتیجه  مهم،  باشد؛  متبدل 
گفت  می توان  حتی  به نظرم  است.  کار 
تقریر  آنها  برای  ما  که  ائمه  از  سنت هایی 
استخدام  به  گر  ا یا حتی دستور داریم،  و 
از  مدتی  برای  می توانند  درآیند،  ستم 
مثاًل   شوند؛  ج  خار حسنه بودن،  عنوان 
کنید  گاهانه در هیئتی عزاداری  گر آ شما ا
گردانندهٔ  آن مجلس و هیئت در طول  که 
نباید  می کند،  ظلم  و  ستم گری  سال 

انتظار ثواب داشته باشید.

تبدیل  و  بدعت ها  ورود  منافذ   
غیرحسنه  به  حسنه  سنت های 

کدامند؟

و  نادانی  و  جهل  منفذ،  مهمترین   
است  الزم  است.  مردم  سطحی نگری 
معیار تشخیص عدالت و انصاف به مردم 

گرفتار تغییر  ارائه شود تا جامعه 
و تبدل و تحریف و وارونه خوانی نشود.

کسی  چه  را  معیار  این  مصادیق   
یا  منبری  مداح،  فقیه،  می کند؟  تعیین 
هر فردی برای خودش می تواند این کار 

را انجام دهد؟

را  معیار  این  چیزی،  هر  از  قبل   
خداوند در قرآن تعیین فرموده و بعد هم 
کار را انجام داده اند؛ مثاًل قرآن با  ائمه این 
صراحت در سورهٔ  حدید می فرماید ارسال 
قسط  تحقق  برای  آسمانی  کتب  و  رسل 
ُرُسَلنا  رَسلنا 

َ
أ »َلَقد  است:  بوده  عدالت  و 

َوالمیزاَن  الِکتاَب  َمَعُهُم  نَزلنا 
َ
َوأ ناِت  ِبالَبِیّ

ِبالِقسِط«. در جای دیگری  الّناُس  ِلَیقوَم 
ِبالَعدِل  َیأُمُر  اهلَل  »ِاَنّ  می خوانیم:  قرآن  از 
َو ااِلحساِن َو ایتآِئ ِذی الُقربی«. اصاًل رمز 
فهم قرآن ـ مخصوصًا از نگاه مکتب تشیع 
کاری که به توسعه  ـ همین معیار است؛ هر 
دادورزی  و  انصاف  و  عدالت  گسترش  و 
مشروع  و  مطلوب  کار  آن  بینجامد، 
کاری ظلم را توجیه و ظالم را  گر  است و ا
مقدس بنمایاند، دیگر نه مطلوب است و 
گناه باشد. پس  نه مشروع و حتی شاید 
هر  ظلم؛  و  عدالت  است:  کلمه  دو  رمز 
عدالت  و  بیانجامد  عدالت  به  که  چیزی 
گسترش دهد، محبوب و مقصود خدا  را 
که به ظلم  و پیام آوران اوست و هر چیزی 
سرپوش بگذارد ـ ولو اینکه با قرائت قرآن 

همراه باشد ـ مغضوب است.
که در  عدالت مداری به  قدری مهم است 
است؛  اصل  اساسی ترین  تشیع،  مکتب 
گفته  هم  عدلیه  شیعه،  به  طوری که 
که  شده است. در اسالم سه اصل داریم 
در  اما  نبوت؛  و  معاد  توحید  از  عبارتست 
اضافه شده است  مکتب تشیع دو اصل 
شیعه  مذهب  است.  عدالت  اولینش  که 
اینکه  از  قبل  خدا  که  است  باور  این  بر 
عادل  گر  ا و  باشد  عادل  باید  باشد،  خدا 
نباشد، خدا نیست. حسن و قبح اعمال 
دین  نیست؛  دینی  است؛  نفس االمری 
است.  یادآورنده  و  مؤید  فقط  اینجا  در 
مهمی  بسیار  اصل  تشیع،  در  عدالت  لذا 
در  علی  حضرت  که  آن جایی  تا  است؛ 
ِللّظاِلِم  »کونا  می فرماید  وصیت نامه اش 
باعبارت »کونا«  َعونا«؛  ِللَمظلوِم   َو  َخصمًا 
استمرار  نشان دهندهٔ   که  می فرماید  هم 
ظالم  دشمن  همیشه  باید  یعنی  است؛ 
باشیم و یاور مظلوم. نقطهٔ  مقابل عدالت 
کید حضرت قرار  تأ ـ نیز مورد  ـ یعنی ظلم 
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می فرماید  و  است  گرفته 
َتْقَدُموا 

َ
ِ َمْظُلوِمیَن َو ال

»اْقَدُموا َعَلی اهلَلّ
دو  میان  گر  ا یعنی  َظاِلِمیَن«؛  َعَلْیِه 
گیر  بودن  مظلوم  و  بودن  ظالم  راهِی 
مظلومیت  نداشتید،  سومی  راه  و  کردید 
نیست؛  خوب  مظلومیت  بپذیرید.  را 
گر  ا اما  کند؛  دفاع  خودش  از  باید  انسان 
راه سومی نباشد انسان بایداز ظلم کردن 
را  مظلومیت  رنج  و  تلخی  و  بگریزید 
سال  بیست وپنج  بنده  بخرد.  به جان 
لقبی  مقاله هایم  و  درکتاب ها  که  است 
نبوت  خاندان  و  معصومین  برای   که 
می نویسم  و  کرده  انتخاب  طهارت  و 
این  همهٔ   زندگی  زیرا  است؛  »آل عدالت« 
پیشوایان برای عدالت بوده است و فدای 
می توانست  علی  حضرت  شده اند.  آن 
رساندن  شهادت  به  از  قبل  را  ابن ملجم 
زیرا  نکرد؛  ولی  کند؛  زندانی  موالیمان 
از  قبل  قصاص  که  داشت  اعتقاد  این  به 
آزادِی  برای  محدودیت  ایجاد  و  جنایت 

دیگران، محکوم است.
سیدرضی بدین جهت اسم »نهج البالغه« 
که می خواست  کرد  را برای اثرش انتخاب 
آن بخشی از سخنان حضرت علی را جمع 
است؛  فصاحت  و  بالغت  اوج  در  که  کند 
می خواست  و  بود  شاعر  سیدرضی  زیرا 
کند. اما  این بیانات بلیغ و فصیح را حفظ 
گر معانی سخنان حضرت علی را  به نظرم ا
کتاب قرار دهیم باید  معیار قرار نام گذاری 
کنیم؛  نام »نهج العداله« را برایش انتخاب 
به معنای »شاهراه عدالت و انصاف«؛ زیرا 
گفتار حضرت علی شاهراه  کردار و  رفتار و 
این  به  است.  بوده  انصاف  و  عدالت 
را  اعتقاد  و  ایمان  نهایت  زمانی  گفتارم 
که پنج سال را برای ترجمه ی  کردم  پیدا 
امیر  حضرت  کردم.  صرف  نهج البالغه 
اینگونه  را  خدا  ازنهج البالغه  جایی  در 
عدلی  است؛  عدل  خدا،  می کند:  تعریف 
کلمات  که همیشه عدل است. ایشان در 
و  بذل  از  عدالت  می فرمایند  قصارشان 
بهتر  هم  چشمداشت  بدون  بخشِش 
که اْلَعْدُل َساِئٌس َعاٌمّ  است؛ به این دلیل 
؛ یعنی عدالت همه  َو اْلُجوُد َعاِرٌض َخاٌصّ
می رسد؛  همه  به  خیرش  و  می پروراند  را 
اما منافِع جود و بذل و بخشش، محدود 
قانون  و  قاعده  عدالت،  واقع،  در  است؛ 
ج  و بخشش خار بذل  و  ولی جود  است؛ 

از قانون اند.
مجالس  با  را  عرایضم  این  بخواهم  گر  ا
می توانم  دهم  تطبیق  حسینی  عزای 
مداحان  و  روحانیون  از  برخی  که  بگویم 

نزدیک  مثاًل  عزاداری ها  و  هیئت ها  در  ما 
از  است  ممکن  می شود  که  انتخابات 
اصلح  می دانند  که  کنند  حمایت  کسی 
کاندیدا به حساب  نیست؛ ولی چون آن 
واریز  پول  هیئت  یا  سخنران  مداح،  آن 
در  و  می کنند  حمایت  هم  آنها  کرده، 
او  برای  اباعبداهلل  عزاداری  سایٔه  در  واقع 
کبیره  گناه  تبلیغات می کنند. این، ظلم و 
ملت  یک  سرنوشت  با  بازی  زیرا  است؛ 

است.

یک  در  که  می افتد  اتفاقی  چه   
مانند  مقوله هایی  اسالمی  جامعه ی 
که از جمله  اخالق و عدالت اجتماعی ـ 
کمتر  ـ  دینداری اند  و  دین  بنیان های 
ولی  می گیرند  قرار  توجه  و  حرمت  مورد 
برگزاری شعائر، پر رنگ است؟ مقصودم 
که شعائر و عزاداری ها باید  این نیست 
چرا  بگویم  می خواهم  شوند؛  کمرنگ 
کمرنگ تر  مذهب،  و  دین  اساس های 
از این شعائرند؟ آیا روحانیت وظیفه ای 

در اینجا دارد؟

 حتمًا وظیفه دارد و اتفاقًا بسیار هم 
کاری  روشن و واضح است؛ روحانیت باید 
که نام و یاد امام حسین به عنوان ابزار  کند 
نگیرد.  قرار  بداخالقی  و  ظلم  وسیله ی  و 
می شوید  متوجه  کنید  نگاه  تاریخ  به  گر  ا
که بعد از رحلت پیامبر و از عثمان به این  
طرف، بنی امیه آموزه های قرآن و اسالم را 
به جای  که  کردند  وارونه  به تدریج چنان 
تقدس  ظلم  انصاف،  و  عدالت  گسترش 
کارانه شعائر و ظواهر  یافت؛ در حالی که ریا
که در  را هم حفظ می کردند؛ ولی شعائری 

استخدام ظلم بود.

این  در  شما  نظر  از  روحانیون  آیا   
کارنامه موفقی دارند؟ زمینه 

بودند؛  دسته  چند  اول  از  روحانیت   
برخی مستقلند و هزینه های بسیاری هم 
حاشیه اند  در  می کنند؛  و  کرده  پرداخت 
نمی بینند.  را  آنها  هم  مردم  مظلوم؛  و 
کرد.  کاسه  یک  نمی شود  را  روحانیت 
و  سنتی اند  اسالم  طرفدار  آنها  از  عده ای 
مخالف هر چیز جدید؛ عده ای روحانیون 
سوم  دسته ی  دولتی اند؛  یا  سیاسی  
بر  که  هستند  مدنی  اسالم  طرفدار  هم 
عقالنیت  و  دینی  مفاهیم  بودن  معقول 
را  اجماع  و  سنت  و  کتاب  و  دارند  کید  تأ
اصالت  یعنی  می سنجند؛  عقل  با  هم 

نیز  عمل  در  می دهند؛  عقالنیت  به  را 
به  نفعی  می کنند  سعی  و  عدالت محورند 
کفایت  حال مردم برسانند و تنها به این 
آخرت  در  خدا  بگویند  که  نمی کنند 
ثواب  شما  خوب  کارهای  به  است  قرار 
معیارشان  مدنی  اسالم  طرفداران  دهد. 
عزاداری ای  می گویند  و  است  حق الناس 
کند و مثاًل راه تردد  که حق الناس را ضایع 
کوچه و خیابان را ببندد و آسایش  مردم 
کبیره  گناه  کند،  نیمه شب مردم را سلب 
و مردم آزاری است؛ نه عزاداری. روحانیت 
این  به  باید  باشد  محترم  می خواهد  گر  ا

نکات حساس باشد.

عزاداری  در  را  عواطف  جایگاه   
باید  چگونه  و  می کنید  ارزیابی  چگونه 
شود  مدیریت  احساس  و  عاطفه  این 
تا منجر به ورود خرافات و بدعت ها به 

عزاداری ها نشود؟

نعمتی  انسان  احساسات  و  عواطف   
و  بی معنا  زندگی  آن،  بدون  که  است 
جامد  سنگ  یک  به  تبدیل  انسان، 
می شود. منتهی نباید از آن سوء استفاده 
کرد و به جهل مقدس دامن زد. عواطف 
را باید با عقل سنجید. در عزاداری ها هم 
بی گمان یکی از بزرگ ترین نعمت ها پیوند 
نام  و  یاد  با  کسی  وقتی  است.  عاطفی 
امام حسین لحظاتی همه چیز را فراموش 
کنار می گذارد و مانند  می کند و غرورش را 
گریه می کند، با تمام وجود به  کودک  یک 
باید  است.  شده  وصل  حسین  امام  روح 
این را قدر دانست؛ زیرا این پیوند روحی، 
در تربیت و عدالت جویی افراد، بسیار مؤثر 
عصمت  مکتوباتم  و  آثار  در  بنده  است. 
فوق العاده  عدالِت  به  را  معصومین  ائمه 
برای  عدالت،  می گویم  و  می کنم  ترجمه 
که  چهارده معصوم، چنان ملکه شده بود 
بیش از حد معمول بوده است و هرگز یک 
ج نمی شدند.  ذره هم از مسیر عدالت خار
اوج  در  یعنی  عصمت  بنده  نظر  از  لذا 
که انسان  عدالت و انصاف بودن. موقعی 
پیدا  قلبی  ارتباط  پیشوایانی  چنین  با 
خواهد  نقش  بسیار  تربیتش  در  می کند، 
کسی که دوستدار امام  داشت. در نتیجه 
مظلوم  طرفدار  همیشه  باشد،  حسین 
را  عدالت  و  بود  خواهد  ظالم  مخالف  و 
محترم  مرز  این  بنابر  کرد.  خواهد  دنبال 
که مورد سوء  بودن عواطف آنجایی است 
قرار  عدالت  به  لطمه زنندگان  استفاده ی 

نگیرد.
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جهت  به  و  بحث  ابتدای  در   
شعائر  شدن  بین  فرق  شدن  مشخص 
 
ً
لطفا بدعت،  و  وهن  با  حسینی  واقعی 
تعریفی از بدعت و خرافه ارائه بفرمایید.

به گونه ای  که  است  امری  بدعت   
درصدد ایجاد یک نوآوری هنجارشکنانه 
در دین می باشد؛ در حالی که این نوآوری 
دین  مفاد  با  و  ندارد  وجود  دین  روح  در 
که  کاری است  منافات دارد. وهن هم هر 
و  شود  حساب  دین  به  اهانت  نوعی  به 

گردد. موجب انزجار مردم از دین 

که  است  امری  بدعت  فرمودید   
باشد.  منافات  در  دین  کلی  روح  با 
در  به خصوص  ـ  تنافی  این  تشخیص 
بحث  مورد  که  حسینی  عزاداری های 

است؟  کسی  چه  عهده ی  به  ـ  ماست 
آیا در تشخیص و بیان این تنافی، مداح 
اهل بیت و  روحانیون در جایگاه برابری 
 هر محب اهل  بیتی 

ً
قرار دارند و یا اساسا

از  را  خودش  شخص  برداشت  می تواند 
ـ  خودش  برای  حدأقل  ـ  دین  کلی  روح 

داشته باشد؟

مهم،  این  تشخیص دهنده ی  قطعًا   
و  باشد  دین شناس  که  باشد  کسی  باید 
روح  و  کلیت دین  از  بتواند درک درستی 
که دین شناس  کسی  آن داشته باشد؛ لذا 
این  نمی تواند  نیست  دین  کارشناس  و 
هم  سخنی  گر  ا و  بگیرد  به عهده  را  مهم 
از روی سلیقه ی شخصی خواهد  بگوید، 

بود.

فقیه  دین شناس،  از  منظورتان  آیا   
است؟

تفسیر  با  که  کسی   و  مجتهد  فقیه،   
علوم  و  معصومین  روایات  کریم،  قرآن 

اسالمی تا حدودی آشناست.

که  عقیده اند  این  بر  برخی   
گرفتن برخی از  مهم ترین مجرای فاصله 
عزاداری ها از سنت های واقعِی حسینی 
تساهل و تسامح در انجام سنن است. 

آیا این نقد را می پذیرید؟

درباره ی  که  کتاب هایی  در   
شده  نوشته  بحث  این  آسیب شناسی 
را  کردید  بیان  که  مسأله ای  است، 
گرفتن  فاصله  دالیِل  از  یکی  به عنوان 
واقعِی  سنت های  از  عزاداری ها  از  برخی 

که با حجت االسالم والمسلمین جواد محمدزمانی نویسنده  گفت وگویی بود  مرز بین خرافات و بدعت با شعائر واقعی حسینی محور اصلی 
ج فقه  و شاعرآیینی و رئیس انجمن شاعران آیینی داشتم. محمدزمانی متولد سال 1356 در شهر تهران و دارای تحصیالت حوزوی خار
کارشناسی ارشد از دانشگاه ادیان و مذاهب است. او به عنوان نماینده نسل جوان شاعران آئینی و انقالبی شناخته  و اصول و همچنین 
گفت وگو  کامل این  گرفته است. متن  می شود و از این رو با تالش و پیگیری های وی نشست شاعران آئینی و مذهبی با رهبر انقالب شکل 

را در ادامه بخوانید.

حوزه علمیه هیچ برنامه ای برای ساماندهݡی 
عزاداری و مداحݡی ندارد

حجت االسالم محمدزمانی
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امروز نقش 
روحانیت فقط 
در منبر خالصه 

نمی شود و 
الزم است در 

عرصه های دیگر 
هم حضور داشته 
باشد. یکی از این 

عرصه ها همین 
ساماندهی به 
مسأله مداحی 

که روحانیت  است 
اآلن دارد از آن 
سر باز می زند و 

گاهی به  کار،  حتی 
تقابل روحانی و 
مداح می انجامد.

که  کرده اند  حسینی بیان 
البته برخی از افراد آن را نپذیرفته اند. 
وجود  نیز  دیگری  دالیل  حال  هر  به 
که  کنیم  بررسی  باید  اول  به نظرم  دارد. 
آیا نفس ابداع و نوآوری در عزاداری ایراد 
شیوه های  که  می دانیم  ما  خیر؟  یا  دارد 
بوده  متفاوت  تاریخ  طول  در  عزاداری 
نخل گردانی  به  دوره  یک  در  مثاًل  است؛ 
یا در یک دوره،  و  اهمیت داده می شده 
تعزیه خوانی  عزاداری  مجالس  رکن 
دسته های  دوره هایی  در  و  است  بوده 
بوده  پررنگ  سینه زنی  یا  و  زنجیرزنی 
در  شیوه هایی  هم  ما  دوره ی  در  است. 
اینکه  با  است؛  شده  پررنگ  عزاداری ها 
نیستند؛  هم  جدید  لزومًا  شیوه ها  این 
پیاده روی  عزاداری ها  این  جمله ی  از 
هم  قبل  دوره های  در  که  است  اربعین 
پررنگ  ما  دوره ی  در  ولی  داشته؛  وجود 
در  میلیونی  چند  جمیعت  و  است  شده 

آن شرکت می کنند.
عزاداری  در  ابداع  و  نوآوری  اصل  پس 
نوآوری  این  منتهی  نیست؛  قبیح  لزومًا 
مهم تریِن  که  باشد  داشته  شرایطی  باید 
وهن  نداشتن  و  نبودن  بدعت  آن، 
نسبت به دین است. البته به نظرم یک 
است  این  آن  و  دارد  هم  فرهنگی  شرط 
عاشورا  انگیزه های  و  اهداف  خالف  که 
کند؛  کمک  معرفت افزایی  به  و  نباشد 
یعنی روح عاشورا و سیره ی امام حسین 
شاید  وقت ها  بعضی  شود.  لحاظ  آن  در 
عنوان  عزاداری ها  از  بعضی  روی  نتوان 
چه بسا  اما  گذاشت؛  را  وهن  یا  و  بدعت 
یا  باشد  مخالف  عاشورا  کلی  خطوط  با 
رشد  جهت  در  و  نمی کند  تقویت  را  آن 
افراد  معرفت  چه بسا  و  نیست  معرفت 
به نظرم  می کند.  کم  عاشورا  به  نسبت  را 
که نباید  این شرط فرهنگی مهمی است 
از آن غافل شد. از همین رو در دوره هایی 
که این گونه مسائل مراعات و لحاظ شده 
پایه های  و  عاطفه  برانگیختن  نماِد  و 
رشد  مسیر  است،  گرفته  قرار  ما  عزاداری 
شاهد  را  عاشورایی  معرفت افزایی  و 
عزاداری ها  همین  دامن  از  و  بوده ایم 
ـ  اسالمی  انقالب  مثل  ـ  عظیمی  تحوالت 
خ داده و پرشورترین اجتماعات شیعی  ر
اربعین ها  و  عاشوراها  و  گرفته  شکل 
ظلم های  با  مبارزه  خاستگاه  به  تبدیل 

گرفته است. یزیدان زمان قرار 
که  است  مهم  خیلی  این  لذا 
انجام  هدفی  چه  با  عزاداری هایمان 
گر هدف در آن لحاظ شده باشد،  شود؛ ا

می تواند  عزاداری  در  وجود  عاطفه ی 
تاریخ  در  تحول  برای  محرکه ای  موتور 
اساسی  مشکل  یک  ما  منتهی  باشد. 
مرکز  یک  ما  که  است  این  آن  و  داریم 
دیده بان و یک رصدگر آیین های عزاداری 
که در طول سال تحوالت عزاداری  نداریم 
را  ضعف  و  قوت  نقاط  و  کند  رصد  را 
کرده و هشدار دهد و خطرات  شناسایی 
کند. بخشی  و آسیب ها را به جامعه اعالم 
بر عهده ی حوزه علمیه  این دیده بانی  از 
است؛ در حالی که حوزه علمیه ی ما هیچ 
عزاداری  مسأله ی  برای  جامعی  برنامه 
کالنی  سرمایه گذاری  هیچ گونه  و  نداشته 
برای این عرصه نداشته است؛ آنچه انجام 
معتقدم  بوده.  مبلغ  اعزام  بیشتر  شده، 
نیز  تبلیغات  سازمان  مانند  نهادهایی 
فراوانی  بسیار  بودجه های  اینکه  به رغم 
بوده اند.  ناموفق  عرصه  این  در  داشتند، 
رزمندگان  هیئت  مثل  نهادهایی  چه بسا 
و  تبلیغات  سازمان  یک دهم  شاید  که  ـ 
کمتر بودجه داشته باشندـ  در عرصه  بلکه 
موفق  و  مؤثر  بیشتر  عزاداری،  و  هیئت 
بوده باشند؛ این ضعف بزرگی است برای 
که امیدوارم با مدیریت  سازمان تبلیغات 
را  عرصه  این  در  بزرگی  تحول  جدید، 

کند. تجربه 
هم  رهبری  که  ـ  است  این  دیگر  نکتهٔ  
به  نداریم؛  سکوالر  هیئت  ما  که  ـ  فرمود 
یعنی  باشیم؛  داشته  نباید  که  معنا  این 
و  هیئت ها  باشیم  مراقب  باید  اینکه 
نباشد.  سکوالر  نحو  به  ما  عزاداری های 
هیئت ها،  در  سکوالر  جریان  اصلی  رکن 
تبلیغ عزاداری غیرمعرفت افزا است؛ یعنی 
عزاداری ای صرفًا عاطفی و خالی از عناصر 
که در واقع، با اهداف و انگیزه های  دیگر 
جریاناتی  چنین  است.  مخالف  عاشورا 
عاشورا  تطبیق  با  سرسختی  شکل  به 
مبارزه  سیاسی  و  اجتماعی  مباحث  با 
زمان  شمرهای  بازشناخت  از  و  می کنند 
عزاداری  یک  می خواهند  و  دارند  پرهیز 
به  هیچ وقت  که  بی خاصیت  و  بی روح 
پدیده ای مثل انقالب اسالمی نینجامد را 

کنند. ترویج 

این  افراد  این  استدالل  چه بسا   
و  گذراست  سیاسی  مسائل  که  باشد 
مانند  مقدسی  تاریخِی  وقایع  تطبیق 
سیاسی،  مسائل  مسائل  با  عاشورا 
قدسی  و  معنوی  روح  تقلیل  موجب 
باشد.  عاشورا  و  حسین  امام  نهضت 

 همهٔ  این افرادی 
ً
لذا ممکن است لزوما

دنبال  به  کردید  یاد  آنها  از  شما  که 
سکوالریزاسیون نباشند.

قائل  تفکیک  چیز  دو  بین  باید  ما   
شویم؛ یکی سیاسی کاری و و تفکر جناحی 
و دیگری نگاه سیاسی به معنای اعِم آن؛ 
من  وقتی  کلی.  خطوط  شناخت  یعنی 
باشند  سیاسی  باید  هیئت ها  می گویم 
عمر  و  زید  روی  که  نیست  معنا  این  به 
که ما  کنند؛ بلکه به این معناست  بحث 
از وقایع عاشورا خط حق و  با تأسی  باید 
این  بشناسیم.  را  خودمان  روزگار  باطل 
کودک ُکش  رژیم  که  نیست  انکار  قابل 
دنبال  را  بنی امیه  خط  همان  اسرائیل، 
قاتلین  و  زمان  شمر  مصداق  و  می کند 
نباید  ما  آیا  می باشد.  علی اصغر  حضرت 
نباید  آیا  کنیم؟  اعالم  مردم  به  ما  را  این 
انقالب،  به  نسبت  را  خودمان  موضع 
شهدا، امام و خط انقالب اسالمی نشان 
و  انقالب  ارزش های  نباید  بدهیم؟ 
من  داریم؟  نگه  زنده  را  اسالم  ارزشه ای 
کلمه سیاسی  فکر می کنم متأسفانه اآلن 
اتفاقًا  و  می شود  خلط  جناحی  کلمه  با 
یک  که  هستند  سکوالر  تشیع  طرفداران 
بعد  و  می کنند  ح  مطر را  جناحی  مسأله 
شدن  سیاسی  عاقبت  می کنند  ادعا  هم 
کاسته شدن از قداست آن است.  عاشورا، 
خطوط  باید  عاشورا  خط  واقعی  پیرو  لذا 
نیست  هم  نیازی  و  کند  ترسیم  را  کلی 
بیان  را  جناحی  یا  و  ریز  مصداق های  که 
ما عاشورایی هستیم،  گر  ا کند.  ترسیم  و 
با مصادیق باطل  و  یزید زمانمان  با  باید 
کنیم و به مردم  در روزگار خودمان مبارزه 
این  تطبیق،  از  هدف  کنیم  اعالم  هم 
است و نه سیاسی بازی و یا امور جناحی. 
که عاشورای با آن  این قابل قبول نیست 
در  صرفًا  حسین،  امام  حرکت  و  عظمت 
و  پیام  هیچ  و  بماند  جا  هجری   60 سال 
نداشته  ما  روزگار  برای  آموزه ای  و  درس 

باشد.

وقایع  باید  ما  که  داشتید  اشاره   
با  وقایع عاشورا تطبیق  را  گار خود  روز
این  انجاِم  در  روحانیت  آیا   دهیم.  
این  یا  و  می کند  عمل  موفق  تطبیق، 
نهاد  از  غیر  دیگری  نهاد  توسط  تطبیق 
محترم  جامعه ی  مانند  ـ  روحانیت 
است  شدن  انجام  حال  در  ـ  مداحان 
کنار  حتی  یا  و  کشیده  کنار  روحانیت  و 
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وقتی من می گویم 
هیئت ها باید 

سیاسی باشند به 
این معنا نیست 

که روی زید و عمر 
کنند؛ بلکه  بحث 
به این معناست 

که ما باید با تأسی 
از وقایع عاشورا 
خط حق و باطل 
گار خودمان  روز

را بشناسیم. 
این قابل انکار 

که  نیست 
کودک ُکش  رژیم 
اسرائیل، همان 
خط بنی امیه را 
دنبال می کند 

و مصداق شمر 
زمان و قاتلین 

حضرت علی اصغر 
می باشد. آیا ما 

نباید این را ما به 
کنیم؟  مردم اعالم 

آیا نباید موضع 
خودمان را نسبت 
به انقالب، شهدا، 
امام و خط انقالب 

اسالمی نشان 
بدهیم؟

گذاشته شده؟

هنوز  روحانیت  می کنم  فکر   من   
به  مجالس  اصلی  رکن  و  است  حاضر 
چیزی  ادعایم  این  دلیل  و  می رود  شمار 
آنها  می بینم.  جوان ها  بین  که  است 
از  معارف  شنیدن  جهت  زیادی  شوق 
گروه های  کمتر، به  زبان روحانیت دارند و 
در  مسأله،  این  می کنند.  مراجعه  دیگر 
مشهودتر  روستاها،  و  کوچک  شهرهای 
صداوسیما  آمارهای  به  گر  ا شما  است. 
مردم  که  شد  خواهید  متوجه  کنید  نگاه 
از  خوبی  استقبال  جوان ها  به خصوص  و 
مانند  ـ  روحانیون  سخنرانی  برنامه های 
اقشار  برای  و  دارند  ـ  خدا  سمت  برنامهٔ  
حال  درعین  است.  جذاب  مختلف، 
از  باید  که  تأثیرگذاری هم داریم  مداحان 
قابلیت های آنها استفاده شود. روحانیت 
با  را  خود  هدایت گری  نقش  می تواند 
حفظ  ارزنده  و  نیکو  مطالب  عرضه ی 

نماید.

و  تسامح  بحث  به  دهید  اجازه   
و  برگردیم  سنت ها  انجام  در  تساهل 
که  کنکاش  قرار دهیم  این سؤال را مورد 
این تساهل و تسامح در عرصه ی  چرا 

خ نداده است؟ بیان ر

یک  سنن،  ادله ی  در  تسامح  بحث   
و  مخالف  فقهای  که  است  فقهی  بحث 

تسامح  موافق  که  آنهایی  دارد.  موافق 
را  استدالل  این  هستند  سنن  ادله ی  در 
نبریم،  کار  به  را  قاعده  این  گر  ا که  دارند 
و  خواند  نمی توان  را  روضه ای  هیچ 
را  طاووس  بن  سید  لهوف  کتاب  همین 
سلسله ی  چون  خواند؛  نمی توان  هم 
اسناد چندانی ندارد و لذا دست ما از نقل 

کوتاه می شود. بسیاری از وقایع عاشورا 
که  چیزی  آن  بگوییم  می توانیم  ما 
و  باشد  مستند  باید  می شود،  خوانده  
قرن  تا  کثر  حدا مثاًل  که  باشد  منابعی 
هفتم در منابع آمده باشد؛ نه اینکه مثاًل 
یک مطلبی چهارده قرن در منابع نیامده 
که در روزگار ما تألیف  و در یکی از مقاتلی 
می شود یا در روزگار قاجار و پهلوی نوشته 
نکرده اند.  ذکر  هم  را  سندش  و  شده 
از  می کنیم،  بیان  که  را  آن چه  باید  لذا 
از  یکی  شاید  و  باشد  اول  دست  منابع 
در  که  است  همین  حوزه  کم کاری های 
اختیار  در  را  فراوانی  منابع  عرصه  این 
است؛  شده  تک نگاری هایی  و  نگذاشته 
که  ندارد  منابع جامِع چندانی وجود  اما 
به راحتی در اختیار مردم و مداحان قرار 
مطالب  از  خیلی  ازخواندن  را  آنها  و  گیرد 

بی نیاز نماید.

خرافات  ورود  دریچه های  از  یکی   
به عزاداری ها را شاید بتوان استفاده ی 
دانست.  عزاداران  عواطف  از  نابه جا 

جامعه  یک  چرا  شما  نظر  به 
عواطف  که  می رسد  مرحله ای  به 

مثبت  راستای  در  می تواند  که  ـ  او 
سوء  موجب  ـ  گیرد  قرار  استفاده  مورد 
استفاده ی برخی می شود و اعضای آن 
گریستن و  جامعه حاضر می شوند برای 
می شنود،  که  را  آنچه  هر  عاطفه ورزی، 

کنند؟ باور 

بزرگداشت  محرکه ی  موتور  عواطف،   
بوده  مختلف  قرون  طی  در  عاشورا 
که  است  قرن  چهارده  نزدیک  است. 
ریختن ها  اشک  و  سینه زنی ها  همین 
عاشورا  ماندن  زنده  باعث  عزاداری ها  و 
مسائل  به  ذاتًا  انسان،  چون  و  شده 
عواطفش  و  می دهد  اهمیت  احساسی 
که عاشورا  برانگیخته می شود، می بینیم 
ماندگار شده است؛ چرا که در بین عواطف 
مردم حضور داشته است. عظمت شهید 
با خونش،  که شهید  این دلیل است  به 
باید  لذا  برمی انگیزد.  را  تاریخ  عاطفه 
این  و  دانست  قدر  را  عاشورایی  عواطف 
و  مسلمین  اختیار  در  که  است  نعمتی 
این  چون  است؛  شیعیان  به خصوص 
مشهود  بیشتر  شیعی،  فرهنگ  در  امر، 
امام  خود  گفت  بتوان  بسا  چه  است. 
حسین و اهل بیت علیهم السالم به خلق 
اهتمام  درعاشورا  عاطفی  صحنه های 
گر شما این صحنه های عاطفی  داشتند. ا
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و عاطفه را از عاشورا حذف 
کنید، عاشورا در حد یک راهپیمایی 
و  است  ظلم  محکوم کردن  و  عمومی 
دیگر نمی تواند در هر خانه و محله ای جا 
کند. این نقطه قوت است. منتها باید  باز 
که همه ی عاشورا، عواطف  توجه داشت 
چیزهای  با  باید  عواطف  این  و  نیست 
عزت آفرین،  حماسه ی  مثل  دیگری 
اندیشه ی  و  منطق حسینی، عنصر عقل 
و  آمیخته  معرفت افزایی  و  حسینی 
که  هستند  عناصری  اینها  شود؛  ممزوج 
کنار عاطفه وجود داشته باشند؛ در  باید 
گر عاطفه ی صرف باشد  غیر این صورت ـ ا
نخواهید  خودش  اهداف  به  عاشورا  ـ 
رسید و نمی تواند امروز جوانان عاشورایی 

کند. را خلق 

میان  این  در  روحانیت  نقش   
برای  وظیفه ای   

ً
اساسا آیا  و  چیست 

جهت دهِی این عواطف به عهده دارد؟

مربوط  روحانیت،  نقش  از  بخشی   
که  است  سخنرانی  و  تبلیغ  و  منبر  به 
عناصر  تریبون،  این  کمک  به  باید 
معرفت افزای پرمحتوا و عمیق را افزایش 
است  این  دارد  وجود  که  مشکلی  دهد. 
گویا  که  می کند  رفتار  طوری  حوزه  که 
عاشورایی  عرصه  در  باید  کاری که  تنها 
که  درحالی  است؛  همین  دهد،  انجام 
وظیفه ی حوزه، منحصر به این نیست و 
الزم است حوزه در فضای مجازِی مرتبط 
با مسائل دینی و آئینی از جمله عاشورا، 
حتی  و  باشد  فعال  سال  طول  تمام  در 
داشته  وجود  حوزوی  مرکزی  است  الزم 
باشد تا فعالیت های عاشورایی در عرصه 
که  کند  مجازی را دیده بانی نماید و رصد 
مثاًل در هر سال عواطف عزاداران در چه 
مرحله ای قرار دارد و چگونه می توان این 
عواطف را به سوی مسیر معرفت هدایت 
کرد و اشک آمیخته با معرفت را در مردم 

کرد. ایجاد 
و  هزینه  و  برنامه ریزی  به  نیاز  اینها 
باید  حوزه  که  دارد  فراوانی  امکانات 
آن  برای  را  زمینه های الزم  و  پیش نیازها 
که  باورم  این  بر  همین رو  از  کند.  فراهم 
امروز نقش روحانیت فقط در منبر خالصه 
نمی شود و الزم است در عرصه های دیگر 
این  از  یکی  باشد.  داشته  حضور  هم 
مسأله  به  ساماندهی  همین  عرصه ها 
که روحانیت اآلن دارد از آن  مداحی است 
گاهی به تقابل  کار،  سر باز می زند و حتی 

حالی که  در  می انجامد؛  مداح  و  روحانی 
و مداح  روحانی  امام حسین  در دستگاه 
و شاعر و قاری قرآن باید درکنار هم حرکت 
این  که  است  حوزه  وظیفه ی  این  کنند. 
گیرد.  ساماندهی و تدبیر امور را به دست 
خوبی  برنامه ریزی  حوزه  و  روحانیت  گر  ا
باالیی  درصد  معمواًل  باشند،  داشته 
پذیرش  آمادگی  مداحان  و  شاعران  از 

معارف را دارند.

اذهان  شاید  که  تی  سؤاال از  یکی   
کرده  خود  به  مشغول  را  زیادی  افراد 
کنونی  که چرا جامعه ی  باشد این است 
و  اهل بیت  محبان  از   

ً
غالبا که  ـ  ایران 

در  ـ  هستند  حسینی  نهضت  رهروان 
فعال  محرم  ماه  عزاداری های  انجام 
این  اصلی  پیام های  گویا  اما  است؛ 
 همان پیام های نبوی 

ً
که قطعا نهضت ـ 

در صدر اسالم استـ  را در زندگِی واقعِی 
آموزه هایی  می کند؟  پیاده  کمتر  خود، 
عهد،  به  وفای  اخالق،  مراعات  مثل 
کرامت اخالقی و عدالت. پیامبر  حفظ 
برای تکمیل اخالق، مبعوث  فرمود من 
کربال  وقایع  بیان  شما  نظر  به  شدم. 
ضمن  که  پذیرد  صورت  چگونه  باید 
اصلی  پیام های  عزاداری ها،  انجام 
عزاداری ها  انجاِم  از  کم رنگ تر  دین 

جلوه نکند؟

است؛  سؤال  چند  خودش  این   
بدهم،  کلی  پاسخی  بخواهم  گر  ا منتهی 
اتفاقًا  معتقدم  من  که  گفت  خواهم 
در  قبل  به  نسبت  اخالقی،  ارزش های 

کرده است. جامعه ما رشد 

از  یا  شماست  برداشت  این   
که آسیب های جامعه  آمارهای خاصی 

را رصد می کند،  استفاده می کنید؟

اخالقی  ارزش  چقدر  انقالب  از  قبل   
زمان،  آن  است؟  داشته  وجود  درجامعه 
بیشتر  خیلی  فساد  و  دزدی  و  بزهکاری 
این  انقالب،  برکت  به  بوده؛  اآلن  از 
به  این  البته  است.  شده  کمتر  آسیب ها 
معنای فقدان ضعف نیست؛ ضعف های 
به  گر  ا اما  دارد؛  وجود  درجامعه  اخالقی 
که  می بینیم  کنیم،  نگاه  کلی  صورت 
انقالب  از  قبل  شده اند.  پررنگ  ارزش ها 
پیدا  را  شما جوان هفده هجده ساله ای 

و  اعتکاف  به  رفتن  عاشق  که  نمی کردید 
اآلن  باشد؛ در حالی که  عزاداری  جلسات 
هیئت  چقدر  ببینید  تهران  همین  در 
مفاهیم  با  مردم  بحمداهلل  داریم.  فعال 

عاشورایی آشناتر شده اند.
از  قبل  در  اخالقی  گزاره های  از  برخی 
پررنگ  امروز  برای جوانان، مثل  انقالب، 
برای  آنها  اشتیاق  امروزه  ولی  نبود؛ 
مشارکت در درس های اخالق و جلسات 
نشان  این،  و  است  شده  بیشتر  قرآن 
جوانان  و  جامعه  اخالقی  رشد  دهنده ی 
شاید  که  جوانانی  با  وقتی  حتی  است. 
کنید،  صحبت  نپسندیم  را  ظاهرشان  ما 
اخالقی  باالی  درک  که  می شوید  متوجه 
دارند. لذا به نظرم در مجموع بنده حرکت 
جامعه از لحاظ ارزش های اخالقی را رو به 
مصداقی  در  شاید  گرچه  می بینم؛  جلو 
داشته  ضعف هایی  حجاب،  مانند 

باشیم.

کدام دوره ی تاریخی   به نظر شما در 
در ایران بیشترین خرافات و بدعت ها 

به عزاداری حسینی وارد شده است؟

خیلی  را  مقطع  یک  نمی شود   
گفت  می شود  تقریبًا  ولی  کرد؛  برجسته 
دوره ی  ـ  به ویژه  ـ  و  صفوی  دوره های  در 
در  و  شد  وارد  زیادی  خرافات  قاجار، 
گرچه در  دوره ی پهلوی هم پررنگ شد؛ 
زمان های دیگر هم خرافاتی وجود داشته 

است.

 علت ورود خرافات در دروه قاجار 
را در چه چیزی می دانید؟

نگاه  در  را  دلیلش  باید  نظرم  به   
دین  مسأله ی  به  قاجار  شاهان  سطحی 
از  آنها  استفادهٔ   سوء  و  قدرت طلبی  و 
دوره ی  در  البته  دید.  دینی  مباحث 
اضافه  عزاداری ها  به  خرافاتی  نیز  پهلوی 
از  یک سری  در  هم  آنها  از  برخی  که  شد 
ک وجود دارد؛ حکومت  گزارش های ساوا
که ما باید عزاداری انقالبی  بر این باور بود 
کنیم و جنبه های خرافی را  کم  و پرشور را 
کنیم و با اینها مبارزه نکنیم و حتی  ایجاد 
ایجاد  جامعه  در  که  افرادی  و  آموزه ها 
کنیم؛ اما بعضی  تحول نمی کنند را تقویت 
عمیقی  عاشورایی  نگاه  که  شخصیت ها 

کنیم. دارند را محدود 
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