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هنگامی  که مرحوم شیخ انصاری)ره(  
فتاوایش پیرامون دایره اختیارات ولی 
فقیه را، تنها به گستره چند صفحه از 
کتاب مکاسب، طرح و بسط می نمود، 
شاید کمتر کسی گمان می کرد که 
یک صده بعد، این موضوع به یکی از 
چالش انگیزترین سوژه ها در حلقات 
بحثی فقها تبدیل شــود. چالشی که 
دهه های پیاپی به طول انجامید، و در 
پی آن انشعابی دنباله دار میان ارباب 
افتاء پدیدار گشت که در یک دوشقی 
نــه چــنــدان محّصل، عـــده ای حیطه 
اختیارات فقیه را محدود در مقام فتوا 
و قضاوت بدانند و قرائتی دیگر برای 
او مقام تولیت در اجرای حدود شرع و 
شأن حاکمیت بر امت مسلمان نیز قائل 

شوند.
در این قرائت، فقیه جامع الشرایط نه 
تنها مجاز به برپایی حکومت می باشد، 

بلکه بر وی واجب است برعلیه حاکم 
جور دست به قیام بزند و در واقع چاره ای 
ــدارد. این نظریه  جز اینکار، پیشرو ن
گرچه همواره مخالفین تمام قدی را 
در مقابل خویش دیده و می بیند، اما 
دامنه مخالفت ها هیچگاه تا بدینجا 
کــشــانــده نــشــده کــه حجیت شرعی 
عمل به نظریه مزبور، قائلینش را زیر 
سؤال برود. مخالفت های نخبگانی و 
درون گفتمانی علما، به نوعی مباحثه 
علمی به جهت تأثیر در رأی و نظر 
مجتهد دیگر تلقی می شده، نه تقابلی 

سخت و تکفیرگونه.
شاهد ایــن مدعا، برگ برگ از کتاب 
قطور تاریخ روحانیت است که به استناد 
آن می توان مدعی شد با شروع نهضت 
و سپس پیروزی انقالب اسالمی به 
رهبری امام خمینی)ره(، نه تنها مخالفت 
عملی از جانب سایر مجتهدین هم طراز 

صورت نگرفت، بلکه در موارد بسیاری، 
سکوت علمای مخالف شکسته شد و 
توصیه هایی از زبان ایشان، به نفع قیام 
امام خمینی به گوشها رسید که همگان 
را به نصرت نهضت و تشکیل حکومت 

اسالمی فرا  می خواندند.
با این وجود همدلی زعما و علمای حوزه 
با انقالب اسالمی، چه از جانب موافقین 
آن و چه از سوی مخالفین تئوریکش، 
با افزوده شدن سالهای عمر جمهوری 
اسالمی قرین دل نگرانی هایی نیز 
شده اســت. نگرانی هایی که معطوف 
به عملکرد حــوزه و روحانیت در فضا 
و مناسبات جدید و عصر حاکمیت 
اسالم به محوریت فقیه جامع الشرایط 
می باشد. از این حیث دل مشغولی و 
نگرانی اساسی حوزویان که می تواند 
ــی عملکرد  ــاب سنگ محکی بــر ارزی
روحانیت در بعد نسبت روحانیت-

مروری بر روابط روحانیت-حݡکومت
محمد وکیلی
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حضور 
روحانیون در 

عرصه های سیاسی 
و حاکمیت آن 
زمانی مشکل زا 

خواهد شد که میان 
روحانیت و رسالت 

اجتماعی اش 
شکاف اندازد. 

همچنان 
که دریافت 
بودجه های 

دولتی، اگر منجر 
به چشم پوشی از 
ایرادات موجود 
و لب بستن از 

انتقادات سازنده 
گردد، مخرب و 
آسیب زا خواهد 

بود.

حکومت باشد را می توان در سه دسته 
برشمرد:

اول: روحانیت محبوب شیعی که قرنها 
مأمن و پناه مستضعفین بوده و ندای 
اعتراض و حق خواهی اش از جوار امت 
مسلمان، همواره بر سر حّکام جور بلند 
بــوده اســت، در عصر انقالب به بدنه 
قدرت متصل گشته و از ابتدای انقالب 
تاکنون نیز روزبــه روز بر شمار طالب و 
روحانیون شاغل در ارگانهای حکومتی 
افزوده می شود و این روند مستمرّا رو به 
افزایش است. در ارزیابی روحانیت از این 
منظر می توان شاخصه هایی همچون 
کشورداری، مردم داری، رسانه داری، 
سبک زندگی روحانیت قبل و بعد از 
انقالب و نیز ارتباطات و تعامالت 

بین المللی را  مدنظر قرار داد.
دوم: نهاد حوزه که در طول سالیان 
مدید، همواره با حفظ استقالل مالی 
خویش، دستش را در مقابل حکومتها 
کوتاه نگه داشته و در عوض زبانش 
بر سر ایشان دراز بــوده، حاال صاحب 
فرزندی اســت که بــدون مّنت، او را 
مشمول کمک های قابل توجه خود 
می نماید و برای بخش های مختلف 
مادر تئوریک خود یعنی حوزه علمیه، 
ردیــف بودجه اختصاص می دهد. در 
این عرصه می توان تغییر و تحوالت 
نظام اقتصادی حوزه های علمیه بعد 
از انقالب، میزان و کیفیت گسترش 
کالبدی مراکز و نهادهای حــوزوی و 
آثار و تبعات دریافت بودجه مستقیم از 

دولت و… را مورد بررسی قرار داد.
ســوم: برنامه مدیریتی همخوان با 
ــالم و  دســتــورات شریعت مقدس اس
متناسب با نیازهای نوبه نو شونده و 
ــران،  به نسبت گسترده ی جامعه ای
آنهم در عصر فراگیری انبوه دانش و 
فناوری های وارداتی رقیب، که در ذات 
خود تعهدی به موازین دینی ما ندارد و 
در ساده ترین حالت، محتاج پاالیشهای 

علمی و اساسی می باشند که در کلیت 
آن تنها از دست حوزویان ساخته است. 
مباحثی چون علوم انسانی اسالمی، 
فقه نظامات، شیوه برخورد با تولیدات 
علمی جامعه غــرب، تعامالت علمی 
ــان و مذاهب و همزمانی  با سایر ادی
انقالب و تحوالت تکنولوژیک غرب و 
نحوه مواجه روحانیت با این تحوالت 
به ویژه در زمینه رسانه، فضای مجازی 
و پیداش شبکه های اجتماعی بدون 
مرز در این بخش قابلت بحث، تحلیل و 

ارزیابی دارد.
برکسی پوشیده نیست که حضور فعال 
روحانیت در عرصه قدرت و سیاست، 
فی نفسه خالی از ایراد است. اما کیست 
کــه نــدانــد زمین سنگالخ سیاست، 
آوردگاه پیل افکنی است که جستن از 
آفتهای آن بر همگان میسور نیست. 
امام خمینی )ره( به سبب همین آفتهای 
احتمالی که ابتدا به حیثیت روحانیون 
و در وهله دوم به وجاهت دین در منظر 
عوام لطمه می زند، در سالهای پیش و 
نخستین انقالب، از مخالفین حضور 
طالب در عرصه سیاست بودند. استاد 
شهید مطهری نیز در سخنرانی هایشان 
پیرامون انقالب اسالمی، به تصریح 
ــن نکته شــده انــد کــه آحــاد  متذکر ای
روحانیت می بایست از پستهای دولتی 
حذر کــرده و صرفّا در جایگاه ارشاد 
دولتها ایفای نقش کنند)پیرامون 

انقالب اسالمی؛ ص186(.
لکن اکنون که بنابه  دالیــل متعدد، 
حضور طالب و روحانیت در عرصه های 
سیاسی و حاکمیتی گریزناپذیر گشته، 
بهتر آنست که با طرح ریزی های دقیق، 
بر سطح کیفی این حضور افزوده شود 
و از آسیب های احتمالی پیشگیری 
به عمل آید. حضور طالب و روحانیون 
در عرصه های سیاسی و حاکمیت آن 
زمانی مشکل زا خواهد شد که میان 
روحانیت و رسالت اجتماعی اش شکاف 

اندازد. همچنان که دریافت بودجه های 
دولــتــی، اگــر منجر به چشم پوشی از 
ایرادات موجود و لب بستن از انتقادات 
سازنده گردد، مخرب و آسیب زا خواهد 

بود.
اما دغدغه سوم یعنی فقدان نقشه راه 
مدیریتی که بخش مهمی از آن را بایستی 
حــوزه علمیه متکفل شــود، موج های 
گوناگونی را در میان حوزویان به راه 
انداخته و سبب بروز اختالفات مبنایی 
و بنایی مهمی نیز در سطوح گوناگون 
علما و فضالی حوزه شده است. این 
اختالف نظرات که به اقرار همگان از 
ذات دانش و اندیشه برمی خیزد، در عین 
آنکه بالضروره بایست پروسه خود را طی 
کند، نباید به ساحل امن انتزاع و إنقلت 
قلت های صرف محدود شــود.  البته 
نباید پیش از پختگی الزم نیز، به عرصه 
عمومی کشانده شــود؛ بلکه می طلبد 
تا تدابیری اندیشیده شود و در فضایی 
نخبگانی و آزاد، کرسی های نقادی، 
جدی تر از قبل پا بگیرد و طی فرایندی 
پژوهشی_عملیاتی، تولیدات علمی 
فضالی حوزه بازآفرینی شده و به زبانی 
قابل فهم تر در اختیار جامعه قرار بگیرد 
تا تولیدات از حالت انتزاعی صرف بودن 
خارج گشته و جنبه عینی و انضمامی 

نیز بیابد.
اکنون در چهل سالگی انقالب برآمده از 
دامن حوزه های علمیه، می توان گفت 
که وجود چهار دهه ای حکومت و قدرت 
سیاسی در دست روحانیون، منافع و 
مضاّری را بــرای نهاد حــوزه و طالب 
دینی به ارمغان آورده که ضروری است 
آثار و تبعات این هم نشینی روحانیت 
و حکومت، توسط صاحب نظران و 
متخصصان آشنا به این عرصه ها، مورد 
کنکاش قرار گیرد تا در کنار شناسایی و 
تبیین محاسن پرشمار، زمینه و فرصتی 
برای رفع کاستی ها و اصالح فراهم 

گردد.
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حامی جدی استقالل مالی حوزه هستم/
معاونت تبلیغ علیرغم پارازیت های مزاحم 

موفق بوده است
حجت االسالم والمسلمین محمدحسن نبوی

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، مباحثات برای انعکاس گزارش عملکرد و فعالیت های معاونت تبلیغ حوزه در 
طول چهار دهه پس از پیروزی انقالب، گفتگویی اختصاصی با حجت االسالم والمسلمین محمدحسن نبوی معاونت تبلیغ و آموزش 

کاربردی حوزه انجام داده است.
در ادامه گزارش این گفتگو را می خوانید.

ــه ی چهمین  ــان ــت در آس
سالگرد پیروزی انقالب قرار 
گرفته ایم و به همین مناسبت 
معموال نهادها و مراکز مختلف 
گــزارش هــای گــســتــرده ای از 
عملکرد خود ارائه می دهند، اما 
سوال اصلی این است که معیار 
سنجش موفقیت در هر نهادی 

از جمله امــور تبلیغی و به طور 
ویژه روحانیون طرح هجرت چه 
آیتم هایی هستند؟ اغتشاشات 
دی ماه سال گذشته-۱۳۹۶-، 
شاید مانند اغتشاشات قبلی 
مربوط به سطوح باالی جامعه 
ــژه هم نقطه  نبود و به طــور وی
حمله را بــه بــرخــی حــوزه هــا و 

روحــانــیــت می بینیم. چطور 
می شود با کارهای تبلیغی ای 
که روحانیت داشته، اتفاقاتی 
این چنینی پیش بیاید؟ در این 
راستا، عملکرد معاونت تبلیغ 
حوزه چگونه ارزیابی و سنجش 

می شود.
اواســط دهه هفتاد بود که مقام 
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معظم رهبری در سفری که به اردبیل 
داشتند، فرموده بودند که صد نفر 
مبلغ به مناطقی که نیاز دارنــد اعزام 
کنید. بسیاری از سازمان ها اظهار 
می کردند که طلبه ها مایل نیستند 
و استقبال نمی کنند. در جلسه  دفتر 
مقام معظم رهبری تصمیم بر این 
شده بود که این مسئولیت را به شخص 
بنده واگذار کنند. همان زمان بنده به 
آیت الله بوشهری عرض کردم که من 
موافق تکه تکه شدن حــوزه نیستم و 
اگر قرار است این کار انجام شود، باید 
این مسئولیت با عنوان معاونت تبلیغ 
حوزه پیگیری شود. اینگونه بود که این 
مسئولیت به ما واگذار شد. از آن زمان 
تاکنون10400 نفر مبلغ از قم به سایر 
استانها اعزام شده و هم اکنون بیش از 
سه هزار مبلغ به همراه خانواده هایشان 
به مناطقی که حدود هزار نفر جمعیت 
ــی ای در آنجا  ــان داشــتــه و هیچ روح
نیست، در حال تبلیغ هستند. این اتفاق 
خود موفقیت بزرگی است که البته 
در کنار آن اتفاقات دیگری هم رقم 
خورد، از جمله تأسیس بیش از سه هزار 
مسجد، توسعه بیش از دوهزار مسجد 
و نیز تعمیر و مرمت تعداد قابل توجهی 
مسجد در نقاط مختلف در کنار احداث 

چند هزار خانه عالم.
همچنین، یــک دوره ای حضور در 
دانشگاه برای بسیاری از روحانیان با 
اهمیت بود و آن را امتیازی برای خود 
می دانستند. در این دوره ما به سمت 
آموزش و پرورش رفتیم، چرا که معتقد 
بودیم آموزش و پرورش مهمتر است. 
اکنون بیش از 2560 مدرسه تحت 
پوشش این اقدامات می باشد که در نوع 

خود بسیار کار مهمی بود.

ــان بحث  ــمـ مــنــظــور هـ
ــوزه و آمـــوزش و  تفاهم نامه ح

پروش است؟

خیر. ایــن موضوع قبل از این 
تفاهم نامه ها شروع شد، هر وزیری 
آمد تفاهم نامه ای امضاء گردید، اما 
در مجموع از وزارتخانه هیچ کمکی 
نشد و همه اقدامات مربوط به حوزه 
است. در همین راستا، معاون آموزش 
حوزه گفته است مدارسی که با عنوان 
ــدارس امین« فعالیت می کنند،  »م
بیست برابر مدارس عادی افرادی از 
این مدارس آمده اند و در حوزه طلبه 
شده اند؛ اما در حالت عادی به طور 
متوسط از هر مدرسه در ایران یک نفر 
هم طلبه نمی شود. این امر نشانگر 
چند موضوع است، یکی عالقه مند 
شدن به روحانیت و دیگری عالقه مند 

شدن به دین.
ارزیابی موفقیت کار فرهنگی بسیار 
پیچیده اســت. مــا در همکاری با 
ــرح تربیتی  ــوزش و پـــرورش، ط آمـ
داریم، در حالی که آموزش و پرورش 
بعد از چهل ســال تــازه متوجه شده 
است که طرح تربیتی ندارد، معاونت 
پرورشی آن، طرح نــدارد، ولی حوزه 
علمیه طــرح تربیتی تــدویــن کــرده 
است. روحانیونی که به این مدارس 
می روند با طرح می روند. کما اینکه ما 
از استان ها افــرادی را برای آموزش 
طرح به آنها دعوت می کنیم. روش 
ارزیابی و سنجش میزان موفقیت آنها 
هم به این صــورت است که بررسی 
می کنیم از زمان حضور روحانی در 
مدرسه میزان استقبال دانش آموزان 
ــت، البته  ــوده اس از نماز چــه قــدر ب
ــم؛ یا  ــداری ــال نماز اجــبــاری ن مــا اص
ــدارس دخترانه بعد از حضور  در م
روحانی چه تعداد از دانــش آمــوزان 
حجابشان کامل شده است. بسیاری 
نتایج شاید قابل سنجش نباشد، اما 
برون دادهای ظاهری قابل مشاهده 
و سنجش هستند. اخیرا هم به این 
نتیجه رسیده ایم که »مهد امین« 

راه انــدازی کنیم. چون متوجه شدیم 
مهدهایی در حال راه انـــدازی است 
که در آنها موسیقی، رقص و غیره 
به کودک آمــوزش می دهند. در این 
راستا، با گذشت بیش از یک سال از 
طرح حاضر،  بیش از 120 مهد امین 

راه اندازی کرده ایم.
در بحث فضای مجازی هم اقداماتی 
ــن است  ــا نکته ای انــجــام شـــده، ام
که سایت های ما اغلب حداقل به 
لحاظ ظاهری به گونه ای نیستند 
که مخاطبانی که ما به دنبال آنها 
هستیم را جــذب کنند. زمانی یک 
طرح گسترده وب گردی راه انداختیم 
مبنی براینکه مشخص کنیم در کدام 
بخش های وب برعلیه دین تجمع 
کرده  و فعالیت می کنند. موضوعات 
و بخش هایی را که بیشترین تجمع 
را داشــتــنــد شــنــاســایــی، و در آنها 
وارد می شدیم. استراتژی ما طرح 
ســؤال اســت، به طــور مثال یکی از 
کارشناسان ما به صورت ناشناس به 
یکی از سایت های تبلیغ مسیحیت 
ورود پیدا کرده و از کشیشی که آن 
سایت را اداره مــی کــرد، ســؤاالت 
متعدد پرسیدند. اینقدر سؤال کردند 
تا اینکه ایشان را از آن سایت حذف 
کردند. ایشان مجدد با نام کاربری و به 
عنوان یک مسیحی اهل منطق وارد 
این سایت شده و از حذف کارشناس 
ما انتقاد کردند، بگونه ای که بالخره 
تصمیم بر این شد که ایشان رئیس 
ایــن سایت مسیحیت شــود. ایشان 
قائم مقامی داشتند که پس از مدتی 
استعفاء دادند، وقتی از ایشان علت را 
پرسیده بودند، گفته بود که من کم کم 

به مسیحیت بی اعتقاد می شوم.
ــورد دیــگــر، مــربــوط بــه دوره ای  یــا م
است که بحث »من مسلمان بودم و 
مسیحی شــدم« در فضای مجازی 
بسیار مطرح و داغ بود. در این مورد نیز 

رویه ای را 
که رفته ایم، 

غلط بوده است. 
مدارس علمیه 

کشور به صورت 
خودکفا در حال 
فعالیت بودند، ما 
به آنها پول تغذیه، 

استاد و غیره 
دادیم. در برخی 
مدارس اقدام به 
پرداخت پول های 

کالن به برخی 
اساتید شد، و این 
ایجاد تضاد کرد.
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کارشناسان ما وارد شدند و تصمیم بر 
این شد که از این  افراد سؤال کنیم که 
چه شد مسیحی شدند؟ در این سؤال و 
جواب ها یک سری مسلمان می شدند 
و دیگر اعالن اینکه ما مسیحی شدیم 

تقریبا برداشته شد.
ما در حال حاضر در فضای مجازی 
ــم. زمانی  رویکردمان را تغییر داده ای
120 مبلغ داشتیم که به یــازده زبان 
فعالیت داشتند، امــا االن رویکرد 
خود را محصول -محور کرده ایم. هر 
مبلغی هر آنچه را که تولید می کند 
یعنی مقاله ای که می نویسد، کلیپی 
که می سازد و غیره را از او دریافت 
می کنیم و حمایت مختصری از 

فعالیت او انجام می دهیم.
بحث دیگر مربوط به فرقه ها و ادیان 
است که قبال بخش خاصی برای آنها 
در حوزه وجود نداشت، صرفا پیرامون 
اهل سنت اقداماتی انجام می شد آن 
ــدازی  هم در حد محدود. اما با راه ان

ــان، بخش های  بخش فرقه ها و ادی
تخصصی مرتبط با حــوزه بهائیت، 
زرتشتی گری، یهودیت، وهابیت، 
صــوفــیــه، اهــل حــق و عــرفــان هــای 
نوظهور فعال گردید. هزاران طلبه را 
در قم و شهرستان ها آموزش داده ایم، 
از میان این افــراد هم تعدادی افراد 
شــاخــص هستند کــه فعالیت های 
پژوهشی خوبی داشته و تدریس نیز 
می کنند. در فرقه ها و ادیــان، معیار 
سنجش ما مستبصر شدن است، البته 

آن را اعالم نمی کنیم.
در طرح هجرت فعالیت های متنوعی 
انجام می شود، مثال مجله »مبلغان« 
که ما ویژه مبلغین منتشر می کنیم، 
هرچه بیشتر خریدار داشته باشد -و 
نه اینکه رایگان دهیم-، این را یک 
موفقیت می دانیم. هزینه خرید این 
نشریه برای مبلغان را مرکز مدیریت 
تأمین می کند، اما برای سایر افراد و 
سازمان ها خودشان باید هزینه آن را 

بپردازند.
انتشارات ما کامال خودکفا هستند. 
ــرای بحث انــتــشــارات شورایی  مــا ب
داریــم مبنی بر اینکه کتاب هایی که 
خریدار نــدارد، منتشر نمی کنیم. در 
حال حاضر بخشی از کتاب های ما 
کتاب های درسی است و تعداد قابل 
توجهی از کتاب هایمان به چاپ دوم 
یا بیشتر رسیده که همین امر یکی از 

مولفه های موفقیت است.

در مورد معیارهای سنجش 
موفقیت طرح هجرت بفرمایید.

نــگــاه مــان در بحث تبلیغ این 
است که ما متکفل هدایت نیستیم، 
مــا متکفل بــالغ هستیم. مطالعه 
بسترهای فعالیت و رســانــدن پیام 
خیلی مهم اســـت. زمــانــی مــا پیام 
می دهیم و هیچ پــارازیــتــی ایجاد 
نمی شود، در این صورت پیام منتقل 
ــا مـــواردی هست که  ــردد. ام ــی گ م
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وقتی می خواهیم پیام ارسال کنیم، با 
پارازیت های بسیاری روبه رو هستیم. 
به طور مثال، وقتی که یک روحانی به 
منبر می رود، مخاطبان او ایشان را به 
عنوان یک قدیس و روحانی می دانند؛  
اما زمانی آنقدر برعلیه ما هجمه وجود 
دارد که وقتی مخاطب به روحانی 
روی منبر می نگرد او را به عنوان یک 

آدم منحرف می بیند.

دقیقا نکته همین است 
اگر گفته می شود فعالیت های 
تبلیغی مان موفقیت آمیز بوده، 
پس چرا االن نگاه به روحانیت 

بالعکس شده است؟
دوره ای معاندین و مخالفین 
روحانیت نمی توانستند به راحتی به 
هم پیام دهند و خبری از این ابزارهای 
ارتباطی نبود، اما االن پارازیت های 
پیامی کــه انتقال پیام روحــانــی به 
مخاطبانش را دچار اختالل می کند 
بسیار گسترش یافته و به شدت فعالیت 
می کنند، و در این میان فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی بیشترین تأثیر 

را دارند.
نکته اینجاست که همه گروه های 
ــن نکته رســیــده انــد  مــخــالــف، بــه ای
که روحانیت، قوی ترین مجموعه 
مدافع نظام جمهوری اسامی ایران 
است -اینها کاری به دین ندارند و با 
شیعه هم مخالف نیستند- با نظام 
مخالف اند، چــون نظام جمهوری 
اسالمی ایران منافع آنها را از بین برده 

و یک قدرت منطقه ای شده است.
یکی از روش هـــای کــار آنها به این 
صورت است که مثال بررسی می کنند 
ــدام گــروه هــا مدافعان اصلی  کــه ک
نظام اند مانند ائمه جمعه، حوزه، سپاه، 
مجلس خبرگان  و غیره. بنابراین، 
روی این بخش ها آنقدر سرمایه گذاری 
می کنند که دیگر پیام آنها به مخاطب 

نمی رسد. البته این مشکالت در زمان 
پیغمبر)ص( هم بوده و در آن زمان هم 
که خبری از این امکانات نبود، قرآن به 

ایشان دلداری می دهد.
دوره کنونی قابل قیاس با ده سال قبل 
نیست. به نظر بنده در این شرایط و 
بستر موجود همین قدر که مردم کمی 
دیندار مانده اند، خود موفقیت بزرگی 
است. اگر همین اقدامات نیز توسط 
روحانیون و طلبه ها انجام نمی شد، 
اوضاع جور دیگری بود. روایتی از امام 
حسن عسگری)ع( داریم که اگر بعد از 
غیبت امام زمان)عج( علما نبودند که 
مردم را با احتجاج و غیره نگاه دارند، 
هیچ کس باقی نمی ماند، مگر اینکه 

مرتد شده بودند.
اکنون طالب با امکانات و بضاعتی 
محدود و با کمترین هزینه بیشترین 
بهره وری را دارند. اگر مبّلغین ما موفق 
نبودند و نتوانسته بودند اعتماد مردم 
را جلب کنند، امکان تأسیس بیش از 
2300 مسجد در نقاط مختلف و صرفًا 
با کمک های مردمی امکان پذیر نبود. 
این را هم باید اشاره کرد که در همین 
زمینه هــم مــا ارزیــابــی هــای مفصل 
داریم. اگر مبلغی راکد بوده و مخاطبان 
مسجد افزایش پیدا نکند، او را حذف 
یا جابجا می کنیم، تذکر و آمــوزش 
می دهیم. ما دوره های آموزشی بسیار 
زیاد و متنوعی را برای مبّلغان داریم، 
از روش سخنرانی گرفته تا جذب 
مخاطب و غیره؛ به گونه ای که مسجد 
برخی از اینها شلوغ تر از نماز جمعه 

آن ها است.
در بحث فتنه ســال88 جلسه ای در 
دفتر مقام معظم رهبری و با حضور 
جمعی از مــدیــران فرهنگی کشور 
برگزار شد و در آن گزارشی تحلیلی 
ارائه دادند مبنی براینکه صدا و سیما 
رتبه اول را در مقابله با فتنه دارد، و 
مثال حوزه علمیه رتبه چهارم را داشت. 

در آن جلسه با این تحلیل مخالفت 
کردم و گفتم شاهکار صدا و سیما این 
بود که حمله به نمادهای عــزاداری 
امام حسین)ع( را نشان داد و مردم 
هم 9 دی را ایجاد کردند. اما آیا صدا 
و سیما این کار را در فرانسه می کرد، 
جواب می داد؟ زیرساخت های فکری 
و اعتقادی  ایجاد شــده و اعتقاد به 
امــام حسین)ع( را چه کسی ایجاد 
کرده است؟ سوال این است که این 
زیرساخت ها را کدام گروه ایجاد کرده؟ 
به نظر بنده روحانیت این اعتقادات 
را ایجاد کــرده اســت. روحانیت این 
زیرساخت فکری را ایجاد کرده و صدا 
و سیما می آید و گل آن را می چیند. این 
در حالی است که سالیان دراز آخوند ها 
و مبلغان دینی تالش کرده اند که این 
اعتقاد و عشق به امام حسین)ع( باقی 
بماند، بنابراین، اگر این زیرساخت نبود 

اقدام صدا و سیما نیز تأثیری نداشت.
در مجموع در بحث معیار سنجش، ما 
نمی خواهیم سنجش ریز اعتقادی و 
اخالقی و عبادی داشته باشیم، چون 
به ریاکاری می رسیم، مثال در مورد 
نماز شب خواندن طلبه ها بنده هم 
خواسته ام به این سمت و سو نرویم که 

طلبه نماز شب می خواند یا خیر...!
ما برخی حوزه ها را می گوییم اصال 
دخالت نکنید. مثال اینکه این مبّلغ 
چقدر ایمان مخاطبان را تقویت کرده را 
ما نمی توانیم اندازه گیری کنیم و قابل 
سنجش هم نبوده و بد هم است. اما 
چند چیز قابل سنجش است، از جمله 
عالقه مــردم به روحانیت و افزایش 
حضور مردم در نماز جماعت، افزایش 
فعالیت های عمرانی دینی مانند 

مسجد، کتابخانه و دارالقرآن و غیره.
ما مبلغی داریم که بیش از 50 مؤسسه 
ــرده و همه  ــرآن راه انـــدازی ک ــق دارال
هزینه های آن هــم از طــرف مــردم 
ــوارد را  تأمین شــده اســت. اینگونه م

 آموزش و 
پرورش بعد از 
چهل سال تازه 

متوجه شده است 
که طرح تربیتی 
ندارد، معاونت 
پرورشی آن، 

طرح ندارد، ولی 
حوزه علمیه طرح 

تربیتی تدوین 
کرده است.
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می توانیم ارزیــابــی کنیم و برمبنای 
همین مــوارد هم سنجش می کنیم. 
وقتی وارد روستایی می شویم و از 
ــراغ روحــانــی را می گیریم،  ــردم س م
در پاسخ می گویند، کــدام روحانی؟ 
این نشان دهنده عدم موفقیت مبّلغ 
است که مــردم اصال از وجــود چنین 
فــردی در روستا اطــالع نــدارنــد. اما 
وقتی که در پاسخ می شنوید که حاج 
آقا را می گویید؟، خدا خیرش دهد و 
...، اینطور متوجه می شویم که مردم 
ــی هستند. مبلغین  از روحــانــی راض
ــاه یکبار از طرف  مــا حــداقــل ســه م
شهرستان، شش ماه یکبار از طرف 
استان  و به صــورت تصادفی هم از 
طرف مرکز، ارزیابی می شوند. مجموع 
ایــن ارزیابی ها را نیز مجدد بررسی 
می کنیم، اگر تفاوت چندانی میان 
آنها نبود که از آن می گذریم، اما اگر 
متوجه شویم برخی ارزیابی ها نسبت 
به سایر ارزیابی ها بسیار متفاوت تر و 
ضعیف تر است، کل استان را ارزیابی 
می کنیم، این مدل طراحی بازرسی 
ما است. در مدارس آموزش و پرورش 
هم همینطور، وقتی وارد مدرسه ای 
می شوید و می بینید بچه ها اطراف مبلغ 
ما را گرفته اند و شور و شوقی دارند،  این 

نشان دهنده موفقیت مبلغ ما است.

یکی از ســؤاالتــی کــه هر 
ساله در ایام تخصیص بودجه ها 
مورد توجه قرار می گیرد، مسئله 
بودجه های دولتی حوزه است و 
 برای ما آزاردهنده می باشد 

ً
واقعا

که چرا نباید این مسئله بعد از 
چهل سال پیروزی انقالب تعیین 
تکلیف شــود. چراکه در همین 
حــوزه هم موافقان و مخالفان 

جدی دارد.
بنده به شدت موافق استقالل 
حــوزه هستم، بــه شرطی کــه کلیه 

عملکردها تأمین مردمی داشته باشد. 
ما رویــه ای را که رفته ایم، غلط بوده 
است. مدارس علمیه کشور به صورت 
خودکفا در حال فعالیت بودند، اما 
ما چه کار کردیم، به آنها پول تغذیه، 
استاد و غیره دادیم. بنده بیش از 70 
مدرسه سفیران در کل کشور داشتم 
که به صــورت خودکفا توسط مردم 
تأمین می شدند. اما اتفاقی که افتاد 
این بود که در برخی مدارس اقدام به 
پرداخت مثال پول های کالن به برخی 
اساتید شد، و این ایجاد تضاد کرد. 
مدارسی که بنده به آنها مجوز می دادم 
از آنها تعهد می گرفتم که هیچ کمکی 
به آنها نمی شود و خودشان باید اداره 
کنند. به آنها می گفتیم سیستم شما را 
تحت نظر گرفته و اعتبار بخشی شما را 
به عهده می گیریم، مدرک هم به شما 
می دهیم، بقیه هزینه ها با خودتان 

است.
همین بحث ها وسیاست ها را در بحث 
ــم. روش ما این است  تبلیغ هم داری
جایی را که مردم تأمین می کنند، ما 
ــرای تحقق  وارد نمی شویم. بنده ب
این بحث بسیار مقاومت کرده ام. اما 
مناطقی داریم که مردم می گویند ما 
اصال آخوند نمی خواهیم، یا مناطق 
فقیر که توان مالی زیادی ندارند را ما 
حمایت می کنیم و با هزینه خودمان به 
این مناطق مبّلغ اعزام می کنیم. معدل 
پرداخت ما به این گروه از مبّلغان یک 
میلیون و پنجاه هزار تومان است، به 
عبارت دیگر، در مناطقی خودمان 
هزینه می کنیم که اگر پرداخت نکنیم، 
دیــن تبلیغ نمی شود. بــراســاس این 
مــدل، اگــر کم کم در همان مناطق 
کمک های مردمی به سطح مشخصی 
برسد، دریافتی مبّلغ از طرف ما صفر 

خواهد شد.
به معاونت تبلیغ شهرها و استان ها 
گفته ایم که حوزه باید مستقل باشد 

و راه استقالل آن است که روحانی 
خــودتــان را خــودتــان تأمین کنید. 
نمی گوییم مبّلغ مستقیم به مردم 
بگوید پول بدهید، بلکه عملکرد مبّلغ 
و تعامل معاونت و مدیران با مردم باید 
زمینه ساز این امر گردد. در حال حاضر 
به نظر بنده به جز پنج درصد مدارس 
علمیه، بقیه می توانند کامال مستقل 
اداره شوند، چرا که همین حاال در 
تبلیغ بیش از 80 درصد مبّلغان ما به 

لحاظ مالی تحت پوشش ما نیستند.

این مشکل چگونه باید حل 
شود؟

ــک فـــرد مقتدر  ایـــن مــســألــه ی
ــدارس سفیران  می خواهد. ما در م
هدایت تعهد می گیریم که طالب بعد 
از پنج سال تحصیل، پنج سال نیز باید 
در مناطقی که نیازمند مبّلغ هستند، 
خدمت کنند. اجرای این حرف خیلی 
ــون طالب  سخت اســـت، چـــرا؟ چ
ما وقتی فارغ التحصیل می شوند 
شروع به نامه نویسی به افراد مختلف 
می کنند و دالیلی را مطرح می کنند 
که به این مناطق نروند، اما ما به هیچ 
وجه نمی پذیریم و برای هیچ کسی هم 

استثنائی وجود ندارد.
ما االن حدود 6500 مبّلغ داریم بدون 
اینکه پولی به آنها بدهیم، چون از  طرف 
مردم تأمین می شوند. از این میان حدود 
300 مبلغ در طرح هجرت هستند. 
طرح هجرت مبّلغ را به مناطقی که 
کاماًل مورد نیاز است، اعزام می کند. 
اگر طالب تعهد تبلیغ را عملی نکنند به 
آنها مدرک نمی دهیم و شهریه آنها نیز 
قطع می شود. بنده معتقدم همین مقدار 
بودجه ای را که االن هزینه می کنیم 
را هم می توان مردمی کرد. اگر تنها 
کمتر از 10درصد موقوفات به این امر 
اختصاص پیدا کند، بنده یک ریال هم 

دیگر از دولت دریافت نمی کنم.
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این بحث موقوفات حوزه 
ــت کــه مطرح  ــال اس چندین س
مــی شــود و همه می گویند اگر 
مــوقــوفــات حــوزه احــیــاء شــود، 
بسیاری مشکالت حل خواهد 
شد. باالخره چه گروه یا افرادی 
باید پیش قدم شوند و این مساله 

را یکبار برای همیشه حل کنند.

گیر این مشکل در خود ما است. 
در زمــان آقــای نــظــام زاده رئیس وقت 
اوقاف، پیرامون بحث موقوفات حوزه با 
مقام معظم رهبری صحبت شد و آقا هم 
نوشتند که موقوفات حوزه را در اختیار 
ایشان قرار دهید، اما آقایان می گویند 
ما این کار را نمی کنیم. خود نیروهای 
ما در حــوزه می گویند این کار سخت 

است، ما انجام نمی دهیم. این بحث را 
مقایسه کنید با بودجه هایی که خّیرین 
مدرسه ساز چند برابر بودجه کل حوزه 

در بحث مدرسه سازی هزینه می کنند.

بسیار تشکر از اینکه وقت 
خود را در اختیار مباحثات قرار 

دادید.

معاونت تبلیغ و 
آموزش 

کاربردی حوزه

رویکرد
 استقالل حوزه

  تأمین مبلغ توسط مردم
  تأمین حوزه در منطقه های خاص:

|  ناتوان از تأمین مالی
|  عدم استقبال از روحانی

|  بازگشت موقوفات به حوزه

غ به
ّ
اعزام مبل

 سایر استان ها:
  بالغ بر ده هزار نفر

  سه هزار نفر همراه خانواده
   تأسیس سه هزار مسجد

حضور در
 آموزش و پرورش

  بالغ بر دو هزار مدرسه
  مدارس امین و مهد امین

   تدوین طرح تربیتی

حضور در
فضای مجازی

 استراتژی طرح سؤال
  رویکرد محصول محور

    تأسیس بخش 
فرقه ها و ادیان

طرح هجرت
  انتشار مجله مبلغان

   انتشار کتاب های درسی
ل بالغ، نه هدایت

ّ
     متکف
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در ابــتــدا تشکر می کنیم 
از اینکه وقت خود را در اختیار 
مباحثات قرار دادیــد. در آستانه 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب، 
ــه  همه بــه دنــبــال بــررســی و ارائ
ــزارش فعالیت های صــورت  گـ
گــرفــتــه هستند. وقــتــی بحث 
گزارش عملکرد به میان می آید، 
اغلب فعالیت ها در غالب آمار ارائه 
می شود. اما فراتر از بحث آمار، 

میزان تاثیرگذاری این فعالیتها 
است. در بحث پژوهش، اینکه 
میزان تاثیرگذاری فعالیتهای 
فرهنگی، علمی و … چگونه 
ــرار می گیرد و  ــابــی ق ــورد ارزی م
معیار سنجش شما چیست؟ 
بسیار اهمیت دارد. به طور مثال، 
در بحث کتاب، آمــار کتاب های 
منتشر شده باال بوده اما وقتی به 
آمار نسخه آنها مراجعه می شود، 

تیراژ نسخه ها بسیار پایین است. 
نکته دیگر اینکه به چه میزان این 
کتاب ها به عنوان منابع درسی و 
پژوهشی از سوی محققان مورد 
استفاده قرار می گیرد نیز حائز 
اهمیت می باشد. ساز و کار دفتر 
تبلیغات اسالمی در این ارزیابی ها 

چگونه است؟
الزم است در ابتدا مقدمه  و یک 
موضوع کلی عرض کنم. به طور کلی 

حوزه را دچار فراموشی نسبت به رسالتش 
نمی دانم/ ماموریت دفتر تبلیغات اسالمی دفاع 

از انقالب در کنار فعالیت های آݡکادمیک است

در ادامــه پرونده ویژه مباحثات به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب سالمی، مباحثات در گفتگویی اختصاصی با 
حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم به بررسی فعالیت ها و عملکرد این دفتر در 

چهار دهه پس از پیروزی انقالب اسالمی پرداخته است. 
در ادامه گزارش این گفتگو را می خوانید.

حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد واعظی
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وضعیت دین و دینداری را در کالن 
ــران و جهان باید مد  جامعه کنونی ای
نظر قرار داده و آسیب ها و چالش های 
موجود در این مسیر را بررسی کرد. 
باید جهت گیری ذائقه های علمی و 

فرهنگی مردم مورد مطالعه قرار گیرد.
بنابراین، باید نــهــادهــای دینی در 
فعالیت های خود در چنین فضایی و 
با توجه به این چالش ها مسیر حرکت 
خود را مشخص کنند. یک دیدگاه، نگاه 
جزئی نگر است که ما روی فعالیت های 
یک نهاد دینی یا حاکمیتی متمرکز 
شویم؛ دیــدگــاه دیگر اینکه، در یک 
افق باالتری رونــد دین و دینداری را 

مسیریابی کنیم.
در بحث حضور مدرنیته در جوامع 
اســالمــی، فرهنگ جــوامــع اسالمی 
ــدرن و پیامدهای  و سبک زندگی م
تکنولوژی در ساحت رفتاری و ساحت 
اندیشگی معاصر را باید همه در کنار 

یکدیگر در نظر گرفته شوند.
ما در ساحت های مختلف، مناسبات 
ســنــتــی مــان دچـــار چــالــش و تغییر 
شــده اســت، در دهــه شصت نشریات 
می توانستند بسیار نقش آفرین باشند 
از جمله نشریه »حوزه« و »نقد و نظر« 
در فضای حـــوزوی، نشریه »کیهان 
ــوزوی،  فرهنگی« در فضای غیر ح
و نشریه »کــیــان« در دهــه هفتاد و 
برخی دیگر از نشریات که در فضای 
روشنفکری بودند. اما آیا در فضای 
کنونی، نشریات چنین تاثیر و نقشی 
دارند؟ در حالیکه االن مردم روزنامه هم 
نمی خوانند. در آن دوره نشریات خود 
یک رسانه بودند، اما بنده وقتی به دفتر 
تبلیغات اسالمی آمدم برخی نشریات را 
تعطیل کردم، چون دیگر کارایی گذشته 

را نداشتند.
در حوزه تبلیغ در دهه پنجاه و شصت، 
مساله منبر و تبلیغ چهره به چهره، 
تاثیر بسیاری داشته و خود یک رسانه 

بسیاری قوی ای بود، اما االن که هر 
کانال تلویزیونی را بزنید یک روحانی 
هست، و با وجود شبکه های اجتماعی 
گسترده، منبر دیگر نمی تواند مانند 
گذشته به عنوان یک رسانه، تاثیر سنتی 
خود را داشته باشد. گرچه همچنان به 
عنوان یک عنصر تأثیرگذار فرهنگی و 
دینی ایفای نقش می کند، ولی به لحاظ 

میزان تأثیر و نقش مانند گذشته نیست.
تمام دستگاه های فرهنگی، دینی و 
تمام فعاالن عرصه فرهنگ و دین 
ــوازن با اتفاقات  در یک حالت عــدم ت
فرهنگی به سر می برند؛ یعنی تالش ها، 
فعالیت ها و مهارتها و ابتکارات، 
تناسبی با آهنگ حرکت جوامع به 
لحاظ تغییر ذائقه فرهنگی نداشته و 
آهنگ تحوالت در حــوزه فرهنگ و 
رسانه همه را غافل گیر کرده است. این 
ــران نداشته،  مطلب اختصاص به ای
بلکه به سبب انقالب تکنولوژیک در 
عرصه رسانه و فضای دیجیتال، حجم 
و میزان سرعت تغییرات فرهنگی قابل 

پیش بینی نیست.
ما در بخش فرهنگ نقش های متفاوتی 
داریم، برخی دستگاه  ها نقش صیانت از 
فرهنگ را دارند، برخی نقش نظارتی و 

برخی هم مولد فرهنگی هستند.
سوال این است که آیا میان فعالیت های 
فرهنگی، تبلیغی، پژوهشی و وظایف، 
انتظارات و نیازهای مخاطب توازن 
برقرار می باشد؟ پاسخ منفی است، 
چنین توازنی برقرار نیست و این مساله 

دالیل مختلفی دارد.
اگر انقالب اسالمی را یک نقطه عزیمت 
بدانیم، اما قبل و بعد آن چه اتفاقاتی 
در بحث انتظارات از روحانیت افتاد؟ 
اگــر انقالب اسالمی را نقطه عطف 
بدانیم، در مساله سطح انتظارات، در 
قبل و بعد انقالب با یک جهش روبرو 
هستیم. اگر دامنه انتظارات فضای 
عمومی جامعه را از حــوزه در قبل از 

پــیــروزی انقالب بخواهیم فهرست 
کنیم به یک انتظارات کالسیک و 
مشخص سنتی می رسیم مانند اینکه 
مساجد و جلسات مذهبی اداره شوند 
و احیانا در خود حوزه بازار بحث علمی 
و آن هم صرفا در حریم علوم اسالمی 
گرم باشد. اما تک ستاره هایی مانند 
عالمه طباطبایی و شهیدمطهری، 
آیت الله مکارم شیرازی و شهید بهشتی 
و سایرین که فعالیت هایی را عالوه بر 
انتظارات سنتی از حوزه داشتند، اینها به 
عنوان یک فضل شمرده می شد و نه یک 
فرض؛ یعنی کنار درس و بحث طلبگی و 
انجام رسالت تبلیغی متعارف یک سری 

فعالیت های جانبی هم داشتند.
امــا بعد از پیروزی انقالب، حــوزه به 
یکباره، با هجوم وسیع از انتظارات 
مواجه شــد. یعنی پیوند روحانیت با 
نظام اسباب طرح یک میدان وسیعی 
از نیازها بود. ماهیت انقالب اسالمی 
که یک ماهیت گفتمانی و یک انقالب 
گفتمانی و معنایی بود، یعنی انقالبی 
که می گفت من در مقابل دنیای امروز 
و مدنیت معاصر حرف دارم. دنیا توقع 
داشت در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و 
عرصه های مختلف حوزه حرف داشته 
باشد. در سطوح مختلف لبه انتظارات 
از حوزه مرتب وسیع تر می شد. اما بحث 
این بود آیا سیستم آموزشی حوزه، و آن 
نیروی انسانی مورد نیاز، آموزش الزم را 

دیده بود؟ و مهارت های الزم را داشت؟
قبل از پیروزی انقالب اسالمی فضای 
روشنفکری مــا فضای مارکسیسم 
زده و چپ گرا است، البته نه فقط ما، 
بلکه جهان عرب نیز همینطور بود. 
لبه تماس ایدئولوژیک و لبه تماس 
تطبیقی ما عمدتا با مارکسیسم بود. اما 
بعد از انقالب تمام علوم انسانی و تمام 
فلسفه های متنوع غربی وارد میدان 
مقابله فکری با روحانیت و حــوزه و 

جریان دینی شدند.

حوزه در 
حالت عدم توازن 

قرار گرفته و 
تالش های صورت 
گرفته پاسخگوی 

حجم و عمق 
نیازها نیست. 
به لحاظ تولید 

محتوای پژوهشی، 
اقناع دینی جامعه 
و تاثیرگذاری و 

جریان سازی فکر 
دینی در وضعیت 
متوازن نیستیم.
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سوال این است آیا حوزه در این چهار دهه 
کاری نکرد و دچار رخوت و سکون بود؟ 
خیر. حوزه با تمام ظرفیت تالش کرده 
است و می کند. بنده حوزه را دچار یک 
فراموشی تاریخی نسبت به رسالتش 
نمی دانم. اینطور نبود که حوزه در این 
چهار دهه متوجه سطح انتظارات نبوده 
باشد و نفهمد که با چه دنیای جدیدی 
مواجه شده است. شاید بتوان گفت این 
آگاهی تاریخی گسترده نشده و هرچه 
می گذرد، این آگاهی تاریخی در حال 
ــت. در دهــه شصت یک  گسترش اس
بخش مــحــدودی از حــوزه توسط این 
انتظارات گزیده و تحریک شد. بخش 
کوچکی از حوزه آن آگاهی تاریخی را پیدا 
کرد که باید حوزه کارها و خالقیت های 
جــدیــدی داشــتــه بــاشــد. همین بخش 
کوچک در دهه شصت احساس کرد که 
باید زبان آموزی کند مثال زبان انگلیسی 
را یاد بگیرد. احساس کرد که باید به سوی 
دنیاهای معرفتی جدید گشوده باشد، 
باید علوم انسانی را بشناسد. به طور مثال 
آیت الله مصباح که مؤسسه باقرالعلوم 
را ابتدا در یک منزل تاسیس و چندین 
دانشکده را در یک خانه راه اندازی کرد، 
در جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه 

وغیره آموزش هایی را ایجاد کرد.
ــادی از طــالب در فلسفه اخــالق،  آح
ــروع به فعالیت  تحلیلی و مضاف ش
کردند. یا برای نمونه عده ای از فضالء 
در اواســـط دهــه شصت وارد عرصه 
تخصصی کــالم جدید شدند. در امر 
تبلیغ حوزه، طالب به این نتیجه رسیدند 
که در بحث تبلیغ دیگر تبلیغ سنتی به 
تمام نیازها جواب نمی دهد. بنابراین، 
گروه های تبلیغی ایجاد شد و به شکلی 
مستمر با جامعه مرتبط شدند. طالبی در 
فضای مجازی شروع به فعالیت کردند، 
مراکز متعدد آموزش عالی و پژوهشی 
در حوزه تاسیس شد تا با کادرسازی از 

عهده نیازهای جدید برآیند.

روش شما در تحلیل این 
اســت که زمینه ها را برجسته 
می کنید، این همان روشی است 
که ما در پاسخ گویی مسئوالن 
نظام نیز می بینیم. یعنی نقش 
دشمن و کمبود امکانات و غیره را 

برجسته می کنند.
خیر، اصال درســت نیست. بنده 
یــک کلمه از دشــمــن نگفتم، بلکه 
وضعیت شناسی کــردم. عرض کردم 
این واقعه عظیم به نام انقالب اسالمی 
و تشکیل یک نظام جمهوری اسالمی 
به شکل طبیعی یک حجم انتظاری 
را متوجه حوزه های علمیه کرد. بنده 
در مقام داوری و ارزیــابــی، خودمان 
را کامال مثبت ارزیابی نکردم، بلکه 
می گویم ما در حالت عدم تــوازن قرار 
ــورت گرفته  داریـــم و تــالش هــای ص
پاسخگوی حجم و عمق نیازها نیست. 
از سوی دیگر هم سیاه نمایی نکردم 
ــوزه در ایــن چهل سال  کــه بگویم ح
هیچ کاری نکرده است. میزان سطح 
انتظار و نیاز های جامعه و حوزه های 
چــالــش، سطح، عمق و حجمش با 
فعالیت های ما توازن ندارد. سطح نیازها 
و چالش های موجود از حوزه با سطح 
فعالیت های حوزه متناسب نیست. نه به 
لحاظ ُبعد تولید محتوای پژوهشی و نه 
به لحاظ اقناع دینی جامعه و نه به لحاظ 
تاثیرگذاری و جریان سازی فکر دینی در 

وضعیت متوازن نیستیم.

شما وقــتــی فرایند های 
جهانی و انــتــظــارات را مطرح 
می کنید همه تاکید بر زمینه ها 
است و نقش کارگزار را تضعیف 
می کنید، گویا اینگونه می گویید 
که این شرایط اینقدر سخت بود 
به گونه ای که ما در این فضا خیلی 

قدرت تنفس نداشتیم.
بنده این طور عرضی نداشتم. شما 

شدیدا دچار فرمالیزم شده اید. بنده هیچ 
صحبتی از بودجه و امکانات نکردم بلکه 
بحث توانمندی های عینی را دارم. بنده 
برآیند را می بینم مبنی براینکه نیروی 
انسانی، میزان فعالیت ها و تصمیماتی 
که گرفته ایم، با نیازها تناسب ندارد، ما 
عقب هستیم. نمی توانیم بگوییم جبهه 
انقالب و دین در جنبه فرهنگی کامال 
اوضاع را مدیریت می کند، و ما در حال 
جریان سازی مطلوب و تاثیرگذاری 
مثبت اجتماعی در روند اخالق، دین در 
جامعه هستیم. سخن در میزان تناسب 
میان تالش ها و نیازها است. سخن در 
این است که نباید از روند تالش های 
حــوزوی و دینی خود مبتهج باشیم و 
احساس رضایت کنیم، حالت تعادل 

برقرار نیست.
کاری که باید بکنیم، وضعیت شناسی 
ــام باید  ــن گـ ــت و بــخــشــی از ایـ اسـ
آسیب شناسی باشد. باید ببینیم فضای 
عمومی، جبهه فرهنگی انقالب و 
فضای دیــنــداری با چه آسیب هایی 
روبــه رو است؟ دفتر تبلیغات اسالمی 
با چه آسیب هایی روبــه رو اســت؟ اگر 
بخواهیم یــک وضــع مثبت تری در 
فضای فرهنگی عمومی پیدا کنیم  
ــوزوی بتوانند  و حــوزه و نهادهای ح
نقش مثبت تری در ایــن جریان ایفا 
کنند، باید گام هایی برداشته شود، ما 
باید از وضعیت دین و دینداری جامعه 
عکس ماهواره ای برداریم، باید یک 
وضعیت شناسی توصیفی داشته باشیم 
که یک مطالعه  تبیینی نیز الزم دارد، 
یعنی ما باید درکی از علل این وضعیت 
داشته باشیم. باید دید که با توجه به 
این وضعیت و توانمندی های موجود، 
نقشه راه برون رفت از وضعیت موجود و 
رسیدن به وضع مطلوب چیست؟ به طور 
مثال در عرصه علم، تبلیغ و فرهنگ 
ذائقه مردم چگونه است؟ طالب موجود 
را باید چگونه تجهیز کــرد؟ چگونه 

در دانشگاه 
باقر العلوم برای 
آوردن برخی 
اساتید تحت 

فشار هستیم که 
برخی فضاهای 

بسته حوزه 
باعث ایجاد 

این مساله شده 
است.
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فضاهای تماس با مردم و حوزه را ایجاد 
کنیم؟

حوزه در حال حاضر در موضع باالیی 
نایستاده  است. در مقابل سطح انتظارات 
و دغدغه اخالقی و ذائقه فرهنگی 
جامعه در عرصه تبلیغ دینی هنرمندی، 
چابکی و تاثیرگذاری رضایت بخش و 
مطلوب را نداریم. سطح باالی نیازهای 
جامعه و تنوع انتظارات اقشار مختلف 
جامعه را باید در نظر گرفت و ببینیم که 
آیا طلبه و روحانی ما توانایی مواجهه با 
برخی از اقشار که ذائقه فرهنگی شان 
تغییر کرده را دارد و آموزش های الزم 
را دیــده اســت؟ جامعه امــروز به لحاظ 
فرهنگی موزائیکی شده است. پیش از 
انقالب هم فضا موزائیکی بود، اما بسیار 
کالن و با تنوع کم. در حال حاضر تعداد 
موزائیک های این پازل بسیار متنوع و 
عجیب شده است. طلبه و مدیر فرهنگی 
ما مهارت الزم و علم الزم برای تماس 
موثر با همه ایــن تفاوت های جامعه 
مخاطب را باید پیدا کند. بار دیگر تأکید 
می کند تالش زیاد شده است و فعاالن 
حــوزوی عرصه علم، تبلیغ و فرهنگ 
کار می کنند، اما باید آهنگ و عمق و 

هوشمندی بیشتری پیدا کند.

ــا از نــهــادهــای  ــی م ــان زم
فرهنگی که نخبه گرا نیستند 
ــم، اما زمانی هم از  انتظار داری
دفتر تبلیغات اسالمی انتظار 
داریم، اینها متفاوت هستند. ما 
دفتر تبلیغات را با این تعداد از 
اعضای هیات علمی یک مرکز 
کامال نخبه گرا می دانیم.حوزه 
در بحث پژوهشکده و دانشگاه 
ــود را بــا نیازهای  نتوانسته خ

موجود هماهنگ کند.
در عرصه پژوهش ما دو نقص عام 
داریم، تولیدات علمی حوزوی دو بخش 
کالن دارد که یک بخش در فضای علوم 

انسانی و یک بخش در فضای علوم 
اسالمی است. دفتر تبلیغات در فضای 
علوم اسالمی به لحاظ موفقیت بد نبوده 
است. این دفتر از پیشتازان منابع و مآخذ 
در این زمینه می باشد. به طور مثال ما 
در پژوهشکده اطالعات و مــدارک، 
فرهنگ و معارف قرآن و تاریخ و سیره ی 
اهل بیت)ع( بحث اصطالح نامه های 
حــوزه هــای مختلف دانــش اسالمی، 
دانشنامه ها و دایــره الــمــعــارف هــا و 
فرهنگ نامه های مختلف را داریم که 

بسیار در پژوهش اهمیت دارند.
فعالیت های پژوهشی دفتر تبلیغات در 
زمینه علوم اسالمی به لحاظ احیای 
تراث نیز موفق بوده، در حوزه فقه اتفاق 
خوبی که افتاد این بود که بخش فقه و 
حقوق دفتر تبلیغات در تمام این سالها، 
مسائل مستحدثه را مرکز توجه خود قرار 
داد و اکثر فعالیت های بخش فقه مساله 

محور است.
اما در بخش علوم انسانی و اجتماعی، 
انتظار عمومی از محافل علمی، 
پــژوهــشــی و تولید دانـــش در حــوزه 
ــا آن انتظار  و دانــشــگــاه چیست؟ آی
غنی سازی علوم اسالمی به ماهو علوم 
اسالمی اســت؟ جامعه امــروز، نظام 
و بخش های مختلف مــردم از حوزه 
و دانشگاه در عرصه علوم اجتماعی 
و علوم انسانی انتظار گره گشایی از 
مشکالت جامعه را دارند. یعنی پژوهشی 
و دانشی تولید شود که مشکلی را حل 
کند. چه در فضای دانشگاه و چه حوزه، 
نسبت به فضای علوم انسانی و اجتماعی 
– دانــش هــایــی کــه بــه عرصه زندگی 
بازمی گردد – با یک نقیصه عام رو به رو 
هستیم. در فضای عرصه زندگی بیشتر 
دغدغه تولیدی پژوهشی به سمت: 
1.مبانی و 2. به سمت مباحث هنجاری 
و ترسیم وضع آرمانی و مطلوب می رود. 
ما در بحث دانش فلسفی و وجه فلسفی 
علوم انسانی و مبانی کار می کنیم. در 

وجه هنجاری-ترسیم مطلوبیت ها-، 
دانش هنجاری – نظام تعلیم و تربیت 
مطلوب، جامعه سیاسی مطلوب، 
فضائل جامعه ســیــاســی، عــدالــت، 

آزادی،- تالش علمی و تولید می کنیم.
فقه ما صرفا دانــش هنجاری است. 
اما چگونه با وضع موجود و آن مبانی 
به وضع مطلوب می توان رسید؟ چه 
دانشی باید تولید کرد که راهکار دهد 
و نهادسازی کند؟ در پاسخ باید گفت، 
نیاز اساسی ما دانش »نیمه بنیادین« یا 
»دانش توسعه ای« است تا راهکار دهد 
و نهادسازی کند. مثال عالمان علوم 
اقتصادی غرب بحث های بانکداری 
و نظام های پولی موجود را بر اساس 
بافت اندیشه ای خود و براساس مبانی 
فرهنگی خود تولید کرده و برای حل 
مشکالت خود نهادسازی کرده اند، 
اما ما صرفا روی این مباحث متمرکز 
شده ایم که آیا این نهادها شرعیت دارد یا 
خیر؟ یا چه تغییراتی بدهیم شرعیت پیدا 
کند. یعنی نهادهای پژوهشی ما میزان 
اسالمی بودن یا وجه وقف شریعت شدن 
آن مدل یا راه حل را  بررسی می کنند. 
ما براساس مبانی خودمان راه حلی 
نمی دهیم و نهادسازی نمی کنیم. 
در حالی کــه انتظار اســت کــه طبق 
مبانی خود راه حــل اسالمی متناسب 
یــا واقعیت های فرهنگی و ارزشــی  

پیشنهاد دهیم.
دانش های مربوط به عرصه زندگی را 
همه جانبه تولید نمی کنیم، به شکل 
کاریکاتوری بخشی از آن را برجسته 
کرده و بخشی را الغر نگه داشته ایم. 
تولیدات مربوط به مبانی را برجسته 
کردیم، تولیدات جانب هنجاری را 
خوب و پر رنگ کار می کنیم. حوزه ها در 
عرصه علوم انسانی اسالمی کار جامع 
نکرده اند، این نقیصه بایستی جبران 
شود که البته از سخت ترین ابعاد و وجوه 
تولیدات علمی در عرصه علوم انسانی و 



17 نسخه مکتوب / شماره 21 / رمستان 1397

اجتماعی است.

االن در دانشگاه ها بحث 
فلسفه سیاسی کامال ضعیف 
است و اگر کسی در این حوزه 
فــعــالــیــت کــنــد مــعــمــوال مــورد 
استقبال قــرار می گیرد، چون 
ــال فیلسوف سیاسی به  مــا اص
آن معنا نداریم. از طرف دیگر 
دانشنامه هایی که شما تولید 
کرده اید چندان مورد استقبال 

قرار نمی گیرند.
در پژوهشگاه بیش از صد هیئت 
علمی داشته و در عرصه های مختلف 
پژوهشکده های متعددی داریم –فقه، 
تاریخ و سیره، مطالعات سیاسی، 
فلسفه و کالم و غیره-. ما هر سال 
یک یا دو جلد دایره المعارف قرآن 
تولید می کنیم. بنده پژوهش دفتر 
تبلیغات را یک نهاد آکادمیک عام 
محض با دغدغه های صرفا علمی 
تعریف نمی کنم، بلکه ما رسالت های 
مدافعه گرایانه دینی نیز داریم. یکی از 
رسالت های ما تامین نیازهای نظام 
اســت. ما باید ببینم در ساحت های 
مختلف چه نیازی وجود دارد؟ مقام 
معظم رهبری، بحث رویکرد تمدنی 
را مطرح کردند، در همین راستا، ما در 
پژوهشگاه یک مرکز مطالعات تمدنی 
ایجاد کردیم و بیست و پنج پروژه در 
زمینه تمدن داریم که وقتی ارائه شود 

موجی ایجاد خواهد کرد.

اخــیــرا هــم کــه جلسه ای 
پیرامون بحث تمدنی با مقام 
ــود، اغلب  ــ مــعــظــم رهــبــری ب
سخنرانان از دفــتــر تبلیغات 

اسالمی بودند.
بله. در این جلسه ده نفر از مجموعه 
دفتر تبلیغات حضور داشتند و از میان 
8 سخنران این جلسه نیز 4 یا 5 نفر 

از مجموعه دفتر تبلیغات بودند. ما 
زیرمجموعه رهبری هستیم و وقتی 
مقام معظم رهبری اشــاره کردند که 
دهــه چهارم دهــه عدالت و پیشرفت 
است، دفتر تبلیغات میز عدالت ایجاد 
کــرد، ما هسته عدالت پژوهی داریــم. 
دغدغه های ما صرفا آکادمیک انتزاعی 
نیست. اما اینکه بــرون داد کارهای ما 
چقدر اتقان علمی دارد، نمی گوییم همه 
در سطح باال است. پژوهشگاه هر ساله 
در برنامه هایی مانند کتاب سال حوزه 
و کتاب سال جمهوری اسالمی آثاری 

دارد.

در برخی محافل به طور 
عمده دو انتقاد به فعالیت های 
پژوهشی دفتر تبلیغات وارد 
ــه بــرخــی  ــک ــن ــی ای ــک اســــت. ی
فعالیت های پژوهشی رویکرد 
ایدئولوژیک داشته و عمال به 
دنــبــال بحث علمی نیستند و 
مدافعه گرایانه اند، مثال مقام 
معظم رهــبــری یــک سخنرانی 
مــی کــنــد، بــالفــاصــلــه در دفتر 
تبلیغات باید یک کــادر تئوریک 

برای آن ایجاد کنند.
این گونه داوری ناشی از عدم 
شناخت از رسالت های پژوهشی و 
علمی دفتر تبلیغات است. اگر کسی 
پژوهشگاه دفتر تبلیغات را یک نهاد 
صرفًا آکادمیک با دغدغه های علمی 
محض بداند، طبعًا چنین تصوری را 
راجع برخی آثار پژوهشی دفتر خواهد 
داشــت، اما اگر به بیانیه ی مأموریت 
دفتر تبلیغات توجه شود، که این دفتر را 
نهاد واسط میان نظام و حوزه و جامعه 
معرفی می کند، رسالت های متنوع و 
متعددی متوجه این دفتر خواهد بود. 
نیازهای معرفتی نظام، پاسخ گویی به 
شبهات دینی، احساس تعهد نسبت به 
گفتمان انقالب اسالمی و دفاع منطقی 

و استداللی از آن، ایفای نقش عقبه ی 
تئوریک نظام اسالمی، دفاع عقیدتی 
از حقانیت قرآن و مکتب اهل بیت)ع(، 
تأمین محتوای راقی دینی برای مبّلغان 
مذهبی بخشی از رسالت های علمی و 
پژوهشی دفتر تبلیغات است. طبیعی 
است که برخی از تولیدات  علمی دفتر 
بایستی از سطح باالیی از استانداردهای 
علمی و تخصصی برخوردار باشد. اما 
بخشی از تولید که ناظر به فرهنگ 
عمومی و نیازهای جامعه ی دینی است، 
در عین عالمانه بودن، می تواند از ادبیات 
ــار صرفًا آکادمیک  و اسلوب های آث
فاصله بگیرد. تولید کتاب های خوب 
ــد فرهنگ دینی و  بــرای ایــجــاد رش
تعمیق بــاور دینی و دفــاع تئوریک از 
گفتمان انقالب اسالمی لزومًا نبایستی 
در قالب و سیمای کارهای متعارف 
آکادمیک با روش شناسی و ادبیات 
مرسوم شاخه های دانشی محض انجام 
پذیرد. زیرا مخاطب این آثار چهره های 
علمی تخصصی و دانشمندان آن 
شاخه های علمی نیستند، بلکه طبقات 
مختلف اجتماعی خدمت گیرندگان 
این تولیدات علمی هستند؛ بنابراین، 
حسب مأموریت های علمی دفتر و 
حسب گروه های مخاطب، کارهای 
علمی پژوهشگاه و دیگر بخش های 
تولید محتوای دفتر تبلیغات متنوع و 
متکّثر می شود و برخی کاماًل در سطح 
راقی علمی است و برخی در عین متقن 
و عالمانه بــودن در قالب و محتوای 
کــارهــای آکــادمــیــک محض عرضه 
نمی شود. ایدئولوژیک بــودن اگــر به 
معنای مدافعه گرانه بودن، در خدمت 
تثبت و تعمیق باور دینی و بسط فرهنگ 
انقالب و محتوای معنایی انقالب 
اسالمی بودن باشد، منافاتی با عالمانه 
و متقن بودن نــدارد، مگر نمی شود از 
مبانی دینی و مبانی انقالب اسالمی 

دفاعی موّجه و معقول و عالمانه کرد؟

فقه ما صرفا 
دانش هنجاری 

است. نیاز 
اساسی ما دانش 
»نیمه بنیادین« 

یا »دانش 
توسعه ای« است 
تا راهکار دهد و 
نهادسازی کند.
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 مساله این است که شما 
مــی خــواهــیــد در مــراکــز علمی 

تاثیر گذار باشید.
برخی از خروجی های پژوهشی 
دفتر تبلیغات کامال در چهارچوب 
استانداردهای علمی و آکادمیک است 
و برخی عمومی و عطف توجه اش به 
فرهنگ عمومی غلبه داشته و بخشی از 
آن نیز حالت مدافعه گرایانه دینی دارد. 
بنابراین در برخی از تولیدات علمی، 
گروه مخاطب مراکز تخصصی علمی 
است و میزان تأثیرگذاری بستگی به 
موفقیت در خوانده شدن و ارتباط برقرار 

کردن علمی دارد.

امـــا آنـــطـــور نــیــســت که 
حداقل های استاندارد علمی را 

نداشته باشد؟
بله همین طور است. االن ما در 
فلسفه، کالم، فقه و حقوق آثار برجسته 

و کامال آکادمیک داریم.

در یــک دوره ای کــه بنده 
در دانشگاه باقرالعلوم در رشته 
علوم سیاسی درس می خواندم، 
می دیدم که اعضای هیات علمی 
آنجا مساله اصلی شان هیات 
ــالوه بر  ــودن نیست. ع علمی ب
بحث هیات علمی بودن چندین 

به لحاظ ُبعد 
تولید محتوای 
پژوهشی، اقناع 
دینی جامعه و 
تاثیرگذاری و 
جریان سازی 
فکر دینی در 

وضعیت متوازن 
نیستیم.

ــای مختلفی نیز  ــروژه ه کــار و پ
داشتند و همین باعث شده بود 
که اساتید برای درس تقریبا هیچ 

وقتی نمی گذاشتند.
بله قبول دارم که در دانشگاه 
باقر العلوم همه اساتید در یک تراز 
نیستند، متاسفانه در آوردن برخی 
اساتید هم ما تحت فشار هستیم که 
برخی فضاهای بسته حوزه باعث 
ایجاد این مساله شده است. اگر 
این فضای بسته و یک جانبه نگر 
نباشد می توانیم از سایر اساتید 
با سطح علمی بسیار باالتر نیز 

بهره مند شویم.

دفتر
 تبلیغات اسالمی

مرکز مطالعات
تمدنی

  تأمین نیازهای نظام اسالمی
   اجرای 25 پروژه مطالعاتی

 با استانداردهای
ً
کامال

 آکادمیک

آسیب شناسی
فرهنگ

  پیامدهای حضور مدرنیته
   کاهش تأثیر منبر و نشریه

   عدم توازن فعالیت ها 
با نیازها

تالش حوزه 
با تمام ظرفیت

   آگاهی حوزه از رسالت خود
   پیدایش گروه های

 نوین تبلیغی
   انبوه انتظارات از حوزه

آسیب شناسی حوزه
  عدم تأثیر مطلوب در عرصه تبلیغ
   عدم توانایی ارتباط با همه اقشار
   نیاز به هوشمندی بیشتر در تبلیغ

فعالیت های
 پژوهشی

   پیشتاز در نشر منابع علوم اسالمی
   موفقیت در احیای تراث

     نقص در عرصه علوم انسانی
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در آستانه چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب، اغلب نهادها و 
سازمان ها گزارش هایی از چهار 
دهه فعالیت خود ارائه می دهند 
که اغلب به صورت گزارش های 
ــت. مــبــاحــثــات نیز  ــ ــی اس ــّم ک
ــده ای را متناسب بــا این  ــرون پ

ایــام گشوده، با این تفاوت که 
بیشتر به دنبال بررسی جنبه های 
کیفی و تاثیرگذاری فعالیت ها 
و اقدامات، نهادها و سازمان ها 
می باشد. یکی از مباحث مهم، 
بحث خــدمــات متقابل »فقه و 
انقالب« است که طی چهل سال 

پس از پیروزی انقالب، این دو 
چه خدماتی نسبت به یکدیگر 

داشته اند.
یکی از مهم ترین ریشه های 
انقالب اسالمی، دانش فقه است. امام 
خمینی هم به عنوان یک فقیه نهضت 
را آغاز کردند، گرچه در مراحل مختلف 

جمهوری اسالمی مسائل جدیدی فراروی فقها 
ݡگذاشت و باعث رشد فقه شد/

 به جای ݡکارآمدی حݡکومت فقط به فݡکر تطابق 
قانون با فتوای خود هستیم

در ادامه سلسله مصاحبه های مباحثات با شخصیت های حوزوی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، با 
حجت االسالم والمسلمین سید جواد ورعی، پیرامون خدمات متقابل فقه و انقالب گفت و گو کردیم. با توجه به دغدغه علمی و پژوهشی 
استاد ورعی در پانزده سال اخیر با تاکید بر حوزه فقه سیاسی و اجتماعی در موسسه مفتاح کرامت، متن گفتگو با ایشان را- که در منزل 

ایشان انجام شد و حاوی تامالت جالبی بود- در ادامه می خوانید.

حجت االسالم والمسلمین سید جواد ورعی
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میان فقها و مراجع هم طراز امام خمینی 
پیرامون اینکه آیا در این مقطع می شود 
انقالب کرد یا خیر؟ اختالف نظرهایی 

هم بود.
مقاالت و کتب متعددی نسبت به تاریخ 
فقه شیعه نوشته شــده، اما به مبحث 
تاریخ فقه سیاسی به صــورت جدی 
پرداخته نشده است. سوال اساسی این 
است که آیا می توان از همان ابتدا از این 
زاویه به فقه شیعه نگریست که تاریخ فقه 
سیاسی شیعه چه دوره هایی را پشت سر 

گذاشته است؟
مالک های مختلفی برای تقسیم بندی 
دوره های فقه سیاسی شیعه می توان در 
نظر گرفت، اما به نظر می رسد بررسی 
»چگونگی تعامل شیعیان با حکومت« 
به عنوان مهم ترین مظهر سیاست 
این تعامل، مناسبت ترین مالک باشد. 
در واقــع، تاریخ فقه شیعه را به لحاظ 
چگونگی تعاملی که شیعیان با حکومت 

داشتند، بررسی کنیم.
انقالب اسالمی را از این جهت که ورود 
به یک دوره جدیدی از تاریخ فقه شیعه 
تلقی می شود، می توان نقطه عطفی در 
نظر گرفت، چراکه اگر تا دیروز نوع تعامل 
شیعیان با مقوله حکومت در هر دوره ای 
به گونه ای متفاوت بوده، اما با پیروزی 
انقالب، شیعیان قــدرت را در اختیار 
گرفتند، قدرتی که می خواستند مبتنی بر 
تعالیم اهل بیت)ع( باشد. بنابراین، این 
دوره می تواند یکی از دوره هــای جدید 

تاریخ فقه سیاسی تلقی شود.
ریشه های انقالب اسالمی در فقه است 
و امام خمینی که رهبری این انقالب 
را برعهده گرفت، یک فقیه بود. موارد 
مختلفی را می توان به عنوان ریشه های 
انقالب در فقه شیعه در نظر گرفت، که 
همان ها می تواند انگیزه ورود علمای 
دین به عرصه انقالب و نهضت باشد. 
»مبارزه با ظلم و ستم«، »استعمار« و 

»استبداد« همه ریشه در فقه دارند.

اگر سخنان امــام خمینی را از همان 
ابتدای نهضت مروری کنیم، »مبارزه 
با ظلم« یکی از کلیدواژه هایی است که 
بسیار در سخنرانی ها و بیانیه های ایشان 
تکرار شده است. براساس اندیشه امام 
خمینی علما به عنوان افرادی که باید 
مقید به دستورات شرعی و دستورات 
دین باشند، وظیفه مضاعفی در مبارزه 

با ظلم دارند.
مبنای دوم، »نفی سلطه« اســت که 
معموال در فقه از آن به »قاعده نفی 
سبیل« تعبیر می شود. براساس بیانات 
امام خمینی، نباید مقدرات مسلمین به 
دست بیگانگان بوده و اجانب برای ما 

تصمیم بگیرند.
همین دو مبنای فقهی در شعارهای 
مردم در انقالب کامال تبلور پیدا کرد، 
ریشه شعار »استقالل و آزادی« در 
همین مبانی است. خبرنگار روزنامه 
انگلیسی تایمز در پاریس از امام خمینی 
دربــاره اعتقادات شان و ارزشهایی که 
برای ایشان اهمیت دارد، می پرسد، 
امام در پاسخ از »اصل توحید« شروع 
می کند و سه اصل آزادی، استقالل 
و مــســاوات را از آن نتیجه گرفته و 

می فرماید:
»مهمترین و با ارزش ترین اعتقادات 
ما اصل  توحید اســت. این اصل به ما 
می  آموزد که انسان تنها در برابر ذات 
اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ 
انسانی نباید اطاعت کند مگر اینکه 
اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ بنابراین، 
هیچ انسانی هم حق نــدارد انسانهای 
دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور 
کند. ما از این اصل اعتقادی، اصل 
آزادی بشر را می  آموزیم که هیچ فردی 
حق نــدارد انسانی یا جامعه و ملتی را 
از آزادی محروم کند، برای او قانون 
وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درك 
و شناخت خود که بسیار ناقص است و 
یا بنا به خواسته  ها و امیال خود تنظیم 

نماید. بنابراین  اصل، ما نیز معتقدیم 
که قانونگذاری برای بشر تنها در اختیار 
خدای تعالی است، همچنان که قوانین 
هستی و خلقت را نیز خــداونــد مقرر 
فرموده است و سعادت و کمال انسان 
و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین 
الهی است که توسط انبیاء به بشر ابالغ 
شده است و انحطاط و سقوط بشر به 
علت سلب آزادی او و تسلیم در برابر 
سایر انسانهاست و بنابراین، انسان باید 
علیه این بندها و زنجیرهای اسارت و 
در برابر دیگران که به اســارت دعوت 
می  کنند قیام کند و خود و جامعه خود 
را آزاد سازد تا همگی تسلیم و بنده خدا 
باشند. از این جهت است که مبارزات 
اجتماعی ما علیه قدرتهای استبدادی و 
استعماری آغاز می  شود و از همین اصل 
اعتقادی توحید، الهام می  گیریم که همه 
انسانها در پیشگاه خداوند یکسان اند. او 
خالق همه است و همه مخلوق و بنده 
او هستند. تنها امتیاز فردی نسبت به 
فرد دیگر بر معیار و قاعده تقوا و پاکی 
از انحراف و خطاست؛ بنابراین با هر 
چیزی که برابری را در جامعه بر هم 
می زند و امتیازات پوچ و بی  محتوا را در 
جامعه حاکم می  سازد، باید مبارزه کرد.«

مبنای فقهی سوم، امر به معروف و نهی 
از منکر است که امام خمینی با استناد 
به آن و خطبه امام حسین)ع( در ِمنا، 
علما را تحریک و تشویق می کند که شما 
وظیفه بیشتری در زمینه نهی از منکر 
داریــد و اینکه منکر، فقط منکرهای 
کوچک نیست و باید به سراغ منکرهای 
بزرگ رفت. ایشان حکومت پهلوی را 
یکی از منکرهای بزرگی می دانست که 

باید با آن مبارزه کرد.
پس اصل انقالب و حتی مراحلی که در 
انقالب طی کردیم، ریشه در فقه دارد. 
یکی از شرایط نهی از منکر »احتمال 
تاثیر« است که اغلب فقها بدان قائلند، 
مبنی براینکه امر به معروف و نهی از 

ما هنوز به 
بلوغ فکری 
نرسیده ایم و 
هنوز درگیر 
دعواهای 

روزمره سیاسی 
هستیم. حتی 
برخی بزرگان 
ما که از آنها 

توقع می رود که 
تفکر کالن برای 

آینده کشور 
داشته باشند، به 
مسائل سیاسی 
روز سرگرم 

شده اند.
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منکر باید موثر باشد، اگر احتمال تاثیر 
نباشد، چنین وظیفه ای نداریم.

پرسشی که در برخی از مقاطع انقالب 
ــود، ایــن اســت که آیــا در این  مطرح ب
مقطع قیام و نهضت موثر است یا خیر؟ 
در سال 1341 علما به صورت جمعی 
اقداماتی آغاز کردند، و تاثیراتی را هم 
دیدند، وقتی کمی جلوتر آمدند، متوجه 
شدند که این نهی از منکرها پیامدهایی 
دارد، خونریزی دارد، ایثار می خواهد، 
صدمات مالی و جانی فراوانی دارد، 
برخی علما احساس کردند که چون 
شرط امر به معروف و نهی از منکر عالوه 
بر احتمال تأثیر، فقدان ضرر و مفسده 
است، اینجا چون شرط نهی از منکر 
ــدارد، بنابراین، ما وظیفه ای  وجــود ن

نداریم.
مباحثه امام خمینی و مرحوم آیت الله 
حکیم که ظاهرا سال 1349 در نجف 
اتفاق افتاد، روی همین مساله تمرکز 
دارد، مبنی براینکه آقـــای حکیم 
می فرماید: مبارزه و مخالفت ما باید 
اثر داشته باشد، امام خمینی می گوید: 
اثر دارد، آقای حکیم هرگز نمی گوید 
ما وظیفه مبارزه با ظلم نداریم، آن هم 
شخصیتی مانند ایشان و خاندان حکیم 
که در مبارزه با ظلم پیشتاز بودند. بلکه 
در موثر بودن مبارزه و قیام تردید دارد. 
در واقع اختالف این بود که آیا در این 
مقطع و نسبت به این موضوع، با توجه 
به پیامدهای فراوان آن، باید وارد شد یا 

خیر؟ و آیا ما وظیفه ای داریم یا نه؟
بنابراین، یکی از مهمترین تأثیرات فقه 
بر انقالب اسالمی، ریشه ها و مبانی 
انقالب است که باید در فقه جستجو 
کرد، به ویژه که امام خمینی به عنوان 
یک فقیه وارد ایــن میدان شــد. یکی 
دیگر از کلیدواژه هایی که در بیانات 
امام خمینی در نهضت بسیار برجسته 
است، »لــزوم مبارزه با بدعت« است. 
ــد با  از نگاه ایشان علما وظیفه دارن

بدعت هایی که در دین گذاشته می شود، 
مبارزه کنند. در دوره پهلوی بسیاری از 
کارهای خالف به نام دین انجام می شد، 
از این رو، امام خمینی بر مبارزه با رژیم، 
تحت عنوان »مبارزه با بدعت گذاری در 

دین« تأکید می کرد.
اگر هر یک از این مبانی را جدا جدا در 
نظر بگیریم، تفاوت هایی با هم دارند. 
مثال وقتی مبنای مخالفت و نهضت، 
»مبارزه با بدعت« باشد، مشروط به 
شرط »احتمال تاثیر« نخواهد بود. امام 
خمینی در یکی از سخنرانی ها اشاره 
می کنند که ما وظیفه داریم با بدعت ها 
مخالفت کنیم، چون اگر سکوت کنیم، 
سکوت علمای دین موجب می شود 
مردم فکر  کنند، فالن کار رژیم صحیح 
است و بدعت نیست، بلکه جزو دین 
است، ولی مخالفت ما گرچه اثری هم 
نداشته باشد، اما آیندگان می فهمند که 
علمای دین در برابر این بدعت هایی که 

در دین گذاشته شده، سکوت نکردند.
انــقــالب اســالمــی و نظام بــرآمــده از 
ایــن انقالب که در قالب »جمهوری 
اسالمی« شکل گرفت و تحقق پیدا 
کــرد، از دستاوردهای فقه اســت. به 
عبارت دیگر، ظرفیِت فقه امامیه بود که 
موجب شد انقالبی به رهبری یک فقیه 
شجاع از آن متولد شده و به تاسیس یک 

نظام سیاسی منجر شود.

تاکید شما در مــورد فقه 
امامیه کامال درست است، از این 
جهت که در مقابل، فقه غیرامامیه 
و اهل سنت که معتقد هستند که 
سلطان حتی از جهت فقهی جائر 
هم باشد، ولی ّامر است و باید 

اطاعت کرد.
بله، این از ظرفیت های فقه 
شیعه اســت. شاید در تاریخ اهل 
سنت انقالبی به این شکل و به این 
عظمت پیدا نکنید که از بطن فقه 

اهل سنت بیرون آمــده و علمای 
اهــل سنت آن را هدایت کــرده و 
به عنوان یک فقیه، رهبری یک 
نهضت را عهده دار شده و به نتیجه 
رسانده باشند. چنین ظرفیتی 
در فقه اهل سنت نیست، البته در 
ــای اخیر برخی از علمای  دوره ه
اهــل سنت بازنگری هایی کرده 
اند، اما اگر فقه اهل سنت را با آن 
سابقه تاریخی اش نگاه کنیم، به 
طور کلی در مذاهب چهار گانه اهل 
سنت، کمتر چنین ظرفیت هایی را 

می بینیم.
»مبارزه با حکومت جائرانه« در 
فقه اهل سنت نیست، به گونه ای 
که حتی اگر حکومتی با قهر و غلبه 
قــدرت را در اختیار گرفته باشد، 
مردم وظیفه  ندارند به مقابله با این 
حکومت برخاسته، نهضت و قیام 
کرده و بخواهند حکومت را ساقط 

کنند.
به نظر می رسد ایــن هم یکی از 
نقشه های حکومت های بنی امیه 
و بنی عباس باشد که تقریبا به 
فقه اهل سنت تزریق شده است. 
چون علمای اهل سنت در طول 
ــا بـــوده، در  ــاره ــن درب تــاریــخ بــا ای
حالی که فقها و فقه شیعه همیشه 
در برابر حکومت ها، و در موضع 
اپوزیسیون بودند. علمای اهل 
سنت تا حدود زیادی توجیه کننده 
حکومت ها بودند – به ویژه حکومت 
بنی امیه و بنی عباس-، این مساله 
از آموزه های آنها است که جزو فقه 
اهل سنت شده است، که توجیه گر 
قدرت ها باشند حتی اگر قدرت 
استبدادی و ظالمانه باشد، مردم 
هیچ وظیفه ای در مقابل آن نداشته 
باشند و حاکم را ولی امر بدانند، 

حتی اگر یزید بن معاویه باشد.
بی انصافی است اگر کسی نسبت 

انقالب های 
عربی که اتفاق 

افتاد هیچ 
کدامشان 

حاضر نشدند 
بگویند الگوی 
ما جمهوری 

اسالمی است. 
االن بسیاری 
از جوان های 
خودمان را 

نمی توانیم توجیه 
کنیم، چه رسد 

به بیرون.
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بــه فقه امامیه و فقها بگوید که 
اینها نقش چندانی در انقالب 
نداشتند. درســت اســت که امام 
خمینی شخصیت منحصر به فردی 
بــود، اما ایشان از همین ظرفیت 
فقه استفاده کــرده و این نهضت 
را به راه انــداخــت. ایــن ظرفیت 
عظیم در فقه شیعه بود که بتوان 
ــرای سرنگونی یک نظام  از آن ب
استبدادی استفاده کرد و مردم را 
به میدان آورد، چون اکثریت مردم 
با احساس مسئولیت دینی وارد 

میدان شدند.
وجــود جریانات دیگر را در اصل 
انقالب نمی توان منکر شــد. اما 
اینکه انسان ها بــدون ِعــرق دینی 
و اعتقاد به مبدا و معاد، به میدان 
مــبــارزه بیایند و ارزشمندترین 
سرمایه که جانشان اســت را به 
خطر بیاندازند و به استقبال مرگ 
بروند، بسیار کم اســت، حداقل 

در جامعه ما اکثریت مردم با این 
حس وارد میدان مبارزه نشده اند. 
اکثریت مردم چون تابع مراجع و 
فقها بودند، نهضت را تکلیف دینی 
می دانستند و صدماتی را که در 
این راه متحمل می شدند، به قصد 
قربت و در راه خدا تلقی می کردند. 
بسیاری از شهدای ما چه در دوران 
نهضت و چه بعدها در زمان جنگ 
تحمیلی با یک چنین احساسی 
ــده و به  ــارزه ش ــب وارد مــیــدان م
شهادت رسیدند. به نظر این یکی 
از بزرگترین خدمات فقه امامیه به 
انقالب و جمهوری اسالمی است، 
این ظرفیت را باید قدر دانست و از 

آن مراقبت کرد.

آیا قبل از امام خمینی فقه 
سیاسی بــروز و ظهور مطرحی 
داشته اســت؟ آیــا در دوره قبل 
انقالب که ما علمای بسیاری 

هم داشتیم،آنها نسبت به این 
ــوارد در فقه شیعه بی تفاوت  م
بودند؟ یا اینکه بی تفاوت نبودند 
اما سیستم آنها به شیوه دیگری 

بود؟
در تــاریــخ فقه شیعه، جسته و 
گریخته چنین حرکت هایی بوده، ولو 
حرکت هایی که به نتیجه نرسیده یا 
در قالب مبارزه با ظلم، و در محدوده 
و قلمرو کوچکی رخ داده است، مثال 
مــبــارزه حــاج آقــا نورالله اصفهانی با 
ظل السلطان، والی اصفهان در عصر 

ناصری.

 یا حرکت آیت الله کاشانی 
براساس »قاعده نفی سبیل«، 
که بحث ملی شدن صنعت نفت 

از این مبنا بوده است.
گونه هایی از این نوع حرکت های 
انقالبی را در گذشته هم فراوان می توان 
دید. ولی شاید نتوان نمونه ای را یافت 
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که جامعه ای بخواهد حکومتی را ساقط 
کرده و حکومت دیگری را جایگزین آن 
کند. به ویژه که در گذشته ساقط کردن 
حکومتی بسیار گسترده مثل خالفت 
بنی امیه یا بنی عباس که قلمروی به 
وسعت پنجاه کشوری که االن از هم جدا 
شده اند را در برمی گرفت و تحت سیطره 
یک خلیفه اموی یا عباسی بوده است، 
کار آسانی نبود. فرض کنید فقیهی 
بخواهد با این حکومت و با چنین قلمرو 
وسیعی به قصد براندازی درگیر شود، 
چه اتفاقی می افتد، اصال امکان پذیر 
است؟ بله، به صورت محدود و در یک 
منطقه ای، با یک فرماندار یا استاندار 
درگیر می شدند، ولی تاثیر محدودی 

داشت.

آیا این فقها از جایگاه فقه 
شیعه این کار را می کردند؟یا به 
عنوان یک عالم دینی که باید با 

یک ظلمی مبارزه می کرد؟
عالم دینی وقتی وارد میدانی 
می شود ولو در حد محدود، براساس 
باورهایش این کار را می کند. درست 
است که مبارزه با ظلم، اختصاص به 
فقه شیعه ندارد، اصال ظلم چیز بدی 
است و هر انسانی  به فطرت انسانی 
خود مراجعه کند، با ظلم مبارزه خواهد 
کرد، اما باید توجه داشت علما در این 
گونه مــوارد همواره پیشتاز بوده اند. 
حداقل در اکثر مــوارد ریشه مبارزه، 
در باورهای آنها بوده است، باورهای 
دینی که ما نباید ظلم را تحمل کنیم، 
ما از پیروان پیشوایان دینی هستیم؛ 
به عبارت دیگر، از سیدالشهداء و 
پیشوایان دینی الگو می گرفتند. در 
تاریخ قیام های فراوانی اتفاق افتاده 
که متأثر از قیام سیدالشهداء بوده و 
حتی بعضی از قیام هایی که در میان 
ملت های دیگر رخ داده، مثل ملت 
هند و رهــبــرشــان گــانــدی، از قیام 

سیدالشهداء الهام می گرفتند که باید 
با ظلم، استبداد و استعمار مبارزه کرد.

اینکه چرا در طول تاریخ کمتر از این 
ظرفیت ها استفاده می شده؟ نیازمند 
تحلیل های تاریخی است. انسان تا در 
آن شرایط قرار نگیرد نمی تواند قضاوت 
درستی داشته باشد. اینکه چرا امام 
خمینی در دوره پهلوی قیام کرد، اما 
در دوره رضاخان ایشان یا علمای دیگر 
مثل حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی 
این کار را نکردند؟ جوانب مختلفی 
دارد که باید در نظر گرفت. شرایط باید 
برای پیروزی فراهم باشد و به تعبیر 
فقهی، باید حرکت اعتراضی و نهی از 
منکر مؤثر باشد. باور علما این بود که 
اگر می خواهیم حرکتی کنیم، باید یک 
اطمینانی داشته باشیم که این حرکت 
به نتیجه خواهد رسید، حرکت عقیمی 
نباشد که همین هایی را هم که داریم 
از دست بدهیم . معروف است نسبت به 
موسس حوزه علمیه قم، گفته می شود: 
ایشان برای حفظ حوزه نوپای قم مدارا 
و تحمل می کرد، چون مطمئن بود اگر 
کوچکترین حرکتی بکند، رضاخان 
بــا آن سیاستی کــه دنــبــال می کند، 
می خواهد ریشه روحانیت را در این 

کشور بسوزاند.
ــوارد که عالمان  نمی گویم در همه م
دیــن سکوت کــردنــد یــا قیام کردند، 
تشخیص شان در طول تاریخ، درست 
بود، در بسیاری از موارد هم ممکن است 
سکوت یا حتی حرکتشان، حساب نشده 
بوده و همه جوانب در نظر نگرفته نشده 
باشد. ولی این منطق عقالنی مورد نظر 
بوده که قیام و انقالب باید اثر داشته 
باشد. همچنین روحیات شخصیتی 
را هم که می خواهد در این مبارزه وارد 
شود، نیز باید در نظر گرفت، این مباحث 
جزو واقعیات است و نمی توان منکر 
شد. فقیهی شجاعت و جسارت الزم را 
برای ورود به میدان قیام و مبارزه دارد، 

و فقیه دیگر واجد این شرایط نیست و در 
خود جرأت ورود به این عرصه و به نتیجه 
رساندن یک قیام و نهضت را نمی بیند. 
شهید مطهری به صراحت گفته که 
ــرب، بــوی عربی می دهد،  فتوای ع
فتوای عجم، بــوی عجمی، فتوای 
روستایی رنگ و بوی روستا را دارد، 
و فتوای شهری رنگ و  بوی شهر را؛ 
تاثیر اینها را نمی توان منکر شد. ولی در 
فقه شیعه چنین ظرفیتی وجود دارد، و 
انقالب اسالمی ایران یکی از نمونه های 
بــارز آن است که منجر به سقوط یک 
نظام استبدادی و وابسته و تاسیس یک 

نظام جدید گردید.

انــقــالب اســالمــی در این 
چهار دهه برای بسط و گسترش 

فقه چه خدماتی کرده است؟
ــالب و تاسیس  ــق پـــیـــروزی ان
جمهوری اسالمی تاثیر بسیار مناسبی 
بر دانــش فقه و فقها داشته اســت، به 
شرطی که قدر بدانیم و بتوانیم از آن 

استفاده کنیم.
نکته  اول اینکه انقالب و جمهوری 
اســالمــی مسائل جــدیــدی را پیش 
روی فقه گذاشت و فقها با آن روبرو 
شدند. اینکه چطور برخورد کردند و 
چه مواجهه ای با مسائل جدید سیاسی 
داشتند؟ خــود موضوع یک پژوهش 
مستقل است. نمی گویم یکسان برخورد 
کردند، اختالف دیدگاه بود، اما به هر 
حال مسائل جدیدی بود که نیازمند 

تحقیق و پژوهش و پاسخ است.
اگر مسائل جدیدی را که فقه در این چهل 
سال با آن روبه رو بوده، در کنار  فقهی که 
تا زمان پیروزی انقالب وجود داشت، 
بگذاریم، می بینیم حجم گسترده ای از 
مسائل وارد دانش فقه شده، از جمله: 
»نظام جمهوری اسالمی«، اینکه آیا 
اصوال، »اسالم« می تواند با یک مدل 
حکومتی به نام »جمهوری« جمع شود؟ 

در این چهل 
سال بعد از 

انقالب نتوانستیم 
تئوری مقبول 

جوامع امروزی 
را از بطن فقه 
و موازین دینی 

استخراج و ارائه 
کنیم، و در عمل 
حکومت نمونه و 
کارآمد اسالمی 
را نشان دهیم. 

اگر تجدید 
نظر نکنیم این 

مسیر قابل دوام 
نیست.
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آیا جمهوریت با اسالمیت قابل جمع 
است؟ این بحث از مسائلی است که تا 
مدتی علمای ما با آن درگیر بودند. آیا 
حکومت می تواند متکی به آرای مردم 
باشد؟ رای مردم چه نقشی در حکومت 
دارد؟ در کجای فقه ما آمــده که رأی 
مردم به حکومت مشروعیت و رسمیت 
ببخشد؟ اصواًل، رأی مردم چه نقش و 

تاثیری در حکومت دارد؟
در دوره نهضت، کــه سخن از نوع 
حکومت جایگزین رژیــم سلطنتی به 
میان آمد، برخی علما به این موضوع 
که امام خمینی جمهوری اسالمی را 
پیشنهاد کرد، اعتراض کردند. معتقد 
بودند که ما باید خالفت اسالمی را احیاء 
کنیم، جمهوریت تحفه غربی ها است و 
با آموزه های ما سازگار نیست. مالحظه 
می کنید کــه چگونه در ایــن مقطع، 
فقیهی با یک مساله جدید سیاسی 
مواجه شده و استنباطش این است که ما 

باید خالفت اسالمی را احیاء کنیم.

 نتیجه مهم نیست، چالشی 
که ایجاد شده اهمیت دارد.

بله. مهم مساله ای است که در 
فقه به وجود آمده و مورد جرح و تعدیل 
قرار گرفته است، ممکن است آن عالم 
به لحاظ شخصی، از کنار هم قرار 
گرفتن جمهوریت و اسالمیت قانع نشده 
باشد، ولی وقتی این فکر مطرح شد، 
طلبه ها و کسانی که روی دانش فقه 
کار می کنند، به دالیل او هم مراجعه 
می کنند، مساله را مــورد بحث قرار 
می دهند، دانش ها با طرح مسائل نو و به 
همین شکل رشد می کند. در آن مقطع 
نامه ای به امام خمینی نوشته و اعتراض 
شد که »جمهوریت« نظامی است که 
مشروعیتش را از پایین و مردم می گیرد، 
در حالی که خالفت مشروعیتش را از 
باال و آسمان می گیرد، اینها اصال قابل 

جمع با هم نیستند.

ــژه آن زمــان که قــرار شد قانون  به وی
اساسی نوشته شــود، بسیاری از این 
اظهار نظر ها وجود داشت و بسیاری از 
علما به صورت جّدی وارد میدان شدند 
و با گرایش ها و دیدگاه های متفاوت و 
متعارض وارد شدند که برآیند آن قانون 
اساسی کشور شد. جنبه های اسالمی 
قانون اساسی، تبلور حداقل یک دیدگاه 
از دیدگاه های فقهی ای است که در 

میان علما بود.
مثال اینکه »آرای مــردم« می تواند با 
»والیت فقیه« جمع شود. از یک طرف، 
والیت فقیه در عصر غیبت تفکر سیاسی 
جمعی از فقیهان شیعی، از جمله امام 
خمینی، رهبر انقالب است و از طرف 
دیگر، چون در عصر غیبت، فقیهان به 
صورت عام به والیت نصب شده اند و نه 
به صورت  خاص، »فقیه منتخِب مردم« 

می تواند والیت پیدا کند.
بــه وجــود آمــدن مسائل مستحدثه 
سیاسی باعث رشد دانش فقه بوده، 
مانند هر دانش دیگری که با مسائل 
جدید روبــرو می شود، می تواند رشد 
کند. با پیروزی انقالب و تاسیس نظام 
جمهوری اسالمی، فقه وارد دوره 
جدیدی شد. نظامی تأسیس شده و 
قرار است مبتنی بر فقه اداره شود و 
محور قوانین ایــن حکومت، احکام 
فقهی باشد. تا دیــروز فقها هرگز در 
یک چنین جایگاهی نبودند. بعد از 
جمهوری اسالمی در چنین جایگاهی 
قرار گرفتند و آنها باید این نیاز محوری 
حکومت را تامین کنند. حکومت 
انتظار دارد، اگر فقها به کمک مردم 
نظامی را تاسیس کــرده انــد، و مقرر 
شــده که محور ایــن نظام، قوانین و 
مقررات اسالمی یا موازین اسالمی 
باشد، باید ساز وکار آن هم مشخص 
شود. تا دیــروز چنین جایگاهی مورد 
ابتالی فقهای ما نبود. حکومت های 
گذشته دغدغه بسیاری از مسائلی را 

که ما بعد از انقالب در روابط داخلی و 
خارجی با آنها درگیر هستیم، نداشتند. 
چون فقه محور اداره جامعه نبود تا 
احساس نیاز کنند که به فقها باید 
مراجعه شود، اما جمهوری اسالمی 
که بر این اساس بنیان گذاشته شده و 
انتظار است که فقها پاسخ این مسائل را 
بدهند. معتقدم هنوز بعد از چهل سال 
مسائل اساسی ای داریم که هنوز حل 

نشده اند.

آیا فقه توانمندی اداره یک 
حکومت مطلوب را دارد؟ بعد از 
چهل سال وقتی مراجع به قوانین 
بانکداری اعــتــراض می کنند، 
پاسخی که داده می شود این 
است که اگر یک بانک را به شما 
بدهند نمی توانید براساس مبانی 
فقهی خودتان آن را اداره کنید 
و هیچ الگویی برای این مساله 

ارائه نکرده اید.
به نظر من اگر راهــی را که امام 
خمینی در بحث اجتهاد، متناسب با 
نیازهای جدید شروع کردند مثل چند 
مسئله مهم »تاثیر زمــان و مکان در 
اجتهاد«، »توجه به عنصر مصلحت در 
اجتهاد« و اینکه »حکومت از احکام 
اولیه و مقدم بر احکام فرعی شرعی« 
است، تداوم می یافت، حداقل بسیاری از 
مشکالتی که االن با آنها روبرو هستیم 
و به ایــن مسائل بــازمــی گــردد، وجود 

نداشت.

متولی ادامه این راه و مسیر 
با چه کسانی بود؟

ــام خمینی با  ادامـــه مسیر امـ
ــژه با  حــوزه هــای علمیه، فقها، به وی
شاگردان ایشان است. نه تنها علمای 
سنتی که شاید مسیر جدایی در این 
زمینه داشــتــه و چنین مسئولیت و 
وظیفه ای را بر دوش خــود احساس 

انقالبیون ما 
به آن توقعی که 
از آنها می رفته 

است عمل 
نکرده اند. االن 
بی تفاوتها و ضد 

انقالب های 
دیروز در حوزه 
جان گرفته اند.
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نمی کردند، حتی شاگردان امام خمینی 
هم، گاهی در برابر آن راهی که ایشان 
گشودند، مقاومت می کردند. مثال برای 
بسیاری از فقهای شــورای نگهبان، 
به ویژه در دهه اول انقالب، که تعداد 
قابل توجهی از آنــان جــزو شاگردان 
امام خمینی بودند، دیدگاه های امام 
خمینی هضم نشده بود و در ادامه مسیر 
نه تنها بعد از امام خمینی دنبال نشد، 
بلکه بالعکس اگر کسانی هم بودند که 
می توانستند این راه را ادامه دهند، به 
هر دلیلی منزوی شده یا جّدی گرفته 
نشدند. مثال اواخر دهه شصت، یکی از 
همین آقایان در یک ماه رمضانی، تمام 
تالشش این بود که اثبات کند حکومت 
ــدارد، غیر از خمس و  اسالمی حق ن
زکــات، مالیات بگیرد. فقط می تواند 
خمس و زکات بگیرد، ولو به اجبار. امام 
خمینی سال ها روی این مساله با آقایان 
درگیر بودند و می فرمودند: این آقایان 
چقدر بی خبر ند! مگر می شود این 
حکومت و مخارج جنگ بدون مالیات 
اداره شـــود؟! بــه عـــالوه، مــا چگونه 
می توانیم به اجبار خمس و زکــات از 
مــردم بگیریم؟! من فکر می کنم که 
پیروزی انقالب زودتــر از زمــان مورد 
انتظار اتفاق افتاد، حوزه ها و علمای ما 

هنوز آمادگی آن را نداشتند.

بحث شهید محمدباقر 
ــود کــه باید  ــن بـ ــدر هــم ایـ صـ

نظام سازی کرد.
در آن دوره، علما آمادگی اینکه 
در حکومت قرار بگیرند را نداشتند. ما 
هنوز به الزامات حکومت پایبند نیستیم. 
به عنوان نمونه عرض می کنم: محور 
حکومت باید قانون باشد، قانون هم 
یکی می تواند باشد، نمی توانیم در 
اداره جامعه چند قانون داشته باشیم. 
در حالی که در قانون اساسی ساز 
وکاری معین کردیم و گفتیم: قانونی 

می نویسیم که خالف شرع نباشد، ساز 
و کارش را هم تعریف و تعیین کردیم، 
اما به همین سازوکار هم پایبند نیستیم. 
قانون بانکداری اسالمی به شورای 
نگهبان رفته و تایید شده، البته در مقام 
عمل اجــرا نمی شود، بنده شخصًا از 
مرحوم آیت الله رضوانی سوال کردم: 
این قانون بانکداری اسالمی به لحاظ 
شرعی مشکلی ندارد؟ گفتند: نه، ولی 
از نظر اجرایی مشکل دارد، نه رؤسا 
و کارمندان بانک توجیه اند که چه 
می کنند، و نه مردمی که با بانک کار 
می کنند، دقیقًا متوجه اند چه قراردادی 
می بندند، و نه طرفین به تعهدی که 
می بندند، پایبندند. مشتری بانک وام 
خــودرو می گیرد اما با آن پــول، خانه 
درست می کند که برخالف قــرارداد و 

خالف شرع است.
ما هنوز به الزامات حکومت که باید 
مدارش بر قانون بچرخد، واقف نیستیم. 
مثال فقهای شورا تأیید کرده اند که فالن 
قانون مخالفتی با موازین شرع ندارد و 
تایید کرده اند و در حال اجرا است، اما 
بعد از مدتی، آقایان رأی شان بر می گردد 
یا افراد دیگری به شورا می آیند و قانون 
قبلی را خالف شرع تشخیص می دهند. 
آقایان می گویند: وقتی ما فهمیدیم 
قانونی خالف شرع اســت، می توانیم 
جلوی آن را بگیریم ولو دیروز تصویب 
شده باشد. این که مملکت داری نیست!

 انسان ها که مصون از خطا 
نیستند، ممکن است بگویند در 
آن دوره این تصمیم خطا بوده و 
ما االن در حال جبران و اصالح 

هستیم.
بله. ولی تا وقتی قانون است باید 
به آن احترام گذاشت، باید از طریق 
سازوکاری که مشخص شده، به اصالح 
و ترمیم قانون پرداخت، وگرنه سنگ 

روی سنگ بند نمی شود.

البته مــی تــوان بــه قانون 
تبصره زد.

ــد،  ــزده ای ــی تــا تبصره ن بــلــه، ول
نمی توانید قانون را نادیده بگیرید. 
مشکل این است که ما فکر می کنیم 
آنچه را که مِن طلبه استنباط کردم، 
عین اسالم بوده و بقیه فتاوی، خالف 
شرع اســت. در حالی که فتوا حجت 
شرعی برای من است، نه بیشتر. فتوای 
فقیه دیگر هم حجت شرعی برای 
اوست. اگر در مجلس قانونی براساس 
یک فتوایی نوشته شد، فقیه دیگر که 
فتوای دیگری دارد، نمی تواند بگوید: 
این قانون خالف موازین شرعی است، 
بلکه فقط می تواند بگوید: خالف 
فتوای من است. شهید صدر می گوید: 
در حکومت اسالمی مجلس می تواند 
براساس یکی از فتاوایی که روشمند 
صــادر شــده، قانون وضع کند، دراین 
صورت، این قانون کامال مطابق با شرع 
است، و به عبارت دقیق تر، مخالفتی با 
موازین شرع ندارد. اینکه قانون نباید 
مخالفتی با موازین شرع داشته باشد 
معنی اش این نیست که مطابق فتوای 

من باشد.
یکی از مشکالتی که در جمهوری 
اسالمی هنوز حل نشده این است که 
قوانین باید براساس کدام فتوا باشد؟ 
فتوای معیار چیست؟ فتوای فقهای 
شـــورای نگهبان؟ فــتــوای رهبری؟ 
فتوای اعلم؟ فتوای مشهور؟ از نظر 
قانونگذار، اســاســی کــه در مشروح 
مــذاکــرات قانون اساسی ثبت شده، 
فقیهان شورای نگهبان باید براساس 
نظر فقهی خــود به بررسی مصوبات 

مجلس بپردازند.
به نظر شهید صدر اگر قانونی براساس 
یک فتوای روشمندی تصویب شد، 
قانون برخالف موازین شرعی نبوده و 
الزم نیست مطابق فتوای فقیه معینی 

باشد.

 امروز در 
کالس درس 
نمی توان از 
اندیشه های 
امام خمینی 
دفاع کرد.

کاری کرده ایم 
که جوان امروز 
می گوید: آنچه 

که در جامعه رخ 
می دهد نتیجه 

تفکر امام خمینی 
است!
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 روشمندی فتوا باید چگونه 
ایجاد شود؟

مشکل در مبنا است، مبنا را قبول 
ندارند. این مبنا باید پذیرفته شود که 
اگــر قانونی براساس فتوای فقهای 
شــورای نگهبان در دور قبل تصویب 
شد، مصوبه مخالفتی با موازین شرع 
ندارد ولو  فقهای جدید مخالف فتوای 
فقیهان قبلی باشند. »مخالف فتوا 
بــودن« غیر از »مخالف شرع بودن« 
اســت. یا اگر قانونی براساس فتوای 
ولی امر نوشته شد، فردا اگر ولی امر 
عوض شد و فتوای او چیز دیگری بود، 
معنی اش آن نیست که قانون قبلی را 
خالف شرع بدانیم و اجرایش را متوقف 

کنیم.

بحث زمان و مکان دیگر در 
اینجا مطرح نیست؟

در همه جای دنیا متعارف است 
که قانون چه بسا بعد از مدتی نیاز به 
بازنگری داشته باشد. با همین سازوکار 
می توان قانون را تغییر داد، نه اینکه 
ـ مثاًلـ  قانون در حال اجراست و یک 
آقایی براساس همین قانون انتخاب 
شــده؛  بعد ما بگوییم حق نــداری وارد 
شــورا شــوی، چــون براساس »قاعده 
نفی سبیل« حضور تو در شورا برخالف 
شرع است، ولو مطابق با قانون مصوب 
همین نظام سیاسی هم  باشد که به تأیید 

شورای نگهبان رسیده است.
حکومت داری اقتضائاتی دارد. مثال 
دیگری بزنم- در خاطرات آقای هاشمی 
اســت، در مذاکرات نظریات شورای 
نگهبان که آقای دکتر مهرپور گردآوری 
کرده اند، نیز آمده- همان سالهای اول 
تأسیس جمهوری اسالمی، مجلس 
قانونی وضع کرد که دولت جمهوری 
اسالمی در اختالفی که با دولت های 
دیگر پیدا می کند، باید دعوا را به یکی 
از دادگاه های بین المللی ارجاع دهد. 

این قانون به شــورای نگهبان رفت، 
آقایان گفتند: خالف شرع است، چون 
ما مسلمان هستیم و اگر دعوایمان را 
به دادگاه بین المللی که غالبًا مسلمان 
نیستند، ارجاع دهیم، با »قاعده نفی 
سبیل« سازگار نیست و رد کردند. آقای 
هاشمی نزد امام رفته و موضوع را طرح 
می کند، امــام خمینی می گویند: به 
آقایان بگویید اگر می خواهید اینگونه 
برخورد کنید و استنباط نمایید، بگویید 
جمهوری اسالمی را تعطیل کنیم 
و دنــبــال زنــدگــی مــان برویم)نقل به 

مضمون(.
امام خمینی می فرمود: اگر مصلحت 
عمومی اقتضاء کند که ما خیلی از این 
احکام را تعطیل کنیم، تعطیل می کنیم، 
چون حکومت جزو احکام اولیه بوده و 
مقدم بر همه احکام فرعی شرعی است. 
تا این مبنا پذیرفته نشود، معلوم نیست 
که حکومت داری به کجا بیانجامد. 
نمی گویم بــدون حساب و کتاب، هر 
کسی ادعـــا کند مصلحت عمومی 
ایجاب می کند، فــالن حکم شرعی 
تعطیل شود، نه، با سازوکاری معین و با 
تشخیص دقیق کارشناسان مربوطه در 
هر زمینه ای و احراز مصلحت عمومی 

باید باشد.
انــقــالب و جمهوری اســالمــی این 
خدمت را به فقه کرده تا بتواند افق های 
جدیدی را باز کند و ظرفیت خود را 
گسترش دهــد. نگرانی امــام خمینی 
ایــن بــود که بگویند حکومت و فقه 
ناکارامد است – این نکته را در ضیافت 
افطار ماه رمضان قبل در جلسه  علما 
و روحانیان با آقــای دکتر روحانی، 
ــردم -،  رئیس جمهور نیز مطرح ک
مهمترین دغدغه ایشان این بود که 
بگویند فقه پاسخگوی دنیای امروز 
نیست و جمهوری اسالمی براساس 
فقه نمی تواند جامعه را به نحو مطلوبی 
اداره کند. ما اگر همین مسیری را که 

شروع کردیم بخواهیم ادامه دهیم، 
به جایی نخواهیم رسید، ممکن است 
مدت کوتاهی بتوانیم نگه داریــم، اما 

سرانجامی نخواهد داشت.
بنده در جلسه ای خدمت یکی از آقایان 
فقها گفتم: اگر شما برای رأی مردم 
در حکومت جای پایی را به رسمیت 
نشناسید، نمی توانید این حکومت را 
ادامه دهید. شما می گویید: اعضای 
مجلس خبرگان منتخب مردم اند، آنها 
به چه دلیل می توانند رهبر انتخاب 
ــون منتخب و  کنند؟ فــرمــودنــد: چ
کارشناس هستند؟ از ایشان سوال 
کــردم: اینها با خبره هایی که در این 
مجلس نیستند چه فرقی می کنند؟ 
پــاســخ دادنـــد: هیچ فــرقــی نــدارنــد. 
پرسیدم: یعنی منتخب بودن آنها هیچ 
وجه مرّجحی نیست؟گفتند: خیر، آنها 

فقط کارشناس هستند.
ــردم: اگــر خبرگان منتخب  عــرض ک
آقای »الف« را به عنوان رهبر برگزیدند 
و گروه دیگری آقای »ب« را چه اتفاقی 
می افتد؟ گفتند: احتمال آن بسیار کم 
است ولی اگر هم اتفاق افتاد، قرعه 
می اندازیم و به نام هر کــدام اصابت 

کرد، رهبر می شود!

حکومت داری که با قرعه 
نمی شود.

ایــن سخن البته مقتضای فقه 
سنتی است که درامور فردی گره گشایی 
ــدارد.  ــاری بــا حکومت ن می کند و ک
حاضر نیستیم در کنار قرعه به عنوان 
راه حــل برخی مشکالت، در قلمرو 
ــودن را  ــردی، منتخب مــردم ب امــور ف
هم یکی از مرجحات بدانیم. اگر پاِی 
مردم را از حکومت بُبرید و نخواهید در 
ساختار نظام نقشی برای مردم قائل 
شوید، نمی توانید از پایه های نظری این 
حکومت دفــاع کنید. آیا می توان این 
تئوری حکومتی را در دنیا به عنوان یک 

هنوز 
بعد از چهل 
سال مسائل 
اساسی ای 

داریم که حل 
نشده اند. ما 

هنوز به الزامات 
حکومت که باید 

بر مدار قانون 
بچرخد، واقف 
نیستیم و اگر 

همین مسیری را 
که شروع کردیم 
بخواهیم ادامه 
دهیم، به جایی 
نخواهیم رسید، 
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الگوی حکومتی ارائه داد؟ باالخره یا 
باید حکومت را رها کنیم و برویم یا اگر 
حکومت تشکیل دادیم، باید به لوازمش 

پایبند باشیم.

پس می توان گفت نظریه 
فقه سیاسی امــام خمینی هنوز 
به عنوان گفتمان غالب نشده 
است که شاید به دلیل کم کاری 

حوزه های علمیه باشد.
بله، ولــی نکته دیگر ایــن است 
که متاسفانه، گویا ما هنوز به آن رشد 
و بلوغ نرسیده ایم که احساس کنیم 
بعد از چهارده قــرن، حکومتی با این 
ــم و باید به فکر  عظمت تشکیل دادی
ماندگاری آن باشیم. ماندگاری آن هم 
به این نیست که هر طوری شده آن را 
حفظ کنیم، بلکه باید حکومتی باشد که 
بتواند رضایت مردم را تامین کند و در 
دنیای امروز قابل عرضه و کارامد باشد. 
حکومت اگر کارامد باشد می تواند هم 
در داخل و هم در خارج، راه خودش را 
پیش بگیرد. ولی ما به این فکر نیستیم، 
فکر می کنیم که به هر قیمتی شده، باید 
مطابق با احکام شرعی مورد تشخیص 
ما باشد. اینکه کارآمد هست یا نیست، 
ربطی به ما ندارد! مردم رضایت دارند 
ــاِی حکومت  و حمایت می کنند و پ
ــدارد! در  می ایستند یا نــه؟، اهمیتی ن
حالی که حکومتی که کارآمد نباشد، 
و نتواند در دنیای رقابت امروز رضایت 
مــردم را جلب کند، در دنیای امــروز 
قابل دوام و ماندگاری و دفاع نیست. 
ما االن بسیاری از جوان های خودمان 
را نمی توانیم توجیه کنیم، چه رسد به 

بیرون.
این انقالب های عربی که اتفاق افتاد 
کدامشان حاضر شدند بگویند: الگوی 
ما جمهوری اسالمی است؟ حتی برخی 
عکس آن را گفتند که ما اصال کاری 
به انقالب اسالمی نداریم. این مسئله  

حاکی از آن است که ما نتوانستیم تئوری 
مقبول جوامع امروزی را از بطن فقه و 
موازین دینی استخراج و ارائه کنیم، و در 
عمل حکومت نمونه و کارآمد اسالمی 
را نشان دهیم. اگر تجدید نظر نکنیم 
ایــن قابل دوام نیست، اگــر دوام هم 
پیدا کند، جمهوری اسالمِی مورد نظر 
رهبران انقالب و ملتی که آن را خلق 
کردند، نخواهد بود. متأسفانه ماهنوز 
به بلوغ فکری نرسیده ایم و هنوز درگیر 
دعواهای روزمره سیاسی هستیم. حتی 
برخی بزرگان ما که از آنها توقع می رود 
که تفکر کالن برای آینده کشور داشته 
باشند، به مسائل سیاسی روز سرگرم 
شده اند. سیاست زدگی همه جای کشور 
ما را گرفته است. غالب فکر، فرهنگ و 
اقتصاد ما تحت تاثیر سیاست است، آن 

هم سیاسی کاری و نه سیاست.

 راه برون رفتی هست یا به 
انسداد رسیده ایم؟

باید به راهــی که امــام خمینی، 
شهید بهشتی و شهید مطهری 
گشودند، بازگردیم. برخی از نکاتی که 
امام خمینی برای گشودن گره ها مطرح 
کردند، سال ها قبل در بیانات شهید 
بهشتی هم می بینیم. مثال از ایشان 
ــوال می کنند: االن اگــر حکومت  س
تشکیل شود و قرار باشد این مملکت 
براساس قانونی اداره شــود، تکلیف 
مردم در ارتباط با مراجع چیست؟ اگر 
فتوای مرجع مــردم با قانون سازگار 

نباشد، باید چه کرد؟
شهید بهشتی می گوید: بعد از تاسیس 
جمهوری اسالمی مراجع فقط در امور 
فردی فتوا می دهند و در امور اجتماعی 
مردم باید تابع قانون باشند. حال، این 
ــت. دیــگــران هم  یک نظر و طــرح اس
مثل آیت الله مشکینی راهکار دیگری 
داشتند و پیشنهاد تشکیل »شــورای 
فتوا« را دادند تا هم تکالیف فردی مردم 

را تعیین کند و هم تکالیف اجتماعی نهاد 
قانونگذار کشور را معین نماید. معلوم 
می شود مشکالتی از این قبیل مورد 
توجه بوده ولی در همان کتابها مانده، 
و نه به لحاظ فکری و نه به لحاظ عملی 

دنبال نشده است.
به هر حال جمهوری اسالمی یادگار 
ارزشمند امام خمینی و فقهای سلف و 
ایثار و فداکاری شهیدان این مرز و بوم 
بوده و یکی از دستاوردهای مبارک فقه 
شیعه است.  این یک فرصت استثنائی 
در طول تاریخ بوده که پیش آمده و البته 
مملکت داری کار دشواری است، فقها 
تا دیروز طرف مطالبه مردم نبودند اما 
امروز طرف مطالبه اند و باید پاسخگو 
باشند که این هم از الزامات حکومت 

است.

همچنان فکر می کنید 
برای برون رفت از این وضعیت 
مردم از فقها انتظار دارند؟ یا از 

آنها عبور کرده اند؟
قشر وسیعی از مردم که اصال از 
این مسائل عبور کرده اند، ولی اکثریت 
جامعه  از جمهوری اسالمی مایوس 
نشده  و به آن امیدوار هستند به شرطی 
که این راه توسط فقها و حکومت به 
صــورت متقابل گشوده شــود و مردم 
ببینند که مشکالتشان یکی پس از 
دیگری حل می شود. اگر ما به الزامات 
حــکــومــت داری و مساله کــارآمــدی 
حکومت توجه نکنیم و به تأمل در این 
مساله حیاتی بازنگردیم، فکر نمی کنم 
ــش را به  که جمهوری اسالمی راه
ــه دهــد، چــون این  صــورت موفق ادام

وضع قابل دوام نیست.

بعد از گذشت چهل سال 
تازه به ضــرورت نظریه پردازی 
حوزه های علمیه پیرامون مسائل 
حکومتی رسیده ایم. از طرف 
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دیگر به ویــژه در سالهای اخیر 
شاهد رشد این تفکر هستیم که 
آدم باسواد در حوزه کسی است 
ــه  بــا مسائل حکومتی کــاری  ک

نداشته باشد.
شکل گیری این تفکر به این دلیل 
است که انقالبیون ما به آن توقعی که از 
آنها می رفته است عمل نکرده اند. چرا 
االن بی تفاوتها و ضد انقالب های دیروز 
در حوزه جان گرفته اند؟ امروز در کالس 
درس نمی توان از اندیشه های امام 
خمینی دفاع کرد، به خاطر اینکه کاری 
کرده ایم که جوان امروز می گوید: آنچه 

که در جامعه رخ می دهد نتیجه تفکر 
امام خمینی است! در حالی که اگر راه 
و فکر واقعی امام خمینی تداوم داشت، 

اینگونه وضعیتی نداشتیم.
چــرا شــاگــردان امــام خمینی در حوزه 
علمیه منزوی هستند؟ با درگیری هایی 
که خود انقالبیون و دلسوزان انقالب با 
هم داشتند، نه تنها یکدیگر را منزوی 
و قربانی کردند بلکه فکر جمهوری 
اسالمی و امام خمینی را هم قربانی 
کردند. امــام خمینی کجا گفتند که 
فقیه می تواند قانون اساسی را زیرپا 
بگذارد؟! مگر حرف آخر امام خمینی به 

نماینده های مجلس این نبود که اینها 
همه – نقض قانون اساسی در برخی 
ــوارد- مربوط به شرایط جنگ بود،  م
االن می خواهیم تدبیری بیاندیشیم که 
کسی خالف قانون اساسی عمل نکند؟ 
و بر همین اساس دستور بازنگری قانون 
اساسی را صادر کردند تا همه امور بر 
مدار قانون اساسی باشد. در حالی که 
هنوز بعد از چهل سال فقیه انقالبی 
تئوری پردازمان می گوید: فقیه اگر 
بخواهد و مصلحت بداند می تواند قانون 
اساسی را کنار بگذارد و مملکت را به 

شیوه دیگری اداره کند!

مبانی فقهی
انقالب اسالمی

مبارزه با بدعت
  نادرستی سکوت در مقابل 

بدعت
    فایده داشتن شهادت در هنگام 

مبارزه با  بدعت
  آگاهی آیندگان از بدعت

مبارزه با ظلم
 کلیدواژه پرتکرار در کالم 

امام راحل)ره(
  انگیزه علما برای ورود به نهضت

   اساسی ترین ریشه
 انقالب اسالمی

امر به معروف
و نهی از منکر

   مستند به کالم سیدالشهداء
    منکر بودن حکومت پهلوی

  احتمال تأثیر داشتن قیام
  

نفی سلطه و 
سبیل کفار

   مبارزه با تحمیِل تصمیم اجانب
    ریشه شعار استقالل و آزادی

   عدم اطاعت از غیر خدا
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همزمان با سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی اغلب نهادها و 
سازمان ها گزارشی از مجموعه 
فعالیت ها و اقدامات خود در طول 
چهار دهه پس از پیروزی انقالب 

ارائه می دهند که اغلب در قالب 
ــای کّمی اســت. در  ــزارش ه گ
این راستا، مباحثات نیز پرونده 
ویژه ای را به این امر اختصاص 
داده با ایــن تفاوت که رویکرد 

خود را بیشتر بر پرداختن به این 
موضوع از بعد سطح تاثیرگذاری 
این فعالیت ها و اقدامات قرار 

داده است.
ــوزه علمیه خـــواهـــران نیز  حـ

حوزه های علمیه در اولین فرصت که شرایط 
فراهم شود از بودجه دولتی فاصله می ݡگیرند/ 

حوزه خواهران انقالبی و در خط رهبر است

در ادامه سلسله مصاحبه های اختصاصی مباحثات با شخصیت های حوزوی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، در این پرونده گفتگویی با حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور انجام 
و فعالیت ها و اقدامات حوزه های علمیه خواهران و جایگاه کنونی و چشم اندازهای آینده آن به بحث گذارده شده است )قابل ذکر 

است این مصاحبه پیش از ایام دهه فجر انجام گرفته است(.
در ادامه گزارشی از این مصاحبه را می خوانید:

حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور
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ــراز و  اگرچه در طــول تــاریــخ، ف
نشیب هایی داشته اســت، اما 
بــه نظر مــی رســد کــه گسترش 
کمی و کیفی آن عمدتا در طول 
چهل سال بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی می باشد. در حال حاضر 
حوزه های علمیه خواهران در چه 

جایگاهی قرار دارد؟
با توضیحاتی که فرمودید، بنده 
احساس می کنم که یکی از مصادیق 
آتش به اختیار، تالشی است که شما و 
همکارانتان در موسسه مباحثات انجام 
می دهید. ناگفته هایی را که به نظرتان 
می رسد باید گفته شود و نادیده هایی 
که باید دیده شوند را مطرح می کنید 
که این کار شما بسیار با ارزش است. 
اگر ما دیده شویم و محل مراجعه قرار 
بگیریم، این امر در طراوت، شادابی و 
بازنگری در برخی از رفتارها، رویه ها و 
سیاست ها و حتی نوع حل مسائل موثر 

خواهد بود.
پیش از پیروزی انقالب اسالمی در 
سطح کشور تقریبا ده مدرسه علمیه، 
آن هم با تعداد اندکی طلبه خواهر وجود 
داشــت. انقالب اسالمی حق بزرگی 
برگردن خواهران دارد، و در مقابل 
خــواهــران نیز بــرای پیروزی انقالب 

زحمات بسیاری کشیده اند.
یکی از خدماتی که انقالب به بانوان 
کشور کرد این بود که فرصت ها را با 
حفظ کرامت زن، برای آنها در سطح 
کشور و حتی سطح بین المللی فراهم 
کرد. به طور ویژه می توان به بحث تعلیم 
و تربیت اشاره کرد، چون اگر توسعه ها 
بر پایه تربیت و دانایی اتفاق بیافتند، 
توسعه های پایدار و رو به جلو و پیشرفت 

خواهند بود.
با پیروزی انقالب اسالمی صد و هفتاد 
هزار دانشجو داشتیم که امروز به بیش 
از چهار میلیون رسیده اســت. بخش 
بسیاری از این دانشجویان و حتی بیش 

از آقایان، از میان خانم ها هستند)حدود 
60 درصد(.

در حوزه های علمیه نیز همین اتفاق 
افتاد و بــرای توسعه حضور خانم ها 
در عرصه تعلیم و تربیت تالش های 
فراوانی صورت گرفته است. این تالش 
از سال 1376 با تشکیل مرکز مدیریت 
حــوزه علمیه خواهران شتاب بسیار 
گرفت. عالوه بر جامعه الزهرا)س( 
که از افتخارات امام خمینی است، ما 
در حدود بیست و دو سال، تقریبا پانصد 
مدرسه علمیه خواهران در سطح کشور  
تاسیس کــرده ایــم. نزدیک به پنجاه 
هزار نفر از مرکز مدیریت حوزه علمیه 
خواهران و حدود سی هزار نفر از جامعه 
الزهرا)س(، و در مجموع هشتاد هزار 
نفر طلبه دانــش آموخته حوزه های 
علمیه هستند. در حــال حاضر نیز 
حــدود هشتاد هــزار طلبه خواهر در 
جامعه الزهرا)س( و سایر حوزه های 
علمیه خــواهــران در سه سطح دو-
کارشناسی- ، سه – کارشناسی ارشد- و 
چهار –دکتری- مشغول به تحصیل 

می باشند.
هرچند در تاریخ حوزه علمیه، تاسیس 
ــرادران بود،  حوزه ها با حوزه علمیه ب
امــا هرچه پیش رفتیم، حــوزه هــا در 
شهرستان ها به ویژه در سطح دو، شروع 
به زنانه سازی شده و کار به خود خانم ها 
سپرده شد. در حال حاضر در مدارس 
سطح دو، تقریبا هیچ مدرسه ای وجود 
ندارد که آقایان آن را اداره یا معاونت 
کنند. همه امــور به خانم ها واگــذار 
شده اســت. در حــدود بیست و هشت 
استانی که ما دفتر داریم، همه معاونین 
مدیریت های استانی از میان خانم ها 
هستند. بــه عــبــارت دیــگــر، فرصت 
مدیریت های استانی در این سطح ایجاد 
شده اســت. حتی تعدادی از مدیران 
استانی نیز از میان خانم ها – فعال سه 
استان- هستند. در مرکز مدیریت که 

ما پنج معاونت داریم، دو معاونت اصلی 
یعنی معاونت فرهنگی و آمــوزش نیز 
توسط خانم ها اداره می شود، همه اینها 
بدین معناست که خانم ها خودشان را 

باور کنند.
در هر صــورت انقالب اسالمی نقش 
بسزایی در ایجاد فرصت های مناسب 
برای بانوان در جهت آشنایی با معارف 
اسالمی و قرار گرفتن در جایگاه جریانی 
که اسالم را به مردم تعلیم بدهد و مردم 
را براساس دیــن تربیت کند، داشته 

است.
زنان نیز باید مانند مردان تحصیل کنند، 
اینکه پیامبر)ص( فرمودند:»اطلبو 
العلم …«، منحصر به مردان نیست، 
و زن و مــردم مسلمان باید دانــش را 
فراگیرند، باید از هر گروهی – زن و مرد- 
دانش و علم را فرا گیرند و نشر دهند 
و مردم خود را مانند پیامبران هشدار 
دهند. نگاه مکتبی ما ایجاب می کرد که 
در حوزه ی گسترش دین، حتما فرصت 
را در اختیار بانوان نیز قرار دهیم، که 
انقالب در طول این چهل سال نشان 
داد بدون هیچ گونه بخلی، کریمانه این 
فرصت را برای همه خواهران در سطح 

کشور فراهم کرده است.

ــر گسترش و توسعه  اگ
حــوزه هــای علمیه خــواهــران را 
در سطح کشور از سال ۱۳۷۶ در 
نظر بگیریم، جامعه الزهرا)س( 
و برخی مدارس دیگر که از اوایل 
ــدرت فعالیت خود  انقالب با ق
را آغــاز کردند، و دیدگاهی که 
نسبت به حوزه علمیه خواهران 
وجود دارد – حتی از نگاه برخی 
بــزرگــان- ایــن اســت که حوزه 
خواهران عمال و صرفا باید مرکز 
تبلیغ باشد، و همین مساله باعث 
شده است که ما بعد از چهل سال 
کمتر می بینیم که از میان بانوان 
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فـــردی مجتهد و صاحب نظر 
ــوزه  ــع ح ــد. در واقـ ــاش شـــده ب
خواهران متوسط های فراوانی 
را تربیت کرده است اما در بحث 
نخبه پروری چــنــدان فعالیت 

نداشته است.
ــوزه را نــیــازهــای  ــازهــای حـ ــی ن
اجتماعی می سازد، و ما هم خواسته 
یا ناخواسته، در معرض تحولی قرار 
خواهیم گرفت که نیازهای اجتماعی 
خــودش را بر ما تحمیل می کند، گام 
ــوزه علمیه خــواهــران  ــی را کــه ح اول
بــرداشــت، گــام بسیار محکمی بود، 
متدینین یک مطالبه اجتماعی در ابعاد 
عمومی داشتند، مبنی براینکه معارف 
دین باید توسط خود خانم ها ترویج شود. 
باید فرصت به خانم های متدین طلبه 
در بحث مساله بیان احکام ، عقاید و 
مسائلی از این دست در گام اول داده 
شود، و این حجم اجتماعی نسبتا زیادی 

را می طلبید.
بحث نخبگی بعد از گام هایی است 
که ما یک قاعده و یک دامنه پرنشاط 
علمی و آموزشی را داشتیم تا فرصت 
بــرای گــروهــی از صاحبان اندیشه 
فراهم شود. به رغم اینکه برخی ها یک 
تصور اولیه دارند مبنی براینکه، حوزه 
خواهران باید یک دستگاه تبلیغی – 
مانند سفیران هدایت- در حوزه باشد، 
اما این دیدگاه قابل دفاع نیست، اندیشه 
امام خمینی اینگونه نبود، اندیشه مقام 
معظم رهبری چنین نیست، وقتی 
مقام معظم رهبری می فرمایند پدیده 
حوزه های علمیه یک ایده بسیار مبارک 
است و هزاران مفسر و مجتهد از این 
حوزه ها بیرون خواهد آمد، در واقع، 
یک چشم انداز بسیار روشن پیش روی 
اصحاب انقالب و دلسوزان حوزه های 

علمیه قرار داده اند.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در 
اجالسیه مدیران حــوزه هــای علمیه 

خــواهــران می فرمایند، هرآنچه که 
بــرای آقایان در توسعه دانــش ممکن 
است، در رشد و پیشرفت برای خانم ها 
هم متصور اســت. وقتی بزرگی چون 
حضرت آیت الله جوادی آملی نگاهشان 
بر این است که حتی مساله مرجعیت 
به معنای خاصش را می توان دربــاره 
زنان تصور کرد، بنابراین، این موضوع 
نشان می دهد که به رغم اینکه شاید 
برخی تصور می کردند که کارکرد اصلی 
حــوزه هــای علمیه خــواهــران، صرفا 
یک تبلیغ عمومی است، پس از اینکه 
ظرفیت ها به سمت حوزه آمد و کماالت 
را در خانم ها دیدند، خودبه خود زمینه 
برای ورود به عرصه های تخصصی تر 

فراهم شد و می شود.
در سطح کــارشــنــاس ارشــد حرکتی 
شــروع شده است که حوزه های ما به 
عرصه های تخصصی ورود داشته 
باشند. در حــال حاضر، 162 محل 
رشته در مقطع کارشناسی ارشد  و  25 
محل رشته نیز در مقطع سطح چهار- 

دکتری- در حال فعالیت می باشند.
در جامعه الزهرا)س(  بخش مناسبی از 
تحصیالت به سمت سطح سه و سطح 
چهار رفته است. تالش بر این است که 
در کنار نقش های عمومی، بخشی از این 
ظرفیت ها به سمت نقش های کیفی تر و 

تخصصی تر پیش رود.
کثرت حضور خانم ها چنین تصوری را 
ایجاد کرده است که گویا حوزه خواهران 
صرفا بــرای چنین بخش هایی شکل 
گرفته است، در حالی که چنین نیست 
و این وضعیت طبیعت رشد است، رشد 
ــش همیشه از یک قاعده شروع  دان

می شود.
در حال حاضر 412 مدرسه سطح دو 
داریــم، در حالی که 55 مدرسه سطح 
سه موجود است، و 12 مرکز سطح چهار 
داریم که بیست و پنج رشته آموزشی در 
آنها تدریس می شود. رشد ما به سمت 

ورود به عرصه های تخصصی قطعا 
هست و باید باشد. اگر خداوند استعداد 
رشــد را به خانم ها داده اســت و باید 
نقش های تاثیرگذار داشته باشند، این 
نقش های تاثیرگذار  منحصر به یک 
تبلیغ عمومی نیست، اما روند دانش 
از پایه شروع می شود و به سمت کمال 

حرکت می کند.

نزدیک به چهل میلیون 
نفر از جمعیت کــشــور، زنــان 
هستند، و یکی از مسائل اصلی 
جامعه ما، مساله زنان است. از 
سال های گذشته، رفتارهای 
اعتراضی خانم ها را در راستای 
مطالباتشان داشته ایم، ممکن 
است فــردی به لحاظ ارزشی 
معتقد باشد که بخشی از این 
مطالبات درست یا غلط است، 
ــه مــشــخــص اســت  ــچ ــی آن ولـ
اینکه ما در دهه حاضر و دهه 
آینده مساله اصلی ای که داریم 
بحث زنان است، حوزه علمیه 
خواهران با توجه به جمعیتی 
ــه نــظــر مــی رســد  ــه دارد، ب ک
کــه چــنــدان نتوانسته است 
جریان سازی کند، خانم هایی 
که در حــوزه علمیه خواهران 
تربیت شــده انــد، یــا صرفا در 
محیط های زنــانــه می توانند 
تبلیغ کنند- و صرفا محیط های 
زنانه مذهبی- ، و اگر بخواهند 
پیش تر روند، نهایتا در مدارس 
ــا اینکه  فعالیت می کنند. ام
خود خواهران با خالقیت های 
خودشان بتوانند جذابیت هایی 
ایــجــاد کنند و اقــشــار مختلف 
خانم ها را جذب کنند، به نظر 
ــن زمینه ها  مــی رســد کــه در ای
چندان موفق نبوده اند. طلبه ای 
که پرشور و حال است و هیجان 
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دارد، وارد حوزه می شود، اما 
این حــوزه طلبه را به گونه ای 
تربیت می کند که طلبه به خانه 
ــردد و دیــگــر هــم به  ــی گ ــاز م ب

اجتماع بر نمی گردد.
ــدودی تحلیل شما  بــلــه، تــا حـ
درست است. مرکز تحقیقات زنان  و 
خــانــواده، تقریبا نهاد مرجع مسائل 
زنان و خانواده در کشور است. مجلس 
ــت بــا آن در  شـــورای اســالمــی و دول
ارتباط هستند، پیچیده ترین مسائل 
با برخی دانشگاه ها مانند دانشگاه 
عالمه طباطبایی تهران در اینجا رقم 
می خورد. در اینجا نقش های تاثیرگذار 
تخصصی مناسبی را بــرای خانم ها 

داریم.
وقتی می خواهیم مجموعه حوزه های 
علمیه خواهران را مدیریت آموزشی 
کنیم، قاعدتا باید یک جمعیت حدود 
هفت هشت هــزار نفری از خانم ها 
را به کــار بگیریم، ایــن جمعیت باید 
از بطن همین مجموعه بــه درون 

خودش سرریز شود. وقتی بخواهیم 
بخش عمده این مجموعه ها را توسط 
خودشان مدیریت کنیم، باید جمعیت 
مناسبی نزدیک به پنج هزار نفر کادر 
ــدارس و از بطن  در مجموعه کل م
خــودش تامین کنیم. با دیدگاه شما 
به لحاظ اجتماعی موافق هستم، اما 
حــوزه علمیه خواهران در طول این 
بیست  و دو سال در حال هویت سازی 
است. ما در مرحله اول باید خودمان 
را پیدا می کردیم. دانشگاه ها زن و 
مرد ندارد، همه خدمات و فعالیت ها 
یکپارچه و یکی است. اما حوزه علمیه 
از سال 1376 تصمیم بزرگی گرفت 
مبنی براینکه حوزه ای در عرض حوزه 
ــرادران ایجاد شــود. شــورای عالی،  ب
ــورای سیاست گذاری، مدیریت،  ش
معاونین مــدارس خواهران را کامل 
از بــرادران جدا کرد. کسی که چنین 
بنایی را می سازد، نمی خواهد صرفا 
یک دستگاه تبلیغی کوچک و عمومی 
سامان دهد. می خواهد عالمه هایی 

چون دختر عالمه مجلسی، همسر 
مــالصــدرا را تحویل اجتماع دهد. 
افق های بسیار بزرگی بــرای حوزه 
علمیه خواهران ترسیم شده است. ما 
معتقد هستیم که دانش برای خانم ها 
باید با یک حساسیت زنانه نوشته شود. 
حــوزه خــواهــران باید مرجعیت امور 
زنان را در کشور به عهده بگیرد. اما 
فعال در حال هویت سازی هستیم. 
در گام اول خودمان، زیرساختها و 
توان پژوهش را در مجموعه هایمان 
باید باال ببریم. در بحث پژوهش در 
جشنواره هایی مانند عالمه حلی، 
خــواهــران در برخی از بخش ها یا 
برابرند یا از آقایان جلوتراند. این خود 
نشان می دهد که جریان حوزه علمیه 
خواهران کامال می داند که می خواهد 
کجا برود. ما از یک زیرساخت شروع 
کردیم و خودمان را آماده می کنیم که 
آن پیشرفت و تحول اساسی را رقم 
بزنیم. حــوزه علمیه بــرادران پانزده 
قرن – از زمان پیامبر- است که فعالیت 
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می کند، از دوره ای مانند عالمه این 
حرکت تقویت شده است. حدود یازده 
قرن است که روی حوزه برادران فکر 
و سرمایه گذاری می شود. اما در حوزه 
خواهران، االن یک طبیعت بیست 
و دوساله داریم که قاعدتا تا اینکه به 
مرحله تولیدگری دانــش با ویژگی 
زنان، تمرکز بر مسائل زنان و قدرت 
حل مسائل زنان برسد، زمان بر خواهد 
بود. باید به کارها سرعت داد، تحول 
در محتواهای ما باید شتاب مناسب 
بگیرد، باید شیب کیفی سازی امور 
را در حوزه های خواهران باال ببریم. 
نمی گوییم در نقطه ایــده آل هستیم، 
اما از سرعت عمل بیست و دو سال 
گذشته، پیش بینی می شود که حوزه 
خواهران به خوبی بتواند نقش های 
ملی و بین المللی خودش را در فرصت 

مناسب نشان دهد.

چــه اتــفــاقــی رخ می دهد 
که خانم هایی که وارد مراکز 
حوزوی خواهران می شوند، آن 
توانایی های قبلی و شور و نشاط 
قبل از حضور در این مراکز – مانند 
حضور در فضای مجازی و غیره- 

از آنها گرفته می شود.
تصور می شود که مدیریتی در این 
بخش رخ داده است، از آنجایی که حریم 
خاصی بــرای خانم ها قائل هستیم، 
بخش فناوری مدیریت حوزه خواهران، 
کلیه فرصت های حضور خانم ها در 
فضای مجازی را در داخل شبکه حوزه 
خواهران تعریف کرده اند. ما طلبه های 
اهل قلم و فضای مجازی زیادی داریم، 
اما عمده تمرکز آنها روی فرصت هایی 
است که ما در اختیار آنها قرار داده ایم، 
این فضا کامال بسته اســت. اما اخیرا 
این امکان فراهم شده است که طلبه ها 
بتوانند با فضای خارج از حوزه نیز به 
واسطه شبکه ای که ما در اختیار آنها 

قرار می دهیم ارتباط برقرار کنند.
خطری که شما اشــاره کــردیــد، یک 
رسوب کهن در جامعه ملی و مذهبی ما 
است مبنی براینکه زن صرفا برای خانه 
آفریده شده است. این نگاه خطرناک 
میان نقش های زن در خانه و خانواده و 
نقش های اجتماعی زن تعارض ایجاد 
می کند و مهارت جمع میان این نقش ها 
را نــدارد. این بزرگترین چالش حضور 

زنان متدین در عرصه اجتماع است.
هرچه زنان به فضاهای روشن تر وارد 
می شوند و حضورشان در عرصه های 
اجتماع توصیه مــی شــود، به همین 
میزان نقش های خانه و خانواده ویران 
شده است. فرزندآوری کم می شود، 
ارتباط عاطفی در داخــل خانه تقلیل 
می یابد، خستگی و مــالل زن باعث 
مــی شــود کــه نتواند نقش مثبتی در 
خانه داشته باشد، مالکیت و درآمد زن 
گاهی باعث می شود که رابطه عاطفی 
ــردد. لذا  با همسرش دچــار چالش گ
پــدیــده ای مانند ازدواج دیــر هنگام، 
طــالق هــای زودهــنــگــام، و تجرد در 
بخش زیادی از ظرفیت خانم ها و حتی 
آقایان رخ می دهد. وقتی پدیده پیشرفت 
مدیریت نشد، باید بــرای پیشرفت از 
برخی مباحث مانند خانه و خانواده 

چشم پوشی کرد.

ــم نقش  بــایــد بتوانیم ه
اجتماعی بــه زن بدهیم و در 
عین حــال کــه نقش اجتماعی 
به او می دهیم، نقش مــادری و 
همسری را از او نگیریم و این هنر 

جمهوری اسالمی است.
از طرف دیگر، یک نگاه سنتی 
نیز هست که زن صرفا باید در خدمت 
اراده های مرد باشد، در حالیکه قرآن 
می فرماید خانه و خانواده را مرد باید 
برپا کند و زن هم نقش دارد. خدمتگذار 
خانواده و ایجادکننده فراغت برای 

زن که بتواند نقش های دیگرش را به 
خوبی ایفا کند – نمی گوید به زن فراغت 
ــرده داری کند- مرد  دهید که بــرود ب
است، زن نباید بار زندگی را به دوش 
بکشد. در این نگاه اسالمی صحیح، 
ما باید بــرای خانم ها فراغت ایجاد 
کنیم تا بتوانند مجموعه نقش هایشان 
را به خوبی ایفا کنند. وقتی قرار است 
که ما یک جامعه عفیف داشته باشیم، 
یعنی دختر، خواهر، همسر و مادر ما 
برای یک سرماخوردگی زیر دست یک 
پزشک مرد قــرار نگیرد. حتی برای 
خرید و فــروش با مرد مواجه نشود. 
بنابراین، باید آنقدر فرصت اجتماعی 
برای خانم ها ایجاد شود، که نیازشان 
در برخی امور به مردان برطرف شود. 
ما به عنوان دستگاه مدیریت کشور 
باید آنقدر فرصت ایجاد کنیم که زنان 
بتوانند همه فرصت های اجتماعی را 
به سوی ارتباط عفیفانه و بدون رفت 
و آمد مردان میان آنها داشته باشند، 
به عبارت دیگر، چشم انداز ما باید این 
نقطه را نشانه گرفته باشد. ما نباید 
فکر کنیم که اگر به این نقطه برسیم 
خانواده را خراب می کنیم، بلکه این 
هنر انقالب اسالمی و مکتب اهل 
بیت است که زن بتواند در عین حال 
که همسر و مادر خوبی است، نقش 
اجتماعی خود را نیز داشته باشد. زن را 
نباید اینقدر در فعالیت اجتماعی غرق 
کرد و در فضاهای شغلی سخت قرار 
داد که آن روحیه لطیف مادرانه خود را 
از دست دهد. امام علی)ع( می فرماید: 
زن گل است، از گل که برای جنگ 
و جــدال اســتــفــاده نمی کنند، باید 
فعالیت های اجتماعی به گونه ای باشد 
که این ریحانه بودن و لطافت روحی 
زن را حفظ کند. شغل هایی برای زنان 
باشد که با این لطافت منافات نداشته 
باشد، زن به میزانی وقت در بیرون 
از خانه صرف کند که به لطافت های 

آیت الله 
جوادی آملی 

نگاهشان بر این 
است که حتی 

مساله مرجعیت 
به معنای خاصش 
را می توان درباره 
زنان تصور کرد.
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ــی اش صدمه نزند. اینکه حوزه  روح
خواهران برخالف مــدارس بــرادران 
که شبانه روزی است، بر این تمرکز 
دارد که خانم ها را بیش از پنج ساعت 
در مدرسه نگاه ندارد، از خانه تا مدرسه 
نزدیک ترین فاصله باشد و زن در 
همان محیط خانواده اش باشد،  این 
تدبیر از آن جهت اســت که بتوانیم 
هم نقش اجتماعی به زن بدهیم و 
در عین حال که نقش اجتماعی به او 
می دهیم، نقش مــادری و همسری 
را از او نگیریم و این هنر جمهوری 
اسالمی است. بنابراین، تصوری که 
فکر می کند ما زن را تعلیم می دهیم 
ــرود در خانه بنشیند، اشتباه  کــه ب
است. این زنان قرار است مبلغ دین 
شوند و در سلسله  ترویج کنندگان و 
تربیت کنندگان دین قرار گیرند. ما باید 
نظام را به گونه ای پیش بریم که آسیبی 
به لطافت و کارکردهایش در خانواده 
متوجه نشود و مهارت جمع میان اینها 

را داشته باشد.

برخی ها معتقد اند دلیل 
ــن سالها حضور  اینکه در ای
اجتماعی زن و رسالت های 
اصلی او به درستی جمع نشده 
ایــن اســت که نگاه مــردانــه در 
ــران حــاکــم بــوده  ــواه حـــوزه خ
است. حضرتعالی از زمانی که 
تشریف آوردید، دو معاون اصلی 
را از خانم ها قرار دادید، برخی 
حــوزه هــای استانی را خانم ها 
اداره می کنند. اما در طول این 
سال ها در تدوین متون آموزشی، 
در مــدیــریــت و بــرنــامــه ریــزی 
ــای فرهنگی، همیشه  ــاره ک
ــرای خانم ها تصمیم  ــردان ب م
می گرفته اند. آیا ناخودآگاه و 
سیستماتیک این امر به سمت و 
سویی نرفته است که خانم ها را 

طوری تربیت کنند که آنها باید 
در خانه و صرفا در خدمت مردان 

باشند.
به نظر می رسد مشکل دومی 
وجــود داشته باشد که مهمتر از این 
مساله باشد، اینکه ما فرصت اجتماعی 
ــم. بــرای بحث  را به زنــان کم داده ایـ
ــان باید کار  نقش های اجتماعی زن
بزرگی را انجام دهیم، که همان ایجاد 
فرصت اشتغال برای زنان است. ما 
هنوز فرصت اجتماعی مناسب را برای 
زنــان ایجاد نکرده ایم. در این راستا 
مرکز دانش آموختگان را فعال کرده ایم 
که به صورت پیوسته در حال رایزنی 
ــرای ایجاد  با بخش های مختلف ب
فرصت های اجتماعی مناسب برای 
زنان می باشند. زنان دنبال محیط های 
عفیفانه مناسب برای حضور اجتماعی 
هستند. مسئولیت مستقیم دستگاه 
ما این نیست که فضاهای اجتماعی 
برای زنان بسازیم، بلکه این فضای 
اجتماعی است که باید استقبال کند. 
امــا چــون هنوز اتفاق نیافتاده است 
وظیفه دستگاه ما این است که یک 
گام افــزون برداریم که همان ایجاد 
فرصت های اجتماعی است. تعلیمات 
ــود، ما باید با  ــالح ش ما هم باید اص
حساسیت نظری نسبت به زنــان، در 
همه زمینه های دانش بررسی کنیم 
که اگر مخاطب ما زن است، متناسب 
با زنان محتوا تولید کنیم. در این سیر 
رشد ایجاد شده عالوه بر رشد کمی، 
مطالعاتی را نیز در زمینه تولید دانش، 
آغاز کرده ایم. در حوزه خواهران نظام 
خوب و پیشرفته ای مستقر شده است. 
به لحاظ زمانی، فرصت کمی را از 
طلبه می گیریم- حــدود 5 ساعت-. 
انواع روش های آموزش غیرحضوری 
و نیمه حضوری را در حــال تجربه 
هستیم. رشته و سرفصل ها نیز مناسب 
است، در بحث تدوین کتاب آموزشی، 

نویسندگان ما حساسیت های الزم را 
هنوز نتوانسته اند به خوبی در درس ها 
ببینند. در این زمینه ما برنامه های 
مناسبی داریم، این دوره، دوره تحول 
محتوایی است و دانش بنیان حرکت 
می کنیم. هدف این است که مهندسی 
دانشی صورت گیرد که زنان بتوانند 
مرجعیت دینی امور زنان را به عهده 

گیرند.

اینکه می فرمایید مدیریت 
حوزه خواهران با همکاری سایر 
ارگان ها باید زمینه ها را فراهم 
کند، امــا تربیت یافتگان حوزه 
نیز باید به گونه ای تربیت شده 
باشند که خودشان بتوانند به 
ــن فضاها  صــورت هوشمند ای
را ایــجــاد کنند. بخش عمده 
خانم های تربیت شده در دانشگاه 
ــوزه، خودشان  در مقایسه با ح
توانمند هستند و می توانند 
فضاهای مناسب اجتماعی را 
برای خود خلق کنند یا پیدا کنند، 
اما در مورد طلبه ها اینطور نیست.

ــدود هفت  ایــنــطــور نــیــســت، حـ
هزار نفر از حوزه خواهران در آموزش 
ــرورش مشغول هستند، تعداد  و ـپ
بسیاری در خوابگاه های دانشجویی 
فعال هستند. ما باید صرفا این فرصت 
را بــرای طلبه ها ایجاد می کردیم که 
او در این بسترها توانایی های خود را 
نشان دهد. ما از جهت علمی نگران 
نیستیم، اما بستر اجتماعی هنوز برای 
آنها فراهم نشده است که این وظیفه 
دستگاه ما است. اگر ما نتوانیم کاری 
کنیم که حوزه های علمیه دیده شوند 
و محصوالت ما میدان فعالیت پیدا 

نکنند، چرخه ما کامل نخواهد شد.

یک نگرانی ای که وجود 
دارد این است که مسائل حوزه 
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ــران از بــیــرون مدیریت  ــواه خ
شود. یعنی خود حوزه خواهران 
نهادهای مربوط به این مساله را 
نداشته باشد و عمال در زمان های 
ــران از  ــواه حــســاس، حـــوزه خ
درون اداره نشود. آیــا تدابیر 
خاصی برای این بحث اندیشیده 

شده است؟
ایــن خطر در همه جاهایی که 
طبقات مرجع دارند، احساس می شود.
ظرفیتی که نقش تاثیرگذار بر مردم 
دارد، همه گونه می تواند مورد طمع 
باشد. هنر ما در سازمان ها این است 
که اوال، اینها را از نظر ظرفیت آنقدر 
قوی کنیم که خودشان را به جریانات 
سیاسی نفروشند و آلت دست جریانات 
سیاسی خــبــره نــشــونــد. مــا بــایــد در 
مخاطبان هوشیاری و پختگی  ایجاد 
کنیم،که شما باید نقش تاثیرگذاری 
داشته باشید و نه تاثیرپذیر. ثانیا، ما 
نیز در سطح مدیران مراقب باشیم که 
سازمان ما تبدیل به باشگاه سیاسی 

هیچ جریانی نشود. ما نیز در همین 
راستا کار کرده ایم، به گونه ای که االن 
نمی توان حوزه خواهران را منتسب 
به هیچ جریان سیاسی دانست، حوزه 
خواهران انقالبی و در خط رهبر است. 
مجموعه ما هیچگاه ورود به باندهای 
سیاسی را اجازه نمی دهد و تجویز هم 

نمی کند.

گاها طلبه هایی که به لحاظ 
هوشی در سطح باالیی هستند، 
ــای رسمی با  ــون در درس هـ چ
مسائل جدید واقعی خواهران 
هیچ مواجه ای صورت نمی گیرد، 
آنها خودشان سراغ این مسائل 
مــی رونــد، از طرفی چــون متن 
دقیقی وجود ندارد و مواجه علمی 
ــدارد، ســراغ  ــود نـ ــوزه وج در ح
رویکردهای فمینیستی می روند. 
برنامه حوزه چگونه است که با 
ــروزی مواجه  مسائل واقعی ام
اتفاق افتد و از مجرای صحیحی 

این خانم ها با مسائل آشنا شوند.
همین بحث از ویژگی های 
حوزه بالنده است. ما باید توان این 
را داشته باشیم که حوزه را از بستر 
سنتی یا مجموعه مسائلی که در یک 
نظام سنتی مطرح می شود به سمت 
ــوزه ای که قــدرت پاسخگویی به  ح
مسائل نوین را دارد، سوق دهیم. 
ما باید تحوالت جهان را رصد کنیم 
تا بتوانیم متناسب با آن طلبه ها را 
رشد دهیم.  گفتمان مسلط ما روشن 
است. مثال در برابر نگاه فمینیستی 
که زن را رقیب مرد معرفی می کند، 
ــچــه زوجــیــت،  ــا از دری گفتمان م
مکملیت و همراهی سخن می گوید، 
دختران ما به رغم اینکه از برخی از 
مردساالری ها یا نگاه های سنتی و 
ناهنجار شمردن برخی از رفتارها رنج 
می برند، گفتمان مسلط ما نمی گذارد 
این رنجش آنها را به سمت جریان 

فمینیستی بلغزاند.
ــدی در  ــن راســتــا، تغییرات ج در ای
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ــم، یکی از مــوارد آن  دستور کار داری
همین بحث اســت کــه بــه شــدت در 
حــال کاهش ماموریت های مرکز 
مدیریت خواهران هستیم و اینها را 
تحت عنوان راهبرد مدرسه محوری 
به مدارس و استان ها واگذار کرده ایم. 
مسئولیت مرکز مدیریت را رصد قرار 
داده ایــم. از بطن رصد دنیا و جریانات 
و غیره، در برابر گفتمانی که به عنوان 
رقیب استکباری اســت، گفتمان 
اسالمی را مشخص کنیم، هندسه 
ذهنی مخاطبان مان را براساس 
این گفتمان بسازیم،  پاسخ گفتمان 
رقیب را بدهیم و در گام بعد براساس 
گفتمان خودمان فرهنگ سازی کنیم، 
این کاری است که شروع شده است 
و ادامه دارد. در مصوبات اخیر مرکز 
مدیریت داریــم که مثال در سطح دو، 
حدود بیست واحد از مجموع صد و نود 
واحد، از این پس در اختیار مدیر مدرسه 
علمیه و مدیر استان است، تا بتوانند 
مطالبات منطقه ای و شهری را پاسخ 
دهند. به عبارت دیگر، دانش هایی را 
به طلبه منتقل کند که او را پاسخگو 
کند، توانمند شود تا بتواند جامعه اش 
را به خوبی مدیریت کند. ما به دنبال 
ساختار ژله ای در بخش های مختلف 
هستیم به گونه ای که انعطافی برای 
شرایط خاص داشته باشد. این بحث 
در حال پیاده سازی در مرکز خواهران 
و تبدیل آن به یک مرکز دانش بنیان 
است. در داخل حوزه خواهران، ما باید 
به گونه ای حرکت کنیم که پیشرفت 
خود را بر ما تحمیل نکند. ما باید به 
استقبال پیشرفت رویــم، حوزه را در 
فضای پیشرفت مدیریت کنیم و فضا 
را به گونه ای آماده کنیم که خواهران 
طلبه بتوانند نقش مدیران پیشرفت در 

جامعه را رقم بزنند.

ــای  ــه ه ــودج ــث ب ــح در ب

بستر اجتماعی 
هنوز برای 

طالب خواهر 
فراهم نشده 
است که این 

وظیفه دستگاه 
ما است. اگر 

ما نتوانیم 
کاری کنیم که 

حوزه های علمیه 
دیده شوند و 
محصوالت ما 
میدان فعالیت 
پیدا نکنند، 

چرخه ما کامل 
نخواهد شد.

ــرا  ــی ــای عــلــمــیــه اخ ــ ــوزه ه ــ ح
بحث هایی مطرح شــده است. 
آنگونه کــه مشخص اســت در 
بودجه سال ۹۸ نیز مانند سایر 
دســتــگــاه هــا و نــهــادهــا بــه طور 
ویــژه بــودجــه حــوزه خــواهــران 
نیز کاهش یافته اســت. ممکن 
است افــرادی از جامعه اینگونه 
به بحث حوزه ها نگاه می کنند 
که چون این حوزه ها از بودجه 
عمومی کشور استفاده می کنند، 
پس باید حوزه خواهران خدمات 
مشخصی را به جامعه ارائه کند. 
در مقابل هم گروهی می گویند 
مگر در دانشگاه ها چه اتفاقی 
می افتد، حوزویان نیز جزئی از 
شهروندان این کشور هستند و 

حق و حقوقی دارند.
همه می دانند و قانون اساسی هم 
تصریح کرده است که فرصت تحصیل و 
پیشرفت برای همگان است. دولت ها 
هم موظف اند که حمایت های الزم را 
داشته باشند. االن در آموزش و پرورش 
روی چهارده میلیون نفر برای بحث 
تعلیم و تربیت سرمایه گذاری می شود. 
در دانشگاه ها نیز بــرای دانشجویان 
دولــت هزینه می کند و حــدود پانزده 
میلیون تومان برای سرانه هر دانشجو 
در سال اختصاص می دهند، در حالیکه 
این رقم در حوزه های علمیه برای هر 
طلبه یک میلیون و هشتصد هزار تومان 
اســت. از ایــن منظر بــرای حوزه های 
علمیه نیز همینطور اســت. ما برای 
رسیدن به چشم انداز 1404 باید یک 
جامعه دانش بنیان داشته باشیم. اولین 
توسعه، توسعه نیروی انسانی است، در 
توسعه نیروی انسانی حوزه های علمیه 

نیز یکی از بخش ها هستند.
حوزه های علمیه گروهی نقش های 
ــد، نظام ما اسالمی  اجتماعی دارن
است، اگر نظام اسالمی و تعهد ما به 

این نظام نبود، شاید با دو سه هزار 
طلبه می توانستیم کشور را اداره 
کنیم. اما وقتی نظام اسالمی است و 
در معرض خطر و تهدید است و چون 
می دانند پایه اصلی این نظام دین 
است. بنابراین همه تالش ها این است 
که به این پایه آسیب برسانند. تمام 
تــالش ایــن اســت که تک تک مردم 
ایــران را مخاطب تحریف انقالب، 
انحراف در انقالب و شبیخون خود 
قرار دهند. برای اینکه این نظام یاری 
شود باید نیروی مناسب آماده کنیم. 
چون دشمن در همه ابعاد هوشمندانه 
حرکت و برنامه ریزی می کند. در 
ــود هجمه  جــریــان 22 بهمن بــا وج
زیاد شبکه ها و فعالیت های آنها اما 
چهره حقیقت روشن شد که دشمن 
با این فشارها به دنبال سست کردن 
استواری مردم است. حرکت مردم 
باعث حیرت گسترده دشمن شد. اگر 
وضعیت به گونه ای بود که حوزه های 
علمیه صرفا به امور و فعالیت های 
سنتی قبل انــقــالب بسنده کنند، 
همان تعداد محدود طلبه کافی بود. 
امــا امــروز حــوزه هــای علمیه نقش 
های فراوانی را باید داشته باشند و 
خدمت کنند تا مردم در این مسیر قوی 
بمانند و آسیب نبینند. برای مراقبت 
از افق های بلند مــردم و انقالب و 
ــداوم حرکت شــروع شده در جهت  ت
تعالی آن، باید بسیار مراقب باشیم، 
فعالیت های ترویجی داشته باشیم، 
در بخش هایی فعالیت های فرهنگی 
انجام دهیم، در امور قانون گذاری 
شرکت کنیم. در بحث تربیت کودک، 
مردم بسیار تمایل به آگاهی در زمینه 
روند تربیت دینی کودک دارند، شیوه 
همسرداری براساس دیــن چگونه 
است، درخواست نیاز به این مباحث 
به ویژه در سال های اخیر بسیار زیاد 
شده اســت. در گذشته مــردم در حد 
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برخوردهای عرفی و دین حداقلی این 
مباحث را حل می کردند.

بحث بودجه حوزه ها، بحث اشتباهی بود 
که از طرف افرادی مطرح شد و خودشان 
هم متوجه شدند که نباید در حالی که ما 
دچار تهاجم فرهنگی هستیم، بودجه 
فرهنگی را کاهش دهیم. اگر مشکلی 
در کشور باشد، و با وجودی که بودجه 
حوزه های علمیه بسیار اندک است، 
اما قطعا حوزه های علمیه اولین جایی 
هستند که در بحث صرفه جویی ها 

وارد خواهند شد. با وجــودی که مثال 
میانگین حقوق یک استاد در دانشگاه 
هفت میلیون است در حالی که در حوزه 
علمیه چهارصد هــزار تومان است. 
حوزه های علمیه دستگاهی کم معونه 
و بسیار پرفایده برای نظام هستند که در 
حال خدمات رسانی می باشند. حوزه ها 
اولین فرصت که احساس کنند که 
می توانند از حمایت های دولتی فاصله 
بگیرند، فاصله خواهند گرفت. حمایت 
از حوزه های شیعی همیشه بر دوش 

مردم بوده است، اما االن هم نیاز به 
حوزه های علمیه بیشتر شده است که 
متعاقب آن گسترش هم یافته اند، از 
طرف دیگر در این چهار دهه پس از 
انقالب فشار زیادی به مردمی که حامی 
اصلی حوزه ها هستند وارد شده است، به 
طور طبیعی میزان توان حمایت مردم از 
امر دین کاهش یافته است. اشتباهی که 
اتفاق افتاد این بود که بحث بودجه حوزه 
را مساله کشور کردند که بحثی انحرافی 

و نادرست بود.

حوزه علمیه
خواهران

بالندگی
 در پاسخگویی

   رصد تحوالت جهان
و رشد طالب

   پاسخ علمی به گفتمان رقیب
  فرهنگ سازی
 گفتمان خودی

توسعه کّمی
پس از انقالب

  تأسیس پانصد مدرسه
    هشتاد هزار طلبه دانش آموخته

   تفویض مدیریت ها
 به خانم ها

ترویج معارف دین
بین بانوان

    توجه حوزه به نیازهای اجتماعی
    بیان احکام  وعقاید توسط بانوان

   چشم انداز پیدایش 
مجتهده ها

تالش برای 
حفظ خانواده

  فرصت برای ایفای همه نقش ها
  از دست ندادن لطافت روحی

   نیازهای جامعه به 
حضور زنان

تأسیس مرکز 
دانش آموختگان

   ایجاد فرصت های اجتماعی مناسب
   اصالح تعلیمات متناسب با نیازها

    تولید دانش و رشته های 
جدید
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آیت اهلل علی اݡکبر رشاد
    ابعاد تحول فقه

از بزرگترین دســتــاوردهــای انقالب 
اسالمی ایران تحول در علم است که 
نسبت به سایر دستاوردها بسیار کمتر 
مورد توجه قرار گرفته است. حوزه ی 
فقه یکی از این حوزه های علمی است. 
وقتی در  زمینه ی تحول در علم سخن 
می گوییم پا در عرصه ی فلسفه ی علم 

گذاشته ایم.
از منظر فلسفه ی علم، چهار سطح 

تحول را برای یک دانش می توان ترسیم 
کرد: نخستین سطح تــحــول، در 
الیه ی خود علم است؛ یعنی اینکه اساسًا 
علمی جدید به وجود بیاید که تا پیش از 

آن وجود نداشته است.
حالت دوم، تغییر و تحول درون خود 
علوم است. این تحول به سه شاخه ی 
تقسیم می شود: مؤلفه های رکنی، 
ممیزه های جوهری، مشخصه های 

تمدنی.
مؤلفه های رکنی شامل پنج مؤلفه ی 

ــوع، مــســائــل، منهج  ــوض مــبــانــی، م
ــت. ایــن پنج مؤلفه و  و غــایــت اسـ
چینش خــاص آن هــا در کنار هم، 
ــک عــلــم را تشکیل  در مــجــمــوع ی
مــی دهــنــد. مــمــیــزه هــای جــوهــری، 
شاخص هایی اند که هرچند مؤلف 
علم نیستند، اما ممیز آن می باشند، 
مانند حیثیات هستی شناختی و 
معرفت شناختی علم. مشخصه های 
هویتی نیز عناصری در علم هستند 
که هویت سازاند، مثاًل اینکه علم مورد 

گزارش همایش »انقالب اسالمی و تحول فقه« |  سیدعلی فاطمی

از بزرݡگترین دستاوردهای انقالب اسالمی 
تحول در فقه است

روز پنج شنبه 11 بهمن 1397، همزمان با آغاز دهه ی فجر انقالب اسالمی همایش »انقالب اسالمی و تحول فقه« در مسجد 
امام حسین)ع( برگزار شد.

در ادامه گزارش این همایش را می خوانید:
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نظر در کدام بستر فرهنگی و تمدنی 
شکل گرفته است.

تحول در علم، در هر یک از این چهار 
الیه می تواند صورت بپذیرد. در حوز ه ی 
فقه، در عموم این عرصه ها تحوالتی 
رخ داده است؛ هر چند ما نسبت به آن ها 
بی توجه بــوده ایــم. مجموعه ی علوم 
فقهی ما، در هم ه ی این چهار الیه، یا 
شاهد تحول بوده و یا تحولی را از سر 

گذرانده است.
ما در گذشته چیزی به نام رئوس ثمانیه 
داشتیم و در برخی علوم، چیزی به 
نام مبادی آن علم مطرح می شد، اما 
امــروز دانش های مستقلی عهده دار 
تأمین مبانی فقه و علوم فقهی شده اند. 
ما حدود هزار و پنجاه سال گذشته، 
دانشی به نام فلسفه ی اصول نداشتیم، 
تنها در خالل مسائل علم اصــول، از 
چهار محور به عنوان مبادی اصول 
به اختصار بحث می شد؛ امــا امــروز 
دانش مستقلی به نام فلسفه ی اصول 
داریم. بعضی از دانش های دیگر نیز 
که از سنخ مبادی هستند در همین 
قلمرو به وجود آمده اند مانند فلسفه ی 
معرفت دینی. در مجموع، در حوز ه ی 
ــاف، کـــار بسیار  ــض فلسفه های م
گسترده ای در بیست ســال گذشته 

انجام شده است.
در زمینه ی موضوع علم فقه، تغییری 
در شرف وقوع است. فقهی که تاکنون 
بیشتر رویکرد تکلیفی داشت و متعَلق آن 
فعل مکلف بود، امروز به سمت حقوق 
چرخش پیدا کرده و تبدیل به دانشی در 

میانه ی حقوق و تکالیف شده است.
در زمینه ی مسائل، باب تحول بسیار 
گسترده است؛ منظور بنده از تحول، 
پیدایش مسائل مستحدثه نیست، 
بلکه دانــش هــای مستقلی اســت که 
اکنون موضوع علم فقه قرار گرفته اند، 
نظیر فقه العقیده، فقه التربیه، فقه 

االخالق، فقه الثقافه، فقه االجتماع، 
فقه السیاسه، فقه االقتصاد، فقه الطب 

و… .
در مــورد غایت علم نیز تحوالتی در 
حال رخ دادن است. بعضی از بزرگان، 
غایت هر علمی را عامل وحدت بخش 
آن می دانند. لذا تحول در غایت علم، 
فوق العاده بر روی آن تاثیر می گذارد. 
غایت امروز فقه بیش از پیش به سمت 
این جمله ی امام خمینی)ره( حرکت 
کــرده اســت: »حــکــومــت، فلسفه ی 
عملی تمامی فقه است«، بدین مفهوم 
که غایت فقه باید به سمت حکومت 

چرخش کند.
یکی دیگر از تحوالتی که در زمینه ی فقه 
– البته از منظر برون علمی-  رخ داده، 
بعد ترویجی آن است. مراکز، مؤسسات 
و اقدامات ترویجی که در جهت گسترش 
و فراگیری علوم فقهی پس از انقالب رخ 
داده، کم نظیر است، البته ما در  زمینه ی 
عمل به فقه کم کاری های زیادی داریم. 
واقعیت ایــن اســت که علوم انسانی 
سکوالر عرصه را بر فقه اهل بیت تنگ 
کرده و ما آن گونه که باید، امورمان را به 

دست فقه نسپرده ایم.

 آیت اهلل علیدوست
    تــحــوالت و پیشرفت ها در 
 زمینه ی فلسفه ی فقه و فلسفه ی 

اصول فقه
شکل گیری یک دانش، نیازمند مراحلی 
است. گاهی فرد یا افــرادی دانشی را 
تأسیس می کنند، اما تاکنون عمومًا 
دانش ها در بستر زمان شکل گرفته اند. 
عمدتا هفت مرحله بــرای ایجاد یک 

دانش جدید متصور است:
نخست، طرح مسئله یا مسائلی که 
باید بدون عنوانی خاص در دانش مورد 
بررسی قرار بگیرد، مثال اصول فقه. به 
تعبیری، یعنی طرح مسائل بدون ردیف 

و عنوان.
دوم اینکه، این چند مسأله، به صورت 
تک مسئله تدوین شــده و در مراحل 

بعدی، تبدیل به مقاله یا کتاب می شود.
سوم، تجمیع مسائل، بدون توجه به 

ارتباط میان آنها.
چهارم، تدوین مسائل.

پنجم، کشف ربط مسائل با یکدیگر، 
با عنایت به شباهت موضوع و یا هدف 

مّد نظر.
ششم، تنظیم و تدوین یک منظومه 
که به معنای تجمیع مسائل با یک 

رویکرد مشخص است.
هفتم، تکوین یا تکون دانش. به طوری 
که اگــر گروهی عــهــده دار آن شوند، 
دانش »تکوین« یافته و اگر به صورت 
خود به خودی دانش رسمیت یابد، تکون 

آن صورت گرفته است.
اگر بخواهیم این مراحل را روی فلسفه 
فقه و اصــول فقه تطبیق دهیم باید 
گفت، هیچ متتبعی نیست که به تراث 
اسالمی مراجعه کند و با مسائلی از 
جنس فلسفه فقه یا فلسفه ی اصول 
فقه مواجه نشود، مثال در زمان فضل 
بن شاذان یا محمد بن ادریس، بحثی 
مطرح می شود که آیا برای اعتبار یک 
گزینه، سکوت شارع کافی است یا حتما 
باید موافقت شرع را داشته باشیم؟ 
محمدبن ادریــس شافعی می گوید ما 
هیچ اعتباری نداریم، مگر آنکه موافقت 
شرع را با خودش داشته باشد. این بحث 
چه به لحاظ توصیفی، چه به لحاظ 
هنجارشناسانه، جزو فلسفه و اصول 
فقه محسوب مــی شــود. همچنین، 
جلوتر که برویم بحث گستره ی تقلید و یا 
اساسًا جواز یا عدم جواز تقلید را خواهیم 

داشت.
در متون دوران مشروطه، یکی از 
اختالفات اساسی مشروطه خواهان 
و مشروعه خواهان، بحث گستره ی 

رشاد:
ما در  زمینه ی 
عمل به فقه 

کم کاری های 
زیادی داریم. 
واقعیت این 

است که علوم 
انسانی سکوالر 

عرصه را بر 
فقه اهل بیت 
تنگ کرده و 
ما آن گونه که 
باید، امورمان 
را به دست فقه 

نسپرده ایم.



نسخه مکتوب / شماره 21 / زمستان 401397

شریعت و گستره ی دخالت فقیهان 
در مباحث مــربــوط بــه شئون مــردم 
است. مشروطه خواهان می گویند ما 
باید قوانین عرفی و قوانین اساسی و 
مجلس شورا داشته باشیم، در مقابل 
مشروعه خواهان می گویند ما چیزی به 
نام قوانین عرفی نداریم و قوانین قرآن 

برای ما کفایت می کند.
بنابراین، بحث گستره ی اجتهاد و اعتبار 
نظر مجتهد در موضوعات مختلف، 
از مباحث مهم در فلسفه ی فقه است. 
مباحث فلسفه ی فقه در هــزار سال 
گذشته ی ما مطرح بوده و بعضًا تدوین 
هم شده است. تا بدینجا، ما مرحله ی 
اول و دوم یعنی طرح مسأله و تدوین آن 
را دیدیم. اما بنده به شخصه، در تاریخ 
چیزی جلوتر از این نمی بینم، از ده ها 
مسأله ای که باید در فلسفه ی اصول فقه 

مطرح شود، خبری نیست.
ــل دهــه هفتاد، حرکتی با نام  در اوای
»فلسفه ی فقه« به منصه ی ظهور 
می رسد و حتی عنوان نیز پیدا می کند؛ 
اما در این دوره پیرامون فلسفه اصول 
فقه خبری نیست، بلکه دهه هشتاد 
اســت که ایــن موضوع به طــور جدی 

مطرح می شود.
در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی، گرایش و تخصصی مطرح 
می شود که طی آن افراد در فلسفه ی 
اصول فقه متخصص شوند. از اوایل 
دهه هشتاد تاکنون آثار خوبی هم 
در زمینه های مختلفی نظیر فقه و 
عرف، فقه و قیاس، فقه در محک 
زمانه و… تولید شده است. همچنین 
فصلنامه هایی که این نهاد ایجاد 
ــده ای هستند که  کرده نیز آثار ارزن
گرچه عنوان هیچکدام فلسفه ی 
ــادی  ــا مــقــاالت زی فقه نیست، ام
پیرامون این موضوع در آن ها یافت 

می شود.

اگر به چهل سال قبل بازگردیم، آنچه 
از ایــن هشت مرحله می بینیم، فقط 
مرحله ی اول و دوم است، یعنی طرح 
مسائلی از اصول فقه و فلسفه ی فقه 
و تدوین آن مسائل در البه الی متون. 
اما تجمیع، کشف روابط میان آن ها، 
تدوین و تنظیم منظومه و نامگذاری و 
خلق دانش، مربوط به سه دهه ی اخیر 
می باشد. حتی در دهه ی اول انقالب 
اسالمی نیز در این زمینه اقدام خاصی 
را مشاهده نمی کنیم. دانش اصول فقه 
و فلسفه ی فقه مراحل عمده اش بعد از 
این چهل سال و مشخصًا در سه دهه ی 

اخیر شکل گرفته است.
بنده این نکته را به عنوان طلبه ای 
که بی اطالع نیست و با همه ی اقشار 
و جناح ها در ارتــبــاط اســت، عرض 
می کنم که طی این چهل سال، در فقه، 
اصول، فلسفه های مضاف و سایر علوم 
حوزوی زیاد کار شده است که به این 
اتفاق می توان نمره ی عالی داد. اگر 
نوشته های گذشتگان در این زمینه 
را جمع کــرده و تکراری ها را حذف 
کنید، جمعًا دو صفحه نمی شود، اما 
اکنون پانصد صفحه متن خوب داریم! 
حــوزه ی قبل از این چهل سال و بعد 
آن، تفاوت اساسی دارد. قبل از این 
چهل سال، نویسندگان حوزه، ده نفر 
بوده اند. اما االن حوزه بازار مسگرها 
شده است! دانش و ساحات علوم پیش 
مــی رود؛ امــا شخصی مانند گذشته 
مطرح نمی شود و باال نمی آید. بسیار 
خطاست اگر بخواهیم پیشرفت دانش 
را با اینکه »چند نفر« باال آمده اند، 
بسنجیم. دانــش پیش مــی رود، اما 
کسی مطرح نمی شود؛ زیــرا رقابتی 
در میان اســت. در شهری که پنجاه 
نفر منبری دارد، احتمااًل هیچکدام 
آنچنان شناخته شده نباشند. اما در 
روستایی که یک نفر دیپلم دارد، آن 

شخص شناخته شده و مطرح است. 
ــوده و نمی توان  ــش الیتناهی ب دان
گفت که دیگر کافی است؛ ما هنوز در 
ابتدای راه هستیم و بخش عمده ی کار 
باقی مانده است؛ چراکه مدام مسائل 
جدیدی خلق می شود. ظرفیت خوبی 
برای حوزه ها ایجاد شده و باید از این 

ظرفیت ها استفاده شود.

حجت االســـام والمسلمین 
یوسفی

    فقه االقتصاد؛ تحوالت و 
کارکردها

  نخستین اثرگذاری فقه پــس از 
پیروزی انقالب اسالمی را می توان در 
قانون اساسی مشاهده کرد. به طوری که 
در اصل چهارم قانون اساسی مقرر شد 
که کلیه ی مناسبات اقتصادی کشور 
باید براساس اصول و موازین اسالمی 

باشند.
دوم، تصویب قانون بانکداری بدون 
ربا در سال های نخستین انقالب است. 
البته این قانون نیازمند اصالحات و 
بازنگری هایی بود که مناقشه بر سر آن 
تاکنون نیز ادامه  دارد؛ اما در مجموع این 
قانون گامی رو به جلو محسوب می شود.
ــن چهل سال  ــوزه ی قبل از ای در حـ
نویسندگان حوزه، ده نفر بوده اند. اما 
االن حوزه بــازار مسگرها شده است! 
دانش و ساحات علوم پیش می رود؛ اما 
شخصی مانند گذشته مطرح نمی شود 

و باال نمی آید.
سوم، پژوهش پیرامون مبانی فقهی 

برای برخی رشته ها.
چهارم، تحقیقات گــســتــرده در 
حــوزه هــای فقهی؛ حوزه هایی نظیر 
فقه و پول، فقه و بانک، و یا فقه و منابع 
طبیعی. برخی از این تحقیقات به عنوان 
متن درسی رشته های فقهی اقتصادی 

برگزیده شده است.

علیدوست:
در حوزه ی قبل 
از این چهل سال 

نویسندگان 
حوزه، ده نفر 
بوده اند. اما 

االن حوزه بازار 
مسگرها شده 
است! دانش و 
ساحات علوم 

پیش می رود؛ اما 
شخصی مانند 
گذشته مطرح 
نمی شود و باال 

نمی آید.
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پنجم، تأسیس کمیته های فقهی 
بــرای مسائل اقتصادی اســت. نظیر 
تاسیس کمیته ی فقه بانکداری و فقه 

بورس.
ششم، تشکیل نشست های فقهی 
ــا حــضــور صــاحــب نــظــران فقهی و  ب

اقتصادی
 هفتم، پژوهش های مرکز تحقیقات 
ــورای اســالمــی قــم روی  مجلس شـ
مسائل اقتصادی است. این پژوهش ها 
در موارد متعددی تأثیرات قابل توجهی 

روی قوانین کشور گذاشته اند.
هشتم، تأثیر فقه االقتصاد، ورود 
جدی مراجع و حوزه ها به مباحث فقه 
اقتصادی و مباحث قــانــون گــذاری 
اقتصادی است. به عنوان مثال، یکی از 
قوانین اقتصادی که در مجلس شورای 
اسالمی در حال بررسی بود، خدمت 
ــه شد و  آیت الله مکارم شیرازی ارائ
ایشان 18 اشکال فقهی بر آن گرفتند تا 

اصالح شود.
نهم، تشکیل برخی کمیته های فقهی 
حــوزوی در حوزه های اقتصادی، از 
جمله کمیته ی نظام پولی اقتصادی 

اسالمی.

حجت االسام یوسفی
    روش شناسی در فقه االقتصاد
طبیعتًا مخالفت هایی با اقدامات حوزه 
فقه االقتصاد می شود. بنده معتقدم 
این مخالفت ها منصفانه و به دور از 
غــرض ورزی است اما عالمانه نیست. 
به عنوان مثال، برخی می گویند ما 
موظف نیستیم نظام اقتصادی را از 
اسالم استخراج کنیم. سوال این است 
که معنای این حرف چیست؟ این که 
ما موظف نیستیم یعنی این که این کار 
معقول نیست، یا ممکن نیست، یا 

مشروع نست؟
به اعتقاد ما هیچ کــدام از این سه 
حالت در این زمینه صادق نیست. 
ایــن اقــدامــات معقول اســت؛ بدین 
صــورت که چطور می شود که یک 
یهودی، مشرک و یا غیرمسلمان 
بتواند نظام اقتصادی طراحی کند 
و معقول باشد، اما این کار برای ما 
معقول نباشد؟ جدای از معقولیت، 
ممکن نیز هست؛ چرا؟ »ادّل دلیٍل 
علی امــکــاِن شــیء وقــوُع شــیء«. 
روشن ترین دلیل برای نشان دادن 
اینکه چیزی ممکن اســت، وقوع 

آن چیز است! و از طرفی قطعًا این 
اقــدامــات مشروع هم هست؛ چرا 
ــت کــه نظام  کــه چــطــور ممکن اس
اقتصادی که متعلق به کافران ملحد 
است مشروع باشد و نظام اقتصادی 

اسالمی مشروع نباشد؟
یا به عنوان مثالی دیگر از ایــن نوع 
مخالفت ها، اکنون بحثی جدی مطرح 
است که آیا در فقه االقتصاد باید مبانی 
اقتصادی را مستقیمًا از اصول اسالمی 
استخراج کنیم؟ یا اینکه تنها آن را از 
مبانی اقتصادی سکوالر بگیریم و طبق 
اصل عدم مغایرت از صافی اسالم رد 
کنیم؟ اندیشه ی امروز فقهی در حوزه ها 
معتقد است روش عدم مغایرت برای ما 

کافی نیست.
مــا ســه روش فقهی در استخراج و 

استنباط احکام و قوانین داریم:
یــکــی روش امضا؛ در ایــن روش، 
از مبانی هستی شناختی یک نظام 
دست می کشیم و فقط به یک گزاره 
ــم. مثاًل در مــورد نظام  ــردازی مــی پ
اقتصادی غربی، کــاری نداریم که 
این نظام، انسان را از والیــت الهی 
خارج کرده و به والیت شیطان برده 
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اســت. بعضی می گویند روش امضا 
کافی است و ما موظف نیستیم نظام 
اقتصادی از فقه استخراج کنیم، اما 
این روش نمی تواند مــورد قبول ما 

باشد.
دوم، روش اکتشاف یا روش حرکت از 
روبنا به زیربنا. این روش را شهید صدر بنا 
کردند، براساس گفته یکی از شاگردان 
ایشان، ایــن روش نارسایی هایی در 

 زمینه ی استنباط دارد.
 سوم، روش تکوین، یا روش حرکت 
از زیربنا به روبناها. استاد شاه آبادی این 
روش را اتخاذ نموده و با استفاده از این 
روش، ساختار اقتصادی جدیدی را ذیل 
نظام والیت فقیه طراحی کردند و حتی تا 
حدودی نیز آن را عملیاتی نمودند. البته 
از همه ی این سه روش باید استفاده کرد 
و روش مطلوب ما روش ترکیبی است. 
ما در جستجوی پیکره ی اقتصادی 
ــالم، از مبانی، اهــداف، ساختار،  اس
اصول، انواع مالکیت و… آغاز می کنیم 

و به جزئیات می رسیم.

حجت االسام واسطی
ــزامــات و ضــرورت هــا در       ال

روش شناسی فقه تمدنی
دوره »پس از پیروزی انقالب اسالمی« 
به چه معناست و چه اهمتی دارد؟ پس 
از انقالب، یعنی دوران مبتال شدن ما 
به تحلیل در مقیاس های کالن. ما تا 
پیش از انقالب، در ابعاد فردی تحلیل 
می کردیم و به دنبال حکم مکلف بودیم، 
اما پس از انقالب، به دنبال حکم در 

مقیاس کالن هستیم.
مــفــهــوم روش شـــنـــاســـی چیست؟ 
روش شناسی یعنی چگونگی استنباط 
حکم در مقیاس کالن. حال، پرسش 
اینجاست که بعد از انقالب، چه تغییری 
در کیفیت استنباط حکم از ادله برای 
بررسی مسائل کالن صورت گرفت؟ 

یکی از مدیران ژاپنی می گوید ما در 
ــام پیگیری  سازمانمان چیزی بــه ن
نداریم، زیرا این سیستم ها هستند که 
کار می کنند، درک این معنا، ما را به فهم 
معنای مقیاس کالن کمک می کند. 
وقتی مقیاس تغییر می کند، رویه ها و 
فرایندهای قبلی قابل استفاده نیست. 
ما هنوز بعد از انقالب می خواهیم 
چهره به چهره تبلیغ کنیم؛ اما عملی 

نیست.
در جلسه ی مــذاکــرات پیش نویس 
قانون اساسی که دکتر حسن حبیبی 
مسئولیت آن را داشت، یکی از حضار 
ــرار اســت ایــن قانون  گفته بــود که ق
اساسی شکل بگیرد تا جامعه اسالمی 
شود؛ سؤال این است که اگر چه بشود 
می گویید اسالمی شده است؟ آقای 
حبیبی پاسخ داد وقتی رساله ی عملیه 
پیاده شود، جامعه اسالمی شده است. 
ما ابتدا می خواستیم رساله ی عملیه 
را پیاده کنیم، اما متوجه شدیم این 
کار با برگزار کــردن جلسات محقق 
نمی شود. در گام بعد رسیدیم به اینکه 
ــم،  ما یک ســری احکام ثانوی داری
و یک ســری ادلــه را به علت شرایط 
زمان و مکان از کار انداخته ایم. این 
اتــفــاق باعث شــد مــا در محیطی با 
سیستم های مدرن زندگی کنیم. پیش 
رفتیم مشاهده کردیم که با احکام 
ثانوی و اضطراری هم که نمی توانیم 
همه ی کارها را پیش ببریم. بعد حکم 
حکومتی شکل گرفت تا این چالش ها 
نیز برطرف شود. همه ی این ها رخ داد، 
اما مشکل اصلی که اداره ی جامعه 
توسط سیستم های کالن بــود، حل 
نشد. همان چیزی که در غرب جاری 
بود، در ایران هم جاری شد. امروز به 
این رسیدیم که این ها جوابگو نیست. 
ما باید سیستم سازی کنیم و از ادله، 
»فرایندها و سیستم ها را استنباط 

کنیم«، نه استنباط فعل مکلف، بلکه 
استنباط فعل فرایند. این پاسخ ما به 
مساله است. ما باید ابزار فهم فرایند از 

ادله را داشته باشیم.
روایتی داریم که »اقتع تعز«، قناعت 
پیشه کــن تــا عزت مند شـــوی. این 
روایــت در ابتدا یک خطاب اخالقی 
فــردی به نظر می آید. همین خطاب 
دارای الیــه ی معنای فرایندی هم 
هست که باید استظهار شود. با ابزاری 
که در علم اصول فقه داریــم، باید به 
ایــن پرسش پاسخ دهیم که معنای 
فرایندی این روایت چیست؟ »اقنع« 
یعنی بهینه سازی مصرف؛ و »عزت« 
فرایند برتری در محیط رقابت است. 
بنابراین، معنی این روایت در الیه ی 
فرایندی ایــن اســت که بهینه سازی 
مصرف سبب برتری در محیط رقابت 

می شود.
سوال این است که چگونه این روش 
ــود تــا بتوانیم  استنباط تکمیل ش
بــه مسائل در مقیاس کــالن پاسخ 
ــت که  ــن اس دهــیــم؟ پــاســخ بــنــده ای
فقهی که مکلفش فرایند باشد و نه 
ــزار ما  فــرد، فقه تمدن ساز اســت. اب
در این راه – یعنی در مسیر دستیابی 
به فقه تمدن ساز- در اصــول فقه، 
نظریه ی وضع الفاظ برای ارباب معانی 
می باشد. از طرف دیگر، مجموع ادله 
است که برای ما راهگشا خواهد بود 
و با مجموعه ی آن هاست که به نظریۀ 
ــاره ی موضوعاتی نظیر  ــالم دربـ اس
آزادی، عدالت، و فرایند رسیدن به 
آن هــا خواهیم رسید. بر این اساس 
می توانیم به فقه و توضیح المسائل فقه 

تمدنی برسیم.
بــه نظر مــی رســد اگــر رشــتــه ای تحت 
عنوان فقه تمدنی تاسیس شود، امید 
است که در دهه ی آینده شاهد خبرهای 

خوبی در این زمینه باشیم.
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بعد از گام دوم که از سوی 
مقام معظم رهبری صــادر شد، 
نخستین چــیــزی کــه بــه ذهن 
ما رسید، ایــن بــود که در میان 
ــن بیانیه، مــردم  مخاطبان ای
ــود، نهادهای  ایـــران جــای خـ
حاکمیتی  دولت و قوای مختلف و 
بخش های نظامی نیز جای خود، 

اما حوزه قرار است چگونه خود 
را مخاطب این بیانیه بداند و اگر 
قرار باشد که این بیانیه در حوزه 
مورد توجه و عمل قرار گیرد، چه 

اقداماتی باید انجام شود؟
استوار: بیانیه مقام معظم 
رهبری، یک پیام و یک دیپلماسی 
عمومی ســاده نبود. ایــن بیانیه یک 

مانیفست کالن راهبردی چهل ساله 
دوم خطاب به جــوانــان بــود که نیاز 
به تبیین دارد، چرا که سالیانی است 
که دشمن درصدد الغای ناکارآمدی 
نظام، سیاه نمایی، ناامید کردن مردم 
و ایجاد حس حقارت ملی میان مردم و 
جوانان است. برخی عوامل درونی نیز 
گاهی به این موضوع دامن میزند. این 

تبیین نرم افزاری بیانیه ݡگام دوم بر عهده ی 
حوزویان است/تاحوزویان اصالح درون سازمانی 

نداشته باشند نمی توانند پیشݡگام اجرای 
دیدݡگاه های رهبری در جامعه باشند

پس از انتشار بیانیه ی گام دوم از سوی مقام معظم رهبری، سایت مباحثات تالش کرد این موضوع را فراتر از گفت وگوهای کوتاه 
خبری در قالب یک نشست تخصصی با چندتن از فضالی حوزوی مطرح کند. این نشست روز چهارشنبه برگزار شد و حجج اسالم 
والمسلمین علی قنواتی مدیر مدرسه علمیه معصومیه، سیدفرید حاج سیدجوادی مدیر مدرسه عالی فقه و اوصول، محمد استوار 

میمندی نماینده طالب شیراز و سیدیاسر تقوی عضو تحریریه مباحثات نظرات خود را درباره این بیانیه مطرح کردند.

بیانیه گام دوم و رسالت حوزویان
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بیانیه عالوه براینکه مسیر چشم اندازه 
آینده را ترسیم می کند، در مجموع 
به بسیاری از شبهاتی که آنقدر تکرار 
شده اند که در ناخداگاه مــردم قرار 
گرفته است – اشاره به بی عدالتی ها، 
فسادها و امثالهم در کشور- پاسخ 
می دهد. وقتی این بیانیه تبیین شود، 
عالوه بر اینکه گفتمان سازی می شود 
و چشم انداز ترسیم می گردد، در ضمن 

آن به شبهات نیز پاسخ داده می شود.
خطی که جریان رسانه ای دشمن در 
پیش گرفته است و بعضا رسانه های 
ــرار  ــا ق ــه ــی نــیــز در مــســیــر آن ــل داخ
می گیرند، و در همان زمین بازی 
می کنند، بزرگنمایی مشکالت کشور، 
ــردن مشکالت بیرون از  کوچک ک
کشور، برجسته کردن موفقیت های 
ــردن  ــارج از کــشــور و کــوچــک ک خـ
موفقیت های داخل کشور است، حتی 
برجستگی های فرهنگی کشور را که 
کاری به دین و نظام نــدارد، برجسته 
می کنند. مردم را در نظر نمی گیرند، 
ــزرگ می کنند، مثال  معظالت را ب
چهارشنبه سوری را می بینند و آن را 

بسیار بزرگ می کنند، در حالیکه در 
کشورهایی مانند آلمان در جشن های 
کریسمس اتفاقاتی به مراتب شدید تر 
از چهارشنبه سوری رخ می دهد. در 
ــردن ما به  ــال ب مجموع دشمن درح
سمت و سویی است که مردم به این 
نتیجه برسند که عقب افتاده ترین 
هستیم، غرب بهشت آرزوهــا است، 
ــار یــک فروپاشی ملی،  و وقتی دچ
فرهنگی و هویتی شدند، به این نتیجه 
برسند که علت ایــن عقب افتادگی، 
اســالم، مذهب و جمهوری اسالمی 
است. این بیانیه هم یک سند راهبردی 
اســت، و هــم ترسیم چــشــم انــدازی 
بــرای جوانان نسل آینده و نیز پاسخ 
به شبهاتی است که در عرصه فضای 

فعلی جامعه وجود دارد.

قنواتی: این بیانیه از جنس 
نامه و سخنرانی نیست، از جنس 
فکر و اندیشه است و اعماق بسیاری 
داشــتــه و الیــه هــای مختلفی دارد. 
اولین و مهمترین گــام بــرای تحقق 
این بیانیه، تبیین صحیح آن است. 

در منشور فرمایشات مقام معظم 
رهبری، رسالت تبیین، بر دوش جامعه 
حوزوی گذارده شده است. ایشان بارها 
فرموده اند که مهمترین، اساسی ترین 
و راهبردی ترین رسالتی که حوزویان 
به دوش دارند، مساله تبیین است. اگر 
بناست گام های بلندی برای تحقق آن 
برداشته شود، باید این گام ها پس از 
تبیین صحیح آن اتفاق افتد. نکته مهم 
این است که کالم مقام معظم رهبری 
را براساس فکر و اندیشه خودمان 
تفسیر نکنیم، بلکه براساس اندیشه 

خود ایشان تفسیر کنیم.
این بیانیه سه ضلع دارد، ابعاد متفاوت 
آن در کنار هم، مکمل هم هستند. 
برایند این سه ضلع، یک امیدآفرینی 
صــادق و هوشمندانه ایجاد می کند، 
امیدی که به حرکت ختم می شود. 
در یک ضلع این بیانیه، مقام معظم 
رهبری، انقالب را به درستی تحلیل 
کرده اند، در واقع ایشان راهبرد دشمن 
را مهندسی معکوس کرده اند. دشمن 
بسیار تالش می کند تا تحلیل و تبیین 
سیاهی را از مسیری که انقالب تا 
ــه کند.  به االن طی کــرده اســت، ارائ
مقام معظم رهــبــری، بــدون اینکه 
ــار غلو و سوء برداشت  بخواهند دچ
شوند، واقعیت های عینی انقالب را 
که جزء واضحات و مباحث روشنی 
اســت، بگونه ای ترسیم کرده اند که 
هرکسی اگر صادقانه و به دور از غل 
و غش بخواهد، آن را در نظر بگیرد، 
تصدیق خواهد کرد. در حالیکه دشمن 
دقیق عکس آن عمل می کند، یعنی 
تالش دارد تا به ما نشان ندهد که در 
چه نقطه ای ایستاده ایم. مقام معظم 
رهــبــری اصـــرار دارنـــد کــه مــا بدانیم 
که در چه نقطه ای بودیم، و االن در 
چه نقطه ای ایستاده ایم. ایشان یک 
استراتژی تهاجمی نسبت به دشمن به 
کار بردند و تالش می کنند که تحلیل 

استوار:
بیانیه گام دوم 
مبتنی بر فطرت 
انسانی است، 
جای خود را باز 
خواهد کرد، 
فقط اینکه 

افرادی از جنس 
ما حوزویان، 
نباید آن را 

خراب کنند. 
یعنی افرادی از 
حوزه این بیانیه 
را تحریف کنند.
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درستی را به مخاطب ارائه دهند.
سال 67 مصاحبه ای را خبرنگاری از 
روســای وقت قوای کشور انجام داد. 
مصاحبه گر سوال مشترکی را از مرحوم 
آیت الله موسوی اردبیلی، رئیس وقت 
قوه قضائیه، مرحوم آقــای هاشمی، 
ریاست قوه مقننه و مقام معظم رهبری 
ــوه مجریه را بــه عهده  کــه ریــاســت ق

داشتند، پرسیدند.
سوال این بود که االن ده سال از انقالب 
گذشته است، اگر به عقب و نقطه ای 
که ده سال قبل در آن قــرار داشتیم، 
بــرگــردیــم، شما چــه مسیری را طی 
می کنید؟ به عبارت دیگر، چه کارهایی 
را می کنید که تا به حال نکرده اید؟ و 
چه کارهایی را نمی کنید که تا به حال 
کرده اید. مقام معظم رهبری در پاسخ به 
این پرسش فرمودند که من اگر برگردم، 
همان راهــی را می آیم که تا به حال 
آمده ام. این پاسخ نشان از آن است که 
ایشان در یک قله ای، تبیین متفاوتی 
از مسیری که انقالب طی کرده است، 

دارند.

در بیانیه گام دوم ایشان 
ــد کــه مــا همچنان به  ــ آورده انـ
آرمان های انقالب اصرار داریم، 
اما در عین حال، بر آسیب شناسی 

هم تاکید می کنیم.
قنواتی: اگر االن به مقام معظم 
رهبری بگویند که شما بعد از چهل 
ســال چه مسیری را طی می کنید، 
می گویند من همین مسیری را که در 

این چهل سال آمدم، طی می کنم.
بلوغ سیاسی، و رشد بصیرتی ای که 
آحاد جامعه ما از آن برخوردارند، آیا در 
ابتدای انقالب اینگونه بوده است؟ بال 
شک نبوده است. آیا سطح بینش مردم 
در انتخاب های خودشان ترقی یافته؟ 

قطعا ترقی پیدا کرده است.
مقام معظم رهبری، تاکید دارنــد که 

تبیین درستی از انقالب اتفاق افتد. 
یکی از رسالت های حوزویان، نسبت 
به بحث تبیین درست انقالب، تبیین 
درست دستاوردهای انقالب و تبلیغ 
آن اســت. نباید گامی را که دشمن 
ــام دوم آن را ما  بــرداشــتــه اســت، گ
برداریم، یعنی تزریق ناامیدی، جلوه 

دادن ناکارآمدی انقالب.
ما در کشور مشکالت فراوانی داریم، 
اما نه آن مقداری که دشمن برای ما 
تبلیغ می کند. باید نقد کرد، اما باید 
دانست که نقاط قوت و دستاوردهای 
ما، به مراتب از نقاط ضعف ما بیشتر 

است.

سید جــوادی: اسنادی مانند 
چشم انــداز ایرانی اسالمی پیشرفت 
و اسنادی که هویت رسمی دارنــد، 
تعیین تکلیف عملکرد ساختار رسمی 
حاکمیت است، اما بیانیه مقام معظم 
رهبری، صمیمانه تر از ایــن بــود که 
بخواهد یک سند رسمی باشد.این 
بیانیه، هم توصیفی و هم رهنمودی 
و تجویزی است و با تصریح خودش، 
مخاطب خود را نسل های جوان تری 
قرار داده که از این زمان به بعد باید بار 

انقالب اسالمی را به دوش بکشند.
متاسفانه جمهوری اسالمی از یک 
نکته مهم در فعالیت های ترویجی 
– فرهنگی خــود غفلت کــرده است. 
سال های گذشته، پژوهشی را یکی 
از اساتید علوم سیاسی دانشگاهی 
ــی آن  ــه ط ــام داد، ک ــج ــوالر ان ــک س
نسل های مختلف جامعه ایرانی را 
در اوایل دهه هشتاد، از جهت تجربه 
زیسته آنها نسبت به انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس بررسی کرد. آنها نسلی 
بودند که وقتی انقالب می شود در 
سن 30- 40 سالگی بودند، یا نسلی 
بودند که جــوان بودند. همینطور در 
مورد دفاع مقدس نیز بررسی شد که 

آیــا در دفــاع مقدس مشارکت فعال 
داشتند؟ یا منفعل بودند؟ این پژوهش 
به صورت میدانی، دیدگاه مخاطبان را 
نسبت به جایگاه رابطه دین و حاکمیت 
مورد بررسی قرار داد. کسانی که به 
لحاظ سنی در جایگاهی بودند که 
انقالب اسالمی و دفــاع مقدس سن 
ــت، ایــن گروه  ــوده اس فعالیت آنها ب
بیشترین اعتقاد را به رابطه دیــن و 
حاکمیت داشتند. بدترین وضعیت را 
کسانی داشتندکه بعد از این دوره ها 
به سن رشد و بلوغ رسیده بودند، اینها 
کمترین ارتباط را میان دین و حاکمیت 

می دیدند.
تجربه زیسته انقالب و دفاع مقدس 
یک تاثیر عمیقی در بــاور اجتماعی 
ما داشته اســت، مبنی براینکه دین 
می تواند تاثیر موفقی در تحوالت 
اجتماعی و در حفظ عزت و استقالل 

داشته باشد.
هنوز هم جوان هایی که آن زمان به 
جبهه رفته اند، ممکن اســت بسیار 
معترض و نــاراحــت باشند، امــا یک 
علقه هایی دارنــد، یعنی نمی توانند 
نسبت به این چیزی که االن در دست 
اســت، بی تفاوت باشند، ارزش آن 
را می دانند و می توانند متوجه شوند 
که تغییراتی اتفاق افتاده اســت. ما 
در حال مواجهه با نسلی هستیم که 
به طور طبیعی، امتداد جامعه ایرانی 
اســت. مثال در کل دوره اصالحات 
یا اصال نبوده اند و در حال مواجه با 
تبیین و تفسیرهایی هستند که هرکدام 
قاب بندی و ترکیب خودشان را دارند 
و سعی می کنند که ذهنیتی را ایجاد 
کنند. بخش قابل توجهی از این روایات 
و ذهنیاتی که الغاء می شود، پیام آنها 
بازنگری و تجدید نظر اســت. در آن 
اشتباهات، اجحاف ها و سوء استفاده ها 
برجسته مــی شــود. ایــن نسل با خود 
آن پدیده مواجه نبوده است، بلکه با 
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نقل هایی از آن روبرو است، نقل هایی 
که توانمندتر باشد، اثــر مطلوب را 

می گذارد.
بخش اول این بیانیه، نگاهی فاصله 
گرفته از جزئیات و با نگاهی بلند و با 
ابعاد چند دهه اســت. مبنی براینکه 
جمهوری اسالمی تجربه ای موفق 
است، نه اینکه نیمه کاره ماند و باید از 
کل آن و اصول آن تجدید نظر کرد. 
بلکه اصول آن پایدار است، اما اینکه ما 
فاصله های زیادی با وضعیت مطلوب 
داریم، و باید بیشتر تالش شود را انکار 

نمی کنیم.
اینکه انقالب یک تجربه موفق یا 
درمانده است؟ یک اختالف اساسی 
است که االن در حال دامــن زدن به 
آن در جامعه هستند. زدودن یاس، و 
ترویج امید و توکل به لطف و عنایت 
الهی، پیام بخش اول بیانیه است. ما 
در معرفی و ارائه، نیازمند مصور کردن 
و محسوس و ملموس کردن در قوه 
خیال نسل های بعدی هستیم. این 
تصویرهایی که فضای مجازی و 
ماهواره وغیره از دوره قبل انقالب 
الغاء کــرده انــد، و ایجاد توهم هایی 
مانند اینکه ما بسیار جابه جا شده ایم، 
و ظرفیت های قــوی در خودمان 
ایجاد کرده ایم، مربوط به بند اول 
بیانیه است. شاید نسل بعدی بدون 
آن نمی تواند با بقیه این مسیر همراه 
باشد. کوتاهی هایی رخ داده است، 
هنوز هم آثــار و فعالیت هایی که در 
خدمت این امیدآفرینی و اعتماد به 
راه طی شده باشد، کافی نیست. اگر 
از کارهای مربوط به یک مخاطب 
ــه شـــود و  ــت ــرداش ــدود دســـت ب ــح م
مخاطب را کل جامعه در نظر بگیرند، 
مقدمه ای برای اراده قوی اجتماعی 

پیدا می شود.

تقوی: االن انقالب اسالمی، 

ــودش را نـــدارد. با  روایتگر زمانه خ
ــوج بــه تنش هایی کــه از سالهای  ت
اخیر در فضای جامعه گسترش پیدا 
کرده است، ما یک روایت واقع بینانه 
و متعادل و جامع از شــرایــط فعلی 
نمی بینیم. حتی در وقایع دی 96 که 
خدمت مراجع معظم می رسیدیم، 
ادبیات روایت همان ادبیاتی بود که در 
رسانه ها مطرح می شد، با این تفاوت 
که مطمئن بودیم این ادبیات از سوی 
کسانی مطرح می شود که دلسوخته 

انقالب هستند و برایشان مهم است.
بیانیه گام دوم، در میان انواع روایات، 
آمد که حرف آخر را بزند. بیانیه پیچیده 
نبود و بلکه یک جمع بندی صمیمانه 
از تحلیل های مقام معظم رهبری بود 
که از گذشته به مرور و مناسبت های 
مختلف مطرح می کردند. آنچه در 
مــورد ایــن بیانیه مهم اســت، بسیار 
فراتر از اهمیت تبیین ایــن بیانیه 
در فضای اجتماعی اســت. امــروز، 
فضای اجتماعی درگیر دو روایــت 
ناپخته است، یک روایت که از طرف 
دشمن الغاء می شود و روایــت دیگر 
که از جانب برخی از دلسوختگان و 
دلباختگان انقالب مطرح می گردد، 
که یک روایت انتزاعی است و اصال 
نمی تواند شرایط فعلی را توصیف 
کند. آنچه در مــورد این بیانیه مهم 
می باشد این است که ما زمینه پذیرش 
این بیانیه را در افکار عمومی آماده 
کنیم، و ایــن لزوما با تبیین صرف 
محقق نمی شود. بلکه نیازمند آن 
اســت که ما بــرای بیانیه یک سری 
گام های عملیاتی، و فارغ از محتوای 
آن طراحی کنیم، تا بتوانیم زمینه 
پذیرش آن را بــرای افکار عمومی 
فراهم کنیم. امروز یاس و ناامیدی 
از سوی دشمن الغاء می شود، در بدنه 
نخبگانی حوزه و دانشگاه نیز گاها 
آن ادبیات امیدوارانه وجود ندارد. 

اینها همه متاثر از دشمن نیست و 
بسیاری از آنها واقعا براساس تحلیل 
شرایط فعلی به این نتیجه رسیده اند 
که وضعیت مناسبی وجود ندارد و اگر 
این بیانیه نباشد، آن گفتمان، گفتمان 
غالبی خواهد بــود. اینکه چرا االن 
افکار عمومی آن را نمی پذیرند، باید 
گفت که مالک و معیار جامعه برای 
تحلیل انقالب بسیار متفاوت شده 
است. با صرف این بیانیه نمی توان از 
انقالب دفاع کرد. ما یک گام قبل از 
این اتفاق هستیم. باید به یک مفاهمه 
اجتماعی برسیم، بعد در آن مفاهمه، 
این مالک و معیارها را تغییر داده و 
زمینه پذیرش آن را فراهم کنیم. ما در 
گام قبل از مفاهمه اجتماعی هستیم، 
یعنی اصــال نمی توانیم بــا فضای 

اجتماعی مفاهمه کنیم.

ــود حــوزه  اینکه گفته ش
ــن بیانیه، باید به  پــیــرامــون ای
تبیین ابعاد انقالب بــپــردازد، 
مباحثی مطرح می شود، به طور 
مثال اگر حوزه بخواهد به بحث 
آسیب شناسی انقالب بپردازد. 
این سوال مطرح می شود که آیا 
روحانیت و حوزه در درون خود 
آسیب شناسی درستی از عملکرد 
خود داشته اســت؟ تا بتواند در 
سطحی وسیع تر به آن پرداخته 

شود.
در مورد بند معنویت و اخالق این بیانیه، 
اگر قرار است که حوزه متولی این بند 
باشد، آیا حوزه در داخل خود به الگوی 
صحیحی از اخالق و معنویت دست پیدا 
کرده است؟ تا حوزه بتواند در تبیین آن 

در جامعه نقش محوری داشته باشد.
در مورد بند عدالت خواهی و مبارزه با 
فساد، حوزه یا کامال بی تفاوت است، 
یا بخشی از روحانیت هم که ورود پیدا 
کرده به گونه ای افراطی عمل می کند. 

قنواتی:
مهمترین و 

اساسی ترین 
کلیدواژه 

راهبردهای این 
بیانیه، مساله 
جوان گرایی 

است. منظور از 
جوان گرایی، 
پشت کردن 

به سرمایه های 
نظام نیست.
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چرا نباید در نهاد و سازمان روحانیت به 
یک الگوی صحیحی از عدالت خواهی 
در جامعه اسالمی برسیم. چرا بعد از 
چهل سال، در داخل نهاد روحانیت به 
الگوی صحیحی از این عدالت خواهی 
نرسیده ایم. به نظر می رسد سازمان 
روحانیت ابتدا باید این کارها را انجام 
دهد، بعد در گام دوم به عنوان محوریت 

این امور در جامعه قرار گیرد.

ــن بــیــانــیــه یک  اســـتـــوار: ایـ
مجموعه نگاری است. غلو نمی کنیم 
اگر بگوییم که این بیانیه حرکت جامعه 
به سمت تمدن سازی است. نگاه تمدنی 
جمهوری اسالمی در این بیانیه بسیار 
پر رنــگ اســت. ایشان در ایــن بیانیه 
آرمان انقالب را دو چیز نام می برند، 
تمدن سازی نوین اسالمی، و حرکت 
به سمت والیــت عظمی. اینکه چرا 
مقام معظم رهبری جوانان را مخاطب 
قرار دادند، باید گفت که اوال، نیروی 
جوان یک نیروی انعطاف پذیر است، 
شخصیت جوان شکل نگرفته است، 
به خاطر آن لطافت هایی که دارد، 
راحت تر می توان روی آن اثرگذاری 
کــرد. درســت است که کلیت بیانیه، 
اعم از جوانان است، ولی وقتی مقام 
معظم رهبری آنها را مــورد خطاب 
قرار می دهد، در واقع عواطف آنها را 
درگیر و جذب می کند، بــرای اینکه 
آنها بیشتر توجه می کنند. نکته دوم، 
قدرت گفتمان سازی جوانان امروزه 
بسیار بیشتر از دیگران است. قرار است 
که این بیانیه گفتمان عمومی شود. 
لذا، نیروی جوان در اینجا بسیار موثر 
است. نکته سوم، قرار است این جوانان 
مسئوالن آینده شوند، ایشان فردای 
پس از خــود را می بیند. چراکه این 
جوانان هستند که قرار است در آینده 
مسئولیت کشور را به عهده گیرند، اینها 

هستند که باید توجیه شوند.

پیرامون نقش حــوزه در پیشبرد این 
بیانیه باید گفت، چون این بیانیه مبتنی 
بر فطرت انسانی است، جای خود را 
باز خواهد کرد، فقط اینکه افــرادی از 
جنس ما حوزویان، نباید آن را خراب 
ــرادی از حـــوزه این  ــ کنند. یعنی اف
بیانیه را تحریف کنند. تیتر اول اکثر 
رسانه های یک جریان خاص، بعد از 
انتشار این بیانیه، این عبارت بود که 
»انقالب اسالمی همواره آماده تصحیح 
خطاهای خویش است«. این اقدام خود 
آغاز انحراف است. در واقع با تقطیع این 
بیانیه، و نگاه حزبی به آن، خراب و لوث 

می شود.
حوزه باید در مرحله اول تبیین درون 
عرصه ای کند، طالب و علما توجیه 
شوند، در گام دوم حوزه باید تبیین برون 
عرصه ای داشته باشد، و برای تبیین باید 
پیش قدم شود. پیش نیازهای فهم بیانیه 

را خود حوزه باید تدارک ببیند.
متناسب با آنچه طــالب در مقدمات 
ــوان  ــمــی ت ــد، ن ــن ــوان ــی خ و ســطــح م
پیش نیا زهای فهم این بیانیه را برای آنها 
ایجاد کرد. نکته بعد توجه به توصیه ها 

است، مقام معظم رهبری، هفت توصیه 
ــزار ایــن هفت  کــرده انــد، تولید نــرم اف
توصیه، ضروری است و قطعا رسالت آن 
روی دوش حوزه است. برخی پیشنهاد 
ــد که فقه های مضاف باید بنابر  داده ان
این توصیه ها تدوین شود، همچون فقه 
االخالق، فقه العداله، فقه االقتصاد، 

فقه روابط بین الملل.

قنواتی: مقام معظم رهبری 
وقتی در ضلع اول گام اول انقالب 
را تحلیل و تبیین می کند، ایــن گام 
اول، یک عصر جدید در تاریخ به شمار 
می آید. با این واقعیت می توان جهان 
بشریت را به قبل از انقالب 57 و بعد 
از انقالب 57 تقسیم کــرد. انقالب 
57 بسیاری از معادالت بین المللی 
را تغییر داد. انقالب 57 بسیاری از 
گفتمان ها، فلسفه و سبک زندگی 
را تغییر داد. ایشان با این بیانیه نوید 
یک انقالب 97 را مــی دهــد. اگــر در 
ســال 57 انــقــالب کــردیــم و انقالب 
ما معنای استکبار ستیزی و حمایت 
از مستضعفان را در داخــل و خارج 
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ــرد، در سال  از کــشــور منعکس کـ
جدید باید بــه سمت تــمــدن ســازی و 
نظام سازی مهدوی پیش رویم. ایشان 
با این تحلیلی که در بیانیه بیان کردند، 
گفتمانی را در این بیانیه حاکم می کنند، 
و آن گفتمان صحیح و دقیقی از معنای 
انقالب است. در طول تاریخ انقالب و 
بعد از سال 57 به این طرف، در مقابل 
گفتمان انقالب، گفتمان های فراوانی 
شکل گــرفــت، تــا گفتمان انقالب 
رشد و نمو پیدا نکند و تالش کردند 
در مقابل گفتمان استکبار ستیزی 
و غرب ستیزی و گفتمان حمایت از 
مستضعفین، لزوم استیصال جریان 
انقالب را حاکم کنند و ما را به دامان 
استکبار و غرب ببرند و این باور را به 
ما تزریق کنند که اساسا ما نمی توانیم. 
علمدار گفتمان ما می توانیم، انقالب 
و مقام معظم رهبری و مردم بودند. 
هیچ گاه با نقدها و مطالبه گری ایشان 
کسی از قطار انقالب پیاده نشد. در 
حالیکه بسیاری از افــراد با گفتمان 
غلط یا درســت به دنبال پیاده کردن 
مردم از قطار انقالب بودند. روحانی 
باید عدالت خواه و حامی مستضعف و 
مطالبه گر و بلندگوی کاستی ها باشد، 
اما اگر درســت عمل نکند، یک عده 
عدالت خواهی و حمایت از مستضعفین 
را دستاویزی برای پیاده کردن مردم 
از قطار انقالب قرار می دهند. ایشان 
می گوید که ما باید نقد کنیم اما خروجی 
نقد ما امید باشد، مطالبه کنیم اما 

خروجی آن امید باشد.
باید دستاوردهای انقالب را ببینیم، 
کاستی های انقالب را هم ببینیم، اما 
خروجی آنها باید امید باشد، امید است 
که یک موجود زنده را بر مدار حیات 
باقی نگاه می دارد. مقام معظم رهبری 
فرمودند که انقالب ما یک موجود زنده 
است، لذا باید عالئم حیاتی را در او 
تقویت کرد. اگر امید از مردم و انقالب 

برود، دیگر یک موجود زنده نخواهد 
بــود. اگــر می خواهیم مفاهمه ای با 
مردم داشته باشیم، و مردم هم این 
ـد. کاستی ها را باید  مطالبه را دارـن
دیــد، باید محرومین را دید و از آنها 
حمایت کــرد، باید فسادها را دیــد و 
عدالت خواه بود. اما چگونه؟ گاهی 
اوقات چگونگی مهمتر از درک اصل 

مساله است.
ضلع ســوم، مساله راهبردها است. 
مقام معظم رهبری سرمایه گذاری 
ویژه ای را در این بیانیه روی راهبردها 
داشته اند. در ادامــه مصاحبه ای که 
در بخش قبل اشاره شد، مقام معظم 
رهبری در پاسخ مصاحبه گر می گویند 
که من برای نظام کادر و مدیر تربیت 

می کنم.
در سال 57 نیروی های انقالب آن 
را مستقر و تثبیت کــردنــد، امــا گام 
ــادری جدید  دوم، نیازمند مدیر و ک
دارد. اگر بخواهیم راهبردهای این 
بیانیه را چکیده کنیم، مهمترین و 
اساسی ترین کلیدواژه این راهبردها، 
مساله جوان گرایی است. ایشان قبل 
از اینکه بیانیه را اظهار کنند، آن را اجرا 
می کنند. نکته جالب توجه اینکه یک 
کلمه جدید در این بیانیه نیست که در 
فرمایشات قبل مقام معظم رهبری 
نبوده و االن اینجا بدان اشاره کرده 
باشند. در پژوهشی که ما اخیرا آماده 
کردیم، نشان دادیم که کلمه به کلمه 
و سطر به سطر نکات مطرح شده 
در بیانیه، پیش از اینها نیز در بیانات 
ایشان بوده و مطالب جدیدی نیست. 
این بیانیه مطالبه ای است که در آن 
مقام معظم رهبری تاکید می کند که 
این گفتمان انقالب است و باید به آن 
پرداخته شود. این امر توسط جوان ها 
اتفاق می افتد، مساله وحدت حوزه و 
دانشگاه باید به طرز صحیحی تبیین 
شود. اگر این تبیین به درستی انجام 

نشود، رسالت های حوزه و دانشگاه 
در ایــن بیانیه به درستی مشخص 
نخواهد شد. منظور از جوان گرایی، 
ــردن بــه سرمایه های نظام  پشت ک
نیست. استخوان خــرد کــرده هــای 
نظام، سرمایه های نظام هستند و ما 
باید نسل جوان خود را به آنها متصل 
کنیم. امــا اینگونه نشود کــه نسل 
جــوان ما متوقف گــردد. باید فضای 
ــرای نقش آفرینی  گــســتــرده ای را ب
جوان ها فراهم کرد. حرکتی که ایشان 
نسبت به یک چرخشی در نمایندگان 
ولی فقیه در استان ها، ائمه جمعه 
و نهادهای منصوب به مقام معظم 
رهبری داشتند، صرفا یک کار شعاری 
و سمبلیک نیست، اقدامی راهبردی 

است که ایشان انجام دادند.

در اینجا مساله ای که پیش 
می آید این است که آیا حــوزه و 
ساختار آن به این رهنمودها عمل 

می کنند یا خیر؟
قنواتی: اقدام آیت الله اعرافی 
در سپردن مــدارس علمیه به جوانان 
از جمله خــود بنده که مدیر مدرسه 
علمیه معصومیه هستم و نیز مشاورین 
و معاونین جوانی که ایشان دارنــد، 
حاکی از امید بخشی اســت. ایشان 
تفکر نواندیشانه  وسیعی دارنــد. میان 
نسل جوان حوزه و مدیر کنونی حوزه، 
فاصله زیاد است. ایشان آتشفشان فکر 

هستند.

ــایـــد از  ــبـ ســیــد جـــوادی: نـ
جوانان حوزه غفلت کرد. باید راه ها و 
مسیرهای تداوم این فکر در حوزه باز 
باشد. حوزه در الیه های ورودی خود 
به شدت آرمان  گرا و انقالبی است، 
ولــی واقعیت نظام درســی و تربیتی 
حوزه به شدت محافظه کار و آرمان زدا 
است. عدم وجود مفهومی با عنوان 
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عدالت خواهی و مــبــارزه بــا فساد، 
نقص ذاتی حوزه است. اعتراض امام 
حسین)ع( در خطبه منا، نسبت به 
علما چه هست؟ آن اعتراض را به 
تک تک علمای شیعه می توان وارد 
کرد. همان خطاب ها بر همه ما وارد 
است. خطاب های نهج البالغه اصال 
جایی در نظام معرفتی حــوزه نــدارد. 
استاد انقالبی هم ادبیات علمی اش 
اینگونه اســت. اگــر ایــن امتداد پیدا 
نکند، هشدار سال 86 مقام معظم 
رهبری مبنی بر اینکه حوزه یا می میرد 
یا منزوی می شود، قابل وقوع خواهد 
بــود. دور هم نیست، فکر نکنید که 
صد سال دیگر این اتفاق رخ خواهد 
داد، در همین نسل خومان مشاهده 
خواهیم کــرد. علت این است که ما 
تا وقتی باور نکنیم این صورت بندی 
مفاهیم و ابواب فقهی، صناعت فقه 
است و روایات دیگری هم وجود دارد 
که اینها هم نیازهای جامعه است و 
بلکه ائمه آنجاهایی که با شدت مسائل 
را پیگیری می کردند، اینگونه مسائل 
بــوده اســت. هزینه ای که می دادند 
برای آن بوده است. یعنی برای اصالح 
امــور اجتماع بــوده و بــرای مبارزه با 
ویژه خواری بوده است که اهل بیت به 
زحمت می افتادند. واال حاکم برای 
بیان احکام نماز، ائمه را به زحمت 
نمی انداخت. اختالف فتوا در نماز 
ــدان و تبعید و  و روزه و حج باعث زن
شکنجه نمی شود. فضا در حــوزه به 
گونه ای است که گویا ما هنوز در تقیه 

هستیم.

قنواتی: ما اگر درک درستی 
از شرایط و رسالت و ماموریت های 
خــودمــان نداشته باشیم، و عمل 
نکنیم، بیم آن است که سیلی محکمی 
بخوریم. االن شرایط به گونه ای مهیا 
است که امیدواریم اتفاقاتی رخ دهد. 

آیت الله مومن می فرمودند که من 
چهار سال تمام، غیر از عاشورا درسم 
را تعطیل نکردم، بعد از چهار سال، 
دوره مقدمات و سطح را خواندم. این 
مقداری که ایشان خوانده اند، چیزی 
بیش از ده سالی است که ما در حوزه 
می خوانیم. واقعیت ایــن اســت که 
ما در ده سال، به انــدازه چهار سالی 
که ایشان درس خــوانــده انــد، درس 
نمی خوانیم. اگر آقای مومن منشاء 
این همه خدمت و برکت برای نظام 
بــوده، برای این است که طول دوره 
ــوده اســت.  تحصیل ایــشــان کــوتــاه ب
چرا ما این اراده را نداریم که حقیقتا 
حوزه را یک حوزه ماموریت گرا و در 
خدمت نظام و آرمان های نظام قرار 
دهیم. مگر آرمان های نظام غیر از 
آرمان های اسالم است. مگر غیر از 
آرمــان هــای الهی اســت. آیــا انقالب 
اسالمی به اندازه ای که نظام، اسالم 
و توحید و عدالت و آرمان های الهی 
را در دنیا گستراند، حوزه با تمام طول 
تاریخش توانست به اندازه انقالب کار 

کند؟ نتوانست. چرا حاضر نیستیم؟ 
حوزه باید با تمام وجود، سیاست ،نگاه  
و برنامه ها و درس هایش همه وهمه 
در خدمت نظام باشند. باید ماموریت 
حوزه ماموریت خدمت به نظام شود. 
چرا این اتفاق نمی افتد؟. چرا هنوز 
مقدار درســی که طلبه ما در سطح 
یک می خواند، از مقدار درســی که 
یــک دانشجو در مقطع کــاردانــی، 
کارشناسی، ارشد و دکتری می خواند، 
هزار ساعت هم بیشتر است. ما باید به 
روزرسانی و آمادگی الزم را در میان 
طالب ایجاد کنیم. این مطالبه ای 
ــرای گــام دوم  ــوزه باید ب اســت که ح
بــردارد. اتفاقی که ایــن مساله را به 
تاخیر می اندازد، مساله محافظه کاری 
اســت. واقعیت ها را می بینیم، اما 

شهامت فریاد زدن نداریم.

ســیــدجــوادی: ورودی حوزه 
عمدتا جوانانی هستند که با آرمان 
انقالب وارد حوزه علمیه می شوند، اما 
وقتی وارد حوزه شدند، بعد از مدتی، 
نسبتی بین آنچه در حــوزه می گذرد 

سیدجوادی:
حوزه در 

الیه های ورودی 
خود به شدت 
آرمان  گرا و 

انقالبی است، 
ولی واقعیت 
نظام درسی و 
تربیتی حوزه 

به شدت 
محافظه کار و 
آرمان زدا است.
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و برنامه و نظام آموزشی حوزه با آن 
کارکردهایی که از جنس راهبردها، 
تــمــدن و والیـــت حــضــرت بقیه الله 
اســت، چیزی نمی بینند و احساس 
می کنند که حــوزه در گذشته زمانی 
ــت. باوجود  ــودش باقی مانده اس خ
این واقعیت، بخش عمده آنها مسیر 
خــود را جــدا می کنند، و با بضاعت 
محدودی که دارند، معموال مشغول 
فعالیت های بیرون حوزه می شوند و 
از حوزه هم سرخورده اند. باقیمانده 
ــوزه کسانی هستند کــه بــه تــداوم  ح
بقای سنت صد سال پیش حوزه، تن 
می دهند، و نتیجه آن می شود که در 
حوزه یک فضای کامال محافظه کارانه 
تثبیت می شود. در حالیکه غربالگری 
حوزه به بقای گذشته منجر می شود 
و نه حرکت رو به جلو. اگر این تداوم 
داشــتــه بــاشــد، هــم انــقــالب صدمه 
می بیند چونکه عقبه فکری خود را از 
دست داده است، و هم حوزه صدمه 
می خورد، چون اقبال اجتماعی نسبت 
به حوزه از بین می رود. االن اگر یک 
روحانی بگوید که من با نظام کاری 
ندارم، مساله اش حل نمی شود. ممکن 
است با آن درگیر نشوند، اما مردم دیگر 
برایشان فرقی ندارد چه آن روحانی که 
تمام قد در ساختار حاکمیت است، چه 
روحانی که تمام قد حمایت می کند و یا 
روحانی ای که خودش را کنار کشیده، 
کلیت انقالب اسالمی را یک پدیده 
اخــص از موضوع می بینند. فضای 
ــوزه در حــال حذف  چرخه داخلی ح
آرمــان و آرمــان زدایــی خودش گام بر 

می دارد.

تــقــوی: بـــرای اینکه فضای 
پذیرش این بیانیه در افکار عمومی 
فراهم شــود، باید توصیف خودمان 
را از شرایط فعلی و روایتمان را از 
تــاریــخ واقــعــی تــر و خــارج از فضای 

محافظه کارانه ترسیم کنیم. وقتی 
مطرح نمی شود که زمــان انقالب، 
گفتمان انقالب چقدر در حوزه خریدار 
داشته اســت، و گفته می شود که از 
همان ابتدا شرایط ایده آل بوده است و 
االن هم همینطور است. یا وقتی گفته 
نمی شود که وقتی حرکت دفاع مقدس 
آغــاز شــد، واقعا واکنش ها در حوزه 
چطور بود؟ همه حمایت کردند؟ وقتی 
روایت دقیق مطرح نمی شود و پیشینه 
را ما نداریم، طبیعی است که ما گام دوم 
را متوجه نشویم، تحلیل ما هم از گام 
اول واقعا باورپذیر نخواهد بود. زمانی 
ما می توانیم این را بپذیریم، که بدانیم 
قبل از انقالب چه بود؟ از شروع نهضت 
امام خمینی تا شروع انقالب چه اتفاقی 
افتاد؟ و االن ما در کجا ایستاده ایم؟ ما 
شرایط را از گذشته تا االن به صورت 
ایــده آل ترسیم می کنیم، در حالی که 

این ادبیاتی نیست که زمینه پذیرش 
روایــت مقام معظم رهبری در این 
بیانیه را بتواند فراهم کند. به نظر 
باید چه در بحث دفاع از انقالب و نیز 
نقد جمهوری اسالمی، به یک الگو 
برسیم. الگویی که هم بتواند شرایط 
را خوب تبیین کند، و هم بتواند نقد 

کارآمد داشته باشد.

ــای  ــه ه ــان ــار از رس ــظ ــت ان
ــه اگــر  ــت ک ــن اسـ حــــوزوی ایـ
ــن بیانیه  ــد بــه ایـ مــی خــواهــن
بپردازند، باید در وهله نخست، 
حــوزویــان را مخاطب آن قرار 
دهند. حوزه باید ابتدا اشکاالت 
و ضعف های خود را برطرف کرده 
و هدف گذاری کند. بعد وارد این 
گام شود که حوزه جایگاه تبیین 

در قبال این گام دوم را دارد.

تقوی:
 فضای چرخه 
داخلی حوزه 

در حال 
حذف آرمان 
و آرمان زدایی 
خودش گام بر 

می دارد.
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آیا در بررسی نهاد روحانیت 
می توانیم نوعی قوه عاقله که 
تمام شئون ایــن نهاد را اداره 
می کند، بیابیم؟ قوه عاقله ای که 

بــرای تبلیغ، پاسخ به شبهات، 
تعلیم، حــضــور در مناصب و 
امثالهم برنامه داشته باشد و 
تمام کار ها را مد نظر قرار دهد و 

با تقسیم نیرو، اهداف را تعقیب 
کند، چنان که معلم و قاضی و 

استاد و غیره  تربیت کند؟
ــا می توانیم حــوزه علمیه را  آی

یک نوع لجاجت میان مردم و حوزه ای ݡکه مردم 
آن را حوزه حاݡکمیتی می دانند، دیده می شود 

/ درصد ݡکمی  خوا هان این هستند که حوزه 
حݡکومتی شود

در گفت وگو با دکتر مهراب صادق نیا

این روزها در کنار مباحث متنوعی که پیرامون حوزه مطرح است و صاحب نظران خاص خود را دارد، بحث حوزه به عنوان یک سازمان 
نیز از مباحث داغ و چالشی بوده و موافقان و منتقدان خاص خود را دارد. در این راستا، مباحثات در گفت وگویی اختصاصی با حجت 
االسالم و المسلمین دکتر مهراب صادق نیا، عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی، رویکرد سازمانی حوزه را به بحث 

گذارده است.
در ادامه گزارش این مصاحبه را می خوانید:

وحید نجفی- پژوهشگر موسسه صراط مبین
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ــت بــدانــیــم،  ــی ــان ــان روح ــازم س
درحالی که بیشتر توجه حوزه 
علمیه به دوره آموزشی طالب 
است و حتی نیاز های آموزشی را 
منفک از نیاز های دوران تبلیغی و 
شئون اجتماعی روحانیون ارائه 
می دهد؟ آیا می توانیم مرجعیت را 
رأس نهاد روحانیت و اداره کننده 
شئون آن بدانیم، حــال آن که 
مرجع واحــدی نداریم و مراجع 
به برخی از امور روحانیون کاری 
ندارند؛ برای مثال امروزه برخی 
سازمان  های دولتی )مثل امور 
مساجد( اداره کننده بخشی از 

شئون روحانیت شده اند؟
آیا استراتژی روحانیت، همان 
جمله مشهور »نظم در بی نظمی  
است« تا با تمرکززدایی دیگران 
به راحتی نتوانند به آن ضربه 
بزنند؟ یا این که باید سازمان 
و ساختار منظمی  پدید بیاید که 
برای تبلیغ، تألیف، تعلیم، منزلت 
و مشاغل روحانیون برنامه ریزی 
کند؟ مخالفان سازمانی شدن 
روحانیت چه می گویند و نتایج 

نظراتشان چیست؟
به نظرم برخی مفاهیم، نابه جا یا 
جابه جا به کار برده می شوند؛ مثاًل گاهی 
می گوییم سازمان حــوزه؛ یعنی حوزه 
تبدیل به سازمان شده است و منظورمان 
آن است که حوزه به سازمان حکومتی یا 
حتی دولتی تبدیل می شود، درحالی که 
مــا می توانیم فــرض کنیم حــوزه به 
سازمان تبدیل شود، ولی یک سازمان 
غیرحکومتی، غیردولتی که ساختار 
مستقلی داشته باشد؛ چیزی که از نظر 
تاریخی وجود داشته است. عبارت »از 

نظر تاریخی« را توضیح خواهم داد.
گاهی می گوییم شئون حوزه یا وظایف 
حوزه و سپس از چیز هایی حرف می زنیم 
ــوزه محسوب  ــف حـ ــاًل وظــای کــه اصـ

نمی شوند. این ها مشکالت حاکمیت 
هستند، نه مشکالت حوزه؛ برای مثال 
ــرورش مشکل   ــوزش و پ اگــر ما در آم
تربیتی داریم، این مشکل حوزه نیست، 
مشکل آموزش و پرورش است. آموزش 
و پــرورش بر آن است تا مشکل را حل 
کند، برای همین می خواهد آدم  هایی  
تربیت کند که پایی در حوزه و پایی در 
آموزش و پرورش دارند که این کار عماًل 
به قلب ماهیت طلبگی و طلبه  ها منجر 
می شود؛ چنان که دیگر طلبه  ها آن 
شخصیتی که باید باشند، نباشند و به 
موجودات دیگری غیر از طلبه تبدیل 

می شوند.
ــاورم که از مدت ها پیش،  من بر ایــن ب
حوزه در قالب سازمان بوده است، اما نه 
سازمانی مدرن با تقسیم کار پیشرفته؛ 
بلکه در قالب سازمانی که بر حسب 
ماهیتی خاص شکل گرفته و رابطه، 
چنان که در تاریخ تشیع رابطه ی میان 
ــردم و مراجع مشاهده مــی شــود، به  م
صورت رابطه ی مفتی و مستفتی بوده 
است. رابطه مفتی و مستفتی فاقد دو 
عنصر اســت: عنصر سرسپردگی که 
یک نفر کاماًل سر ســپــرده ی یک نفر 
باشد و عنصر آتوریتی یا اقتدار شخصی. 
پیش تر مردم از علما یک سؤال فقهی 
می پرسیدند و پاسخ می گرفتند، اما آن 
عالم باید می گفت که پاسخش، مستند 
به چه چیزی است و آن را از کجا آورده 
است؟ برای مثال باید توضیح می داد: من 
جوابم مستند به  این روایت یا این آیه ی 
خاص است و هیچ گونه سرسپردگی هم 

در اینجا وجود نداشته است.
در مرحله بعد، این رابطه، به رابطه ی 
بین مقِلد و مقَلد تبدیل می شود؛ یعنی هم 
نوعی از سر سپردگی در آن است و هم 
نوعی از اقتدار شخصی. از این پس ما 
می بینیم که حوزه  ها سازمانی می شوند، 
چون اقتدار شخصی وارد کار می شود. 
اقتدار شخصی چند ویژگی دارد، اواًل 

ــت؛ یعنی از خود حــوزه و از  درون زاسـ
خــود مرجع سرچشمه گرفته است. 
ثانیًا، کامال اخالقی است؛ یعنی به دلیل 
داشتن ویژگی اخالقی آن شخص، 
اقتدار پیدا می کند، نه ویژگی های دیگر. 
ثالثًا، خیلی مردم گراست؛ یعنی آن 
اقتدار هیچ وقت برعلیه مردم استفاده 
نمی شود و همیشه در خدمت مردم 
اســت، البته ویژگی های دیگری هم 

دارد.
از این پس ما شاهدیم که حوزه دارای 
سازمانی مــی  شــود، امــا ایــن سازمان 
هیچگاه بخشی از نهاد قــدرت نبوده 
تا بعدًا بخشی از نهاد قــدرت باشد و 
در قــدرت ذوب  شــود، چنان که علما 
وارد دربار  شوند و اتفاق  های نامیمون 

دیگری از این دست بیفتد.
ــم جــدیــدی در  ــارادای در مرحله بعد پ
مرجعیت شکل می گیرد و آن تبدیل 
رابطه ی فقیه و مردم به رابطه ی ولی 
و متولی علیه است که در زمــان امام 
خمینی)ره( برای مسئله ی والیت اتفاق 
 افتاد. این اتفاق با همه ی رخداد های 
پیش از خود کاماًل متفاوت بود و شرایط 
و اقتضائات متمایزی داشت. این امر 
ســازمــان را بیش از انـــدازه حکومتی 
مــی کــرد، چــراکــه خــود حضرت امــام 
خمینی، هم زمان هم مرجع بودند و هم 
رهبر و این حوزه را به نهادی وابسته به 

حکومت و حاکمیت تبدیل می کرد.
به نظر من مشکل از جایی شروع شد 
که  این تفکیک واضح نشد، البته امام 
ــده بودند،  خمینی تا هنگامی که زن
دفترشان بیشتر شبیه به دفتر یک مرجع 
تقلید بود تا دفتر یک رهبر سیاسی؛ 
مثاًل دفتر امام خمینی آن موقع در قم 
واقعًا با دفتر دیگر مراجع هیچ تفاوتی 
ــداشــت؛ یعنی همان کــار هــایــی که  ن
مراجع دیگر می کردند، امــام خمینی 
ــن رو، برای  هم انجام می دادند و از ای
مسائل سیاسی کمتر به دفتر امام خمینی 



نسخه مکتوب / شماره 21 / زمستان 541397

مراجعه می شد. مثاًل در آن زمان مسئول 
دفتر امــام خمینی، آقــای سید عباس 
خاتمی یزدی بود که چهره ی سیاسی 
نــداشــت. پس از امــام خمینی، بنا به 
دالیلی این رویه تغییر کرد و پیوستگی 
بین حوزه و حکومت عمیق تر شد که البته 
نمی توانیم بگوییم این عمل خوب است 
یا بد. االن وقتی نگاه می کنیم، می بینیم 
که گویی بازگشتی اتفاق افتاده است؛ 
روند از حوزه به سمت حکومت است؛ 
می بینید که مثاًل آیت الله یزدی مرتبًا 
می فرمایند: برخی از مراجع هستند که 
اسمی  از انقالب نمی آورند یا در این مورد 
سکوت می کنند. بنابراین، از نظر من 
بین سازمان یافتن حوزه و حکومتی شدن 
حوزه تفاوتی عمیق وجود دارد و این ها 

دو مفهوم جدا هستند.
اینکه حوزه یک سازمان باشد و رأسی 
داشته باشد؛ معاونت  هایی داشته باشد 
و معاونت ها برای تحقق اهداف حوزه  
کمک کنند، یک ضرورت پذیرفته شده 
اســت. البته محاسن و معایب خاص 
خود را نیز دارد که توضیح می دهم. اما 
چیز هایی که شما می گویید، ربطی به 
حوزه ندارد، بلکه به نهاد های دولتی یا 
حکومتی بازمی گردند که از قضا مایل 
هستند کار های فرهنگی و دینی بکنند، 
چراکه حکومت، یک حکومت دینی 
است و نیازمندی هایی هم دارد که این 

مقوالت با هم فرق می کنند.
مثاًل سازمانی شدن حوزه ممکن است 
این حسن را داشته باشد که راحت تر 
پروسه ی تعلیم و  تربیت محقق شود؛ 
ورود و خروج روشن تر شود؛ دسترسی 
به اهداف ممکن شود و نظارت واضح تر 
بــشــود، کــه همه ی ایــن هــا درســت و 
معقول است، اما ممکن است معایبی 
هم داشته باشد؛ از جمله  اینکه راحت تر 
توسط حاکمیت کنترل پذیر باشد. اکنون 
حکومت ما اسالمی  است و مثاًل خیلی 
معقول و پسندیده است، اما در شرایط 

دیگر این حــوزه ی سازمانی، راحت تر 
توسط رئیس دولــت کنترل می شود، 
چون با یک سازمان طرف است و با 
یک اندیشه یا یک تفکر منتشر طرف 
نیست. بدین سان با نظارت بر اینکه مدیر 
این حــوزه چه کسی هست، به راحتی 
می تواند حوزه را کنترل کند. البته این 
کنترل باب میل بسیاری از افراد نیست.

عیب دوم این است که هم رنگی پیش 
می آید. وقتی حوزه تبدیل به سازمان شد، 
گویا همه باید مثل هم شوند، در حالی که 
حوزه از روز اول ماهیتی متکثر داشته 
است، چنان که طلبگی تعریف روشنی 
نداشته که ما بگوییم طلبه یعنی کسی که 
فقه و اصول و تفسیر می خواند و لباس 
روحانیت به تن دارد. این موارد در واقع 

بخشی از ماهیت طلبه  ها بوده اند.
ــاره ی طلبه ها  عام ترین چیزی که درب
می توانستیم بگوییم، َمرد دین بودن 
اســت؛ یعنی کسانی کــه بــه تبلیغ و 
فهم دین می پردازند؛ البته با خصلت 
ــب داری! چــون در دانشگاه هم  ــان ج
ــود، امــا در آنها  رشته  های الهیات ب
خصلت جــانــب داری وجــود نداشت و 
نوعی فراغت ارزشــی در آن به چشم 
می خورد. اما در حــوزه چنین نبوده و 
دروس به مثابه امور اعتقادی خوانده 
می شدند. وقتی حوزه سازمانی شود، 
هویت همسان تعریف می کند و می گوید 
همه باید همین جوری باشند، مراجع 
هم همه باید همین طوری باشند؛ اگر 
چنین نبودند، رسما اعالم می کنیم که 
صالحیت مرجعیت ندارند. شاید این امر 

از نظر خیلی از مراجع پسندیده نباشد.
الزمــه ی سازمانی شدن حــوزه، یک 
نظام رتبه بندی بین مــراجــع اســت؛ 
به  این بیان که مراجع را دسته بندی 
می کنند و می گویند از این ده تا، این 
یکی بهتر از بقیه است. درحالی که از 
قدیم اولویت عنصر اقتدار شخصی 
مرجعیت را مردم به مراجع می دادند، 

نه سازمان. یعنی حوزه مدعی نبود که 
من مرجع هستم؛ این استاد و زعیم من 
بشود. مردم خودشان مرجع را انتخاب 
می کردند و دلیل انقیاد بــاالی مردم 
از مراجع هم دقیقًا همین بوده است، 
چنان که مسئولیت التزام به فتوای آن 
مرجع را هم قبول می کردند. وقتی 
حوزه سازمانی بشود، بخشی از حوزه 
مثاًل به نام جامعه مدرسین یا هر بخش 
دیگری از حوزه می تواند بگوید که این 
شخص می تواند مرجع باشد، این در 
ــع نوعی معرفی شخصی اســت و  واق
یک جور خود تحمیلی به شمار می رود؛ 
یعنی این من هستم که خودم را به شما 
تحمیل می کنم و صورت بدترش این 
است که مــردم بگویند فالن شخص 
مرجع است و جامعه مدرسین بگوید: 
نه، آن فرد اصاًل صالحیت مرجعیت 
ندارد. به نظر می رسد اکنون این مشکل 
در جامعه بسیار مشهود است؛ یعنی یک 
نوع لجاجت میان مردم و حوزه ای که 
مردم آن را حوزه حاکمیتی می دانند، 
دیده می شود و آدم باید خود را فریب دهد 

تا متوجه  این موضوع نشود.
من هنگامی که در قامت یک طلبه در 
بین مردم می روم، با این کلمه روبه رو 
مــی شــوم: »مگر تو آخوند حکومتی 
هستی که دفــاع می کنی؟!« اصــواًل 
ما مفهومی  جدید وارد کرده ایم به نام 
»آخوند حکومتی«. در واقع یک روحانی 
ــم که در مسجد محله ی ما نماز  داری
می خواند و از سیاست و حکومت هیچ 
چیزی نمی گوید. حکومت می خواهد 
عوضش کند، اما مردم می گویند: حق 
ندارید این شخص را بــرداریــد، چون 
آخوند حکومتی نیست. وقتی ما از 
سازمان حرف می زنیم )حتی سازمان 
به معنای غیرحکومتی(، سازمانی مراد 
است که بتواند به لحاظ اقتصادی و 
علمی، خود را سر پا نگه  دارد و از این 
منظر، مخالفان و موافقانی هم دارد. 

یکی از 
آفت های 

سازمانی شدن 
حوزه، تک صدا 

کردن حوزه 
است، چون 
رشد حوزه 

مشروط به همین 
چندصدایی 
بودن است.
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اما وقتی قضیه حکومتی شود، اگر رأی 
حوزه مد نظر باشد، درصد کمی  خوا هان 
این هستند که حــوزه حکومتی شود؛ 
حتی خود رهبر هم مخالف این است که 

حوزه به سازمانی حکومتی تبدیل شود.
اما این چیز هایی که شما می گویید مثل 
اینکه یک سری معضالت در جامعه 
هست که تکالیفی را به عهده ی طلبه ها 
واگذار می کند، معضالت حوزه نیست. 
اینها معضالتی هستند که ممکن است 
فقط از دست یک حوزوی بر آید یا ممکن 
است یک حوزوی هم بتواند کمک کند؛ 
مثاًل مشکالت اخالقی جامعه که پلیس 
می تواند نقشی بازی کند، روانشناس و 
طلبه هم می تواند نقشی در این زمینه 
داشته باشند. اما وقتی می گوییم یک طلبه 
می تواند نقش بــازی کند، به مثابه یک 
طلبه می تواند مؤثر باشد، نه اینکه طلبه 
برود و در نقش یک پلیس، روانشناس 
و یک جامعه شناس ظاهر شــود! یعنی 
حوزه باید او را طلبه بار آورده باشد. نهایتًا 
اگر قرار است این طلبه در آن کارگروه 
باشد و فعالیت کند، نیاز به آموزش های 
دیگری دارد. این آموزش را حوزه نباید به 
او بدهد، بلکه بر عهده ی نهادی است که 
می خواهد از او استفاده کند. بدین سان 
نهاد مزبور به طلبه آموزش های دیگری 
هم می دهد که بتواند در مقام عمل، برای 

طلبه مفید باشد.

یعنی حوزه مثل یک جزیره 
منعزل از جامعه باشد؟ به هر حال 
حــوزویــان در جامعه ای زندگی 
می کنند و اگر بخواهند به نیاز های 
 یک 

ً
آن جامعه نگاه کنند، مثال

نفر باید مبلغ زندانیان باشد، یک 
نفر مبلغ سربازان، یک نفر مبلغ 
دانشگاه و… . آیا تعلیم و  تربیت 
افراد برای ایفای این نقش  ها بر 
عهده حوزه نیست و حکومت باید 

آن را به عهده بگیرد؟

وظایف حــوزه در قبال مــردم از 
قدیم مشخص بوده است و انتظارات 
ــوده. این ما  مــردم از حــوزه مشخص ب
نیستیم که هویت خودمان را تعریف 
می کنیم؛ هویت برخواسته از انتظاری 
است که جامعه از ما دارد. به باور من 
جامعه  این انتظار را از ما ندارد که برخی 
از کارهایی که شما می گویید را انجام 
بدهیم و این عدم انتظار داشتن، ما را به 
جزیره ی جداگانه تبدیل می کند. هویت 
هر سازمان یا هر شخصی عبارت است 
از انتظاری که جامعه از نقش او دارد؛ و 

همین معنای هویت را می سازد.

یعنی جامعه از من می خواهد 
فقط در مسجد بنشینم و تبلیغ کنم؟

احسنت! باید دریافت که جامعه 
ــدارد که بــروم لب دریا  از من انتظار ن
مثاًل از این بازی ها در بیاورم. جامعه 
ــدارد که در قامت یک  از من انتظار ن
روحــانــی در همه بخش  های دولتی 
حضور داشته باشم و نقش توجیه گر را 
بازی کنم. جامعه از من انتظار دارد به 
عنوان یک روحانی، زیست اخالقی را 
برای او ساده تر کنم؛ معنویت گرایی را 
برای او دست یافتنی تر کنم، مشکالت 
اعــتــقــادی اش را بــرطــرف کنم و در 
سختی ها و مشکالتی که دارد، به او 

هم دلی نشان بدهم.

آیــا من باید خــودم را ذیل 
جامعه تعریف کنم، یا نه، از آغاز به 
من تعلیم دادند که من باید چنین 
نقشی داشته باشم؛ باید خودم 
بروم جایی پیدا کنم و به مردم 

بگویم دین چنین است؟!
مردم اگر از تو انتظاری نداشته 
باشند که در این امور دخالت کنی، این 

کار هم فایده ای ندارد.

یعنی پیش از اینکه من 

بخواهم بروم، باید طلب وجود 
داشته باشد یا من می توانم بروم 

این طلب را ایجاد کنم؟
خیر، این یک دیالیکتیک است 
ــت. مثاًل شصت  ــد دوطــرفــه اس و رون
سال پیش مــردم از روحانیون انتظار 
درمــان گــری هم داشتند )طبابت با 
دارو های گیاهی(، ولی االن این انتظار 
را ندارند؛ یعنی االن اگر کسی سرما 
بخورد، پیش آخوند محله نمی رود. حاال 
فرض کنید یک طلبه بگوید: خیر، من 
احساس مسئولیت می کنم، و باید در 
مساجد نسخه بپیچم! این مضحکه ای 
بیش نیست. اما اگر برود با اینها ارتباط 
برقرار کند و آرام آرام این ذهنیت را 
ایجاد کند که یک طلبه در این زمینه هم 
می تواند کمکی کند، ممکن است مردم 

انتظاری پیدا کنند.
حجیت و مشروعیت همیشه یک مسیر 
پایین به باال است؛ یعنی این مردم هستند 
که به چیزی حجیت می دهند؛ حتی 
نسبت به عزیزترین و شریف ترین چیز ها. 
قرآن کریم خودش وحی و کالم خداست 
و به دلیل این وحی بــودن و کالم خدا 
بودن، خصلتی دارد که  تردید در آن راه 
ندارد؛ یعنی معجزه ی خالدیه خداست. 
اما اگر مردم این را نپذیرند و نفهمند که  
این کتاب، کتاب معجزه اســت، با آن 
به عنوان یک کتاب معمولی برخورد 
می کنند. از اینرو هرچه  این کتاب بگوید 
من کالم خدا هستم، ولی مردم با آن 
به عنوان یک کتاب معمولی برخورد 
می کنند که این رویه اشتباه است. مثل 
کسانی که تــازه می خواهند مسلمان 
ــان می دهند که  ــرآن را به آن شوند، ق
بخوانند. اما چون نمی دانند این قرآن چه 
هست، یک شب تا صبح ورق می زند. 
فردا صبح می گوید نفهمیدم چه هست. 
حاال باید دو ساعت برایش استدالل 
کنیم تا قبول کند که  این کالم، کالم 
خداست. اگر مــردم این هویت را از ما 
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نپذیرند، حتی اگر عزیز و شریف و گرامی  و 
توانمند هم باشیم، کاری از ما بر نمی آید.

فــارغ از نقش  ها و شئونی 
که سازمان دولتی باید متصدی 
آن شود، آیا خود شئون حوزوی 
 از نظر 

ً
سازمان داشته است؟ مثال

اسالمی  ما می توانیم رشته های 
 
ً
مختلفی را در علم ببینیم؛ مثال
کالم، تفسیر، فقه. این به نوعی 
با سالیق علما قبال تأمین می شده 
وحــتــی می توانیم بگوییم که 
بعضی دوره ها تأمین نمی شده، 
 ما متکلم قــوی نداشتیم. 

ً
مثال

پس چگونه بگوییم حوزه در این 
مسائل سازمان داشته است؟

شما از زمانی صحبت می کنید که 
جامعه کاًل سنتی بوده و حوزه بخشی از 
این جامعه بوده است. آن هنگامی که 
حوزه  این گونه بوده، سازمانش به  این 
سادگی بوده و سازمان کل جامعه هم به 
همین سادگی بوده، اما االن که سازمان 
اجتماعی کاًل ارگانیک شده و تقسیم کار 
پیشرفته ای در این سازمان اجتماعی 
صورت گرفته، حوزه هم به پیروی از 

آن باید سازمانش پیشرفته تر شود و این 
امری کاماًل طبیعی است.

 
ایــن سازمانی شدن فقط 

حسن است یا معایبی هم دارد؟
در تقسیم کار پیشرفته ای که در 
جامعه می بینیم، محاسن و معایبی وجود 
دارد، اما فعال این تقسیم کار پیشرفته 
صورت گرفته و گویا  به آن تقسیم کار 
سنتی ترجیح داده شده است. در حوزه 
هم باید تقسیم کار پیشرفته تری اتفاق 
بیفتد و تبدیل به سازمان شود. اما این 
سازمان همان معایب و محاسنی را دارد، 
چنان که تقسیم کارش پیشرفته است و 
به همین دلیل رسیدن به هدف ساده تر 
است و مسئولیت پذیری آدم  ها نیز دامنه 
و دایــره ی محدود تری دارد. همچنین 
نظارت و ارزیابی ممکن تر است و همه 
 این  موارد راحت تر تحقق می یابد. با این 

حال معایبی نیز وجود دارد.

اگر بخواهیم از تجربیات 
دیــگــران استفاده کنیم، فکر 
می کنم کلیسا خیلی سازمانی 
شده اســت؛ یعنی در کل جهان 

ــرده و ســازمــان  ــیــدا کـ بــســط پ
قدرتمندی شده، چنان که بودجه 
ــه راحتی  ــرده ای دارد ب گــســت
از مالیات اســتــفــاده می کند و 
کارهایی از این دست. این مدل 
ســازمــانــی شــدن کلیسا چقدر 
می تواند قابل استفاده باشد که 
ــوزه به آن شکل عمل کند و  ح
چه معایبی دارد که می توانیم از 

کلیسا عبرت بگیریم؟
کلیسا با حوزه خیلی فرق می کند؛ 
کلیسا یک پاپ دارد و او واتیکان را اداره 
می کند. همه مسائل فقهی-کالمی 
 در همین جا به رأی گذاشته و تصویب 
می شود. این با ماهیت حوزه ی شیعی 
فرق می کند. ما هیچ آمــوزش کالمی 
 را با رأی تصویب نمی کنیم؛ مثاًل رأی 
بگیریم که پیامبران معصوم هستند یا 
خیر. در واقع در حوزه بحث سر درستی 
و نادرستی عقاید اســت، نه اینکه چه  
اندیشه ای بیشتر رأی می آورد. بدین سان 
نمی توان کلیسا را با حوزه به صورت تام 
مقایسه کرد، اما در پاره ای از موارد این 
امکان وجــود دارد. اگر بخواهیم این 
طور مقایسه کنیم، کلیسایی که اکنون 
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می بینیم با این سازمان بسیار پیشرفته، 
تاریخ پانصدساله دارد؛ یعنی پنج قرن 
پیش یا حتی بیشتر. از قــرن چهارم 
میالدی )یعنی سیصد ســال پیش از 
اسالم( کلیسا این سازمان را با فراز و 

فرودش ادامه داده است.
تا قرن شانزدهم هفدهم این سازمان 
حکومتی بود و در قرن هفدهم آرام آرام 
سازمان دین از سازمان کلیسا جدا شد 
و بحث این شد که  این سازمان برای 
کلیسا بوده یا تحت اختیار دولت است. 
این چالش از زمان مشکالت اقتصادی 
آغاز شد؛ یعنی دقیقا از همین چیزی 
که ما گرفتارش هستیم )بحث بودجه 
دولتی حوزه(. در واقع از یک مسئله ی 
اقتصادی آرام آرام دامنه ی نفوذ کلیسا 
کوچک شد و تبدیل شده به چیزی که 
االن می بینیم. واقعا نمی توان کلیسا 
را با حــوزه مقایسه کــرد. با ایــن حال 
آنجا هم معایب و هم محاسنی داشته 
است. بزرگ ترین عیبش این است که 
سکوالر شده است؛ سکوالر به معنای 
سکوالریزاسیون؛ یعنی تقسیم کار 

پیشرفته و فروکاهش اثرگذاری.
برای مثال پلیس سازمانی است که شرح 
وظایفش معلوم است و حق ندارد مثاًل در 
امور مربوط به بهداشت دخالت کند. دین 
هم در این روند کلیسا به یک سازمانی با 
شرح وظایف مشخص تبدیل شده که به 
آن اجازه ی مداخله در حوزه های دیگر 
را نمی دهند. این اقتضاء به ضرورت 
ــت. شما وقتی به  سازمانی شدن اس
سازمان دولتی تبدیل می شوید، کنار یک 
سازمان دیگر قرار می گیرید، چنان که 
شما می شوید یک سازمان، بهداشت هم 

می شود یک سازمان دیگر… .
اما اگر سازمان، خودبنیاد باشد، هرجا 
دامنه دین تعریف شود، می تواند نقش 
بــازی کند؛ البته به مثابه دیــن. یعنی 
حتی اگر وارد اقتصاد هم شود، نقش 
ــازی نمی کند و  یک اقتصاددان را ب

نمی گوید معامله چگونه باشد، یا مثاًل 
تورم چگونه مهار شود! بلکه می گوید  این 
اصل اقتصادی اخالقی است یا اخالقی 
نیست؛ دینی است یا غیردینی است؛ 

حالل است یا حرام.

به نظرتان این تمایز بین 
 
ً
حوزه و کلیسا حسن است؟ مثال
 بحث این مطرح شد که 

ً
اخیرا

می شود به معصوم انتقاد کرد 
یا نــه. مــردم اگــر فقط به درون 
حوزه نگاه کنند، نمی فهمند که 
 این گزاره درست است یا خیر. 
عـــده ای می گویند، مــی شــود و 
عده ای آن را نمی پذیرند. آیا این 
حسن است. آیا حوزه صدا های 
 در 

ً
مختلفی دارد؟ حتی مــثــال

فتوایی فقهی آیا بهتر نیست که 
مجمعی داشته باشیم و در آن به 

فتوای واحد برسیم؟
خیر. حسن حوزه در همین تکثر 
است، سازمان نباید این تکثر را بگیرد. 
یکی از آفت های سازمانی شدن حوزه، 
همین تک صدا کردن حوزه است، چون 
رشد حوزه مشروط به همین چندصدایی 

بودن است.

 چندصدایی نمی تواند 
مکانیزمی  داشته باشد که جامعه 

فقط با یک صدا مواجه باشد؟
نه دلیلی ندارد؛ اتفاقا جامعه باید 
بداند که در حوزه همه ی این صدا ها 
وجود دارد. البته اگر از نظر حاکمیت 
نگاه  کنیم، حاکمیت نمی تواند با همه ی 

این صداها کار کند.

من از نظر یک شخصی که 
در یک جزیره زندگی می کنم، 
می خواهم بدانم از نظر دینی 
آیــا می توانم در مقابل معصوم 

بایستم و انتقاد بکنم؟

این خیلی خوب است که پنج نفر 
نظر بدهند.

 از نــظــر تخصصی من 
فرصت ندارم بررسی کنم؟!

بحث بر سر بررسی کــردن شما 
نیست که شما تخصصی و غیرتخصصی 
بررسی کنید. رابطه ی ما با مراجع، قباًل 
به صورت مستقیم بود و در همه ی امور 
فتوا، سوال فقهی می کردیم. با این حال 
همیشه واسطه هایی به نام روحانیونی که 
از مراجع نمایندگی نداشتند اما حلقه ی 
وصلی بودند، وجود داشتند که مردم را 
به آن مراجع وصل می کردند. مردم این 
روحانیون را در کوچه و بازار می دیدند. 
درست است که به باور بعضی می توان از 
معصوم هم انتقاد کرد، اما مردمی که در 
کوچه و بازار هستند از روحانی می پرسند 
که این حرف به چه معناست و در مجموع 
بهترین قول را انتخاب می کنند یا اینکه 
قولی را که فکر می کنند بهتر است، 

انتخاب می کنند و تابع همان می شوند.
خیلی ها هم هستند که می گویند ما 
احتیاط می کنیم. من یقین دارم در 
این مسئله مردم می گویند: ما انتقاد 
می کنیم، چــون اگــر فشار حکومتی 
نباشد، ممکن است کسانی از این آب 
گل آلود ماهی بگیرند و در این مورد 
مقاله بنویسند. اگــر موضع حکومت 
مشخص نباشد، ممکن است برعلیه 
پیامبر)ص( و عصمت او در روزنامه ها 
هم مطلب بنویسند. با این حال ممکن 
است حکومت بگوید: من کاری به این 
ــدارم، اما مصلحت  مناقشه حــوزوی ن
می دانم کسی حق ندارد به پیامبر)ص( و 
امام انتقاد کند؛ در این صورت، نه در امر 
حوزه مداخله کرده و نه خود در نقش نظر 
حاکم غالب شده است، بلکه می گوید: 
من به همه ی دیدگاه های علما احترام 
می گذارم، ولی برای اداره ی حکومت 
باید بــر اســاس ایــن اصــل جلو برویم، 

 اگر مردم 
این هویت 

حوزوی را از 
ما نپذیرند، 

حتی اگر عزیز و 
شریف و گرامی  

و توانمند هم 
باشیم، کاری از 

ما بر نمی آید.
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درغیر این صورت جامعه درگیر تشتت و 
اختالف پیش می شود.

 طبق این بیان، حکومت 
مسلط بر حوزه است یعنی به جای 
اینکه حوزه به حکومت بگوید تو 
حق نداری اجازه دهی که نظرات 
مختلف راجع به مسئله ای خاص 
مطرح شود، حکومت باید برای 

حوزه تعیین تکلیف کند.
حکومت نمی تواند به حوزه بگوید تو 
حق نداری! اعالم هم می کند و می گوید. 
این انتخاب من بدان معنا نیست که  این 
درست است! دولت می گوید: من سرجمع 
مصلحت دیدم که  این اختالف در ابعاد 
اجتماعی اش باید اینگونه حل شود. 
این خیلی فرق می کند با اینکه حکومت 
بگوید: کسی حق نــدارد آن نظر خاص 
را ابراز کند؛ مثل بحث والیت فقیه، که 
حکومت االن قانون اساسی را براساس 
والیت فقیه نوشته است. در این حالت اگر 
شما به عنوان مرجع تقلید عقیده ای خالف 
والیت فقیه داشته باشی، حکومت شما را 
دستگیر نمی کند، بلکه می گوید: برو بحث 
کن و بگو این ادله ی من است و براساس 
این ادله، من والیت فقیه را قبول ندارم 
)خیلی از مراجع االن همین طور هستند(. 
اما این حکومت است که می گوید: نظر 
شما محترم اســت، اما من رأی فقیهی 
ــی آورم که او  را می پذیرم و در قانون م
والیت فقیه را پذیرفته است؛ فعاًل مملکت 
براساس این قانون می چرخد. این خیلی 
متفاوت است و بدین سان حکومت عماًل 
مداخله ای در حوزه نــدارد. البته ممکن 
است گاهی حکومت احساس کند که  این 
اندیشه رو به ضعف است. در این صورت 
ممکن است کاری بکند؛ آن هم کاماًل از 

جنس حوزوی، نه  آمرانه.

بــه نظر مــی رســد یکی از 
چیز هایی کــه بــرای سازمانی 

بودن ضروری است، این است 
که اقتصاد حوزه در خدمت علم 
حوزه نیست. یعنی یک نفر دیگر 
شهریه را می دهد و یک نفر دیگر 
برنامه ریزی علمی  می کند، در 
حالی که اگر منسجم باشد، همان 
پــول در جهت   تأمین کننده نیاز 
علمی تأثیر می گذارد.  آیا این نوع 

سازمان یافتگی ها اشکال دارد؟
خیر. تعریف من ایــن اســت که 
سازمانی شدن معایبی و محاسنی دارد، 
اما اگر سازمانی شدن به معنای همین 
خودبنیادی باشد؛ یعنی مجموعه ای، 
خـــودش را ســازمــانــی کـــرده بــاشــد و 
اقتدارش تمامًا از خودش باشد. این روند 
برای حوزه خیلی خوب است و از قدیم 

هم رایج بوده است.

ــا رفتار  ــدار مقابله ب ــت اق
ــدار  ــه شــکــل اقــت ــاروا فــقــط ب ــ ن
 طلبه ای 

ً
ــت؛ مــثــال ــی اس ــردم م

وارد کاری شده و من به عنوان 
ــوزه  ایـــن را مضر  ــان حـ ــازم س
مــی دانــم یــا حرفی را مــی زنــد و 
ــان حــوزه  ــازم مــن در قــامــت س
می خواهم با آن برخورد کنم، آیا 
می توانم با استفاده از ابزارهای 
 این فرد را به 

ً
قدرت حکومتی مثال

زندان بیندازم؟ یا فقط می توانم 
به مردم اعالم کنم که این فرد 

دیگر حوزوی نیست؟
بله، حوزه اعالم می کند که  این 
شخص دیگر حــوزوی نیست. اگر او 
خطایی کــرده که از نظر حکومت هم 
خطاست، حکومت با او برخورد می کند. 
حوزه می گوید این از نظر من مشروعیتی 
ــدارد. وقتی می گویم حوزه جزیره ی  ن
ــن اتفاق  ها  ــه ای نیست، ای جــداگــان
نمی افتد. یعنی قبال کافی بوده آقای 
بروجردی اعالم کند: این مرکزی که 
در  هامبورگ اســت، مال من نیست. 

خودبه خود فرومی ریخت و مشروعیتش 
ــی داد، چــون تمام این  را از دســت مـ
مشروعیت به دلیل نظر یک مرجع بود و 
نظر مرجع، نظر حوزه بود. االن هم کافی 
است حوزه اعالم کند که از نظر من این 
فرد مشروعیت ندارد. اگر حوزه به نظام 
حکومتی تبدیل شود، حوزه رسمًا اعالم 
می کند که مثاًل این کار بانک ربا است و 
بانک در مقابل می گوید: به من ربطی 
ندارد؛ من مافوقی دارم و او باید به من 

اعالم کند که من چه کاری کنم.

ــوزه تشخیص  ــ  ح
ً
ــال ــث  م

مــی دهــد کــه  ایــن شخص مرتد 
است و یا به دلیلی باید مجازات 
شود. حوزه فقط باید اعالم کند 

یا مکانیسم اجرا را پیگیری کند؟
حوزه نظرش را اعالم می کند؛ اگر 
حکومت خودش را دینی بداند، قوانینی 
وضع می کند که  این آدم مرتد اعالم 
 شود و او را محاکمه کند. شما ببینید 
حتی در حاکمیت فعلی یک اصل فقهی 
نمی تواند به تنهایی یک حکم را اجرا 
کند. این اصل باید به قانون تبدیل شود. 
حتی در شرایط فعلی یعنی این تمایز 
وجــود دارد که اصــول فقهی)نظرات 
فقها( به تنهایی نمی توانند به قانون 

تبدیل شوند و ضمانت اجرایی بگیرند.

ــرای  ــ ــ ــب ب ــ ــی ــ ــه ع ــ ــ  س
ــاره شــد. به  سازمانی شدن اش
ــدن هم  محاسن ســازمــانــی ش

اشاره کنید.
البته معایب دیگری هم دارد؛ 
مثاًل انعطاف پذیر نیست. وقتی یک 
حوزه به یک سازمان تبدیل می شود، 
انعطاف کمتری دارد؛ سرعت عملش 
کم می شود، تمرکزش به جای هدف، 
روی مدیریت سازمان می رود؛ یعنی به 
جای اینکه فکر کند حاال چه کاری باید 
کرد، همه ی درگیریش این می شود که 

جامعه از ما 
انتظار ندارد 
که در قامت 

یک روحانی در 
همه بخش  های 
دولتی حضور 
داشته باشیم و 

نقش توجیه گر را 
بازی کنیم.
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چطور خود را اداره کند و وجاهتش را 
حفظ کند.

اما در مورد محاسنش می توان گفت که 
در حوزه ی سازمانی، دستیابی به هدف 
در حوزه ساده تر می شود؛ نظام آموزشی 
هماهنگ تر می شود، حوزه بیشتر قابل 
ارزیابی  می شود )حوزه، خودش را ارزیابی 
می کند(؛ می تواند ارتباطات شفاف تری 
با دنیا برقرار کند، درحالی که اگر حوزه 
غیرسازمانی باشد، معلوم نیست که چه 
کسی باید با دنیا ارتباط برقرار کند، و 
معلوم نمی شود که کدام بخش حوزه باید 
با دنیا ارتباط برقرار کند و چه نوع تعامالتی 
باید برقرار شود. در صورت سازمانی شدن 
حوزه، مسائل جامعه راحت تر توسط حوزه 
جواب داده می شوند؛ یعنی حوزه کامل 
آنها را می فهمد و بر حسب نیازی که در 
جامعه حس می کند یا انتظاری که جامعه 
از حوزه دارد، می تواند برنامه ریزی کند 
و مثاًل یک مجموعه یا نهادی تاسیس 
کند و به آن مسئله پاسخ دهد. همچنین 
به نقدهایی که به حــوزه وارد می شود 
راحت تر می تواند جــواب دهد و تعامل 
معنادارتری با سازمان  های حکومتی و با 

خود حکومت داشته باشد.
این ها محاسنی هستند که نمی شود از 
آن ها چشم پوشی کرد، تهدید کمتری 
می شود. نفوذ مخرب در حــوزه کمتر 
می شود؛ این سخن از آن روست که مثاًل 
ممکن است شخصی مرجع شود و بعدًا 
معلوم شود انگلیس این فرد را فرستاده 
ــت. ایــن چیز ها از محاسن حوزه  اس
است و با توجه به محدودیت امکانات، 
سازمانی شدن حوزه باعث می شود که 
امکانات بهینه و به جا هزینه شود و از 

اتالف هزینه ها جلوگیری گردد.

آیــا معایبی که شمردید، 
ــت یــا ممکن است  نــاگــزیــر اس
ــن معایب مــدیــریــت شوند؟  ای
 در مورد اینکه اگر سازمان 

ً
مثال

شود، راحت تر تحت تأثیر قرار 
می گیرد، اگر آن مرجع اقتدار 
داشته باشد که نتوان به آن نفوذ 
کرد، ظاهرا آن معایب برطرف 

شدنی خواهند بود؟
آن معایب ناگزیرند، امــا قابل 
مدیریت هستند. چون ما همه انسان 
هستیم و این مدیریت به انسانی هایی 
که در این سازمان کار می کنند، بستگی 
دارد. بعضی ها ممکن است این معایب 
را پررنگ تر کنند و بعضی ها ممکن است 

بتوانند این معایب را مدیریت کنند.

فکر نمی کنید که اکنون، 
ــدی طی می شود که  همین رون
یــک ســازمــان خودبنیاد شــود؟ 
چون حتی مقام معظم رهبری 
فرموده است که من در مصوبات 
شــورای عالی دخالت نمی کنم. 
ــورای عالی هم یک  اعضای ش
مکانیزمی  گذاشته اند که نظر 
همه ی مراجع باشد. این بدان 
معنا نیست که خود رویــه ای که 
ــرای این  ــود دارد، ب اکنون وج
است که  این سازمان خودبنیاد 

باشد وحکومتی نباشد؟
واقعیت این است که برخی چیز ها 
باعث ِگِله و شکایت کسانی می شوند که 
با سازمانی شدن حوزه مخالف هستند. 
ممکن است در واقع هم این طور نباشد، 
ولی هست؛ مثاًل وقتی کسی که خودش 
مسئولیت حکومتی دارد، می آید در حوزه 
و مسئولیت حوزوی هم برعهده می گیرد 
ــورای عالی یــا هرجای  )مــثــاًل در شـ
دیگری(، ممکن است این بدگمانی را 
تولید کند که مثاًل نه  این اتفاق نمی افتد، 
یا این اتفاق برعکس می شود؛ یعنی حوزه 
حکومتی تر می شود، درحالی که ممکن 
است واقعًا این طور نباشد، چون من 

واقعًا با این بزرگواران انسی ندارم.
ولی این تصور در حــوزه وجــود دارد و 

من این را کاماًل بین طلبه ها و اساتید 
می بینم. معیار تشکل  های جدید اساتید، 
این است که  این ها فکر می کنند حوزه 
بیش از انــدازه دارد حکومتی می شود 
و ما در مقابلش باید این تشکل ها را 
ایجاد کنیم. این عنصر مشروعیت از 
پایین باید در ذره ذره ارکان حوزه خود را 
نشان دهد. مثاًل اکنون اعضای جامعه 
مدرسین را چه کسی انتخاب می کند؟ 
چه کسی می گوید فالن شخص جزو 
مدرسین حوزه باشد، درحالیکه شخص 
دیگر نباید جزو مدرسین حوزه باشد. این 
امر اکنون مبهم است و به دلیل همین 
ابهام، تعدادی از اساتید فکر می کنند 
حقشان خــورده شده؛ از اینرو تشکلی 
راه اندازی می کنند. در حالی که اگر این 
امر از پایین به باال باشد، مثاًل ساالنه از 
بین همه اساتید حوزه رأی گیری شود 
که اعضای مدرسین حوزه را انتخاب 
کنند، اینها هم رای می دهند و مثاًل 
جامعه مدرسین 60 نفر می شود؛ 30 
نفر هم می شوند کارگروه  آنها. این کار 

مشروعیت را خیلی باال می برد.

 فکر می کنید چــه دلیل 
ــده ای با  ــ ــه ع ــری دارد ک ــگ دی
ــوزه مخالف  سازمانی شــدن ح

هستند؟ 
مهم ترین دلیلش، حکومتی شدن 
است. عده ای به لحاظ روحیه ممکن 
اســت نتوانند در ســازمــان بگنجند و 
ذره ای آزادی هــای بیشتر می خواهند 
و حس می کنند سازمان آنها را محدود 
می کند و بــه  همین دلیل مخالفت 
می کنند. البته  این مخالفت در کلیسا 
هم بوده است؛ برای مثال یک منسبی 
را حق خودشان می دانند، ولی به آن  
نمی رسند و ممکن است با سازمانی 
شــدن مخالفت کنند. بعضی ها هم 
اساسًا ممکن است انضباط ناپذیر باشند 
و از اینکه ارزیابی شوند، خوششان نیاید.
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آیت الله 
یزدی مرتبًا 
می فرمایند: 

برخی از مراجع 
هستند که 

اسمی  از انقالب 
نمی آورند 
یا در این 

مورد سکوت 
می کنند.

انگیزه ها و سابقه ی حضور 
روحانیون در فضای مجازی

 بی آزار تهرانی: با توجه به تأکیدات 
مقام معظم رهبری بر اهمیت توجه 
به فضای مجازی باید گفت، فضای 
مجازی امروز حقیقتی است که غفلت 
از آن، آسیب پذیرترین جایگاه را برای 
ــی آورد. رهبر انقالب در  ما به وجود م
توصیف فضای مجازی از تعبیر قتلگاه 
جوانان استفاده می کنند. وظیفه ی 
روحانیت تبلیغ است، وظیفه ی ماست 
که به یاری جوانان بشتابیم. امروز فضای 
مجازی در همه ی زمینه ها حرف اول را 
می زند و رسالت تبلیغی ما است که در 
برابر هجمه های این فضا سپر بال شویم.

از طــرف دیــگــر، مقام معظم رهبری 

پیرامون فضای مجازی فرموده اند که 
این فضا، جبهه ی انقالب اسالمی است. 
پس اگر دیدگاه ما انقالبی باشد، اعتقادًا 
باید در این جبهه حاضر باشیم. بعضی 
از روحانیان خیلی ساده از کنار فضای 
مجازی می گذرند و با یک استدالل ساده 
که آنجا زمین بازی دشمن است، کل آن 
را طرد می کنند و از آن کناره می جویند. 
انگیزه ی بنده، با همه ی کاستی هایی که 
در این مدت داشته ام، هم بحث تبلیغی و 

هم بحث اعتقادی است.
زارعیان: مانی برخی از علما، استفاده 
از میکروفون را نادرست می دانستند، اما 
با گذشت زمان به فایده های این وسیله 
برای ترویج اسالم آشنا شدند. اما چه 
شد تابوی استفاده از فضای مجازی نزد 

جامعه ی روحانیت شکست؟
بــی آزار تهرانی: فضای مجازی 
رفته رفته در حال تغییر است، زمانی 
یکی از مجموعه های مذهبی در قم، 
شرایط پذیرش خود را به گونه ای قرار 
داده بود که صرف ارتباط با اینترنت برای 
او یک نقطه ی منفی محسوب می شد، 
در حالیکه همین مجموعه اخیرا به 
بهانه ای برخی از فعاالن فضای مجازی 
را در برنامه ای دور هم گـــردآورد. در 
واقعیت جامعه امروز، فضای مجازی 
در همه ی عرصه ها حضور دارد. باید 
پذیرفت که این فضا به زندگی ما وارد 

شده و نمی توان آن را انکار کرد.
 صالحی: بنده از کودکی در خانواده ای 
با تکنولوژی بزرگ شدم و پدرم شرایطی را 

روحانیت در فضای مجازی
گزارش نشست علمی / سیدعلی فاطمی

چهارمین نشست از سلسله  نشست های نقد و اندیشه، با عنوان »روحانیت در فضای مجازی« روز چهارشنبه19 دی ماه 1397، 
به همت مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و با حضور آقایان احسان بی آزار تهرانی، محمدحسن صالحی و مسعود 

زارعیان و نیز حجت االسالم سیدحسن آقامیری مدعو این جلسه برگزار شد.



61 نسخه مکتوب / شماره 21 / رمستان 1397

مهیا کرده بودند که مدام با رایانه در ارتباط 
باشم؛ بنابراین نمی توانم از یک نقطه ی 
شروع برای حضورم در فضای مجازی 
حرف بزنم. اکنون بیشتر در توییتر فعالیت 
می کنم که البته آن هم فقط یکی از قالب ها 
در فضای مجازی است. توییتر فضایی 
را به وجود آورد که از طرفی هم اصالت با 
متن بود و هم با اختصارنویسی. در توییتر 
افراد به دنبال این بودند که حس شان را 
انتقال دهند. برخی از خبرنگارها به این 
نکته پی بردند که توییتر فضای خوبی برای 
اطالع رسانی است، بگونه ای که می توان 
بسیار سریع و پیش از آنکه خبری بخواهد 
تصحیح، آماده و در خبرگزاری کار شود، 
مخاطب را از خبری آگاه کرد. همچنین 
تایم الین توییتر، باعث می شود که فرد 

متوجه شود که دور و برش چه خبر است.

بایسته های حضور روحانیت 
در فضای مجازی

زارعــیــان: در دنیای امـــروز، مبلغ 
بودن تبدیل به یک کار تخصصی شده، 
به طــوری که هر مبلغی باید ناظر به 
فضای تبلیغی اش مجموعه ی خاصی 
از تخصص ها را داشته باشد. اما سوال 
اساسی این است که یک طلبه ی مبلغ 
برای حضور در فضای مجازی نیازمند 

چه شروط و تخصص هایی می باشد.
ــی آزار تهرانی: اینستاگرام یک  ب
فضای ویترینی دارد. یکی از شروط 
ورود روحانیت به این فضا آن است که 
دچار تبّرج فضای ویترینی اینستاگرام 
نشود. ما باید با برنامه و هدف وارد این 
فضا شده و بدانیم که برای چه آمده ایم. 
چون در فضای اینستاگرام محتواهایی 
وجود دارد که به شدت با ارزش و کرامت 
انسانی ناهمخوان هستند. ما بایستی 
هنر این را داشته باشیم که موج آفرینی 
ــن فضا دچــار  کنیم؛ نــه ایــن کــه در ای
جوزدگی شویم؛ البته این کار سختی 

است که واقعًا نگاه جهادی می خواهد.

آنچه امــروز به نام انــواع سبک زندگی 
مطرح شده و به هر قیمتی کرامت انسانی 
را پایین می آورد، نباید به هدف فضای 
مجازی تبدیل شــود. یکی از راه هــای 
تحقق این هدف، ایجاد پویش هاست؛ 
به عنوان مثال، ورزش در نشاط آوری 
برای جامعه ی ما بسیار مهم است، بنده 
از آنجایی که پیش از طلبگی اهل ورزش 
حرفه ای بودم، با خود گفتم که در فضایی 
که هزینه ی ورزش افزایش یافته و اساسًا 
هم ورزش کردن به سمت خودنمایی 
و تبرج رفته است، بیایم و در عرصه ی 
میدانی ورزش، فعالیت کنم. اول خودم 
را مقید کردم که تا چهل روز، ورزش کنم. 
بعد، پویش »ورزش هر روزه، به یاد یک 
شهید« را راه انداختیم. تصور نمی کردم 
که از این پویش چنین استقبالی شود. 
پویش پس از مدتی تبدیل به یک پویش 
کشوری شــده و حتی در شبکه های 

تلویزیونی نیز منعکس گردید.
زارعیان: روزی که بنده صفحه ی 
طلبه تــوِدی را باز کــردم، این صفحه، 
ــود کــه بــه زندگی  اولــیــن صفحه ای ب
روزمــره ی طلبگی می پرداخت. برای 
مردم جذاب بود که چیزهایی از زندگی 
روحانیان می دیدند که از آن اطالعی 
نداشتند، مثل رونــد دریافت مدرک 
توسط طلبه ها، سربازی و حقوق آنها 
و… . یا مثال این که آیــا یک روحانی 
می تواند ســوار دوچرخه شود یا خیر؟ 
به همین دلیل مجبور می شدم در آن 
صفحه عکس هایی را بگذارم که نسبت 
به طلبگی آشنایی زدایی رخ دهد، اما 
در عین حال تالش می کردم که زّی 

طلبگی نیز در این جریان حفظ شود.
با گذشت زمان دیدیم که اینستاگرام 
فضایی را به وجود آورد که بسیاری از 
طلبه ها صرفا تبدیل به سلبریتی شوند و 
زّی طلبگی را فراموش کنند. سؤال من 
از همان زمان این بود که ما تا کجا باید 
خودمان باشیم و تا کجا باید اقتضائات 

فضای مجازی را رعایت کنیم؟ ما در 
فضای مجازی افراد موفقی داریم که 
توانسته اند سبک زندگی شان را به 
عنوان الگو به دیگران منتقل کنند. آیا 

طلبه ای نیز داریم که بتواند چنین کند؟
صالحی: ما یک فضای حقیقی داشتیم، 
یک جامعه ی بدوی که در آن انسان در 
غار زندگی می کرد و هر کس مختصات 
و نقش خود را در اجتماع داشت. هرچه 
جلوتر می رویم، باز هم این نقش ها و 
ــه می یابد.  مختصات در اجتماع ادام
بعد، روی بستر این فضای حقیقی، یک 
فضای مجازی شکل می گیرد، در نظر 
بگیرید مجدد روی بستر ایــن فضای 
مجازی، یک فضای خیالی دیگر نیز 
شکل بگیرد. در همه ی ایــن فضاها، 
نقش ها و مختصات باز هم در جامعه 
حضور داشته اند. ســواالتــی پیرامون 
حضور یا عدم حضور روحانیت در فضای 
مجازی، دانشگاه یا سینما و سوال هایی 
از این دست، اصال غلط است، زیرا بدیهی 
است که روحانیت هم مانند سایر اقشار 
جامعه باید در این عرصه ها حضور داشته 
باشد و برای عدم حضور او باید دلیل آورد. 
مثال اگر شرط حضور در فضایی این باشد 
که باید دروغ گفت، بله، حضور روحانیت 

در آن فضا درست نیست.
از طرفی، اینکه بعضی از علما نسبت به 
فضای مجازی زاویه دارند، من به آن ها 
حق می دهم. زیرا اگر به عنوان مثال 
شما در دنیای حقیقی با قارچی مواجه 
شوید که نمی دانید سمی است یا نه، آن 
را نمی خورید. این وظیفه ی متولی امر، 
مثال متولی امر بهداشت و تغذیه است، 
که دربــاره ی سالمت این قارچ به شما 
اطالع دهد. در مورد فضای مجازی، 
این وظیفه ی چه کسی بود که ببیند 
اقتضائات فضای مجازی چگونه است؟ 
فضای مجازی تافته ی جدابافته نیست. 
هر کس باید بررسی کند که نسبت به 
نقش خود، چه فعالیتی باید داشته باشد.

بی آزار تهرانی:
مقام معظم 
رهبری در 

توصیف فضای 
مجازی از 

تعبیر قتله گاه 
جوانان استفاده 
می کنند. بنده 

اگر مشغله 
نداشتم، 

فرماندهی 
فضای مجازی 

را به عهده 
می گرفتم.
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ــذب مخاطب در فضای  ج
مجازی و مخاطرات آن

ــان: مــا اکــنــون روحانیانی  ــی  زارع
داریــم که در فضای مجازی تبدیل 
به اینفلوئنسر شده اند. در این زمینه 
ــن است  پرسشی کــه مطرح اســت ای
که آیا اساسًا ما به این اشخاص –یعنی 
روحانیتی که در کسوت اینفلوئنسر 
باشد- نیاز داریم یا خیر؟ و پرسش دیگر 
این که این افراد برای جذب مخاطب 
در فــضــای مــجــازی، عمومًا بــا زّی 
طلبگی فاصله می گیرند و مورد انتقاد 
واقع می شوند. با این موضوع نیز چه 

مواجهه ای باید داشت؟
 بی آزار تهرانی: من می پرسم که آیا 
این افراد براساس ارزش هــای دینی، با 
اینفلوئنسر شدن ارزشمندتر هم شده ا ند؟ 
یعنی، آیا مالک ارزشمندی تعداد الیک 
و فالور است؟. حضور ما باید در فضای 
مجازی سایه بیندازد. این غلط است که 
من به خاطر الیک و فالور، چشم ها را 
خیره کنم و الیک گرفتن هدف شود و نه 
وسیله. ما آمده ایم تا دل ها را به خدا وصل 
کنیم، ما قرار است انسان ها را به خداوند 
برسانیم، نه این که افراد را در همان جا که 
هستند بنشانیم و خدا را برایشان پایین 
بیاوریم. برخی از روحانیان در فضای 
مجازی متاسفانه این گونه عمل می کنند.

ــا االن ســه چهره ی  زارعـــیـــان: م
شــنــاخــتــه شــده در فــضــای مــجــازی 
ــم. یکی آقــای شهاب مــرادی، که  داری
مشی شان اینگونه است که تا به حال 
هیچ موضع سیاسی نگرفته اند، چون 
به هرحال موضع گیری سیاسی موجب 
ریزش مخاطب می شود. دیگری آقای 
سیدحسن آقامیری هستند که اتفاقًا به 
نظر من در استفاده از ظرفیت اینستاگرام 
جزو افــراد موفق محسوب نمی شوند؛ 
بلکه عامل موفقیت شان، کلیپ های 
باکیفیت و سخن گفتن از حرف های 
جدیدی است که شاید تا به حال کمتر 

از زبان یک روحانی شنیده باشیم. فرد 
دیگر نیز آقای صدرالساداتی است که 
از محافظه کاری بسیاری از روحانیان 
فاصله گرفته و موفق شده تا موج هایی 
ایجاد کرده، مخاطب جذب کند و خود را 
به یکی از افراد مرجع در فضای مجازی 
تبدیل کند. تحلیل شما از تفاوت این سه 

نوع حضور در فضای مجازی چیست؟
بی آزار تهرانی: در فضای مجازی 
نیز مثل فضای حقیقی انسان باید 
ویژگی های نیک و درســت را داشته 
باشد. به عنوان مثال، مواضع سیاسی 
ــت را صراحتا بیان کند، یــا در  درس
مــورد افشای برخی اخبار، با دقت و 
مالحظه های شرعی و قانونی عمل کند 
و نیز به خاطر جذب مخاطب، مسائل 

اعتقادی را تغییر ندهد.
 محسنیان: فضای مجازی ساحت 
فــرد در اجتماع و رفتار وی را عوض 
نمی کند. در فضای حقیقی جامعه، 
روحانیت در عین مرجعیت در اعتراضات 
و مبارزه با ظلم، ملجأیت نیز دارد و نسبت 
ــردم گشوده عمل می کند، این  به م
خاصیت لباس روحانیت است. در فضای 
مجازی نیز روحانیت نباید این ملجأیت 
را از بین ببرد. همان تیپ شناسی هایی 
که از روحانیت در فضای حقیقی داریم، 
در فضای مجازی نیز داریم. حال یک 
روحانی به طور کلی چطور باید باشد؟ 
پاسخ از نظر من کلی و ساده است: دین 
را بشناسد، خودساخته و منصف باشد. 
اگر یک روحانی این سه ویژگی را در خود 
داشت، حتی اگر بسترها را هم نشناسد، 

مردم را جذب می کند.

صحبت های پایانی
سوال حجت  االسالم زارعیان از 

بی آزار تهرانی:
 رهبر انقالب می گویند من اگر 
مشغله نداشتم، فرماندهی فضای 
مجازی را به عهده می گرفتم. 

به نظر شما در آن صورت فضای 
مجازی چگونه می شد؟

بی آزار تهرانی: بسیاری در فضای 
مجازی شبانه روز در ایــن بــاره سخن 
می گویند که ما در جامعه فالن مشکالت 
را داریم؛ خب، راهکار عملی برای این 
مشکالت چیست؟ چه باید کــرد؟ به 
نظر من از ظرفیت فضای مجازی باید 
استفاده شــود تا مشکالت اقتصادی 
ما و نیز ناامیدی جامعه ی ما برطرف 
گــردد. باید وقت میدانی بگذاریم و از 
جریان سازی هایی که بدون تحقیق قبلی 
صورت می پذیرد و ممکن است در عمل 

از آن ها سوءاستفاده شود، پرهیز کنیم.
صالحی: بــه طــور کلی آخــونــد باید 
آخوندی کند. اگر من در دنیای واقعی 
آدم بی ثمری باشم، در دنیای مجازی 
نیز، احتمااًل آدم بی ثمری خواهم بود و 
بالعکس؛ این موضوع در دنیای مجازی 
نیز منعکس خواهد شد. اگر من آدم 
خالق و سازنده ای باشم، حتی اگر با یک 
دوربین ساده هم عکس هایم را بگیرم، 

مردم از آن استقبال خواهند کرد.
یکی از ویــژگــی هــای فضای مجازی 
تکثرگرایانه ی بــودن آن اســت. جلوی 
افــراد را نمی توان گرفت و به چیزی 
مجبورشان کــرد. حضرت ابراهیم، با 
یک فضای متکثر مواجه شد که خورشید 
و ماه می پرستیدند و نهایتا خود آنچه 
عقالنی تر بود را برگزید. ما نیز اگر بگوییم 
مردم تمامًا اشتباه می فهمند و یک راه 
مشخص را پیش پایشان بگذاریم، درک 
صحیحی اتفاق نمی افتد. ما نظریه ی 
انتخاب طبیعی را که قبول داریم؛ در یک 
فضای متکثر، ایده ها و حرف هایی که 
صحیح ترند -اگر درست به مردم عرضه 
شوند- از سوی مردم انتخاب خواهند شد. 
تکثرگرایی، باعث می شود مردم آگاه تر 
شوند. ما فقط باید فهم صحیح را در یک 
فضای متکثر به جامعه تزریق کنم؛ مردم 

خود امر درست را انتخاب خواهند کرد.

بی آزار تهرانی:
یکی از شروط 
ورود روحانیت 
به اینستاگرام 
آن است که 
دچار تبّرج 

فضای ویترینی 
اینستاگرام 

نشود. ما بایستی 
هنر این را 

داشته باشیم 
که موج آفرینی 
کنیم؛ نه این که 

در این فضا دچار 
جوزدگی شویم.
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مقدمه
سکوالریسم حوزوی اصطالحی است 
که پس از سخنرانی معروف رهبر معظم 
انقالب در خراسان شمالی در ادبیات 
برخی از حوزویان رایج شد و همچنان 
در حال تولید و بازتولید مفاهیم مرتبط 
با خود می باشد. شاید بتوان جان مایه 
تذکرات رهبری و برخی از دلسوزان این 
عرصه را »عدم کارآمدی و یا عدم کفایت 
حمایت علمی و سیاسی حوزه نسبت به 

مسائل نظام و انقالب« دانست.
در ادامه حیات این کلیدواژه مشکالتی 
ایجاد شده که باعث می شود برخی از 
حوزویان، نسبت دادن آن به حوزه را 
نوعی بهتان تلقی کنند]1[ از سوی 
دیگر، امروز هیچ طلبه، بیت و مرجعی 
نمی پذیرد که عنوان تابوی سکوالر به 

وی برچسب زده شود و به تعبیری دیگر، 
سکوالرترین جریانات فکری حوزه هم 
از اطالق این واژه به خود گریزانند و 
علت آن هم رسوب معنای سکوالر در 
معانی منفی بوده که در مقابله آنها با دین 
و مذهب در ذهن عموم متدینین شکل 

گرفته است.
همچنین طیفی از انقالبیون دغدغه مند 
با این عنوان چالش هایی با برخی دیگر 
از جریانات و حوزویان ایجاد نموده و 
این کلیدواژه به گونه ای غیرمتداول 
و از تریبون های عمومی باعث ایجاد 
دوگانگی در میان حوزویان شده است. 
نکته شایان توجه اینجاست که رهبر 
معظم انقالب در یکی از دیــدارهــا با 
حــوزویــان صراحتًا اشــاره داشته اند 
که اصــرار بر این واژه نداشته باشند و 

بیشتر بر مفهوم آن که همان بی تفاوتی 
حوزویان نسبت به دغدغه های نظام 

اسالمی است، تاکید کنند.
ــه خــبــری از  در چنین شــرایــطــی ک
شکل گیری مفاهیم تصوری و تصدیقیه 
بحثی نیست، بــایــد شــاهــد چالش، 
واگرایی و افزایش سطح تخاصمات 
در میان حوزویان بود. بر این اساس به 
نظر می رسد جستجوی مفاهیم دیگری 
برای شکل گیری این گفتمان در حوزه 

امری ضروری است.

کنش های حوزویان و نسبت 
آن با مسائل نظام اسالمی

نوشتار پیش رو تالش دارد با نگاهی به 
خروجی های علمی حوزه علمیه قم، 
تاملی در نسبت حوزویان در کنش های 

تحلیلی بر خروجی های علمی حوزه و نسبت 
آن بادغدغه های نظام اسالمی

وحید فراهانی
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علمی خود و دغدغه های نظام بیندازد. 
اقدامی که جا داشت و دارد که پیش از 
این توسط نهادهای حوزوی دغدغه مند 
انقالب صــورت گیرد. در واقــع هدف 
اصلی، آسیب شناسی گفتمان های 
هژمون و مسلط بر حوزه علمیه است که 
بر تمامی کنش های علمی حوزویان اعم 
از پایان نامه ها، مقاالت، جشنواره های 
علمی و … اثر داشته و براساس آن 
می توان خطی کلی از فضای حوزه را 

ترسیم کرد.
مبتنی بر این نگرش، سکوالریسم 
-یــا هر واژه ی دیگری که معنای 
بی تفاوتی بدهد- در فرد، مؤسسه و یا 
مرکز خاصی تولید و بازتولید نمی شود، 
بلکه در رفتارهای سیستمی حوزویان 
مشهود بوده و ممکن است فردی در 
راهپیمایی روز قدس و گرمای 40 
درجه و با زبان روزه که یکی از برکات 
انقالب اسالمی است، شرکت کند، 
اما کنش علمی او در فضایی باشد که 

نسبتی با مسائل اصلی کشور ندارد.
بر این اساس 5 کنش علمی حوزویان در 
این نوشتار مورد مداقه قرار گرفته است: 
پایان نامه ها، کتاب سال حوزه، متون 
حوزه، کرسی های درس خارج و نهایتًا 

جشنواره عالمه حلی)طالب جوان(.
تمامی آمارها و بررسی های صورت 
گرفته مبتنی بر اطالعات آشکاری 
اســت کــه در وب سایت های مراکز 
ــه تالش  ــوزوی درج شــده و در ادام ح
می کنیم براساس عناوین این 5 کنش، 
نسبت آنها بــا دغــدغــه هــای نظام و 
حکومت اسالمی را بسنجیم. نوشتار 
حاضر به هیچ وجــه درصــدد داوری 
منفی و مثبت نبوده و صرفا توصیفی از 
شرایط موجود براساس نسبت سنجی 
خروجی های علمی حوزویان با آنچه 

مسائل نظام خوانده می شود، است.

پایان نامه ها
چند سالی است که سنت پایان نامه نویسی 

کــه از ســنــت هــای مــراکــز آکادمیک 
ــوزه منتقل  ــه فــضــای حـ مــی بــاشــد ب
ــرای اخذ  ــت. هــر طلبه ای ب شــده اس
مــدرک سطح 3 )کارشناسی ارشــد( و 
سطح 4 )دکتری( می بایست پس از 
تصویب طــرح اجمالی و تفصیلی در 
کمیسیون های مربوطه، به نگارش 

پایان نامه اقدام کند.
نگاهی کلی به آمــار پایان نامه های 
حوزوی براساس سایت مرکز مدیریت 
حوز های علمیه]2[ نشان می دهد که 
از میان حدود 4754 پایان نامه ثبت شده 
در معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه 
علمیه قم، سهم پایان نامه های فقه و 
اصول بیشترین سهم و به ترتیب فلسفه 
و کــالم، تبلیغ و علوم قرآنی، حقوق 
قضا، علوم حدیث، اخــالق وتربیت، 
تاریخ اسالم و نهایتًا ادبیات عرب در 
رتبه های بعدی قرار دارند که نمودار 
آن به صورت تقریبی به شکل ذیل قابل 

ارائه است:

بــرای فهم نسبت این پایان نامه ها 
و ارتباط با آن با مساله اصلی این 
نوشتار تالش نمودیم تمامی عناوین 
و موضوعات 9 گانه را بر اساس ورود 
به مسائل و مباحث مرتبط با مسائل 
نظام نظیر فقه سیاسی، اقتصاد 

اسالمی و حتی ریز موضوعاتی نظیر 
امر به معروف و نهی از منکر و …. 
مــورد بررسی قــرار دهیم که نهایتا 
خروجی ها بــه شکل نــمــودار قابل 
مشاهده می باشد. از میان 4754 
پایان نامه حوزه تبلیغ ) 121 مورد(، 

به ترتیب فقه و اصول با 52، فلسفه 
و کالم، 39، حقوق و قضاء 23، علوم 
قرآنی 20، تاریخ 2 و اخالق، تربیت و 
علوم حدیث با یک پایان نامه در مراتب 
بعدی قرار دارند که نمودار آن به شرح 

ذیل است:
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دروس خارج
تاکنون آمــارهــای متعددی در مورد 
دروس خــارج حــوزوی به عنوان یکی 
از فعالیت های اصلی حــوزویــان در 
سطح باال ارائه شده است. برخی از این 
پیمایش ها حضوری و برخی مستند 
به درسنامه منتشر شده از سوی مرکز 

مدیریت حوزه می باشند.
در پیمایش انجام شده توسط مؤسسه 
فقاهت و تمدن، در مجموع 240 کرسی 
بررسی گــردیــده که سهم هر یک از 

مباحث به ترتیب به شرح ذیل است:
عبادات، معامالت، طهارت و نجاست، 
نکاح، طالق، ارث، مسائل مستحدثه و 
در نهایت والیت فقیه و امر به معروف و 

نهی از منکر.
آمار دیگری از سوی خبرگزاری ایکنا با 
عنوان »بررسی آماری موضوع جلسات 
درس خارج فقه قم« منتشره شده که در 
آن اشاره شده است:« با انجام بررسی ها 
مشخص شــد از میان 180 کرسی 
درس خارج فقه شهر قم، که اطالعات 
آن ها در سایت منتشر شده است، 130 
کرسی به بحث »عبادات« اختصاص 
دارد. از این میان 22 کرسی در مورد 
نماز، 12 کرسی در مورد طهارت، 11 
ــاره حج، 11 کرسی درباره  کرسی درب
خمس، 1 کرسی به زکات و 1 کرسی به 
روزه اختصاص دارد. 74 کرسی نیز به 

عبادات اختصاص دارد که موضوع آن 
نامشخص است.«]3[ 

سایت اجتهاد نیز در پیمایشی دیگر 
آورده است که:

ــه شده،  ــار دروس ارائ »بــا مقایسه آم
مبحث عبادات بیشترین سهم از کل 
دروس را به خود اختصاص داده است. 
شهر قم با 58 درصد دروس، در صدر 
این لیست قرار دارد. همچنین بخش 
کوچکی از مباحث نیز به عنوان مباحث 
جدید در حوزه های سراسر کشور تدریس 
می شود که امید می رود در آینده، این 
مباحث بخش بیشتری از مباحث 
حوزوی را به خود اختصاص دهند.«]4[ 

متون درسی حوزه
ــای تحلیل جریانات و  یکی از راه هـ
گفتمان ها، تحلیل مکتوبات است که با 
مراجعه به متون، به فهم فضای تاریخی 
و فکری حوزویان در دوره های مختلف 
می انجامد. دروس و کتب رایج در حوزه 
در سه سال ابتدایی عمدتًا متمرکز بر 
ادبیات عرب و تا حدودی مسائل کالمی 
و عقیدتی می باشد. از سال چهارم تا 
ششم حوزه نیز فقه و اصول به عنوان 
زمینه اصلی دروس حوزه بوده که در 
لمعتین و اصول )شهید صدر/ مظفر( 
پیگیری شده و در نهایت از سال هفتم 
تا دهم اصول و فقه به صورت تخصصی 

پیگیری می شود که کمترین ارتباطی 
با مباحث و مسائل روز دارد و بیشتر در 
جهت تقویت قوه اجتهاد اثربخش است.

براساس بررسی های صورت گرفته، 
تنها کتاب مرتبطی که طی این دوره  
ده ساله ارائه می شود، کتاب حکومت 
اســالمــی تالیف مرکز تالیف متون 
حوزوی بوده که ذیل دروس جنبی در 

سال ششم و عمدتا خودخوان است.

کتاب سال حوزه
کتاب سال حوزه از جمله رخدادهای 
پژوهشی در باالترین سطح خود در حوزه 
به شمار می آید. این همایش همه ساله 
و پس از بررسی و ارزیابی بهترین آثار 
حوزیان در موضوعات مختلف برگزار 
شده و در نهایت از آثار برگزیده و شایسته 
تحسین تقدیر مــی شــود. ایــن رخــداد 
به نوعی ویترین حــوزه در حوزه های 

پژوهشی نیز می باشد.
در ادامه به تحلیل دوره های هجدهم و 
نوزدهم کتاب سال حوزه براساس آثار 

منتخب می پردازیم.]5[ 

آثار برگزیده
در بخش آثار برگزیده این دو دوره و از 
میان 16 اثر تنها یک اثر در حوزه های 
مرتبط می باشد که در زمینه فلسفه 
سیاسی نوشته احمدرضا یزدانی مقدم 
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بــوده و بقیه آثــار در حوزه های حدیث 
پژوهی و تصحیح نسخ و … می باشند.

آثار شایسته تقدیر و تحسین
در بخش آثار شایسته تقدیر و تحسین از 
میان 77 اثر منتخب، تنها 6 اثر مرتبط 
با حــوزه هــای اقتصاد اســالمــی، فقه 
سیاسی، دفاع مقدس و تاریخ انقالب 

بودند.

جشنواره عالمه حلی
جشنواره عالمه حلی به ابتکار معاونت 
پژوهش حوزه و ویژه طالب پژوهشگر 
جوان بوده که طی سالهای گذشته مورد 
استقبال قرار گرفته است. این جشنواره 
شامل داوری پایان نامه های سطح 
3 و 4 حوزه، مقاالت و کتابها در طول 
یک سال می باشد که در این نوشتار 
سال های 93 و 96 مورد بررسی قرار 

گرفته است.]6[ 
در سال 96 از مجموع 61 اثر برگزیده 
در سطوح مختلف، تنها یک اثر در حوزه 
مدیریت اسالمی در حکومت اسالمی 
انتخاب و در سال 93 نیز از میان 62 
اثر برگزیده، تنها 5 اثر در حوزه دفاع 
مقدس، تبیین نگرش های رهبری، 
حکومت اسالمی، امنیت در جمهوری 

اسالمی و جنگ نرم انتخاب شده اند.

تحلیل
ــالق  ــه در اخ ــی یــکــی از اصـــول اول
ــم ورزی، تناسب ادعـــای پژهش  ــل ع
با دالیــل آن اســت. نوشتار حاضر نیز 
براساس بررسی اجمالی صورت گرفته 
در حــوزه هــای محدود پنجگانه و با 
توجه به دسترسی های موجود نشان 
می دهد که میزان دغدغه حوزویان 
نسبت به مسائل و چالش های نظام 

اسالمی تفاوت های چشمگیری دارد. 
تفاوت هایی که می توان آن را در این 5 
کنش علمی حوزویان رصد نمود. این 
آمارها به معنای تائید و یا رد مطلق و 
مصداق یابی برای آنچه سکوالریسم 
حوزوی خوانده می شود نبوده و تنها در 

صدد تبیین تفاوت مسائل بین حوزویان 
و مسائل نظام اسالمی می باشد.

ــژه از  طــی ســال هــای گذشته و بــه وی
زمان تصدی گری آیت الله اعرافی بر 
مدیریت حوزه های علمیه، تالش های 
گسترده ای برای دغدغه مندی و تعامل 
بیشتر حوزه و نظام صورت گرفته است. 
تاکید بر اجتهاد تمدن ساز، پاسخگویی 
به نیازمندی های نظام اسالمی از جمله 
مباحثی است که از سوی ایشان و سایر 
متولیان امر پیوسته پیگیری شده که 
ثمراتی نیز داشته است، بر این اساس 
گــزارش نوشتار حاضر جنبه تخریب 
دستاوردها و تالش های متولیان امر 
را نداشته و تنها توصیف شرایط موجود 

می باشد.

پانوشت ها:
ــوزه مستقل و عقالنی،  ]1[ نشست ح
نه سکوالر، نه افراطی، مؤسسه فهیم، 

97/9/24
http://howzeh-qom.ir/  ]2[

page/Subjets
]3[ سایت ایکنا کد خبر 3752420 مورخ 

97/7/11
http://ijtihadnet.ir                                              ]4[
http://www.ketabehowzeh.ir      ]5[
http://www.jhelli.ir                                             ]6[
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در جامعه ی امــروز ما رابطه ی دین و 
دولــت در یک منگنه ای قــرار گرفته 
مبنی براینکه گفته می شود دولــت  یا 
دینی اســت و یا ســکــوالر، و دسته ی 
سومی برای آن در نظر گرفته نمی شود. 
به بیان دیگر، چون سکوالریسم، بد 
است، ما انتخاب دیگری جز حکومت 
دینی نخواهیم داشــت. در واقــع یک 
دوگانه سازی در مورد دولت رخ می دهد 
و که عبارت است از دولت دینی و دولت 

سکوالر. در حالی که به اعتقاد بنده 
اصاًل چنین دوگانه ای در تاریخ دولت ها 

وجود ندارد.
آنچه که دو بار در تاریخ دولت ها رخ 
داده است و از مستثنیات - و نه قواعد 
و اصــول حاکم بر - دولت ها به شمار 
می رود؛ یکی در دوره ی میانه رخ داد و 
دولت پاپی شکل گرفت و یکبار هم در 
جامعه ی ما رخ داده که تحت عنوان 
دولت دینی از آن یاد می کنیم. اما در 

واقع دولت ها معمواًل نه دینی بودند و نه 
سکوالر، و اصواًل چنین تقسیم بندی 

ای وجود نداشته است.
این نوع دسته بندی از سال 1320 و 
همزمان با دوره پهلوی دوم و تحت تأثیر 
شرایطی وارد ایران شد. در اروپا نیز دولت 
پاپی، دولتی در منگنه است، گرچه عمر 
چنین دولتی کمی طوالنی بود و حدود 
4 قرن طول کشید، اما در طول تاریخ 

دولت، استثنایی بیش به شمار نمی رود.

تشیع و دولت؛ نه سݡکوالر، نه رادیݡکال
گزارش نشست علمی  |  مصطفی صالحی

روز شنبه، 15 دی ماه 1397 دویست  و نود و هفتمین نشست از سلسله نشست های موسسه ی فهیم با عنوان »تشیع و دولت؛ نه 
سکوالر، نه رادیکال« با سخنرانی حجت االسالم دکتر داود فیرحی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برگزار شد.

در ادامه گزارشی از این نشست را می خوانید:
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چون مسئله ی رابطه ی دین و دولت، 
حساس است، این وظیفه ی محققین 
- و به خصوص محقیقن مذهب - است 
که مستمر و دائم در مورد این موضوع، 
 در مورد موضوع 

ً
بیاندیشند؛ زیــرا اوال

ثابت نیز ممکن است نظرات مختلفی 
 مفهوم دولت، 

ً
وجود داشته باشد و ثانیا

ناپایدار و سیال است و مفهومی که از 
دولت مثاًل در 30 سال پیش در اذهان 
وجود داشته، امــروزه دچار دگردیسی 
شده است. از همین رو است که عمر 
هر مفهوم از دولت را حدود 30 سال 
ــع، در یک  در نظر گرفته اند و در واق
قرن، سه بار تطور معنایی حول مفهوم 
ــت، به وقــوع می پیوندد و معنای  دول
سابق، به کلی فراموش می شود. برای 
مثال ما در حوالی سال های 1320 از 
دولت های جهانی صحبت می کردیم، 
زیرا مارکسیست ها و مسلمانان - متأثر 
از اخوان المسلمین - از دولت جهانی 
صحبت می کردند، در حالی که امروزه 
هیچ کس حرفی از دولت جهانی به میان 
نــمــی آورد و دولــت هــا، ملی شده اند و 

سطح تحلیل آنها، متفاوت شده است.
بنابراین نــمــی تــوان تعریفی کلی و 
ــه داد. برای  همیشگی از دولــت، ارائ
دولت هم دو نوع تغییر می توان در نظر 
گرفت؛ یکی تغییری که در ادبیات 
اروپایی از آن به عنوان تغییرات دوره ای 
یاد می شود و شامل دوره های کوچک 
بوده و در این معنا، ساختار دولت متحول 
نمی شود و دولت ها در درون خودشان، 
دچـــار تغییرات جــزئــی مــی شــونــد؛ و 
دیگری، تغییری که دولت را دچار تغییر 

ساختاری می کند.
در مورد مفهوم سکوالر، دو برداشت 
وجود دارد، یکی مفهوم رایج در دنیا بوده 
و دیگری مفهومی ایدئولوژیک است. 
مفهوم رایــج، عبارتست از نهادهایی 

از دولــت که نسبت به صالحیت های 
مذهبی متصدیانش، البه شرط است. 
این نوع از نهادها، زیاد بوده اند. بنده در 
زمان پاپ قبلی که در واتیکان بودم، 
بسیار عالقه داشــتــم کــه نهادهای 
مذهبی این کشور را مورد کنکاش قرار 

دهم.
در دنیای امروز، فقط سه دولت مذهبی 
به معنای واقعی وجود دارند که عبارتند 
از ایران، واتیکان و اسرائیل. به یاد دارم 
که در مقابل چارت حکمرانی برخی از 
پست های واتیکان - مانند وزیر دارایی 
- ستاره قرار داده بودند و این، بدین معنا 
بود که این پست ها، سکوالر هستند و 
برای تصدی وزارت دارایی، لزومًا نیاز 
نیست که شخص، کشیش باشد. لذا 
برخی از نهادهای واتیکان، مذهبی بود 
و برخی دیگر سکوالر. در واقع، دولت 
کّلیت واحدی ندارد، به این معنا که یا 
مذهبی باشد و یا سکوالر؛ بلکه برخی از 
نهادهای درون آن، مذهبی اند و برخی 

سکوالر.
در دوره ی مشروطه، برخی از نهادها - 
مانند نهاد قضاوت - دینی بودند و برخی 
از نهادها هم می توانست در اختیار هر 
فردی - اعم از روحانی و غیر روحانی - 
قرار گیرد. در دوره ی جمهوری اسالمی 
نیز چنین است و برخی از نهادها - مانند 
رهبری و ریاست قوه ی قضائیه - فقط 
در اختیار مجتهدین روحانی است، 
گرچه نهادهایی مانند ریاست جمهوری 
- در معنای رایج از سکوالر که در دنیا 
وجود دارد، ولی در ایران کم کاربرد است 
- سکوالرند و روحانیون و غیر روحانیون 

می توانند متصدی آن باشند.
برداشت دوم از مفهوم سکوالریسم -که 
به انتهای آن، ایسم اضافه شده است- 
ایدئولوژیک می باشد که ضمن تأکید به 
جدایی دو نهاد دین و دولت از یکدیگر، 

گاهی حتی نسبت به نمادهای مذهبی 
-همچون حجاب و صلیب- به شرط  ال 
است و با آنها می جنگد. این ایدئولوژی 
در همه جای دنیا وجود ندارد و مدتی 
در فرانسه و ترکیه ی زمان آتاتورک و 
کمی نیز در ایراِن دوران رضاشاه پهلوی 
وجود داشته و حتی حزب کمونیست 
چین نسبت به مذهب کنفوسیوس، 
ضدیت نداشته است. اما این ایده در 
ــران، بر خالف عرف دانش سیاسی  ای
برجسته شده است، که دالیل مختلفی 
دارد از جمله اینکه، رفته رفته دولت ما، 

ایدئولوژیک تر می شود.
افــراط گــرایــی نیز مانند ســکــوالر، دو 
چهره دارد، یکی افراط گرایی مذهبی 
است که در جهان اســالم نمونه های 
متعددی دارد، و آغاز آن به دوره سید 
قطب در اخوان المسلمین بازمی گردد. 
آنها بر این عقیده بودند که اسالم، تنها 
راه حل است و ایده ی آنها تصرف دولت 
به منظور اجرای احکام دینی از سوی 
دولت بود، که به رادیکالیسم اخوانِی 

اولیه، شناخته می شود.
در رادیکالیسم مذهبی، دولت، ناشی 
از حقوق مردم تلقی نمی شود، بلکه 
دولت، امری مستقل از دولت قلمداد 
می شود که مردم مکلف به اطاعت از 
آن هستند نه اینکه مردم، دولت دینی 
را تشکیل داده باشند. در رادیکالیسم 
دینی، تخطی از قوانین دولت، معصیت 
ــردم با  ــی رود و رابــطــه ی م به شمار م
ــت، از بــاب تکالیف و یک طرفه  دول
است. لذا، اینکه دولتی بتواند شریعت 
را اجرایی نماید، لزومًا به معنای دولت 
ــرا در همه ی دنیا،  دینی نیست، زی
دولت ها شریعت را حمایت می کنند، 
مثاًل در 15 کشور از کشورهای اروپایی، 
دیــن رسمی وجــود دارد، ولــی کسی 
نمی گوید این دولت ها، دین هستند. 

در دنیای 
امروز، فقط سه 
دولت مذهبی 

به معنای واقعی 
وجود دارند 
که عبارتند از 

ایران، واتیکان و 
اسرائیل.
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پــس مــراد از افــراط گــرایــی مذهبی 
به معنای مذهبی بودن دولت نیست، 
بلکه به معنای ساخت اقتدارگرایانه ی 
دولــت است که برچسب مذهبی هم 

دارد.
افــراط گــرایــِی نــوع دوم، افراط گرایی 
سکوالر است، با همان استداللی که 
بخشی از جریان های مذهبی معتقدند 
باید دولت را تصرف کنند و از طریق آن 
ــای مذهبی را جــاری نمایند،  ارزش ه
سکوالرهای افراطی نیز بر این باورند 
که باید دولت را تسخیر کنند و اجازه 

ندهند مذهبی ها به آن راه یابند.
در ارتباط با دوره دولت های مدرن، 
دوگانه موجود پیرامون دین و دولت که 
در جهان و از جمله ایران وجود دارد، 
باید گفت، یکی از این الگوها، اندراج 
است که بر دو گونه می باشد؛ یکی از 
گونه های آن می گوید دین باید درون 
دولت قرار گیرد و از آن به دین دولتی و 

یا ملی یاد می شود و مثال آن، می تواند 
ژاپن باشد که مذهب ِشنتو را دارد و در 
ایران قدیم نیز دین زرتشتی در درون 
دولت هخامنشی قرار داشت و دولت، 
این مذهب را احاطه کرده بود. گونه ی 
دیگر انــدراج، عبارت است از اندراج 
دولت در دین که از آن به دولت های 
دینی یاد می شود، مثل دولت در داخل 
مذهب مسیحیت، که می توانیم نام 
آنرا پاپیزم بگذاریم. مثال دیگر گرایش 
متأسفانه غالبی است که در دوره ی 
جمهوری اسالمی وجود دارد و سعی 
در شکستن استقالل دولــت و حل 
کردن آن در تشیع دارد و فکر می کند 
اگــر ایــن کــار را بکند، به نفع شیعه 
است، در حالی که اصاًل چنین نیست 
و موجب برهم خوردن تعادل جامعه 

می شود.
الگوی بعدی، الگوی تفکیک است. 
ایــن الگو نیز بر دو گونه اســت، یکی 

اینکه بگوییم الگوی تفکیک، الگوی 
تضاد است، و مثال آن، ترکیه ی زمان 
آتــاتــورک می باشد که در آن، دولت 
سعی داشت دین را بشکند. مثال دیگر، 
نظریه ی تحریم دولت در تشیع است که 
می توان نمونه ی آنرا در نظریات شیخ 
مرتضی انصاری در مکاسب شاهد بود 
که در آن، دین سعی داشــت دولــت را 
بشکند؛ هم چنان که این نظریه، دولت 
ناصرشاه قاجار را از بین برد و از درون 
آن، مشروطه بیرون آمد. گونه ی دیگر 
آن نیز مبتنی بر تعادل و تعامل است و در 
آن، فرض بر این است که دین و دولت، 

یکدیگر را نفی نمی کنند.
در هر دو قانون اساسی که در ایران 
تجربه کــرده ایــم، رهبران هر دو، به 
سمت تعادل بوده  و به دنبال حل کردن 
دولت در دین و یا بالعکس نبوده اند، 
بلکه بر این باور بودند که دولت و دین، 
مستقل از یکدیگر هستند و باید به تنظیم 
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روابط میان این دو نهاد اندیشید، مثاًل 
مراقب بود که قوانین، خالف آموزه های 
دین نباشد، چرا که بر این باور بودند 
وظیفه ی دین، قانون گذاری 

ً
که اوال

 در بلند مدت، هیچ دولتی 
ً
نیست  و ثانیا

نمی تواند مردمانش را راضی نگه دارد و 
اگر سرنوشت دین، با دولت گره بخورد، 

دین متضرر خواهد شد.
در گونه ی دوم از الگوی تفکیک -یعنی 
تعادل و تعامل- نهادهایی تأسیس 
می شود که اجازه نمی دهد هیچ  یک از 
دین و دولت، بر یکدیگر استیال پیدا کنند 
و مرحوم مــدرس هم گفت که اساسًا 
مشروطه به دنبال شرعی سازی قوانین 
نبود، بلکه مترصد این بود که از ساخت 
و تصویب قوانین معارض با شریعت، 

جلوگیری نماید.
در دوره ی جمهوری اســالمــی نیز 
نــهــادهــای تــعــادل دهــنــده، بــه چشم 
می خورد، مثاًل می توان به اصل 56 
قانون اساسی اشاره کرد که در آن، همه 
چیز به مردم سپرده شده است، ولی از 
سوی دیگر، در همین قانون اساسی 
می بینیم که وظایف خطیری برای نهاد 

رهبری بیان می شود.
الگوی مشروطه یک وجه مثبت داشت 
و یک وجه منفی. مسئله ی اصلی دوران 
مشروطه مذهبی بودن و یا نبودن دولت 
نیست، زیرا اساسًا در آن دوران چنین 
مبحثی مطرح نبود و از سال 1320 
و متأثر از فضای چپ، مارکسیستی 
و حزب تــوده و تقی ارانــی بود که این 

مباحث پیش آمد.
در دوره ی جمهوری اسالمی بود 
که مسئله روی دولت دینی و دولت 
ماتریالیستی و مادی رفت و اینکه دولت 
استبدادی باشد یا مشروطه، در سایه 
قرار گرفت و توجه چندانی به آن نشد. 
لذا، قانون اساسی به دنبال این رفت که 
وجه دینی شدن قانون را غلیظ نماید 
و از معمای اصلی دوره ی مشروطه 

که پیش گیری از استبداد بود، غفلت 
کــرد. بنابراین باید گفت، دوگانه ی 
دینی بودن و یا نبودن دولت، در زمان 
ما رخ داد و اساسًا در دوره ی مشروطه، 
صحبتی جدی از آن نمی شد و نهایتًا 
به مسائلی از این دست که آیا آزادی 
و قانون اساسی مشروع است یا خیر 

پرداخته می شد.
مسئله ی قرن ما در دوران مشروطه، 
استبداد و مشروطیت بود. اما در دوران 
پس از مشروطه و متأثر از فضای رواج 
مارکسیسم - لنینیسم در ایران و نیز 
متأثر از مجله ی مهم »دنیا« که توسط 
تقی ارانی منتشر می شد، منازعه بر سر 
دوگانه ی دولت مشروطه و استبدادی، 
به سمت منازعه ی دولت دینی و دولت 
ماتریالیستی تغییر جهت داد. در اینجا 
بود که از مسئله ی استبداد و آزادی، 
غفلت شد و از آنجایی که سابقه ی 
دموکراسی در ایــران کم و شکننده 
بود، استبداد دینی بازگشت و تعبیر 
دینی هم پیدا کرد. لذا نظریه  هایی پیدا 
می شود که دموکراسی را شر دینی - و 
نه عرفی - می دانند و به این سمت 
می روند که دولت را تکلیف گرا کنند 
و رگه هایی از دموکراسی که از دوران 
مشروطه و در قانون اساسی به جا مانده 
بود را به شدت به حاشیه می رانند و 
وضعیت به گونه ای می شود که دیگر، 
مسئله ی ایران، استبداد و دموکراسی 
نیست و فقط مسئله بر سر دینی بودن 
و یا نبودن دولت است و سکوالریسم 
به جدایی دین از دولت تعبیر می شود 
و در مقابل آن، دینی کردن دولت پدید 

می آید.
در واقع تغییری در ذهنیت پیدا می شود 
که عبارتست از »عبور از مسئله ی 
استبداد و دموکراسی به سمت توهم 
ــودن دولـــت«. در  دیــن و ضد دینی ب
حالی که اساسًا این مسئله در جامعه ی 
ما وجود ندارد و از جمعیت حال حاضر 

ایران هیچ کس را نمی توانید پیدا کنید 
که به صورت فعال، ضد دین باشد. 
ــذا منازعه ی مــوجــود، منازعه ای  ل
ــدون نتایج روشــن.  اســت موهوم و ب
این منازعه، فقط می تواند این معما 
را درست کند که دولــِت یک جامعه، 
دینی است و از آنجایی هم که خصلت 
تمام دولت ها فشل بدون است، این 
ناکارآمدی دولــت، به مذهِب مستقر 
ــز مــی شــود و در نتیجه وقتی  ســر ری
جــوان وارد جامعه می شود و شغلی 
پیدا نمی کند، بی نماز مــی شــود، در 
حالی که در نظریه های قبلی جوان 
اگر کار پیدا نمی کرد، به مذهب و دین 
توسل می جست و خودش را با آن، آرام 

می کرد.
در مشروطه چون مسئله استبداد و 
دموکراسی اســت، مرجع گفت وگو، 
ــردم بــود و وقتی هم حرف  حقوق م
از غصب زده مــی شــد، نمی گفتند 
وظیفه ی ما درمان کردن غصب مقام 
امام است. در زمان مشروطه می گفتند 
که تا امام زمان)عج( نیامده، مقامش 
نیز قابل استیفا نیست، اما وظیفه ی 
شرعی ما جلوگیری از غصب حقوق 
مــردم اســت؛ به این ترتیب وظیفه ی 
شرعی حوزه های علمیه روی حقوق 
ــردم متمرکز شــد؛ امــا در دوره ی  م
جمهوری اسالمی می بینیم که بحث، 
بر مسئله ی رهبری و مفهوم امامت 
تغییر جهت داده و مسئله ی غصب 
هم، غصب مقام امام است و نه غصب 

حقوق مردم.
نکته مهم این است که بخش مهمی از 
قانون اساسی، به حقوق مردم پرداخته 
و باید به این ســوال پاسخ داد که این 
حقوق، کجا هستند. نباید اجازه دهیم 
سرخوردگی حاصل از انقالب، در میان 
مردم ایجاد شود، اینکه در حال حاضر 
شاهد تقابل دین و آزادی هستیم، بسیار 

خطرناک است.

 دینی بودن و 
یا نبودن دولت، 
در زمان ما رخ 
داد و اساسًا در 

دوره ی مشروطه، 
صحبتی جدی 
از آن نمی شد. 
مسئله ی ایران، 

استبداد و 
دموکراسی 
نیست و فقط 
مسئله بر سر 

دینی بودن و یا 
نبودن دولت 

است.
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دݡکتر شریعتمداری
مفهوم بصیرت که در ادبیات سیاسی 
ما به کار می رود، ریشه در تعالیم قرآنی 
و روایی داشته و معنایی دقیق تر از َبَصر 
و سایر منابع کسب علم و آگاهی برای 
آن متصور است و مرحله ی باالتری از 

کسب آگاهی محسوب می شود. تعابیر 
و مفاهیم مختلفی بــرای بیان کسِب 
باالتِر آگاهی وجود دارد که از آن جمله 
می توان به تعابیری هم چون فواد اشاره 
کرد که در قرآن نیز مورد استفاده قرار 

گرفته است.
ــی  ــات ــش ــای ــرم هــم چــنــیــن در ف

ــات ال  ــدرای ــال همچون»علیکم ب
بالروایات« عنوان درایت را آورده اند. 
یکی از این تعابیر و مفاهیم، مفهوم 
بصیرت است و قدیمی ترین منبعی 
که از آن یاد کــرده، حــارث محاسبی 
ــوم، یــکــی از  ــه در قـــرن سـ اســـت ک
کارکردهای عقل را بصیرت عنوان 

بصیرت افزایی سیاسی و اجتماعی؛ 
راهبردها و راهݡکارها

گزارش نشست علمی 

روز چهارشنبه 19 دی ماه 1397، به مناسبت دهه ی بصیرت، نشستی با عنوان »بصیرت افزایی سیاسی و اجتماعی؛ راهبردها 
و راهکارها« و با سخنرانی حجت االسالم حمیدرضا شریعتمداری و حجت االسالم احمد رهدار در سالن شهید بهشتی دانشگاه 

باقرالعلوم قم برگزار گردید.
در ادامه گزارشی از این نشست را می خوانید:
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می کند. در مجموع می توان گفت 
بصیرت، درکی است عمیق تر نسبت 
به دریافت های معمولی که ما از راه 
حواس به دست می آوریم. آنچه که از 
طریق حواس  به دست می آید را تعبیر 
به علم کرده اند، در گام بعد نوبت به 
عقل می رسد، الزمه ی عاقل بودن، 
عالم بودن است و تعابیری همچون 
َتَلُه َجْهُلُه«، نشان گر 

َ
ْد ق

َ
»ُرَبّ َعاِلٍم ق

این می باشد که جهل، در مقابل عقل 
قــرار می گیرد و انسان می تواند هم 
عالم و هم جاهل باشد. در مجموع باید 
گفت بصیرت، درایت و عقل، حاکی 
از فهم های عمیق تری است که در 
گــروی ژرف نــگــری، غایت اندیشی، 
نگاه به گذشته و آینده ی موضوعات، 
عمل نکردن براساس حب و بغض ها 

و تعصبات و عبور از ظاهرنگری است.
بصیرت، همچون مفهوم عقل و درایت، 
در منابع دینی ما، دارای یک قید است 
که در ادبیات به آن - و یا مفاهیمی 
همچون درایت عقل که هم تراز با آن 
هستند - افــزوده شده و آن قید، »عن 

الله« است؛ یعنی تعبیر عقل، به همراه 
این قید، در روایات ما، مکرر به کار رفته 

است.
همان طور که ما امـــروزه در کاربرد 
بصیرت، عالوه بر به کار گرفتن عقل، 
دیانت و والیت را نیز در نظر می گیریم، 
با کاربرد اصیل این تعبیر کاماًل انطباق 
دارد. بنابراین، وقتی صحبت از تعقل 
می کنیم دو عنصر را با هم در نظر 
می گیریم، یکی اینکه این تعقل ما نسبت 
روشنی با خدا و دین و وحی داشته باشد 
و دیگر، واقعًا تعقل باشد؛ یعنی نتوانیم 
جای واژه ی تعقل و یا بصیرت، واژه ی 
دیگری هم چون تعبد را قرار دهیم. لذا، 
واژه ی بصیرت، والیت مداری و عقل 
را می توان به دین داری و والیت مداری 
عاقالنه تعبیر کرد. این به معنای تعبد 
نیست و البته گاهی هم خود عقل، ما 
را به تعبد دعوت می کند، ولی این بدین 
معناست که ما فهم داریــم و نقطه ی 
عزیمت و مقصد ما عقل است، اما عقلی 
ــرورده ی پیامبران، وحی،  که دست پ

تقوا، تهذیب و اخالق می باشد.

دݡکتر رهدار

این مکان، یعنی دانشگاه باقرالعلوم 
قم، دانشگاه طالب بوده و حدود یک 
دهــه اســت که از فتنه ی 88 گذشته 
می گذرد، ولی هنوز دانشگاه نتوانسته 
است جلسه ای به نام فتنه و درس هایی 
که طلبه و حوزه از آن می تواند بگیرد، 
برگزار نماید و نتیجه این شده که در 
کالس هایمان، باید قبل از هر چیزی 
وجود فتنه را ثابت کنیم. واقعیت این 
است که در حال پاک کــردن صورت 
مسئله هستیم. وقتی که به نظر خودمان 
ــت و نظام  الزم مــی شــود، دم از والی
ــت و نظام را هم  می زنیم و نــان والی
می خوریم، اما دقت نمی کنیم که در ده 
سال گذشته، رهبر انقالب، از سال 88، 
همیشه با عنوان فتنه نام برده است. 
سوال من این است که چند نفر از اساتید 
ما در حــوزه ی علمیه، این دانشگاه و 
بیرون از آن، حاضرند از عنوان فتنه 

استفاده کنند؟
ما به خوبی بلد هستیم نــان والیــت و 
نظام را بخوریم و در درون نظام، استاد 
و آقا بشویم، اما در بزنگاه، ادبیات ما با 
ادبیات رهبری متفاوت می شود و به 
بهانه ی اینکه می خواهیم بحث علمی 
داشته باشیم، از این حرف ها نمی زنیم 
که جلسه، سیاسی نشود. ســوال این 
است که مگر سیاست، علم نیست؟ 
این دانشگاه، مدعی است که اولین 
دانشگاهی می باشد که رشته ی علوم 
سیاسی را وارد قم کرده، ولی باید پرسید 
در این ده سال گذشته، چند جلسه در این 
دانشگاه، با عنوان فتنه برگزار و به اصل 

ماجرا پرداخته شده است.
اصــل ماجرا و مسئله ی فتنه و سال 
88، بحث تقلب و پیروز شدن فرد و 
ــراد و جناح های دیگر  جناحی بر اف
نبود، بلکه مسئله ی اصلی آن، برخورد 
فلسفه ی سیاسی نظام اســالمــی با 
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دکتر رهدار:
اصل ماجرا و 
مسئله ی فتنه 
۸۸، بحث 

تقلب و پیروز 
شدن فرد و 

جناحی بر افراد 
و جناح های 

دیگر نبود، بلکه 
مسئله ی اصلی 
آن، برخورد 

فلسفه ی سیاسی 
نظام اسالمی با 

فلسفه ی سیاسی 
غرب بود.

ــرب بـــود. این  فلسفه ی سیاسی غ
درگیری در مقیاس تمدنی و فلسفه ی 
تاریخ و فلسفه ی انسان بــود. مشکل 
این است که اگر ما بخواهیم در اینجا 
به این موارد بپردازیم، متهم به ارائه ی 
مطالب سیاسی و غیر علمی می شویم. 
سوال این است که دانشگاه باقرالعلوم 
یا سایر مراکز علمی و دانشگاه های قم 
آیا جرأت داشته اند تریبونی در سطح 
اساتیِد صاحب موضع در ســال 88 
برگزار نمایند. این از مظلومیت های 
انقالب است که در درون و خــارج از 
حوزه، کسانی که هیچ گاه پای انقالب 
و نظام نبوده اند، قانون ها را می نویسند، 
ساختارها را تعریف می کنند، هژمونی 
می سازند و قبل از حرف زدِن ما، به ما 
برچسب افراطی گری و بی سوادی 

می زنند.
نکته ی دوم این است که اواخر دهه ی 
شصت، مقام معظم رهــبــری بحث 
تهاجم فرهنگی را مطرح کردند. پس 
از یک دهه، ایشان دوباره به این مسئله 
اشــاره و تاکید می کنند. اینکه آقایان 

کتاب و مقاله در مورد تعریف لغوی و 
اصطالحی تهاجم نوشته اند، منظور 
رهبری این تعریف ها که نبود. منظور 
ایشان این بود که سبک زندگی غربی 
در زندگی ما نفوذ پیدا کرده و الزم است 
ما چاره ای برای آن بیندیشیم. اینکه 
ما یک دهه را به نام دهــه ی بصیرت 
نام نهاده ایم، به این معنا نیست که در 
آن دهــه، معنای لغوی و اصطالحی 
بصیرت را کشف کنیم و مترادف آن را 
ــات، استخراج نماییم.  از آیــات و روای
این گونه حرف ها، مشکلی را از ما حل 
نمی کند. ما در دهه ی بصیرت، باید از 
برنامه و چشم انداز خود برای حرکت 
برای آینده صحبت کنیم. حرف های 
من، نقد به آقای شریع مداری نیست، 
ــن نقدها را نسبت به  بلکه بنده ای
مــســئــوالن جلسه و دانــشــگــاه وارد 
می کنم. این تنها برنامه ای است که 
این دانشگاه در دهه ی بصیرت برگزار 
کرده و آن هم با عنوانی که خواسته اند 
صرفُا بحثی علمی را ترتیب و شکل 

داده باشند.

به نظرم چند ساحت وجــود دارد که 
می توان در بستر آنها به درس آموزی و 
بصیرت و عبرت گرفتن پرداخت. اولین 
بستر »دین« یعنی آیات و روایات است. 
در این بستر درس آمــوزی به دو شکل 
محقق می شود؛ یکی صراحت متنِی آیه 
و یا روایت، به ما می گوید که چه رویه ای 
را در مواجهه با یک فتنه اتخاذ کنیم و 
دیگری اینکه معصوم در مواجهه با یک 
رخ داد تاریخی با رفتارش، به ما نشان 
می دهد که چگونه به بصیرت دست 
یابیم. در مــورد متونی که به بصیرت 
اشــاره می کنند می توان به فرمایش 
پیامبر اشاره کرد که اندیشیدن، آگاهی 
به ماهیت زمانه و دانش آموختن، 
ــاره  بــه عــنــوان عــوامــل بــصــیــرت زا اش
داشــت؛ هم چنین می توان در همین 
راستا به فرمایش حضرت امیر که مردم 
کوفه را غیر قابل اتکا در بزنگاه معرفی 

کرد، اشاره نمود.
بستر دوم »تــاریــخ« و مطالعه ی آن 
است که البته به تعبیر دکتر داوری 
اردکانی، ما ایرانی ها در آن، ضعیف 
ــم. در همین انقالب  ــرده ای عمل ک
اسالمی، امام خمینی)ره( از بستر تاریخ 
معاصر، درس هایی برای تحقق و تداوم 
انقالب آموخت و لذا در همین راستا 
ــوزی از نهضت مشروطه  و با درس آم
تالش کردند که با سایر علما اختالف 
عمده ای نداشته و یا به سفارت خانه ها 
و روشنفکرانی که دل در گروی غرب 

دارند، اعتماد نداشته باشند.
از همین تــاریــخ مــی آمــوزیــم کــه هر 
جریانی که از روحانیت فاصله گرفته، 
به بیراهه رفته است، هر گاه از دو رهبر 
این انقالب فاصله گرفته ایم، ضربه 
خورده ایم، چرا که امام خمینی و رهبر 
انــقــالب، شاخص های ایــن انقالب 
هستند و الزم است ما خودمان را با 
ایــن دو منشور تطبیق دهیم و توجه 
داشته باشیم که متابعت از آنها، حجیت 
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دکتر رهدار:
دانشگاه 

باقرالعلوم، 
مدعی است 

اولین دانشگاهی 
می باشد که 
رشته ی علوم 

سیاسی را وارد 
قم کرده، ولی 
باید پرسید در 
این ده سال 

پس از فتنه۸۸، 
چند جلسه در 
این دانشگاه، 
با عنوان فتنه 

برگزار و به اصل 
ماجرا پرداخته 

شده است.

در عمل را - حتی اگــر ولــی و رهبر، 
ناخواسته دچــار خطا شود - بــرای ما 
تمام می کند و خــودش نیز به عنوان 
یک مجتهد، معذور و دارای اجر است. 
درس تاریخی دیگری هم که از انقالب 
می توانیم بگیریم این است که آمریکا، 
و غــرب و اسرائیل مطلقا دوســت ما 
ــود، ولــو اگــر لباس دوست  نخواهد ب

بپوشند.

دݡکتر شریعتمداری
برای اینکه درک مشترکی از موضوع 
ــدار داشته باشیم،  جلسه با آقــای ره
به نظرم الزم بــود متصدیان جلسه، 
ــرگــزار  پیش نشست کــوتــاهــی را ب
می کردند. ضمن اینکه بحث سیاسی 
منافاتی با مباحث سیاسی ندارد و البته 
این را هم مد نظر داشته باشیم که ما 
کنش گران سیاسی، به معنای خاص آن 
نیستیم و همچنین فضای کلی کشور، 
فضای طرح چنین مسائلی نیست، ولی 
این را از ایشان می پذیرم که باید مسائل 
را طوری طرح کنیم که به اصل بحث، 

نزدیک تر شویم.
واژه ی فتنه، در منابع دینِی ما دو کاربرد 
دارد؛ گاهی فتنه به معنای مجموعه ای 
از درگیری ها و آشوب ها است که همه 
چیز در آن، نمایان بوده و گاهی هم این 
واژه در مواردی به کار رفته که انسان در 
آنها، مفتون می شود؛ یعنی انسان چیز 
یا کسی را حق می پندارد که در واقع 
حق نیست. در این صورت، با مراجعه ی 
به منابع دینی، این برداشت را خواهیم 
داشت که می توان دو گونه مواجهه با 
فتنه داشت، یک. به گونه ای رفتار کنیم 
که گــروه و شخصی نتواند هیچ گونه 
بهره برداری ای از ما داشته باشد. دو. 
منفعل نباشیم و در صحنه حضور پیدا 

کنیم.
بــنــده هــم قــبــول دارم کــه آنــچــه در 
انتخابات سال 88 رخ داد، فتنه - در 

هر دو معنای آشوب و التباس حق و 
باطل - بود و در چنین شرایطی آنچه 
که به کمک افراد می آید، بصیرت است 
که بنده هم معنایی از آن را ارائه کردم 
و الزم است افراد با فهم عمیق تری، 
مسائل را مورد کنکاش قرار دهند و 
مرکزیت ایــن فهم نیز دیــن، والیــت، 
مرجعیت و رهبری باشد. آنچه در 
سال 88 رخ داد، در کنار تلخی های 
فــراوانــش، دستاوردها و درس هــای 

مهمی نیز برایمان داشت.

ســوال: به نظر شما اگــر هدف 
فتنه ی ۸۸ را براندازی نظام در 
نظر بگیریم، جایگزین متصدیان 
آن برای جمهوری اسالمی، چه 

بوده است؟

دݡکتر شریعتمداری
یکی از مهم ترین درس های فتنه ی 88 
این بود که در طرح دعواهای درونی و 
داخلی خود، باید بسیار دقیق تر رفتار 
کنیم و به این توجه داشته باشیم که 
کشاندن مردم به خیابان این خطر را 
در پی دارد که بازی گردانان دیگری، 
ماجرا را به دست گیرند. لــذا هدف 
کسانی که اعتراضات بعد از انتخابات 
ــروع کــردنــد، کنار زدن رقیب  را ش
سیاسی و برنده شدن در انتخابات بود 
و دنبال معارضه با رهبری و نظام و یا 
زمینه سازی برای دخالت بیگانگان 
نبودند، اما در عمل فضا به گونه ای 
پیش رفت که براندازی نظام و معارضه 
با اصل و شخص والیت فقیه و حتی 
مخدوش کردن تمامیت ایــران پیش 
آمد. اینها هدف معترضین عادی و یا 
کسانی که در آغاز کار، اعتراضات را 
سردمداری می کرند نبود. لذا، الزم 
است که این درس را بیاموزیم و دقت 
داشته باشیم معارضه ی با قوا و دامن 
زدن به دعــواهــای شدید جناحی و 

سیاسی موجب تبدیل شدن به معارضه 
با کل نظام گردد.

دݡکتر رهدار
اگر رهبر انقالب از تعبیر فتنه برای 
وقایع سال 88 به کار نمی برد، بنده نیز 
از این تعبیر استفاده نمی کردم. فتنه 
مربوط به وقایعی است که امر برای ما 
مشتبه می شود. در سال 88 یک طرف 
ماجرا رهبری قرار داشت و در طرف 
مقابل، رسانه های معرض غربی قرار 
گرفته بودند. ماهیت فتنه، نیازمند یک 
بستر تاریخی و نیز بهانه ای هم چون 
ــت که  انــتــخــابــات اســـت. واضـــح اس
رهبری از مردم معترضی که امر برای 
آنها مشتبه شده بود، گالیه نداشتند. 
استفاده از واژه ی فتنه نیز نشان گر 
بزرگواری رهبری است و سطح ماجرا، 

نه فتنه، که خیانت آشکار بود.
ســردمــداران این وقایع که خودشان 
هم در دوره هــای مختلفی مسئولیت 
انتخابات را به عهده داشتند، دچار 
ــرف از  خیانت آشــکــار گــردیــدنــد و ح
تقلب های آن چنانی زدند و گالیه های 
رهبری نیز خطاب به آنها بود. ماجرای 
دیگر، نسبت حوزه ی ما با این مسائل 
بود و این، همان درسی است که ما باید 
آن را مورد تدقیق قرار دهیم و به این 
بیندیشیم که چرا حوزه ای که از دل آن، 
انقالب برآمده بود، نتوانست آن چنان 
که باید در سال 88 همپای رهبری 
به سطح تحلیل برسند. ایــن گالیه 
مستقیمًا خطاب به آن دسته از اساتید 
حوزه است که پای درس آنها مفهوم 
والیــت و ولی فقیه را آموخته بودیم. 
لذا الزم است به حوزه، مرجعیت، قم 
و عملکرد خودمان نمره دهیم. حوزه 
حتی نتوانست مرجعی را که در دل 
فتنه از دنیا رفته بود را به سالمت تشییع 
نماید. قم الزم است از فقدان تحلیل 

و بصیرت تاریخِی خود، ناراحت باشد.
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شما چــه مــقــدار بــا فلسفه 
اسالمی آشنا بوده و کدام بخش ها 
را بیشتر دنبال کرده اید؟ در واقع 

بیشتر پیگیر فلسفه صدرایی 
هستید یا فلسفه اشراق یا فلسفه 

سینوی را دنبال می کنید؟

وقتی که تازه به ایران آمده بودم 
در انجمن حکمت و فلسفه تهران 
مشغول شدم. نزدیک به 28 سال پیش 

پروفسور لگنهاوزن:

 باید با بازخوانی میراث فلسفی ݡگذشته 
مسایل امروز را حل کرد، فلسفه اسالمی مملو از 

نݡکته های انسان سازی است
گری کارل )محمد( لگنهاوزن، استاد فلسفه و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم، متولد 3 می 1953 

میالدی در شهر نیویورک است که از 28 سال پیش در ایران سکونت دارد. او بخشهایی از فلسفه اسالمی را با غالمرضا اعوانی و آیت الله 
مصباح یزدی گفتگو و فراگرفته است. از دیدگاه وی، فلسفه اسالمی میراث علمی مسلمانان بوده و در زندگی امروز انسانها نیز می تواند 

نقش آفرین باشد.
در موسسه علمی-پژوهشی امام خمینی قم پیرامون عالیق علمی و فسلفی او به گفتگو نشستیم.
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بود و اولین کاری که در آن زمان انجام 
دادم سه رساله فلسفی سهروردی به 
زبان فارسی و عربی را در معیت پرفسور 
اعوانی مطالعه کردم. آشنایی من با این 
دو زبان بسیار ضعیف بود، ولی آقای 
دکتر اعوانی آنقدر با من خوب بودند که 
جمله جمله این متن را با ایشان خواندم. 
هر جایی را که نمی توانستم بخوانم، 
برای من می خواندند و اشکاالت مرا 

تصحیح می کردند.
من در انجمن اتاقی داشتم و در واقع 
آنجا زندگی مــی کــردم. هر وقــت بین 
ــرای ایشان فرصتی پیش  جلسات ب
می آمد خدمت ایشان می رسیدم و متن 
را با هم می خواندیم. این اولین آشنایی 
من با فلسفه اسالمی در ایران بود. البته 
پیش از آمدن به ایران هم کمی فلسفه 
اسالمی خوانده بودم، ولی آشنایی به 
زبان خود سهروردی برای من جالب 
بود. به نظر من انتخاب این رساله ها 
توسط دکتر اعوانی بسیار مناسب بود. 
چون هم بار فلسفی داشت و مرتبط به 
سنت ارسطویی و سینوی بــوده و هم 
دارای مطالبی بود که برای من تازگی 

داشت.

آثار عرفانی سهروردی را 
هم خوانده اید؟

آن موقع نه، ولی بعدها و بویژه 
زمانی که به انگلیسی ترجمه شدند 

برخی از آثار ایشان را خواندم.

ــار ابــن ســیــنــا بــرایــتــان  آثـ
جذابیت داشت؟

به ابن  سینا هم عالقه داشتم، 
بویژه وقتی که با کاتولیک ها گفتگو 
می کردم متوجه شدم که برخی از آنها 
که با الهیات سنتی کاتولیک آشنایی 
داشتند، از ابن سینا حــرف می زدند. 
فیلسوفان رسمی دیــن کاتولیک از 
ابن سینا استفاده زیادی کرده اند و موارد 

مشترکی میان آنها وجود دارد، اما وقتی 
به ایران آمدم و متوجه شدم که آیت الله 
مصباح یزدی عالقه خاصی به ابن سینا 
دارنـــد، در من هم انگیزه آشنایی با 
ابن سینا به وجود آمد و بیشتر روی این 

شخصیت متمرکز شدم.
نکته مهم اینکه کتاب های خوبی از 
ابن سینا ترجمه شــده که مهمترین 
آنها الهیات شفا است. در چاپ کتاب، 
عربی و انگلیسی در کنار هم قرار داده 
شده که این برای من بسیار جالب بود 
ومیتوانستم تا انــدازه ای عربی را که 
خیلی سررشته ای در آن نداشتم، در 
کنار انگلیسی بخوانم. بعد ها چند مقاله 

درباره فلسفه ابن سینا نوشتم.

با آثار مالصدرا چگونه آشنا 
شدید؟

ــه اهــمــیــت فلسفه  ــوجــه ب ــا ت ب
مالصدرا سعی کردم آشنایی بیشتری 
با او پیدا کنم. درباره مالصدرا و بخشی 
که درباره معرفت نفس صحبت می کند 
جلسات خصوصی زیــادی با آیت الله 
مصباح یزدی داشته ام و با توضیحات 
ایشان مطالب برای من بسیار جالب تر 
می شد. چندین بــار بــرای سخنرانی 
درباره فلسفه اسالمی به اروپا دعوت 
ــاره فلسفه مالصدرا  شــدم. آنجا درب
صحبت کــردم. ولی باید اشــاره کنم 
که رشته اصلی من فلسفه غرب بود و 
پایان نامه ام درباره متافیزیک با گرایش 
تحلیلی و با توجه به مسائل فلسفی 
مربوط به منطق جدید اســت. وقتی 
به ایران آمدم هدفم یادگیری فلسفه 
اسالمی و آموزش آن در دانشگاه های 
آمریکا بود، ولی بعد از تالش چند ساله 
متوجه شدم که برای یادگیری فلسفه 
اســالمــی وقــت بیشتری نیاز دارم؛ 
پس تصمیم گرفتم همین جا بمانم و 
فلسفه غرب تدریس کنم، چون آن را 

می شناسم.

شما فلسفه غــرب را با 
رویکرد تحلیلی کار کرده اید یا 

قاره ای؟
از جوانی عالقه زیادی به فلسفه 
ــاره ای داشــتــم. در یـــازده سالگی،  قـ
کتابی راجع به فلسفه خواندم که بسیار 
برایم جالب بود و همان زمان تصمیم 
گرفتم فلسفه بخوانم. بعد ها در دوران 
دبیرستان به سارتر، هگل و فلسفه 
اگزیستانس عالقه پیدا کــردم. تقریبا 
تمام آثار کامو را خواندم. از سارتر رمان و 

نمایشنامه هم می خواندم.

دیدگاه های انسانی آن ها 
برای شما جالب بود؟

نکته جالب برای من این بود که 
فلسفه فقط یک سلسله نظریه پردازی 
نیست، با فلسفه می توانیم در زندگی 
خود راهی پیدا کنیم یا راهی بسازیم. 
به ویژه بحث هگل درباره دینداری برای 

من بسیار جالب بود.
وقتی دانشگاه رفتم، در ســال سوم 
دانشگاه استادی داشتم که مدتی در 
آکسفورد فلسفه خوانده و گرایش ایشان 
تحلیلی بود، همان موقع من هم به این 
رویکرد عالقه پیدا کردم. گویی برای 
من مثل نسیمی تازه بود. آنقدر در فلسفه 
ــاره ای به مفاهیم مبهمی همچون  ق
مفهوم زندگی و یا پوچ گرایی مشغول 
بودم که وقتی به فلسفه تحلیلی روی 
آوردم، فلسفه را دقیق تر دریافتم و طبعا 
عالقه مند به یادگیری آن گردیدم. وقتی 
شاگرد پروفسور استرن شدم، گرایشم 
تغییر کرد و فلسفه تحلیلی خواندم و فوق 
لیسانس و دکترایم را در همان گرایش 

دنبال کردم.
فلسفه تحلیلی بیشتر شیوه ای برای کار 
است؛ تاکید بر دقت و استفاده کردن 
از منطق جدید دارد و تاکید به زبان 
مهمترین چیز آن اســت. به نظر من 
سنگ بنای فلسفه به طور کلی نقد است 

وقتی از 
دانشجویان 
می خواهم 

پایان نامه شان 
درباره ابن سینا 

و آثارش 
باشد، متوجه 
می شوم که 

برای آنها خسته 
کننده است و 
نمی پذیرند، 
به نظر آنها 
موضوعات 

امروزی  بهتر 
هستند.
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و کار فیلسوف پیدا کــردن اشتباهات 
دیگران است. پیدا کردن اشتباهات و 
نقد دیگران راحت تر از این است که ما 
از اول چیزی بسازیم که نقصی در آن 

نباشد.

به نظر شما فلسفه اسالمی 
در مواجهه با جهان جدید چه 

ایده هایی برای زندگی دارد؟ 
در ایران تقریبا همه این سوال را 
از من می پرسند و این برای من کمی 
عجیب است. چون هیچ کسی درباره 
فلسفه ارسطو چنین سوالی ندارد. در 
اروپا، آمریکا و کشورهای دیگری که 
متخصصان ارسطو زیاد هستند نکته 
این است که ارسطو حرفی دارد و این 
برای درک و استفاده مهم بوده و درباره 
دیگر فلسفه ها هم همینطور است، 
روی آنها کار می کنند و کسی شکی 
نــدارد و نمی گوید که این دیگر کهنه 
شده اســت، ولی اینجا اینطور نیست 
و تردید دارنــد و می گویند این فلسفه 
با عرفان و سایر مــوارد مخلوط شد و 
دیگر فلسفه محض نیست. این پرسش 
مطرح می شود که ما با این فلسفه چه 
کار باید کنیم، دور بیندازیمش؟ آیا ما 
می توانیم درباره تمام فالسفه گذشته 

همینطور حرف بزنیم؟
بــایــد تــوجــه داشــتــه باشیم کــه همه 
اندیشمندان براساس پیش فرض های 
زمان خودشان کار کرده اند، ولی باز 
هم ما به آنها رجوع می کنیم. چرا فکر 
ــرای بــازســازی حرف  نمی کنیم که ب
ــروز چه کــاری باید کــرد و چه  آنها ام

استفاده ای از آن می توانیم بکنیم؟
از نظر من همه فیلسوفان بزرگ حرفی 
قابل استفاده داشــتــه و فیلسوفان 
مسلمان حرف های مفید زیادی دارند. 
به طور مثال، ابن سینا آنقدر مهم است 
که به تمام چیزهایی که بعد از ایشان 
وارد فلسفه اسالمی شده مرتبط است. 

به واسطه ترجمه آثار ابن سینا به زبان 
التین، فلسفه او نفوذ زیادی در فلسفه 

غرب پیدا کرد.
اینجا باید انتقادی مطرح کنم که 
وقــتــی از دانــشــجــویــان می خواهم 
پــایــان نــامــه شــان دربـــاره ابن سینا و 
آثارش باشد و اینکه بررسی کنند که 
اندیشمندان دیگر چه مباحثی از او را 
مورد استفاده قرار داده و در چه مواردی 
به او ایراد گرفته اند، متوجه می شوم 
ــرای آنها خسته کننده اســت و  که ب
نمی پذیرند، به نظر آنها موضوعات 
امــروزی  بهتر هستند. در هر صورت 
باید آرام آرام این عالقه را ایجاد کنیم 
و ببینیم از گذشته چه چیزی قابل 
حصول اســت، در گذشته به مسائل 
چگونه نگاه می کردند؛ تفکرات و 
گرایش های گذشته چگونه تغییر کرده 

است.

شاید یکی از علت هایی 
که این مسئله را مدام در ایران 
مطرح می کنند، دغدغه توسعه 
ایران باشد و اینکه در غرب کدام 
فلسفه پایه های فکری توسعه را 
 برای جامعه ی 

ً
ایجاد کرد و احیانا

ایران چه کاری می توان انجام 
داد؟

ــاره توسعه بحث  وقتی کــه دربـ
می کنیم چه توسعه ای مد نظر است که 
ما برای آن به دنبال فلسفه می گردیم؟ 
من فکر می کنم اگر مبحث انسان سازی 
مطرح باشد، فلسفه اسالمی از ابتدا تا 
انتها، مملو از نکته های انسان سازی 

است.

فلسفه غرب چه تعریفی از 
انسان دارد و درباره کدام انسان 
بحث مــی کند؟ تصور می کنم 
انسان را سوژه عاقل و بااراده ای 
تعریف می کند که می تواند زندگی 

خود را سامان دهد؛ در حالی که 
در فلسفه اسالمی ارتباط انسان 
با خدا برای ساختن آخرت است. 
خروجی این دو در زمینه توسعه 
متفاوت بوده و انسان اسالمی 
کم تر به توسعه دنیا فکر می کند، 
ولی ســوژه ای قدرتمند دنیایش 
را می سازد، شاید چنین تفاوتی 
در تعریف انسان در این فلسفه ها 

این نتایج را در پی داشته باشد.
این نکته بسیار گفته می شود، 
ولــی من اصــال حاضر نیستم چنین 
حرفی را رد یا تایید کنم. وقتی از 
فلسفه غـــرب صحبت مــی شــود، 
منظور فلسفه مدرن غرب است. این 
فلسفه می خواهد تمام قرون وسطی 
را فــرامــوش کــرده و از ابتدا چیزی 
درســت کند. به نظر من ایــن فلسفه 
هم درســت نیست و باید پله پله رشد 
فکری مردم را نگریست. باید ببینیم 
چه چیزی داشتیم و چه چیزی تغییر 
کرده است. جهان اسالم هم مدرنیته 
خود را دارد. این مدرنیته در جهان 
اسالم با اروپا و آمریکا فرق دارد؛ ولی 
باید به تفاوتها توجه کرد و زمانی که در 
مواجهه با افکار اروپا و امریکا هستیم، 
باید توجه داشته باشیم که براساس 
داشته هایمان چگونه افکار جدید را 
ارزشیابی و به گزینی کنیم. اگر غیر از 
این باشد، فقط باید تقلید کنیم، یا با 
تعصب هر چیزی را رد کنیم که این به 

نظر بنده جالب نیست.

منظور شما از مدنیته بومی 
چیست؟ 

شهید مطهری، دکتر شریعتی 
و عالمه طباطبایی متفکر بودند، چه 
حرف آنها را قبول کنیم و چه نکنیم، 
نمی توانیم منکر متفکر بودنشان شویم. 
آنها در ضمن آگاه بودن به داشته های 
خــود و پــدرانــشــان، توجه خاصی به 

 مدرنیته در 
جهان اسالم با 
اروپا و آمریکا 

فرق دارد؛زمانی 
که در مواجهه 
با افکار اروپا و 
امریکا هستیم، 

باید توجه 
داشته باشیم 
که براساس 
داشته هایمان 
چگونه افکار 

جدید را 
ارزشیابی و 

به گزینی کنیم. 
اگر غیر از این 

باشد، فقط باید 
تقلید کنیم، یا با 
تعصب هر چیزی 

را رد کنیم.
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جهان مــدرن نیز داشتند. از جهات 
مختلف – چه سنت و چه سیاست و 
… – در حال یافتن راه حلی برای مسائل 
بودند. دوره دکتر شریعتی و شهید 
مطهری مارکسیسم مهم بود و آنها به 
دنبال جوابی برای مارکسیسم بودند و 
براساس آنچه که داشتند به مارکسیسم 
جواب دادنــد، این جالب بوده و نکته 

مهمی است.

یعنی شما تجربه مدرنیته 

ایرانی را این گونه می بینید که 
در مواجهه با افکار جدید و با 
توجه به ارزش هــا و داشته های 
ــدام بخش  خــود بررسی کند ک
پــذیــرفــتــنــی و کــــدام بخش 

ردکردنی است؟
بله، حتی بیش از این. به نظر من 
همان گونه که فیلسوفان اروپایی – چه 
کانتی و چه ارسطویی- برای مواجهه 
با مسائل خود فلسفه ای از همین مواد 
موجود برای امروز می سازند، ما هم 

می توانیم همین کار را انجام دهیم. با 
توجه به سنت فکری موجود، می توان 
چنین بــرداشــتــی داشـــت. چندین 
ــا پیرامون تشکیک  مرتبه در اروپ
وجود صدرایی سخنرانی کــرده ام، 
این مفهوم هیچ معادلی در فلسفه 
غرب ندارد، ابتکاری جالب است و 
باید روی این موضوع بررسی کرد 
که چه چیزی می توان از این مفهوم 

استخراج نمود.
چند سال پیش در اتریش سمیناری 
پیرامون فلسفه دین با توجه به غرب 
داشتم. درباره تشکیک وجود و چند 
ــردم. بعد از  مسئله دیگر صحبت ک
اتــمــام صحبتم یکی از فیلسوفان 
مشهور پروتستان آمریکایی که 
مبلغ بــوده و به فلسفه اسالمی هم 
عالقه مند است، سوالی از من پرسید. 
او شخصیت عجیبی داشته و کتابی 
هم درباره برهان امکان وجود دارد و 
آن را تایید می کند. از جمله مسیحیانی 
است که از فلسفه اسالمی برای تایید 
اعتقادات خــود استفاده می نماید. 
عکس العمل ایشان نسبت به بحث من 
این بود که گفت، من اصال نمی فهمم 
شما چه می گویید. یا چیزی وجود دارد 
یا ندارد! یک زن یا حامله است یا حامله 
نیست. من پاسخ دادم، زن می تواند 
دوقلو حامله باشد، که آنجا دیدم 
که ایشان اصــال متوجه ایــن فلسفه 

نمی شود.

مسائل فلسفه اسالمی 
در حــوزه ی علمیه قم را با چه 
روش هایی دنبال می کنید؟ و از 
چه مجاری و کانال هایی در مورد 
فضای فکری فلسفه ایران مطلع 

می شوید؟
متاسفانه هنوز نه در زبان عربی 
و نه در فارسی مهارت های الزم را 
کسب نکرده ام. به اندازه ای که باید متن 
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بخوانم، نمی خوانم و بیشتر اطالعات 
من از دوستانی است که به دیــدار هم 

می رویم.

بــه نظر شما علت تمایل 
برخی از روشنفکران به فلسفه 

تحلیلی چیست؟
برخی به فلسفه تحلیلی به عنوان 
مکتبی نگاه می کنند که حرف آن کنار 
گذاشتن دین است. در حالی که این 
برداشت گزینشی بوده و نباید آن را به 
همه فالسفه تحلیلی تعمیم دهیم. 
درســت اســت ما فیلسوفانی تحلیلی 
داریم که نگاهی سیاسی داشته و دین 
را قبول نمی کنند، ولی نمی توان گفت 

فلسفه تحلیلی همین است.
برای من جای تعجب داشت درحالی که 
پوپر در آمریکا برای ما چندان مهم نبود، 
برخی در ایران او را مهمترین فیلسوف 
تحلیلی می دانستند. این برداشت دلیل 
دارد، چــون حــرف سیاسی پوپر مورد 
عالقه برخی از روشنفکران بــود. از 
طرف دیگر، پوپر روش تحلیلی داشت 
و حرف هایی که پیرامون دموکراسی 
می زد، مورد پسند بسیاری از ایرانی ها 
بود. آنها گمان می کردند که این دو با هم 
هستند و اگر با فکر پوپری پیش برویم 

دموکراسی و همه چیز همراه او می آید.

ــه  ــوج هـــر جــامــعــه بـــا ت
ــه دنــبــال  ــود ب ــای خـ ــازه ــی ــه ن ب

اندیشمندان می رود.
ــران نگاه به فلسفه  ــروز در ای ام
غرب با وضعیتی که تازه آمده بودم اصال 
قابل قیاس نیست. بسیار دقیق تر شده 
است. پایان نامه های بسیار خوبی نوشته 
می شود، برخی از تحقیقات درجه یک 
است، قبال اینطور نبود. فکر می کنم 
جای امیدواری وجود دارد، در دانشگاه 
تهران، دانشگاه قم، دانشگاه ادیان و 
هم در دانشگاه مفید زمینه های رشد 

ایجاد شده و این فضا در ایران توسعه 
یافته است.

ــســفــه غــــرب چــطــور  فــل
توانست با علوم انسانی ارتباط 
ــرای خود  ــرده و جایی ب پیدا ک
در زندگی ها باز کند و زندگی با 

پشتوانه ای فلسفی پیش برود؟ 
ارتباط بین فلسفه غرب و علوم 
ــت. جامعه شناسی و  انسانی کــم اس
روانشناسی و اقتصاد ما فیلسوفانی دارد 
که تحت تاثیر این علوم هستند، ولی 

چنین فیلسوفانی کم  اند.

ــراد مــانــنــد پــوپــر،  ــ ــا اف آیـ
هابرماس، رورتی، سندل و مک 
اینتایر که دیدگاه های سیاسی 

هم دارند، فیلسوف نیستند؟
چرا همه اینها فیلسوف هستند. 
ــداران نظام سیاسی آمریکا  ــردم س
اهمیتی برای دیدگاه های فیلسوفان 
فــعــال سیاسی قــائــل نیستند. اگر 
ــازه ای بگوید مثال  فیلسوفی نکته ت
بگوید نظام سیاسی امریکا باید عوض 
شود، در نظر آنها مطلب مضحکی به 
نظر می رسد. در حالی که در ایران این 
طور نیست. مدیران سیاسی ایران به 
اظهار نظر  های فیلسوفان حساس 
هستند. به همین خاطر در اینجا کسی 
حاضر نیست در امــور سیاسی حرف 
جدیدی بزند، چون این واهمه وجود 
دارد که از دیدگاهش تغییر نظام و یا 
دست کم مخالفت با نظام برداشت 

شود.
من پسرم را هر سال به آمریکا می برم. 
یکبار وقتی هنوز سنی نداشت بعد از 
برگشت از آمریکا از او درباره آزادی و 
اینکه در آمریکا حتما آزادی بیشتری 
هست ســوال کــرده بــودنــد. پسرم 
گفته بود آنجا هر کسی می تواند هر 

چیزی که دلش می خواهد بگوید، 
ولی کسی گوش نمی کند! در ایران 
هر کسی نمی تواند هر چیزی بگوید، 
ولی وقتی گفت همه گوشها نسبت 
به آن حساس شده و واکنش نشان 
می دهند. در ایــران به دیدگاه های 
مطرح شده در مسائل سیاسی بسیار 
حساس هستند. هابر ماس هم در 
قالب نظامی که در آنجا هست با یک 
گرایش خاص حرف می زند. اینجا هم 
متفکرانی داشتیم که سعی داشتند 
چنین کــاری بکنند و فلسفه های 
سیاسی جدیدی که نظام را حمایت 
می کنند را بسازند. شاید کسی با 
شهرت هابر ماس نداشته باشیم، 
ولی نمی توان گفت اصال وجود ندارد، 

راه بسته نیست.

ــای حــضــور در  ــال ه در س
ایران موضوع خاصی بوده است 

که شما خأل آن را احساس کنید؟
نکته ای درباره حدیث می خواهم 
بگویم، کار ما درباره حدیث کم است. 
وقتی کتاب های حدیث را می خوانیم 
ــم انتخاب  بعضی را که دوســت داری
می کنیم و برخی را نادیده می گیریم؛ 
نه براساس تاریخ، بلکه براساس اینکه 
این حدیث چه می گوید. همه همین کار 
را می کنند و رفتار ما با حدیث سلیقه ای 
است. ولی خوب بود درباره روایات کار 
تاریخی می کردیم. کتابهایی داشتیم 
که در قرن های مختلف چاپ شده و 
اختالفاتی در میان آنها وجود دارد. 
یکی از دوســتــان می گفت برخی از 
روایات» بصائر الدرجات«، شاید در 
اصل این کتاب نبوده است. اینها را 
باید اثبات کرد و کتابخانه ها را بررسی 
نموده و نسخه های اولیه این کتب را 
پیدا کرد و کتابهایی را که دربــاره این 
کتاب حرف زده اند را مورد مطالعه قرار 

داد.

در اروپا، 
آمریکا و 

کشورهای 
دیگری که 
متخصصان 
ارسطو زیاد 

هستند نکته این 
است که ارسطو 
حرفی دارد و 
روی آنها کار 

می کنند و کسی 
شکی ندارد و 
نمی گوید که 

این دیگر کهنه 
شده است، ولی 
در ایران تردید 

دارند و می گویند 
این فلسفه با 
عرفان و سایر 

موارد مخلوط شد 
و دیگر فلسفه 
محض نیست.
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عصر پنج شنبه 1397/11/12 سی و 
هفت نفر از پژوهشگران حــوزه تمدن 
نوین اسالمی با رهبر معظم انقالب دیدار 
داشتند. گمان می رفت که تا پیش از 
انتشار گزارش رسمی این دیدار، دوستان 
حاضر در آن جا هیچ نگویند و هیچ 
ننگارند. اما چنین نشد و تاکنون دست کم 
سه گزارش از این دیدار منتشر شده است. 
درخواست همراه با اشتیاق بسیاری از 
همکاران و دانشجویان بــرای آگاهی 
هرچه بیشتر از این نشست که به نوبه خود 
در غایت اهمیت است، صاحب این قلم را 
هم به تجدید نظر در تصمیم خود و رقم 

زدن چند سطر در این زمینه برانگیخت.

گـــذری کــوتــاه بــر حواشی 
دیدار

تعداد مدعوان دارای لباس طلبگی در 
این دیــدار بیش از دیگران بود. برخی 

از غیرمعمین نیز در محیط های علمی 
قم و در ارتباط با حوزه علمیه مشغول 
فعالیت هستند. شاید بتوان پیام این 
نکته را اهتمام بیشتر حوزه ها در مقایسه 
بــا دانشگاه بــه مــوضــوع تمدن نوین 

اسالمی دانست.
انتظار این که در این نشست ها مخالفان 
انگاره تمدن نوین اسالمی هم حضور 
یابند، سنجیده نیست ولی تأکید رهبر 
معظم انــقــالب بــر تعامل بــا فضای 
نخبگانی به منظور شناساندن درک 
درست از تمدن نوین اسالمی این پیام 
را داشــت که نباید همه اندیشه های 
موجود درباره تمدن نوین اسالمی را تا 
بدین پایه همسو انگاشت و نشاید که با 
دگراندیشان این موضوع کاری نداشت.

برنامه با نماز مغرب و عشاء آغاز شد. 
این ابتکاری بسیار ستودنی بود؛ از عمق 
جان برای هر که در آن سهمی داشت 

باید دعا کرد. ای کاش همه دیدارهای 
ایشان در حد میسور یا با نماز آغاز شود و 
یا با نماز پایان یابد. این روزها - البته شاید 
همچون همیشه - جان ها سخت تشنه 
معنویت است و این فرصت ها را نباید کم 

اهمیت شمرد.
دوبــار تفقد یکایک حاضران از سوی 
رهبر معظم انقالب در بــدو ورود به 
ــروع نماز و در آغــاز  ــاق پیش از ش ات
گفت و شنودها، پرسش های صمیمی 
از بعضی حاضران، مزاح های معهود، 
رفتار متواضعانه و تأکید بر اختصاص 
هر چه بیشتر وقت به بیانات حاضران، 
دو بار پذیرایی با استکان های کوچک 
چای و شیرینی  هایی آن هم کوچک، 
یک دمپایی ســاده، شکوه سادگی در 
سجاده ای از پتویی مندرس با روکشی 
از پارچه سفید، انگشترهایی که حسب 
درخواست نصیب بعضی از دوستان 

روایــت استاد محسن الویری 
از دیــدار پژوهشگران حوزه 
تمدن نوین اسالمی با رهبر 

معظم انقالب

بینش تمدنی؛ 
بایستݡگی ها 
و چالش های 
آن در 
ایران ݡکنونی
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شد و موضوع هایی از این دســت، هر 
یک می تواند بهانه ای برای نوشته هایی 
ــرای  ــا پــیــمــانــه ای ب ــاس و ی ــس ــراح پ
تحلیل هایی با اساس دینی یا اجتماعی 

باشد. این ها را هم نباید کم انگاشت.
این نکات به ظاهر جزئی و خرد برای 
متولدان دهه های چهل که خاطرات 
ایام پیروزی انقالب و ایام دفاع مقدس 
همچنان شفاف و پرجاذبه همواره با 
آن هاست، و برای کسانی که آرمان ها 
بل هویت خود را همچنان در این انقالب 
و در پیوند با نمادها و ارکان آن دنبال 
می کنند هر یک دریچه ای است به یک 
دنیا احساس و اندیشه، برای آن نسل، 
بیگانه نبودن این حرف ها با تأمالت 
نظری نخبگانی از بدیهیات است … 
بگذریم، افسوس و شاید هم شکر که 
برخی حرف ها را باید در دل نگاه داشت و 
با سوز آن ساخت و جز با نسیم درباره آن 

با کسی هیچ نگفت …
ده نفر به این ترتیب صحبت کردند: 
بنده)محسن الویری(، آقای طاهرزاده 
)اصفهان(، دکتر رهدار، دکتر خرمشاد، 
دکتر متولی امامی، دکتر واسطی، دکتر 
عیوضی، دکتر حبیب الله بابایی، دکتر 
جمالی )فرهنگستان(، دکتر لک زایی. 
این که چهار نفر از این ده نفر متعلق به 
خانواده دفتر تبلیغات اسالمی بودند، 
نشانگر آن است که دفتر ظرفیت خوبی 
بــرای پی گرفتن برنامه های خود در 

زمینه تمدن اسالمی دارد.

_______________________
    در ادامه چکیده ای از مطالبی 

که بنده در این جلسه عرض 
کردم، ارائه می شود.

______________________

ــادآوری: مطالبی کــه مــورب  ــ  ی
درج شده اند و داخل پرانتز قرار 
گرفته است، در جلسه بیان نشد.

چیستی بینش تمدنی
با این پیش فرض که تمدن و یا الاقل 
الیه هایی از آن مقوله ای مدیریت پذیر 
است، مجموعه مباحث و فعالیت های 
معطوف به تمدن را می توان به سه دسته 
کنشی، دانشی و بینشی تقسیم کرد. 
کنش ها، رفتارهای تمدن ساز هستند و 
از باالترین سطوح فعالیت های جهانی 
تا خردترین فعالیت های میدانی در یک 
محله و حتی خانواده را در برمی گیرد. 
فعالیت های دانشی هم که دربردارنده 
مجموعه مطالعات و پژوهش هایی 
ــاوی و تبیین ابعاد  است که بــرای واک
مختلف نظری و تاریخی و عینی تمدن 
صورت می بندد؛ اما بینش تمدنی که 
شاید بتوان آن را برآمده از آبشخورهای 
معرفتی و دانشی و انگیزشی شمرد، 
حد میان دانش و کنش است، همان 
چیزی که گاه از آن با تعابیری دیگر مانند 
تمدن اندیشی، رویکرد تمدنی، روحیه 
تمدنی، فهم تمدنی، درک تمدنی و 

دغدغه تمدنی هم یاد می شود.
بینش تمدنی یعنی نگریستن به مسائل 
مختلف در افــق گسترده ترین واحد 
اجتماعی و نگاه کردن به تمام مسائل 
فــرد و جامعه با نگاهی فرازمانی و 
فرامکانی در باالترین حد ممکن زیست 
اجتماعی بشر در دایره ای فراختر از نگاه 
جهانی؛ )زیرا نگاه جهانی محدود به 
اکنون جهان است و نگاه تمدنی گذشته 

و حال و آینده را در برمی گیرد.(
الزمــه چنین نگاهی توجه بایسته و 
عمیق به مبانی و چارچوب ها و همه 
نقطه های اتــصــال یــک پــدیــده حتی 
فردی با نظام های مختلف و سنجش 
همه پیامدهای آن در یک افق زمانی 
بلندمدت و یــک افــق مکانی بسیار 

گسترده است.

خودآگاهی تمدنی
شاید خودآگاهی تمدنی نقطه اوج و 

وجه کمال یافته بینش تمدنی باشد. 
خودآگاهی تمدنی به معنی متوجه 
موقعیت تمدنی و اهمیت کــار خود 
بــودن و به پیامدهای آن اندیشیدن 
و متوجه برداشتهایی که دیگران از 
رفتارهای تمدنی ما می کنند و تصریح 
به آگاهی های تمدنی است. در حالت 
خودآگاهی تمدنی است که می توان به 
پرسش های مهمی از این دست پاسخ 
داد: سهم من یا ما در ایجاد تمدن 
نوین اسالمی چیست؟ مشکالت و 
توانائی های من یا ما در این زمینه کدام 
است؟ عوامل تشویق کننده یا بازدارنده 
من یا ما برای مشارکت بیشتر و بهتر 
در فرایند تمدن نوین اسالمی کدام 
است؟ تلقی من یا ما از »نه تمدن نوین 

اسالمی« چیست؟

نگاهی دیگر به مفهوم بینش 
تمدنی

اگــر پیش فرض دیگری را در اینجا 
برجسته کنیم که پیشینه تمدن زایی 
یک نظام اندیشه ای به سترونی آن 
نمی انجامد و اکنون ما شاهد پیدایش 
تمدن نوین اسالمی براساس اندیشه 
ــوان گفت  ــی ت اســالمــی هستیم، م
بینش تمدنی معطوف به تمدن نوین 
اســالمــی یــک احــســاس معطوف به 
عمل، یک احساس وظیفه آور است، 
به همان مفهومی که در این جمله نغز 
حضرت عالی بازتاب یافته است: »باید 
همه احساس کنند که مسئولیت ایجاد 
تمدن اسالمی نوین بر دوش آنهاست« 

)91/7/23(

ویژگی های بینش تمدنی
بینش تمدنی به معنایی که گذشت، 
گام نخست حرکت یک کشور در مسیر 
دستیابی بــه تمدن و زمینه ساز هر 
فعالیت دیگر است و می توان مهمترین 
ویژگی های آن را معطوف به تمدن نوین 

تأکید رهبر 
معظم انقالب 
بر تعامل با 

فضای نخبگانی 
به منظور 

شناساندن درک 
درست از تمدن 
نوین اسالمی این 

پیام را داشت 
که نباید همه 
اندیشه های 

موجود درباره 
تمدن نوین 
اسالمی را 
تا بدین پایه 

همسو انگاشت 
و نشاید که با 
دگراندیشان 
این موضوع 

کاری نداشت.
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تمدن اسالمی 
بدون مشارکت 

گسترده و 
همدالنه همه 
مسلمانان با 
ملیت های 

متعدد و مذاهب 
مختلف و 

گرایش های 
فکری و فقهی 

گوناگون مطلقا 
امکان تحقق 

ندارد.

اسالمی اینگونه برشمرد:
  بینش تمدنی منحصر به گروهی 
خاص نیست، چتر گسترده ای است که 
از باالترین سطوح تا پایین ترین سطح 
جامعه را دربرمی گیرد، اگر مدیریت 
تمدن تنها در توان گروه های مشخصی 
در جامعه مانند سیاستمداران بوده و اگر 
تمدن پژوهی در قلمرو توان دانشمندان 
است، برخورداری از بینش تمدنی را 
از همه آحاد جامعه باید انتظار داشت. 
ــرای چگونگی  ــالم ب تجربه صــدر اس
مشارکت دادن آحــاد مــردم در مسیر 
پیشرفت و ایفای نقش تمدنی از سوی 
یکایک شهروندان در قالب احکام و 
اخالق دینی تجربه ای بسیار ارزشمند 

و شایسته بازخوانی در این زمینه است.
  بینش تمدنی به ما می آموزد که هر 
چند حکومت و صحنه سیاست نقش 
مؤثر و غیرقابل انــکــاری در فرایند 
شکل گیری و تداوم یک تمدن دارد ولی 
به دلیل نقش مهم و مستقل از حکومت 
مردم، یکسان پنداری سیاست با تمدن و 
حکومت با تمدن هم کار درستی نیست 

و این دو با هم مساوی نیستند.
  بینش تمدنی برانگیزاننده ما برای 
شناخت میراث ناشناخته جهان اسالم 
و دســتــاوردهــای علمی دانشمندان 
عرب معاصر در نگاهی هم افزا با آنها 
و بهره گیری از دانــش انباشت شده 

آنهاست.
  بینش تمدنی یعنی همان تعبیر منیع 
حضرت عالی برای آمادگی شاگردی 
کردن در برابر غرب و هر که حرفی برای 
آموختن دارد ولی در شاگردی نماندن 
است. همان طور که همانند نماندن در 
غرب، نماندن در گذشته و نماندن در 

حال را به ما می آموزد.
  بینش تمدنی به یادآورنده ضرورت و 
ضوابط پایبندی به قواعد حرکت جمعی 

بر مدار آموزه های دینی است.
  بینش تمدنی آموزگار از دست ندادن 

فرصت ها و بهره گیری مناسب از 
ظرفیت ها و هر لحظه را همچون شب 

قدر، قدر دانستن است.
  بینش تمدنی درس آمــوز نیامیختن 
مشکل خــرد با دســتــاوردهــای کالن 
است، مشکالت خرد و جزیی هرچند 
شاید داخل یک کشتی در حال حرکت 
را به آشوب بکشاند، اما در مسیر حرکت 
کلی آن خلل جدی وارد نمی کند. تمدن 
پیشین اسالمی با وجود همه ستمها، 
نابسامانی ها، جنگها و نارسایی  های دو 

قرن نخست اسالمی تحقق یافت.
  بینش تمدنی یعنی این که از یاد نبریم 
که شعار ما تمدن نوین اسالمی است 
نه تمدن نوین ایرانی و تمدن اسالمی 
بدون مشارکت گسترده و همدالنه همه 
مسلمانان با ملیت های متعدد و مذاهب 
مختلف و گرایش های فکری و فقهی 

گوناگون مطلقا امکان تحقق ندارد.

بایستگی های بینش تمدنی
ــگــری از عــرایــضــم که  در بخش دی
فرصت بیان آن نیست قصد داشتم 
بایستگی های بینش تمدنی به گونه ای 
که بتوان سنجه هایی برای ارزیابی کمی 

آن به دست آورد برشمرده شود.
)اگــر قــرار باشد بایستگی هایی برای 
بینش تمدنی، برشمرده شــود، شاید 
بتوان از مــواردی مانند جامع نگری، 
کالن نگری، امیدگرایی و امیدبخشی، 
میراث گرایی در عین تحول خواهی، 
تن دادن به واقعیت تکثرها و تنوع ها 
و تعددها، امت باوری، برخورداری از 
روح کار جمعی، هم افزایی در نگاه به 
داشته ها، نقدپذیری، آرمان خواهی، 
باور قلبی به ظرفیت جامعه سازی اسالم 

نام برد.
تمدن اندیشان باید خــود نماد رفتار 
تمدنی متناسب با ایــن بایستگی ها 

باشند.
بینش تمدنی به دلیل پیوند با اقشار و 

گروه های مختلف اجتماعی نیازمند 
بــهــره گــیــری از ابـــزارهـــای مختلف 
ــروه برای  و متناسب با هر قشر و گ

نهادینه سازی است.(

چالش های بینش تمدنی
در بین چالش های گوناگون بینش 
تمدنی، آنچه اکنون در محیط های 
نخبگانی که باید مبلغان و مروجان 
ــن بینش باشند، بــه چشم  اصلی ای
می خورد وجود رگه هایی از جریانهای 
اندیشه سوز با ظاهری مزین به نمادهای 
ارزشی است که مهارت اصلی آنها تقلیل 
معارف تمدن ساز به سطح خرد منازعات 
مذهبی از یک سو و یا با چراغ و شبانه 
به دنبال هر کسی رفتن که شاید الزمه 
چندم سخن آنها نکته ای بر خالف امیال 
فردی و منافع جناحی آنها باشد. این 
آسیب می تواند برباد دهنده بسیاری از 

ظرفیت ها و فرصت ها باشد.

جمع بندی
مراد از این سخنان تأکید بر ضرورت 
فرهنگ سازی عمومی و گسترش 
نگاه تمدنی به عنوان گام نخست برای 
حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی 

است.
افتخار دارم به اطالع برسانم که میز 
تــمــدن اســالمــی در مجموعه دفتر 
تبلیغات اسالمی طی چهار سال شروع 
به کار خود با محور قرار دادن ضعف 
بینش تمدنی، فعالیت هایی را در چهار 
محور آموزش، پژوهش، فرهنگ سازی 
و اصالح قوانین و ساختارها با محوریت 
و اولویت جامعه مخاطب طالب آغاز 
کرده است و در محور آموزش تدوین و 
تصویب برنامه »مطالعات نظری تمدن« 
و تدوین یک برنامه آمــوزشــی جامع 
متناسب با گروه های مختلف روحانیان 
مانند مبلغان، طالب در حال تحصیل و 

حتی ائمه جمعه به پایان رسانده است.
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اخیرا مستندی با عنوان »بهتان برای 
حفظ نظام« از شبکه بی بی سی منتشر 
شد که در آن مشروع بودن ُبهتان  به 
بدعت گزاران و مخالفان را نظر فقهِی 
امام خمینی و آیت الله خامنه ای دانسته 
و بهتان سازی را یک دستور دینی در 

برخورد با مخالفان نظام جلوه می دهد.
ــن مستند حسین  اگــرچــه ســازنــده ای
باستانی است، ولی براساس تحلیل های 
محسن کدیور ساخته  شده است که پیش 
از این، مطالبی را نیز در این زمینه منتشر 
کرده بود. جناب کدیور در این مستند 
حضور پررنگی دارد و نظریه پردازی این 

مستند برعهده اوست.
ــرای اثــبــاِت نسبِت  ــن مستند ب در ای
ُبهتان برای حفظ نظام، ابتدا روایت 
معروف »داود بن ِصرحان« مورد نقد 
و بررسی قرار می گیرد، مبنی بر اینکه 
عــده ای از دیــن داران با سوء برداشت 
از تعبیر »باهتوهم« در ایــن روایــت، 
آن را به معنای بهتان و تهمت زدن 
به بــدعــت گــزاران و مخالفان تفسیر 
کرده اند، در حالی که این تعبیر به معنای 
َمبُهوت کردن به وسیله استدالل است. 
در این بخش از مستند نقدی از شهید 
مطهری نیز منتشر می شود که تفسیر 

ــت را به »بعضی از  ُبهتان از این روای
آدم های کم سواد« نسبت می دهد.

اما در ادامــه سازندگان این مستند با 
پخش دو سخنرانی از امــام خمینی، 
تــالش می کنند ایــشــان را معتقد به 
مشروعیت بهتان سازی برای مخالفان 
سیاسی و دینی نشان دهند. سخنرانی 
اول مربوط به یکی از جلسات 13 گانه 
دروس والیــت فقیه امــام خمینی در 
بهمن ماه 1348 در نجف است که امام 
پس از بیان جــواز غیبت و لــزوم رسوا   
 کردن عده ای از روحانیون به شاه لقب 
ــد، برای تأکید بر  »جل جالله« داده ان
موضوع جواز غیبت این افراد می گوید: 
»حتی در یک روایــتــی که حــاال یادم 
نیست کجاست، تهمتی که از گناهان 
کبیره است، در یک همچین مواردی 
گاهی وقت ها جایز می شود، گاهی 

وقت ها واجب می شود.«
همان گونه که مشخص است سخنرانی 
امام خمینی در اینجا یک موضع گیری 
سیاسی است و ایشان بــدوِن ارزیابِی 
علمی روایتی که آن را به صورت مبهم 
ــد، مطلبی را  و اجمالی در خاطر دارن
بیان می کنند که شاید نظر فقهی ایشان 
نبوده است و فقط برای تأکید بر جواز 

غیبت بیان شده است. از همین رو در 
همان سال هنگامی کتاب والیت فقیه 
ــاده می شود،  در نجف بــرای چــاپ آم
جمالت مربوط به تهمت زدن از سخنان 
امــام خمینی حذف می شود و با تأیید 
ایشان این کتاب قبل از انقالب منتشر 
مــی شــود. ولــی در ایــن مستند، بیان 
می شود که این جمالت بعدها توسط 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 

حذف شده است.
همچنین در ادامه این مستند سخنرانی 
دیگری از امام خمینی مربوط به مرداد 
1360 پخش مــی شــود کــه ایــشــان با 
تاکید بر ضرورت و وجوب حفظ اسالم، 
مصلحت آن را از تمام احکام باالتر 
می داند، آن گونه که برای حفظ اسالم 
می تواند دروغ گفتن هم واجب شود، 

شرب خمر هم واجب شود.
ــن مستند به  ــا تهیه کنندگان ای ام
مخاطبین این گونه الغاء می کنند که 
گویا دروغ گفتن برای حفظ نظام، با این 
سخنان موضوعیت و فعلیت یافته است 
و امام خمینی و مسئولین دروغ گویی را 
به یک قانون برای حفظ نظام یا حتی 
دفــاع از آن تبدیل کــرده انــد. در حالی 
که سخن امام خمینی در مقاِم امکان 

نقدی بر 
مستند 
»بهتان برای 
حفظ نظام«

مهدی مسائلی
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آیت الله 
خامنه ای در 

درس های فقهی 
خویش که به 

صورت عمومی 
منتشر نشده 
است، تفسیر 

ُبهتان را از فراز 
»باهتوهم« رد 
کرده  و آن را 
قبول ندارند.

فرضی است نه جواز فعلی دروغ گویی و 
قانون عمومی شدن آن. به دیگر سخن، 
احراِز دروغ خاصی که حفظ نظام تنها 
منوط به بیان آن است، شاید هیچ گاه 
صــورت نگیرد، همان گونه که شاید 
هیچ گاه احراز نشود که کسی برای حفظ 
نظام، فقط و منحصرا باید شراب بنوشد.

اما از آنجا که سازندگان این مستند 
به مطلبی از آیت الله خامنه ای برای 
نسبت دادن »بهتان برای حفظ نظام« 
دست نیافته اند، با تکیه بر تکنیک های 
رسانه ای کوشیده  اند که این اندیشه را 
به ایشان نسبت دهند. مثال در ابتدای 
این مستند عدم دریافت پاسخ از سایت 
مقام معظم رهبری درباره مشروعیت 
تهمت به مخالفان را به گونه ای نمایش 
می دهند که گویا رهبری جوابی مثبت 
بــه مشروعیت تهمت بــه مخالفان 
داشــتــه انــد و از بیان آن خـــودداری 
کــرده انــد. همچنین سازندگان این 
مستند بــا طــرح مــوضــوع نزدیکی و 
ارتباط آیت الله مؤمن با رهبری، به 
سراغ کتاب مبانی تحریرالوسیله ایشان 
می روند و پس از اذعان به این که وی نیز 
تهمت زدن به بدعت گزاران را نامشروع 
می دانند، متن یک احتماِل ایشان را که 
دربــاره جواز نسبت های غیرمعلوم  به 
بدعت گزاران است، برجسته می کنند. 
سازندگان این مستند با این مقدمه چینی 
می خواهند طرح احتماالت را در کتاب 
آیت الله مؤمن به عنوان نظر دینی 
آیت الله خامنه ای به مخاطب جلوه 

دهند.
اما نکته  مهمی که آنها از آن بی اطالع 
بوده اند یا نخواسته اند آن را مطرح کنند 
این که آیت الله خامنه ای در درس های 
فقهی خویش که به صــورت عمومی 
منتشر نشده است، درباره روایت مورد 
بحث، اظهارنظر نموده اند و تفسیر 
ُبهتان را از فراز »باهتوهم« رد کرده  و آن 
را قبول ندارند. جالب  اینکه حتی مقام 

معظم رهبری از غیبت و بیان معایبی 
از مخالفان که با نقد آنها ارتباطی ندارد، 
نهی می کنند، ایشان در قسمتی از درس 
خــارج فقه )89/10/7( که اتفاقا به 
صورت عمومی منتشر شده، می گویند:

»اینی که اصال این کار ]غیبت[ جایز 
است یا جایز نیست ولو به قصد اصالح 
باشد، این را نمی شود به طور مطلق یک 
چنین چیزی را پابند شد؛ که ما بگوئیم 
ما چــون می خواهیم در امــر جامعه 
اصالح کنیم، پس زیدی را، عمر وی 
را یا یک جریانی را به طور مطلق مورد 
تهاجم قرار بدهیم، غیبت کنیم؛ حاال 
آن کسانی که این کارها را می کنند، 
خیلی اوقـــات بــه غیبت هــم اکتفاء 
نمی کنند؛ خــب، مالحظه می کنید 
دیگر. گاهی چیزهائی را می آورند که 
معلوم نیست حدِّ غیبت بر او صادق 
باشد؛ شاید مصداق تهمت است، 
مصداق افتراء است، مصداق قول به 
غیر علم اســت، مصداق سّب و شتم 
است؛ نمی شود این را گفت که اگر طرف 
قصد اصالح دارد، پس بنابراین این 
جایز است برای او، نه؛ موارد استثناء 
همان مـــواردی اســت که ]در کتب 
فقهی[ ذکر شده است... البته انتقاد 
منطقی، گفتن حرف صحیح اینقدر 
حرف های آشکار وجود دارد که انسان 
اگر ذکر آنها را کند، اصال هم غیبت 
نیست، و می تواند انسان نقد کند. بله 
مسّلم است، امروز یک جریان صحیح 
و حّقی در جامعه ی ما وجــود دارد، 
جریان های باطلی هم وجود دارد که به 
انواع و اقسام طرق می خواهند جامعه 
را خــراب کنند، انقالب را منحرف 
کنند؛ در این شکی نیست. آدم هائی 
هم در رأس این جریانات هستند. چه 
لزومی دارد که انسان به این آدمها 
تهمت بزند. چه لزومی دارد که غیبت 
اینها را کند. حرف آشکار اینقدر دارند؛ 
همان حرف های آشکار را بیان کنند، 

تبیین کنند، توضیح دهند، مطلب 
روشن خواهد شد؛ هیچ نیازی به غیبت 
کردن نیست که آدم بگوید حاال ما برای 
اصالح مثال غیبت می کنیم.)منتشر 

شده در سایت مقام معظم رهبری(
سازندگان این مستند در ادامــه برای 
اثبات ادعــای خویش گزارش هایی را 
از عملکرد انقالبیون در قبل و بعد از 
انقالب به گونه ای چینش می کند که 
گویا افرادی به صورت سازماندهی شده 
و با تکیه بر آموزه های مکتبی خویش 
به مخالفان جمهوری اسالمی تهمت 
ــد. در حالی  که ایــن گزارش ها  زده انـ
صحیح یا ناصحیح ارتباطی با آموزه های 
ـدارد و پشتوانه آن  دینی و مکتبی ـن
رقابت های سیاسی، هواهای نفسانی 
و یا غفلت رسانه ای آنها است و چنین 
برخوردهایی به جمهوری اسالمی نیز 
اختصاص نــدارد و در تمام نظام های 

سیاسی وجود دارد.
متأسفانه سازندگان این مستند حتی با 
پخش گزارش های ناقص و یکسویه 
از بعضی اتفاقات تاریخی همچون 
اختالف امــام خمینی و آیت الله سید 
محمد روحانی همان ُبهتان  سازی را 
که به انقالبیون منتسب می کنند، خود 
مرتکب شده اند و به امام خمینی بهتاِن 
سکوت و رضایت در برابر بهتان سازی را 

نسبت داده اند.
حقیقت این که ایراد ُتهمت   و ُبهتان به 
گونه ای که دیگران آن را تهمت فرض 
نکنند و به آن معتقد شوند، خود یک هنر 
رسانه ای است که بی بی سی در این کار 
ُخبره است. ایراِد تهمت همیشه با بیان 
اطالعات دروغ و معلوم الکذب صورت 
نمی گیرد، بلکه مطرح نکردن همه 
حقیقت ها یا طرح اجمالی آنها، و چینش 
نادرست یا ناقِص اطالعات صحیح، 
در ذهن مخاطبین عادی تهمت های 
ناروا را ایجاد و اثبات می کند و بی بی سی 

همواره از این روش بهره می برد.
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اخیرا در مستندی که از شبکه بی بی سی 
با عنوان »بهتان« پخش شــد، ادعا 
شده است آیت الله محمد مؤمن قائل 
به »جواز مباهته« یعنی تهمت زدن به 

مخالفان می باشد.
متن منتشر شده در پایگاه بی بی سی به 

شرح زیر است:
»بعضی از فقهای معتمد حضرت 
ــه ای، رهــبــر فعلی  ــن ــلــه خــام آیــت ال
جمهوری اسالمی هم، به صراحت 
تهمت زدن به اهــل بدعت را جایز 
دانسته اند. به عنوان نمونه محمد 
مومن قمی از فقهای شورای نگهبان 
و مسئول »امــتــحــان اجــتــهــاد« از 
کــانــدیــداهــای عضویت در مجلس 
خبرگان رهــبــری، در صفحه 252 
کتاب عربی »مبانی تحریرالوسیله« 
خود تاکید دارد که حتی نسبت »زنا و 
لواط« دادن به اهل بدعت، در مواردی 
ممکن است. به نوشته او، البته چنین 
ــواردی که قطعا  تهمت جنسی در م
دروغ باشد، جایز نیست، اما اگر دروغ 
ــودن مــواردی قطعی نباشد، جایز  ب

است.«
محسن کدیور در مستند پیرامون دیدگاه 

آیت الله مؤمن می گوید:»…اگر ]قذف[ 
معلوم الکذب باشد، مجاز نیست. شق 
سوم اتهامی است که مشکوک الصدق 
ــت است،  باشد، نه یقین داریــم راس
ــم دروغ اســت. احتمال  نه یقین داری
می دهیم، مشکوک هستیم راست 
است، یا دروغ اینجا اشکالی ندارد. این 
تبصره که بعد از ان قلت و قلت آمده، 
بعد از اشکال و جواب اشکال، عماًل 
دست نظام را باز می کند که با این تبصره 
اتهام ها را نوعًا مشکوک الصدق فرض 
کند و در نتیجه مخالفین خود را به این 

امور متهم کند.«

این ادعا از چند جهت ایراد 
دارد:

الــف. انتساب این دیدگاه به آیت الله 
مؤمن نادرست است.

ب. بر فرض صحت انتساب این دیدگاه 
به آیت الله مؤمن، مباهته دربــاره اهل 

بدعت است، نه مخالفان سیاسی.
ج. بر فرض صحت انتساب این دیگاه به 
آیت الله مؤمن، انتساب دیدگاه آیت الله 
مؤمن بــه نظام جمهوری اسالمی 

نادرست است.

ــاه آیــت الــلــه مؤمن  ــدگ ــف. دی ال
درباره مباهته ]۱[

آیت الله محمد مؤمن در مصاحبه ای 
با هفته نامٔه 9 دی، در تیرماه 1393، 
در پاسخ به پرسش »یکی دیگر از افراد 
شبیه به او می گوید؛ شما بر پایه ی یک 
روایتی فرمودید که اگر کسی اهل فسق 
و فاسق بود به او هر نسبتی از جمله 
نسبت زنــا می شود داد«، می گوید: 
»من نزدم این حرف را« و جواز بهتان را 

تکذیب می کند.
از آنچه در کتاب »مبانی تحریر الوسیلة« 
ــواز مباهته برداشت  ــت، ج ــده اس آم
نمی شود. محمد مؤمن دربــارٔه جواز 
یُتم أهَل 

َ
بهتان به دو فقره از روایت »إذا َرأ

یِب َو الِبَدِع …« اشاره داشته و هر دو  الَرّ
را رد می کند. او استناد به »باهتوهم« را 
به این دلیل که احتمال دارد معنایی غیر 
از ایراد بهتان داشته باشد، رد می کند 
و می گوید: داللت »باهتوهم« بر جواز 
ایراد بهتان و قذف مسلم نیست؛ زیرا 
احتمال دارد به معنای حیران کردن با 
دالیل قاطع باشد و با این احتمال دلیلی 

بر جواز قذف نیست.
در فراز بعدی آیت الله مؤمن در ان قلت 

سید اکبر موسوی

نقد ادعای 
انتساب جواز 
بهتان به آیت اهلل 
محمد مومن  قمی
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و قلتی احتمال می دهد از »اکثروا من 
سبهم« بــرای جــواز بهتان استدالل 
شود، بدین گونه که قذف یکی از موارد 
»سب« است و »سب« در این فقره از 
روایت جایز شمرده شده است. مؤمن 
پاسخ می دهد نهایت چیزی که از جواز 
»سب« فهمیده شود، اهانت به مسبوب 
ــذف مشتمل بــر کــذب و  ــا ق ــت؛ ام اس

حرامی دیگر است.
آنگاه در استدراکی -که محل بحث 
اســت- می گوید اگر قذف مشتمل بر 
کــذب نباشد، مثاًل معلوم الصدق یا 
مشکوک الصدق باشد، در این حالت 
قذف از مصادیق »سب« است و مشتمل 
بر حرام دیگری نیست و اطالق »سب« 
در »اکثروا من سبهم« شامل این مورد 

می شود .
کدیور به این استدراک برای انتساب 
جواز بهتان به آیت الله مؤمن استناد 
ــدراک بــا عبارت  ــن اســت می کند. ای
»اللهم اال ان یقال« آغاز شده است. 
ایــن عبارت به معنای »مگر اینکه 
گفته شود« است؛ اما در متون حوزوی 
ــاره به ضعف،  ــوارد اش در بسیاری م
تحکم آمیز بودن و نادرست بودن توجیه 
دارد. شبیه عبارت »فتأمل« و »فافهم« 
و امثال آن که تنها به معنای لغوی شان 
نیست و اشاره به اشکال ناگفته در متن 
دارد. بخشی از شــروح و حاشیه ها، 
تالش برای کشف و بیان اشکال خفته 

در فتأمل هاست.
»اللهم اال ان یقال« هم از اصطالحات 
متون حوزوی است که تنها به معنای 
استدراک و پاسخ نیست؛ بلکه اشاره 
به ضعف استدراک دارد. برای نمونه 
ــاره  آیــت الــلــه شبیری زنــجــانــی دربـ
استداللی که پس از این عبارت آمده 
گفته است: »البته خود ایشان هم این 
دلیل را خیلی محکم نمی داند، لذا به 
عنوان »اللهم اال أن یقال« تعبیر کرده 
است« ]درس خارج فقه، 17 آبان 79[. 

یا »گویا این عبارت » اال ان تقول« شبیه 
عبارت »اللهم ااّل ان یقال« است که به 
تکّلف آمیز بودن جواب اشاره دارد …« 

]درس خارج فقه، 8 فروردین 90[
عبارتی که کدیور بدان اشــاره دارد، با 
»اللهم اال ان یقال« آغاز شده است و از 
آن جایی که این عبارت در متون حوزوی 
اشـــاره بــه ضعف و تکلف آمیز بــودن 
استدالل بعد از خود دارد، نمی توان آن 
را دیدگاه نویسنده شمرد. به نظر عبارت 
»اللهم اال ان یقال« اشــاره به تفاوت 
ماهوی میان قذف و »سب« که یکی 
اخباری و دیگری انشایی است، دارد و 
این تفاوت بدین معناست که حتی اگر 
قذف مشتمل بر کذب نباشد، مصداق 

»سب« نیست.
عالوه بر این، معلوم الصدق بودن قذف 
دلیل بر جــواز آن نیست؛ بلکه شارع 
بیان اتهام های جنسی را سخت گیرانه 
ممنوع کرده است و تنها با وجود چهار 
شاهد عادل به این اتهام توجه می شود. 
ایــن سخت گیری بدین معناست که 
ــع مد نظر شارع  صــرف تطابق با واق
نیست؛ چه بسا یک نفر آگــاه به زنا یا 
لواط فرد باشد؛ اما از نظر شارع بیان آن 

ممنوع است.
به عبارت دیگر قــذف صرفًا »سب« 
مشتمل بر کذب نیست که در صورت 
عدم اشتمال بر کذب، مصداق »سب« 
شود و در جایی که »سب« جایز است، 
جایز باشد؛ بلکه در دیدگاه شارع، حرمت 
بیان اتهام های جنسی فراتر از حرمت 
کذب است و حتی در صورتی که سه 
شاهد عادل دیده باشند، بیان آن ممنوع 
است. به هر صورت محتمل است که 
»اللهم اال ان یقال« در ابتدای عبارت 
اشاره به این دو اشکال یا اشکال دیگری 

باشد.
بنابراین، از عبارت آیت الله مؤمن 
نمی توان جواز بهتان زدن را فهمید. او 
هر دو استدالل را رد می کند و توجیه 

استدالل دوم را با عبارتی بیان می کند 
که نشانه ضعف است. کدیور به ساختار 
ــن عــبــارت توجه نــکــرده اســت و به  ای
نادرستی آن را دیدگاه آیت الله مؤمن 

بیان کرده است.

ب. روایت »باهتوهم« و مخالفان 
سیاسی

کدیور ادعــا می کند با توجه به جواز 
بهتان که از این روایــت برداشت شده 
است، نظام به مخالفان خود اتهام های 
دروغ می زند. حتی اگر فرض کنیم که 
دیدگاه آیت الله مؤمن جواز بهتان است، 
نمی توان مخالفان سیاسی را از آن 
جهت که مخالف سیاسی اند، مصداق 
مورد جواز بهتان دانست. روایت درباره 
»اهل ریب و بدعة« است؛ نه مخالفان 
سیاسی. در این صورت به عمومات و 
اطالقات حرمت بهتان رجوع می شود. 
روشن است که میان اهل ریب و بدعت 
و مخالفان سیاسی تفاوت است. توسعه 
معنای اهل بدعت به مخالفان سیاسی 
نه در متن آیت الله مؤمن اســت و نه 
دلیلی بر آن است. متن بیگانه از اتهام به 

مخالفان سیاسی است.

ج.دیدگاه آیت الله مؤمن و دیدگاه 
نظام

اگرچه با توجه به حضور آیت الله مؤمن 
ــورای عالی  ــورای نگهبان و ش در ش
قضایی و … دیدگاه های او در برخی 
قوانین تأثیر داشته است؛ اما بدین معنا 
نیست که دیدگاه وی، دیدگاه نظام 
است. در بسیاری از موارد، دیدگاه های 
محمد مؤمن با دیدگاه های رسمی نظام 
متفاوت است. به عنوان نمونه در نظریه 
والیت فقیه آیت الله مؤمن، جایی برای 
مردم ساالری دینی نیست؛ اما حضرت 
آیت الله خامنه ای از مردم ساالری دینی 

دفاع می کند.
در این مستند هیچ اشاره ای به دیدگاه 
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حضرت آیــت الــلــه خــامــنــه ای دربــاره 
جواز بهتان به مخالفان نشده است و 
با واژه »بعضی فقهای معتمد« سعی 
در انتساب غیرمستقیم ایــن دیدگاه 
به حضرت آیت الله خامنه ای دارد. 
بر فرض انتساب قول جواز بهتان به 
آیت الله مؤمن، نمی توان به صرف 
»معتمد« بودن این دیدگاه را به حضرت 
آیت الله خامنه ای نسبت داد و آن را بهانه 
نظام برای اتهام به دیگران دانست. بنا 
به نقل برخی شاگردان حضرت آیت الله 
خامنه ای، ایشان در درس خارج فقه، 
معنای جــواز بهتان از مباهته را رد 

کرده اند.
نکته دیگر اینکه در ابتدای مستند گفته 
شده است نه تن از مراجع -که برخی 
از آنها معتمد و مورد احترام حضرت 
آیت الله خامنه ای اند- در پاسخ به 

استفتائی جواز بهتان را رد کرده اند.
ــالم ایــنــکــه در کلمات  چــکــیــده کـ
محسن کدیور سه اشتباه مشاهده 
می شود: نخست، عبارت »اللهم 
اال ان یقال« را که داللــت بر ضعف 

مطلب می کند، نــادیــده گرفته است 
و بــه همین دلــیــل انتساب دیــدگــاه 
جواز بهتان به محمد مؤمن نادرست 
است. دوم، روایت مورد بحث، تنها 
درباره اهل ریب و بدعت است نه دربارٔه 
مخالفان سیاسی و در کالم محمد مؤمن 
ــاره ای به مخالفان سیاسی  هیچ اشـ
نیست و بر فرض جواز »سب« و بهتان، 
باید به مورد اشاره شده در روایت اکتفا 
کرد و در غیر آن به عمومات حرمت 
ــوع کــرد و سوم، حتی اگــر این  رج
دیدگاه، دیدگاه آیت الله محمد مؤمن 
باشد، نمی توان آن را دیــدگــاه نظام 

دانست.

پانوشت 
]1[ أن ّ  قوله : »باهتوهم « ترغیب   فی  
إیراد البهتان  والفریة علیهم  وإطالقه  
شامل  لقذفهم  بمثل  الزنا واللواط، لکّنه  
مبنی   علی  کون  المباهتة هنا بمعنی  
إیراد البهتان ، و هو   غیر  مسّلم ؛ إذ  من  
المحتمل   أن  یراد  بها  جعلهم  متحیرین  
بإلزامهم  ببطالن  قولهم  بالحجج  

القاطعة، کما   فی   قوله   تعالی  َفُبِهت َ 
ِذی  َکَفَر فحاصل  الحدیث : أّنه   یجب   اَلّ
هتك  حیثیاتهم  بذکر  ما فیهم ، کما  
 یجب  جعلهم  مبهوتین  بإقامة الحجج  
القاطعة  علی بطالن مقالتهم. ومع   هذا  
االحتمال   فال  حّجة  فیها   علی  جواز 
قذفهم ، بل إن ّ عمومات  حرمة القذف  
ولــزوم  الحّد  به  محّکمة. إن  قلت : إن ّ 
إطالق  تجویز سّبهم   بل  األمر  به  یقتضی  
جواز سّبهم  بمثل  القذف  قلت: إن ّ  ما 
یقتضیه  السب ّ  بما   هو  سب ّ إّنما  هو  إهانة 
المسبوب  وأّما ارتکاب  الکذب   أو حرام  
آخر مثاًل  فال  فغایة تجویز السب ّ إّنما  هو  
تجویز إهانتهم   ال  مثل  قذفهم  المشتمل  
 علی  حرام  آخر اللهم ّ إاّل  أن  یقال : إّنه   ال  
یشمل  القذف  المعلوم  کذبه ،  ال  المعلوم  
صدقه  و ال  المشکوك  الصدق ؛ فإّنه   فی  
هذین  الموردین  إّنما  یکون  حرامًا  بما  أّنه  
قذف  و القذف   من  مصادیق  السب ّ  بما  أّنه  
سب ّ فإطالق  الصحیحة یقتضی  جواز 
 بل  رجحان  القذف  الغیر المعلوم  الکذب ، 
و بها  یقید إطالقات  أدّلة حرمته ، و الّله  

العالم بحقایق احکام.
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ــن نشست دکتر  ــدای اـی ــتـ در اـب
سعدی به طرح دیدگاه های خود با 
موضوع »مالحظات اصولی مغفول در 
بررسی روایات طبی« پرداخته و اظهار 
داشتند، مسأله ی دین و نظام سالمت در 
جامعه از مسائل مهم است. برخی برآنند 
نقش فقه و دین را در نظام سازی، بویژه 
در حوزه ی پزشکی کمرنگ جلوه دهند. 
اما تفاوت معرفت دینی ما با دیگر ادیان 
در این است که ما ظرفیت نظام سازی 

داریم.
به طور کلی سه چالش عمده در روش 
استفاده از منابع دینی برای نظام سازی 

در حوزه ی سالمت وجود دارد:
یکی از چالش های نظام سازی دینی، 

ــی است  عــدم شفافیت منهج و روش
که براساس آن از منابع دینی برای 
نظام سازی بهره می بریم. در این میان 
اصول فقه، از بهترین دانش هایی است 
که در این راستا می توان به آن مراجعه 

کرد.
اما در این مراجعه چند گام پیش روی 

ما است:
گام اول، تعیین جایگاه اصــول فقه 
در معرفت دینی است. هنگامی که به 
سراغ نظام سازی می روید، باید بدانید 
که جایگاه اصول فقه در این مجموعه 
چیست؟ آیا در این تعبیر، فقه در معنای 
خاص مورد بحث است یا اصول فهم 
دین و شریعت الهی به طور عام؟ طبعًا 

اگر اولی را برگزینیم، برخی از روایات 
از شمول بررسی اصولی فقهی خارج 

می شوند.
گام دوم طبقه بندی و تفکیک مسائل 
اصول فقه است. برخی اصول فقه را 
کلی نگاه می کنند، اما به نظر می رسد 
درون خود آن نیز بتوان تفکیک هایی 
ــور مــثــال مباحث  ایــجــاد کـــرد، بــه ط
زبان شناسی که اصول فهم متن به طور 
کلی است و آموزه های آن می تواند از 
حوزه ی متون فقهی فراتر رود. فضای 
ــان صدور  حاکم بر روایـــات ما در زم
روایات، فضای حضور طب یونانی بوده 
است. فهم مدلول نهایی برخی از روایات 
نیز باید ذیل همین فضا مورد توجه قرار 

گزارش نشست علمی / سیدعلی فاطمی

جستاری در روایات طبی در پرتو
 مالحظات فقهی اصولی

روز دوشنبه 24 دی ماه 1397، نشست »جستاری در روایات طبی در پرتو مالحظات فقهی اصولی« با سخنرانی دکتر حسینعلی 
سعدی، آیت الله ابوالقاسم علیدوست و آیت الله سیدمصطفی محقق داماد در دانشگاه امام صادق)ع( تهران برگزار شد.

در ادامه گزارش مباحثات از این نشست را می خوانید:
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گیرد. یا مثال دیگر در مبحث حجیت 
ظهورات بــوده و در حــوزه ی سالمت 
نیز حائز اهمیت است و گفته می شود 
که استظهار داللت بر تعذیر و تنجیز 

می کند.
حال پرسش این است که آیا به همین 
طریق می توانیم به سراغ روایات طبی 
که شامل امور تکوینی است نیز برویم؟ 
یا اینکه آن شیوه، برای فقه تعبدی است 
که به دنبال تعذیر و تنجیز است نه تکوین 
و عالم خارج! فرض کنید روایتی داریم 
که اگر ذکام داشتی از بنفشه استفاده 
کن. در حوزه ی نماز، شبیه چنین روایتی 
حجت اســت؛ اما در حــوزه ی پزشکی 
چنین نیست. برخی از بخش های دانش 
اصول فقه ناظر به علوم اعتباری است؛ 
آن هم دسته ای از علوم اعتباری که به 
دنبال تنجیز هستیم و نه هر دسته ای از 
علوم اعتباری. این موضوع در مباحث 
تحول در علوم انسانی نیز صــادق 
است. پس ضروری است که با تفکیک 
بخش های مختلف این دانش، تکلیف 
خود را با هر کدام از این بخش ها روشن 

کنیم.
ــا و  ــاره ــی ــع ــوم، بــحــث م ــام س گـ
سنجه هاست. در ایــن زمینه برخی 

ــم. چطور  ــات عقلی و کالمی داری روای
می توانیم آن ها را ارزیابی کنیم؟ آیا 
نظیر حوزه ی تعبدی تنها بررسی سندی 
و داللتی کافی اســت؟ یا این که مفاد 
آن نیز باید به عقل عرضه شــود؟ در 
ابتدای رساله ی ذهبّیه، امام رضا)ع( 
می فرمایند که من »َعلی ما َجّربُته« 
-یعنی بر اساس آنچه تجربه کردم- 
این روایــات را به شما می گویم؛ ارجاع 
به تجربه در این کالم موضوع مهمی 

است.
در این زمینه باید به نکته ای اشاره کرد، 
با فرض این که بحث های سندی روایات 
حوزه ی سالمت را حل شده بپنداریم، 
فهم مدلول روایات، با چالش های جدی 
روبه رو است. مثاًل در مورد پیامبر)ص( 
که در مدینه حاکمیت سیاسی اجتماعی 
نیز داشتند، این نکته مهمی است که 
ــت نقل شده، از شــأن حاکمیتی  روای
پیامبر)ص( صادر شده یا شأن رسالتی  
ایــشــان؟ یعنی حتی در وضعیتی که 
هم سند مشخص است و هم داللت، 
بحث بر سر این است که شان »نبی« 
ــوده؟ این  ــت چه ب ــدور ایــن روای در ص
مناقشه، مناقشه ای دیرپاست؛ به طوری 
که شهید اول نیز در کتاب »القواعد و 

الفوائد«، دربــاره ی این که چگونه این 
موضوع را درک کنیم نکته ای را بیان 

می کنند.
با این مقدمه، آیا اکنون می توانیم شأن 
سومی برای اهل بیت)ع( به نام شأن 
بشرِی غیر وحیانی باز کنیم؟ برخی از 
علمای عاّمه، نظیر ابن خلدون، در این 
حوزه گفته اند که نبّی اسالم یک شأن 
عرفی داشته اند که در آن، »الیوحی 
الّی« و »مثلکم« بوده اند؛ مثال مشهور 
آن نیز داستان باروری نخل ایشان است 
که البته به اعتقاد ما سند آن صحیح 

نیست و ایرادات دیگری نیز دارد.
دکــتــر ســعــدی، در پــاســخ بــه یکی از 
سؤاالت پیرامون جاری شدن »قاعده ی 
تسامح« در ادلــه ی سنن در زمینه ی 
روایــات طبی بیان داشتند: بخشی از 
روایات طبی شامل حوزه ی پیشگیری، 
استحباب و… است که می توان آن 
را ذیل تسامح در ادله ی سنن فهمید. 
اما این که بخواهیم از همین روایات 
برای حوزه های تکوینی حکم بدهیم 
خطاست. مثاًل اینکه فردی بگوید من 
براساس این روایت، فالن تشخیص و 
تجویز را برای فالن بیماری می دهم 
جایز نیست، زیرا اصال این موضوع، ذیل 

علیدوست:
در دورانی قرار 
داریم که دو 

جریان افراطی 
و تفریطی وجود 
دارد، جریان 
اول کسانی اند 
که به شکل 
افراطی تمام 
متون دینی را 

مرتبط به زمان و 
مکان می دانند؛ 
و در مقابل این 
افراط، گروهی 
نیز می گویند 
که تمام آنچه 
از تراث به 
ما رسیده 

جامع، جهانی، 
فرازمانی و 

فرامکانی است.



نسخه مکتوب / شماره 21 / زمستان 921397

دکتر سعدی:
برخی برآنند 

نقش فقه و دین 
را در نظام سازی، 
بویژه در حوزه ی 
پزشکی کمرنگ 

جلوه دهند. 
اما تفاوت 

معرفت دینی ما 
با دیگر ادیان 
در این است 
که ما ظرفیت 
نظام سازی 

داریم.

تسامح ادله ی سنن قرار نمی گیرد. بنده 
مقاله ای با عنوان »حجیت در اجتهاد 
نظام ساز« نوشته ام که در آن به صورت 
ایجابی درباره ی اینکه حجیت چگونه 
باید در این گونه علوم تأمین شود، بحث 

کرده ام.

ــن  ـــگــــری از اـی ــش دـی ــخـ در ـب
نشست، آیت الله ابوالقاسم 
علیدوست پیرامون روایــات طبی 
بــا تاکید بــر روش شــنــاســی استنباط 
گزاره های طبی از نصوص دینی اظهار 

داشتند:
استنباط یعنی عملیات اکتشاف و حرکت 
مجتهدانه. ما دو نوع استنباط داریم، 
استنباط به معنی االعم و استنباط به 
معنی االخــص، یعنی کــاری که فقیه 
می کند و به دنبال کشف شریعت از 

نصوص دینی است.
اجتهاد به معنی االعم، ضرورتًا کاری 
به فقه ندارد، و شاید صرفًا بخواهد به 
ــزاره ای هستی شناسانه دست یابد.  گ
پس آن بخش از اصول فقه که درباره ی 
منطق فهمیدن به طور کلی است، دیگر 
اختصاص به فقه و علوم اسالمی ندارد. 
این، اجتهاد و استنباط به معنی االعم 
است و این گونه نیست که تنها فقیهان در 

معرض اجتهاد باشند؛ بلکه هر کسی که 
بخواهد در مسیر معارف قدم بردارد، نیاز 

به استنباط دارد.
مفهوم دوم مورد بحث ما، »گزاره های 
ــت منظور از  طــبــی« اســـت. یــک وق
گــزاره هــای طبی، گــزاره هــای مبین 
هست ها است و نه حکم ها؛ مثال بیان 
اینکه این را بخوری چه می شود، عوامل 
این مریضی چیست و… . این ها بیان 
هست ها هستند و حکمی در آن ها 
ــای طبی  ــزاره ه نیست. امــا گاهی گ
گزاره های هنجارشناسانه اند: فالن 
چیز مستحب، مکروه، حرام و… است. 
اگر ما در کسوت پزشک باشیم به دنبال 
گزاره های اول خواهیم بود؛ اما اگر در 
کسوت فقیه باشیم به دنبال گزاره های 

دسته ی دوم می رویم.
از دیگر مفاهیم مرتبط با موضوع بحث 
حاضر »نصوص دینی« است. مراد ما از 
این تعبیر، قرآن، روایات و سنت رفتاری 

و تقریری معصوم است.
در استنباط گزاره های فقهی، باید به 

چند نکته توجه کرد:
اول، توجه به سند و داللت. آنچه که 
ــت کافی« اســت. با  مهم اســت »دالل
»شاید« و »اگر« نمی توان استنباط کرد. 
باید داللتی داشته باشیم که »درخور 

ــا« بــاشــد. لــذا، اگر  ــان مسأله ی م ش
به عنوان مثال، گزاره ای فقهی باشد، 
ممکن است بگوییم ظهور داشتن در 
موضوع، و ثقه بودن خبر یا… برای ما 
کافی است؛ اما اگر گزاره ای غیرفقهی 
باشد، معتقدیم که خبر واحد نمی تواند 
در مورد آن حجت باشد. در گزاره های 
غیرفقهی، سخت گیری بیشتر است و 
اگر مسأله مهم هم باشد، حتی جدای از 
ظهور، اطمینان نیز کافی نیست و ما نیاز 

به یقین خواهیم داشت.
یک مسأله ی مهم را نمی توان با یک 
ــت، هرچند معتبر، استنباط کرد.  روای
لذا در اینجا مراتب مختلفی در بررسی 
ــت پیش مــی آیــد. توجه به سند، و  روای
داللتی کافی که کفایت آن با توجه به 
شأن و اهمیت مسأله مشخص می شود، 
مالحظه ی اول ما در این باره است. در 
همین زمینه، تفاوت اعتبار ابواب روایی 
نیز به کار ما می آید. روایات برخی از ابواب 
ما، محکم تر از برخی دیگر از ابواب است، 
مثاًل در روایات طبی در مقایسه با روایات 

عبادات روایات ضعیف تری داریم.
ــات تــراث اسالمی و حتی  دوم، روایـ
ــرآن، در دو گــروه عمده جای  ــات ق آی
می گیرند، بعضی از نصوص دینی 
فرازمانی و فرامکانی اند؛ مانند آیه ی 
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»یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعهود«، اما 
ــات و آیــات ممکن است  برخی از روای
جامع باشند، ولــی جهانی و جــاودان 
نباشند. به عبارت دیگر، دسته ی اول، 
قضایای حقیقیه و دسته ی دوم قضایای 

خارجیه اند.
ــم که دو جریان  در دورانــی قــرار داری
افراطی و تفریطی در این زمینه وجود 
دارد، جریان اول کسانی اند که به شکل 
افراطی تمام متون دینی را مرتبط به 
زمان و مکان می دانند؛ و در مقابل این 
افــراط، گروهی نیز می گویند که تمام 
آنچه از تراث به ما رسیده جامع، جهانی، 

فرازمانی و فرامکانی است.
اگــر می خواهیم به سیره ی معصوم 
تمسک کنیم، باید مؤلفه ی همسانی 
شرایط وجــود سیره با زمــان کنونی را 
به دست بیاوریم. اگر این همسانی به 
دست نیامد، و سیره نیز تعبدی نبود، به 
طور مثال در باب مسائل اجتماعی بود، 

نمی توان به سیره توسل کرد.
جناب صدوق، در مورد روایات طب دو 

مساله مطرح می کنند:
یک. بسیاری از این روایــات موردی 
است و ممکن است متعلق به شرایط آب 

و هوای مکه باشد.
دو. بعضی نسخه ها ممکن است 
فردی و با توجه به طبع فرد بوده باشد. 
ــات تعبدی  چنین فرض هایی در روای
کمتر پیش می آید، اما در مورد حوزه ای 

نظیر طب، مبتالبه تر است.
سومین آسیب، نقل ناقص است. 
بسیار پیش می آید از میان دو روایت، 
یکی کامل تر از دیگری است که طبق 
قواعد اصولی، روایات کامل تر اولویت 

دارند.
چهارم، مطالعه ی نصوص در نظام 
حلقوی و هرمی است. باید نصوص را 
در کنار هم و البته گاهی در طول هم 
مطالعه کرد. این در همه ی موضوعات 

صادق است و نه فقط مبحث طب.

پنجم، هنگام مواجهه با یک نص 
دینی، باید مشخص باشد که این نص 
از جانب شارع یا معصوم، از چه شأنی 
صادر شده است؛ به عنوان رسول و نبی، 

یا در شأن بشری؟
بنده در یک تقسیم بندی، این شئون 
را به 12 شأن تقسیم کرده ام. به عنوان 
مثال، روایتی از امام صادق)ع( داریم 
که »الکفاله خسارٌه غرامٌه ندامٌه«. یعنی 
کفیل شدن موجب خسارت، زیان بینی 
و پشیمانی است. بعضی از بزرگان به 
همین روایت تمسک جسته  و گفته اند 
که کفالت مکروه است. اما آیا می توان 
گفت امــام صـــادق)ع( به سبب بیان 
حکم شرعی این بیان را داشته اند؟ آیا 
برداشت این معنا از کالم امام با روح 

آنچه از دین می شناسیم مطابق است؟
ششم، موضوع »مدیریت رابطه ی 
نصوص مبین باید و هست« می باشد. 
اگر قبول کنیم که برخی از نصوص 
ما مبین بایدها و برخی مبین هست ها 
است، رابطه ی میان این دو باید روشن 
شود. ما چقدر می توانیم از هر کدام از 
این ها معرفت استخراج کنیم؟بنده 
معتقد نیستم که میان این دو، تفکیک 
و تمایز کامل وجود دارد و هیچ راهی به 
هم ندارند؛ اما نگاه افراطی نیز در این 

زمینه ندارم.
گویا فردی از آیه ی »فلینظر االنسان مم 
ُخلق، خلَق من ماٍء دافق« حکم داده که 
تلقیح مصنوعی حرام است؛ به این دلیل 
که آب آن دافق و جهنده نیست! یا یکی 
ــاره ی سند 2030 اظهار  از آقایان درب
کرده اند که با استناد به آیه ی »لقد خلقنا 
االنسان فی کبد« اساسًا چرا باید به 
سمت توسعه و رفاه حرکت کنیم؟ البته 
اخیرًا از عکس این شیوه نیز بهره برده 
می شود، مثال آقایی گفته است چون 
فاصله ی بین دو نماز جمعه باید دو فرسخ 
باشد، فواصل شهرها در اسالم نیز باید 

دوفرسخی طراحی شود!

هفتم، جایگاه عقل است که باید آن 
را در کنار تمام مــوارد قبلی قــرار داد. 
همان طور که مطالعه نکردن نصوص 
دینی و تنها ســراغ عقل رفتن کافی 
نیست، تنها مطالعه ی وحی و نصوص 
دینی فــارغ از عقل نیز نادرست است 
و هر دوی این ها باید در کنار هم مورد 

استفاده قرار گیرند.

ــی ایـــن نشست  ــان ــای در قــســمــت پ
نیز، آیت الله محقق دامــاد کــه 
اساسًا با چنین مراجعه و نگرشی به 
روایات اسالمی موافق نیستند، بحث 
خــود را بــا طــرح موضوعی پیرامون 
جایگاه اجتهاد آغاز و اظهار داشتند، 
یکی از ارزشمندترین نهادهایی که از 
دامن اهل بیت)ع( به ما رسیده، نهاد 
اجتهاد می باشد. اجتهاد در شیعه بسیار 
توسعه پیدا کرده، اما با کمال تأسف، 
گویی اجتهاد تنها در حوزه ی شریعت 
به کار رفته است. البته مجتهدان ما 
در این حوزه بسیار دقیق و موشکافانه 
عمل کــرده انــد؛ اما ما امــروز در آفات 
عدم استفاده از اجتهاد در سایر حوزه ها 
ــات تاریخی،  ــم. روایـ گرفتار شــده ای
تفسیری، کالمی و… از جمله ی روایاتی 
هستند که کار اجتهادی بر روی آن ها 
انجام نشده و از ایــن موضوع بسیار 
آسیب دیــده ایــم. بسیاری از احادیثی 
که مــورد تمسک اشاعره یا متصوفه 
قرار می گرفت، می توانست با یک کار 
اجتهادی و فقاهت بلندنظرانه، جلوی 

آن گرفته شود.
در مورد آیه ی »یا اّیها اّلذیَن آمنوا ِان 
جاَئُکم فاسٌق ِبَنبٍأ َفَتَبّینوا َان ُتصیبوا 
ومًا ِبَجهاَلٍه َفُتصِبحوا َعلی ما َفَعلُتم 

َ
ق

ناِدمین«، یک قاعده ی فقهی داریم 
که از آن برای اعتبارسنجی خبر واحد 
استفاده می کنیم. اما چرا همین منطق 
را در حوزه های دیگر تسری نداده ایم؟ 
مثاًل چرا مواجهه ی ما با خبرنگاران نیز 
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نباید در ذیل همین قاعده قرار بگیرد؟
از مباحث متأخرتر که بشر امــروز در 
حوزه های دیگر به آن دست یافته نیز 
می توان به حــوزه ی اجتهادات دینی 
پیوند ایجاد کــرد. یکی از این مــوارد، 
بحث تضاد منافع در ارزیابی خبری 
است؛ بدان معنا که در ارزیابی یک خبر 
باید توجه کرد که آیا فردی که خبری را 
بازگو می کند، منفعتی از آن خبر می برد 
یا خیر؟ اگر بله، پس باید با تردید و دقت 

بیشتری به صحت آن خبر نگریست.
در مبحث روایــــات پــزشــکــی، یک 
پرسش مهم باید مطرح شود، ابتدا باید 
تکلیف خود را پیرامون اینکه حکمت و 
فلسفه ی بعثت انبیاء چه بوده است به 
روشنی مشخص کنیم. هدف این بوده 
که ما بدنمان سالم باشد و معده مان درد 
نکند؟ یا اینکه مسأله ای فراتر در کار 
بوده است؟ از دیدگاه حکما و متکلمین، 
شریعت و نظم اجتماعی، فلسفه ی 

بعثت انبیاء است.
بنده معتقدم که حتی به این دیدگاه نیز 
می توان افزود، یعنی دریچه ای که انبیاء 
از عالم غیب برای ما باز کردند، قطعا از 
دستان خود ما کوتاه بود. اتصال از فیزیک 

به متافیزیک، تنها با راهبری انبیاء میسر 
شد، و ِااّل ما چه خبری می توانستیم از 
آخرت، و اساسًا از معنویت داشته باشیم؟ 
یقینًا بشر با عقل خود نمی توانست به 

معرفت آسمانی برسد.
آیا باید این شریعت به این بلندی را چنین 
پایین بیاوریم که بگوییم فالن چیز برای 
معده خوب است، دیگری برای درد پا 
و نظایر این ها؟ و بعد هم آن روایات زیر 
سؤال بروند؟ آیا این خیانت به میراث 
بلند اهل بیت)ع( نیست؟ پیامبر)ص( 
هنگامی که بیمار شد بــرای خویش 
طبیب یهودی آورد! چرا ما هیچ روایتی 
نداریم که اهل بیت)ع( خودشان خود را 

معالجه می کردند؟
اکثر روایاتی که در مورد مباحث طبی 
وجود دارد، راوی آن عطارها هستند! 
در این صورت هیچ کدام از این  روایت ها 
حجیت ندارد! کار انبیاء و هدف ایشان 
را کوچک نکنیم! ما ابتدا باید مباحث 
کالمی را حل کنیم تا بفهمیم امامت 
ــا َارَسلنا ُرُسَلنا  و نبوت یعنی چه؛ »اّن
ناِت َو َانَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن،  ِبالَبیِّ
َلیقوَم الــّنــاُس ِبالقسط«. ایــن است 
فلسفه ی نبوت! نه اینکه نبّی خدا به ما 

قرص مسکن بدهد. من تعجب می کنم 
که چرا حوزه ی علمیه ی قم در این باره 
تاکنون با مسامحه عمل کرده است. 
هرکسی در جامعه باید به وظیفه ی خود 
بپردازد. الحمدلله ما در کشوری هستیم 
که علم طب آن در طراز پیشرفته ترین 
کشورها قرار دارد. قدر پزشک هایمان 
را بدانیم و با این بحث ها، نه پزشک های 
خوبمان را تضعیف کنیم و نه شأن دین را 

پایین بیاوریم.
محقق داماد در پاسخ به پرسش یکی از 
حضار مبنی بر اینکه آیا در فرض صحت 
سندی روایات حوزه ی طب، می توان 
از آن ها به یک مکتب طبی رسید، بیان 
 باید در یک 

ً
کردند: روایات طبی ما،اوال

مسیر اجتهادی بررسی شده و بعد از آن، 
کار روایــات باید نسبت به شأن امامت 
و دین بررسی شود. اگر آن روایــات در 
ذیل آن شأن بود، آن را می پذیریم و اگر 
مثاًل دربــاره ی بیماری های معده بود، 
نمی توان آن را به دین و خداوند منتسب 
کرد؛ بلکه باید آن را از این دیدگاه که 
امام نیز در حال بیان تجربه ی خویش به 

عنوان یک بشر عادی است، نگریست.
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آیــا دانشگاه)…( در تهران – با همه 
خدماتش- به یک مرکز »تبارگماری« 
بدل نشده است؟! آیا سرمایه اولیه آن 
و نمونه های مشابه اش در قم و تهران 
و… از امــوال مصادره ای یا حاکمیتی 
ــود؟! آیا  ــدارک نــشــده بـ و عمومی تـ
امــروز علیرغم ارائــه خدمات علمی و 
فرهنگی، خانواده و فامیلی را بهره مندتر 

نکرده اند؟!
آیا آنچه برخی نمایندگان ولی فقیه 
در مراکز استان ها پس از چند دهه با 
جایگاه ویژه خود تدارک کرده اند، پس 
از خود به شخصیت حقوقی بعد واگذار 
می کنند یا همچنان بنام خودشان و در 
تصرف نزدیکانشان باقی می ماند؟! در 
بعضی استان ها مجموعه ای تجاری، 
ساختمانی مفصل برای مصال یا دفتر 
امام جمعه تــدارک شده که معموال به 
منصوب بعد منتقل می شود، اما امتیاز 
ــواره ای، ده ها  ــاه دانشگاه، شبکه م

مدرسه علمیه و…چه؟!
واضح است مخارج و مایه اولیه اینها هم 
از اموال یا امتیازها و مساعدتهای دولتی 
یا سهم مبارک امام)ع( بوده است؛ که 
غیر از مصرف عام داشتن نباید حیاط 

خلوت خانوادگی شود!
نمونه ها منحصر به این موارد نیست و 
این نوشتار دنبال فهرست کردن موارد 
نیست، بلکه توجه به درس مهمی از 

تجربه صفوی را منظور دارد.

تجربه صفوی
ــی خــاص و منابع  در استفاده از اراض
عمومی توسط علماء اســالم -کــه در 
ــت صفوی محترم شــده بودند-  دول

بحثهای فقهی عمیقی بین علماء تراز 
اول شیعه شکل گــرفــت. یــک طرف 
محقق ثانی بود که از اراضی ای در عراق 
ــرای خــود در راســتــای مقاصد دینی  ب
بهره می برد؛ و در طرف دیگر مقدس 
اردبیلی بود که اصال بخاطر پرهیز از 
این استفاده ها -حتی بــرای خدمات 
عمومی- به »مقدس« لقب گرفت. در 
این بــاره رساله های فقهی نوشته شد 
که 4 تا از آنها در کتاب الخراجیات توسط 

جامعه مدرسین یکجا چاپ شده است.
از جمله خرده هایی که مثل فاضل 
قطیفی به طیِف بهره مند از منابع 
عمومی می گرفت این بــود: مالی در 
اختیار فقیهی گذاشته شود تا رفع نیاز 
عامه کند و خودش در صورتی که محتاج 
است از آن بهره بــرد؛ حال اگر چنین 
فقیهی حیله شرعی بکار برد و آن مال 
را به ملکیت فرزند یا همسرش درآورد 
تا با اشکال احتیاج روبــرو نشود، این 
یک حیله شرعی است! )ر.ک:السراج 
الوهاج لدفع عجاج قاطعه اللجاج/ 

شیخ ابراهیم قطیفی(.
ــادات و روحانیونی که  در مقابل، س
چنین اقطاعی از سوی حاکمیت به آنها 
واگذار شده بود به عمل فقهای بزرگ 
شیعه مثل سید مرتضی و عالمه حلی 
استناد می کردند که چندین قریه در 
تصرف داشتند! مخالفین نیز در دفاع 
از آن فقهای بزرگ اصرار داشتند که 
حتی خط عالمه حلی را دیده اند که آن 
زمین ها را به دست خود احیاء و سپس 
وقف عام کرده؛ نه اینکه زمین آباد را از 
حاکمان گرفته و حاال ملک خانوادگی 

شده باشد!

مقدس اردبیلی در رساله خود غیر از 
اشکال کبروی به این زمین ها -که اصال 
چون فتوحات مــأذون از امام معصوم 
نبوده، اینها قابل خراج گذاری نیست- 
صغروی هم این اشکال را مطرح می 
کند کــه: چگونه یکی از ما ]علماء[ 
می تواند امــوال زیــادی را بیش از حد 
حاجت خود بگیرد، در حالیکه اصل آن 
از آن تمام مسلمانان است، یعنی باید در 
مصالح عامه مانند بنای مسجد و پل، آن 
هم به امر امام)ع( یا نائب او خرج شود 
)ر.ک:رساله خراجیه مقدس اردبیلی 

در کتاب الخراجیات(.

درسی برای دهه پنجم انقالب!
نکته درس آموز آنکه مواجهه فقهی برای 
ما زیاد است. غیر از خانه ها و امالکی که 
به قیمت نــازل، اول انقالب به برخی 
مسئوالن واگذار و امروز با متراژهای باال 
و قیمت های چند ده میلیاردی چالشی 
اجتماعی-سیاسی برای انقالب شده؛ 
امتیازها و منابعی که برای کارهای عام 
المنفعه مثل دانشگاه اسالمی و حوزه 
علمیه و شبکه ماهواره ای و خیریه های 
بزرگ و… به برخی علماء داده شده است 
هم محل چالش است و نباید در تصرف 
خانوادگی و موروثی اینها قرار گیرد و اال با 

قصد اولی در تنافی است.
درسیره سلف چنین بوده که پس از فوت 
مرجعی ُمهر او شکسته می شد و اموال 
مورد تصرف ایشان نه به آقازاده او بلکه 
به اعلم بعد ایشان منتقل می شد؛ چیزی 
که در این سال ها نقضش را سراغ داریم!
همچنین اموال و امتیازهایی که از جانب 
نمایندگی ولی فقیه تدارک شده، منطقا 
باید به شخصیت حقوقی بعد)نماینده 
ولی فقیه بعدی( واگــذار شود نه اینکه 
آنها اندوخته ای برای موقعیت بعدی آن 
فقیه)مثال مرجعیت(قرارگیرد؛ یا خدای 
نکرده نوعی تبارگماری در آنها شکل گیرد 
و فامیل و خانواده ای را بهره مندتر کند...!

درسی فقهی از تجربه صفویه!
یادداشت وارده  |  محسن قنبریان
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ــی ای از  ــرف ــع ــدا م ــت در اب
خودتان داشته باشید.

بنده در سال 1341 در ُاسکو، 
یکی از شهرهای نزدیک تبریز به دنیا 
آمدم.  کالس سوم راهنمایی را تا سال 
1358 خواندم و دیگر ادامه ندادم. بعد 
از پیروزی انقالب وارد حــوزه علمیه 
شــدم. ابتدا در مدرسه طالبیه تبریز 
مشغول درس شــدم، تا ســال 61 که 

آنجا بودم ادبیات را تا سیوطی و مغنی 
خواندم. سال 61 وارد حوزه مشهد شدم 
و تا سال 64 در حوزه مشهد بودم و در 
خدمت اساتیدی چون حجت هاشمی 
خراسانی با درس گرفتن مطول و 
معالم، ادبیات را ادامه دادم. جلد اول 
شرح لمعه را به صورت خصوصی نزد 
آشیخ علی نمازی شاهرودی خواندم. 
جلد دوم آن را از آقای صالحی که به 

صورت عمومی درس می گفت و یک 
مقدار هم نزد آقای قانعی خصوصی 
خواندم. از سال 64 وارد حوزه علمیه 
قم شــدم. آقایان مرحوم علی نمازی 
ــرودی و آقــای کــجــوری کــه از  ــاه ش
شاگردان مرحوم میرزا مهدی اصفهانی 
بودند به من سفارش کرده بودند که در 
قم از محضر مرحوم آیت الله محمدباقر 
ملکی میانجی که از شاگردان مرحوم 

ݡکالم در حوزه بیشتر رنگ فلسفی دارد/
 طیفی که االن به عنوان انجمن حجتیه مطرح 
هستند، هدفشان ایجاد پیوند فرزندان این 

انقالب و مملݡکت با امام زمان است
بررسی اندیشه های موجود در حوزه علمیه قم |   استاد بیابانی
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میرزا مهدی اصفهانی بود، بهره مند 
شوم.

در حوزه قم، رسائل را نزد آقای اعتمادی 
و مکاسب را از آقای پایانی و ستوده درس 
می گرفتم و برخی درس های خصوصی 
هم داشتیم. جلد اول کفایه را نزد مرحوم 
اعتمادی وجلد دوم را از مرحوم پایانی و 

ستوده استفاده کردم.
به درس خارج که وارد شدم، کنار درس 
خارج، تخصصی ها شروع شده بود، من 
هم در دوره سوم تخصصی کالم ثبت نام 
کردم و به دوره تخصصی کالم موسسه 
امام صادق)ع( -آقای سبحانی- وارد 

شدم.

چه سالی؟
حدود چهار سال، یعنی از سال 
ــای کالم آنجا را با  78 تا 82 درس ه
معدل تقریبی 18 سپری کــرده و از 
آنجا فارغ التحصیل شدم. البته چون 
آن موقع ملبس نبودم، اجــازه نوشتن 
پایان نامه را پیدا نــکــردم. در کنار 
بحث های کالم که در آنجا داشتیم، 
همواره خدمت آقــای ملکی میانجی 
بودم. ایشان آثاری داشتند که در تنظیم 
آنها با ایشان همکاری داشتم. کتاب 
»توحید االمامیه« و نیز تفسیر »مناهج 
البیان« که شش جزء از تفسیر قرآن 
بود، موارد همکاری من با ایشان بود. در 
کنار آن شروع به نوشتن مقاله و کتاب 
هم کردم. با اتمام دوره تخصصی کالم، 
مدیر آنجا مرحوم آقــای سلطانی، به 
من پیشنهاد کردند که در فعالیت های 
پژوهشی موسسه کالم یا دائرة المعارف 
فقه برمذهب اهــل بــیــت)ع(، مشغول 
تحقیق و پژوهش شــوم. در آن زمان 
چون بیشتر در حوزه اعتقادات و کالم 
وارد شده بودم بهتر آن دیدم که با ورود 
در فقه، در این زمینه نیز وقت بیشتری 
اختصاص بدهم. در کنار فعالیت های 
مذکور، در درس خارج اصول آیت الله 

وحید خراسانی و نیز درس خارج فقه 
آیت الله شیخ جواد تبریزی هم شرکت 
می کردم. در مجموع به طور مستمر 
ــای خــارج این دو  ده سال در درس ه
بزرگوار شرکت کردم. هفت سال هم 
در دایره المعارف فقه کار کردم که اوایل 
کمی فیش برداری کردم و سریع وارد 
کارشناسی فیش برداری و مقاالت 
شــدم. بعد از هفت سال با همکاری 
آقــایــان محمدتقی سبحانی و رضا 
برنجکار پایه موسسه ای را گذاشتیم 
که ابتدا در محل موسسه طاها اتاقی 
داشتیم، به تدریج جایی را اجاره کردیم، 
کتابخانه ای درست کردیم و کارهای 
تحقیقی خودمان را در حوزه معارفی 
ــت، آغــاز  کــه گــرایــش تفکیکی داشـ
کردیم که فعالیت های این دوستان 
همچنان ادامه دارد و موسسه معارف 
اهل بیت)ع( ادامه آن فعالیت ها است. 
بعد از مدتی فعالیت های ثابت خود را 
با مؤسسه قطع کــردم و با تعدادی از 
دوستان مشغول تحقیق و پژوهش و 
تدریس هستم. برخی از آثاری که ارائه 
کــرده ام عبارتند از: تنظیم برخی آثار 
مرحوم آقای ملکی میانجی، ترجمه 
کتاب توحید االمامیه، دوره پنج جلدی 
اعتقادات، کتاب اصول دین امامیه در 
دو جلد، مقاالت زیادی در بحث عالم 
ذر و ارواح که نهایتًا در مجموعه ای 
با عنوان »جایگاه عالم ارواح و ذّر در 
فطرت توحیدی انسان« چاپ شد و 

برخی کتاب های دیگر.
ــال 65 یــا 66 تــدریــس معارف  از س
اهل بیت)ع( را شروع کــردم. البته از 
ــان که موسسه را تاسیس  همان زم
کردیم، همواره کالس داشتم. بسیاری 
از جلسات درســی من حول شرح آثار 
مرحوم میرزای اصفهانی اســت. به 
عنوان مثال کتاب معارف القرآن ایشان 
را االن تا اواسط جلد سوم، طی بیش 
از 650 جلسه تدریس داشته ام. شرح 

ابواب الهدی، شرح رساله قضا و قدر، 
شرح مصباح الهدی و شرح اعجازنامه 
نمونه ای از این جلسات و کالس ها است 
که بعضی از آنها پس از تدریس کامل، 
به صورت کتاب نیز ارائه شده است و 
برخی دیگر در دست چاپ هستند. شرح 
اعتقادات صدوق و نیز شرح اعتقادات 
عالمه مجلسی نیز از دیگر موضوعات 

درس هایم است.
درس هایی که من در دوره تحصیلم و 
مخصوصا در موسسه امام صادق)ع( 
خواندم، هیچگاه موافق با انتظارم از 
کالم نبود. انتظار از کالم آن است که 
معارف و اعتقادات دینی را تبیین و از 
آنها در مقابل شبهات دفــاع کند، اما 
بیشتر درس هایی که ما در آنجا داشتیم، 
رنــگ فلسفه داشــت تا کــالم. مثال ما 
نهایه را به طور کامل در آنجا یک مقدار 
نزد آقای فیاضی و یک مقدار هم نزد 
آقای ممدوحی خواندیم؛ بخش هایی 
از منظومه و اسفار را خواندیم. آیت الله 
گرامی، دکتر بهشتی، آیت الله سبحانی 
در آنجا استاد فلسفه ما بودند. در کنار 
اینها همواره مطالعه کتب فلسفی را 
نیز در برنامه خود داشتم. در مدرسه ی 
آقای کجوری همراه با آقای برنجکار، 
منظومه را با هم خدمت آقای کجوری 
می خواندیم. بعد بدایه را نیز که از 
ــای فیاضی گــوش کرده  نــوارهــای آق
بودیم، با هم بحث می کردیم. به هرحال 
آنچه به نام کالم درس می گرفتیم، با 
آنچه که قرار بود دفاع و تبیین معارف 
اهــل بــیــت)ع( و وحــی باشد مغایرت 
ــن ســال هــا یــک متن  داشـــت و در ای
ــات شکل  اعتقادی که براساس روای
گرفته باشد ندیدم؛ نه در آثــار علمی 
آیت الله سبحانی و نه در هیچکدام از 

کارهای موسسه امام صادق)ع(.

ــن بحث مــربــوط بــه آن  ای
دوره می شود، در این چند ساله 

شخصیتی مانند 
آقای حلبی که به 
عنوان عنصری 
ضدسیاست 

شناخته می شود 
هیچگاه چنین 
نبوده که از 
مناسبات 
اجتماعی و 

تحوالت زمان 
خود فرار کرده و 

کنج عزلت گزیده 
باشد، بلکه ایشان 

نیز متناسب با 
مبانی فقهی خود 

تصمیم هایی 
گرفته و پایبند به 

آنها مانده اند.
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که تغییر کتب درسی پیش آمده 
 کــتــاب آقــای 

ً
ــر قــبــال اســـت، اگ

مصباح یــزدی محور بــود، االن 
 آقایان برنجکار 

ً
کتابی که اخیرا

ــوان متن  ــن ــه ع و ســبــحــانــی ب
درسی حوزه در زمینه اعتقادات 
نوشته اند، جایگزین شده است 
و برخی اشکال می کنند که این 
متن کامال اخــبــاری و روایـــی و 
کالمی بوده و هیچ استدالل عقلی 

در آن نیست.
ــالم بــه مــا نشان  آنچه تــاریــخ ک
می دهد آن است که بر خالف انتظاری 
که از کــالم مــی رفــت، متکلمان نیز 
همچون روش فلسفی، در کنار متون 
دینی قائل به عقل خودبنیادی شدند و 
در هواداری از چنین عقلی تا آنجا پیش 
رفتند که قائل شدند به اینکه در هر 
موضعی که متون دینی با فرآورده های 
این عقل همخوانی نداشت، باید به 
تاویل و تطبیق متون با این عقل مبادرت 
ــد. اما از آنجایی که متکلمان به  ورزی
نحوی به متون دینی دلبستگی داشتند، 
نمی توانستند همچون فالسفه این 
متون را به کلی کنار نهاده و تمامًا تابع 
همان مبنای خودبنیادشان باشند. در 
نتیجه به تدریج کالم در مباحث عقلی 
کاماًل روش فلسفی را دارد و به همین 
جهت در موارد زیادی رنگ فلسفی به 

خود گرفت.

طرف مقابل هم این را یک 
نوع امتیاز خود می داند. مبنی 
براینکه اینقدر نظرات ما محکم 
است که فلسفه، فلسفه است و 

کالم نشد، اما کالم فلسفه شد.
بله. ما ایــن را در گرایش های 

کالمی موجود می بینیم.

ــالم را  ــ ــن ضـــعـــف کـ ــ ایـ
نمی رساند؟

نه ضعف کالم را، بلکه ضعف 
روش کالمی را نشان می دهد. یعنی 
اگر متکلم در روش خود به روش عقلی 
)خودبنیاد( محض روی نمی آورد، 
این اتفاق نمی افتاد. لذا، اگر متکلم با 
تعریف درست عقل که متون دینی نیز 
ناظر بر آن است، پیش می آمد، اواًل، نه 
فلسفی می شد و ثانیًا، نه به ناتوانی های 
فلسفی گرفتار مــی آمــد. اگــر چنین 
اتفاقی می افتاد، متکلم می توانست هم 
تبیین درستی از عالم واقع داشته باشد 
و هم می توانست اشکاالت مختلف 
فلسفی یا غیرفلسفی را پاسخگو بوده و 
اندیشه های مختلف را مجاب کند. ما 
برآنیم که روش میرزا مهدی اصفهانی 
اینگونه بوده است. ایشان سعی داشته 
از خــوِد دین آغــاز کند، حقیقت عقل 
و دیگر مباحث معرفت شناسی را با 
کمک دین به دست آورده و با همین 
لسان با دیگر اندیشه ها به گفتگو 
می نشیند و مخاطبان نیز بدون هیچ 
تقّیدی به متون دینی، کالم او را کاماًل 
عاقالنه می یابند. میرزای اصفهانی 
پایه مباحثش را در اصول اعتقادی بر 
عقلی که دین متذکر آن است بنا نهاده و 
بر این مبنا با مخاطبش سخن می گوید، 
چون همه مخاطبانش از آن بهره مند 
هستند. بازگشت مرحوم میرزا به 
معارف دینی بازگشتی تمام عیار است، 
نه اینکه بخواهد با مبانی خودبنیاد 
فلسفی، عرفانی و یا کالمِی مرسوم به 
تطبیق متون دینی با این مبانی بپردازد. 
ایشان از همان سنگ بنا و از همان 
حقیقت معرفت شناسی، اخــالص 
در رجوع به متون دینی را پیشه خود 
می سازد. بر این مبنا، کل پایه های 
عقالنیت خودبنیاد فلسفی را مورد 
سوال قرار داده و اشکاالتی اساسی 
را متوجه تعاریف این نحله ها از عقل و 
عقالنیت می داند. میرزای اصفهانی 
تقسیم و تعریف علم به حصولی و 

حضوری را خدشه پذیر می داند و قائل 
است که این اصول در ساختار فکری 
فلسفه و کــالم یک مشکل اساسی 
داشته است و باید از همین موضع، 
تحول را آغاز کرد و البته خود ایشان این 
کار را انجام داده است. ایشان نه تنها 
به نشان دادن اشکاالت نظام معرفتی 
نحله های فلسفی و عرفانی و کالمی 
پرداخته، بلکه در بحثی اثباتی، موضع 
متون دینی را نیز در این مــورد ارائه 

نموده است.
ممکن اســت بــرخــی اندیشمندان 
دلبسته به نحله های فلسفی و عرفانی 
و کالمی در تعامل با اندیشه های جدید 
به ناکارآمدی هایی در روش فکری 
خود اقرار کرده باشند، اما هیچ پیشنهاد 
سازنده ای پس از نقد نداشته اند؛ مثاًل 
در سالهای اخیر می بینیم اندیشمندانی 
ــه برخی  ــای فــیــاضــی ب هــمــچــون آقـ
کاستی های معرفت شناسانه نظام 
فلسفی اشــاره دارنــد. اّما چون مبنای 
فیلسوفان را در این باب قبول دارد، 
دچــار مشکل شده اســت. مثال ایشان 
بابی در معرفت شناسی فلسفی دارد و 
قائل است علم حصولی و حضوری از 
تقسیمات ثنایی است و نمی شود غیر 
از این علم داشت. بعد براساس همین 
تقسیم ثنایی که پذیرفته، علم خدا را نیز 
در این تقسیم جای می دهد و این امر او 
را به مشکل انداخته است. چون ایشان 
گفته است که علم خدا حضوری است. 
وقتی علم خدا را حضوری گرفته، علم 
حضوری هم فقط در وجود جریان دارد 
و در چیزهایی که اصال به عالم وجود 
نمی آیند، نمی تواند علم حضوری باشد. 
لذا، ایشان معتقد است که خدای تعالی 
به آنچه موجود اســت، می تواند علم 
حضوری داشته باشد، اما به آنچه موجود 
نیست، نمی تواند علم حضوری باشد. 
علم حصولی هم صورت می خواهد و 
صورت نیاز به محل دارد و در نتیجه به 
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مشکلی گرفتار آمده که قبل از آن، سایر 
فیلسوفان مانند ابن سینا نیز گرفتارش 

بودند.
مرحوم میرزا معتقد بوده که قائل شدن به 
علم حصولی و حضوری هیچ راه دیگری 
جز همین گرفتار آمــدن به تناقضات 
نداشته و ما باید تغییری اساسی در این 
اندیشه خودبنیاد داشته باشیم. به نظر 
می رسد میرزای اصفهانی مسیر بسیار 

ثمربخشی را پیش روی ما نهاده اند.

هرچقدر تکثر در حوزه زیاد 
باشد، چه از جهت جریان های 
فکری و علمی یا حتی مباحث 
سیاسی بسیار مفید خواهد بود. 
ــوزه در همین تکثرها است  ح
که رشــد می کند. از منظر شما 
ــای  ــش ه ــروز دان ــ موقعیت ام
ــوزوی، و به صــورت خاص تر  ح
ــالم در حــوزه  وضعیت علم ک
چگونه است؟ چه نواقصی دارد؟ 
رویکردها و نوع مواجهه ای که با 
فلسفه و فلسفه اسالمی وجود 
دارد، در چه سطحی است؟ اگر 
تقابلی در این زمینه است، روش 
صحیح آن باید به چه کیفیتی 

باشد؟
بنده بسیار خوشحال هستم که به 
تکثر آراء و اندیشه هایی که ممکن است 
از جهاتی با هم تفاوت داشته باشند، در 
حوزه های علمیه توجه شده و افرادی 
چون شما به این مقوله توجه کرده اند. 
این بحث در حوزه های علمیه از همان 
اوایل شکل گیری حوزه ها بوده و ادامه 
خواهد داشت. یعنی چاره ای در اینکه 
ما افکار و اندیشه های متفاوت داشته 
باشیم، وجود ندارد. اینکه بگوییم اینها 
را جمع کنیم و یک فکر در حوزه حاکم 
باشد، امکان پذیر نیست. علت این است 
که رشد علمی در سایه تضارب آراء، 
اندیشه ها و افکار متفاوت است. در سایه 

برخوردها و ایجاد مشکالت در حوزه 
فکر اشخاص، رشد فکری به وجود آید. 
حتی اگر در درون حوزه هم نباشد، قطعا 
از بیرون حوزه به افکار و اندیشه های 
حــوزوی ما اشکاالت و شبهاتی وارد 
خواهد شد که ما باید به آنها حتما نظر 
کنیم و در سایه نظر به آنها خودمان را 
تقویت کرده و بتوانیم در مسائل جدید 
صاحب نظر باشیم. اگر ما به آنچه در 
اطرافمان می گذرد، بی تفاوت باشیم، 
هیچگاه نخواهیم توانست خودمان 
ــد کنیم. در حقیقت جمود و  را روزآم
تنگ نظری فکری در حوزه پاسخگو 
نخواهد بــود. باید بازگردیم و ببینیم 
که چطور آنچه را که داریم و به عنوان 
یک ارزش و علم و دانش پذیرفته ایم، 
می توانیم به تمام اقشار مختلف مردم 
برسانیم. چون معتقد هستیم که حوزه 
با یک قشر طرف نیست، بلکه با تمام 
اقشار مختلف مردم طرف است و باید 
بتواند با آنها تعامل داشته باشد. همه 
این مــوارد تالش و زحمت می طلبد 
و نیازمند روابط و تعامل است که باید 
از سوی حوزویان با اقشار مختلف و 
اندیشه های متفاوت این تعامل را ایجاد 
کرد. اما این بدان معنا نیست که حوزه 
را محل دانش های مختلف بشری 
قرار بدهیم، بلکه باید با تکیه بر ثقلین 
و فهم دقیق آنها، بر دیگر اندیشه ها نیز 
نظارت داشته و آنها را نیز رصد کنیم و 
حرف ها و اندیشه های آنها را در ارتباط 
با آنچه در حــوزه وظیفه و مسئولیت 
یک حوزوی است، ببینیم. همچنین 
وظیفه ی یک حــوزوی این نیست که 
خودش تمام دانش ها را داشته باشد 
و با اشراف بر آن دانش ها ایفای نقش 
کند، بلکه یک حوزوی باید با مسئولیت 
اصلی که بر دوش اوست کامال آشنا 
شود، اما در کنار آن، روابطش را نسبت 
به اندیشه های مختلف از دست نداده و 

روزآمد باشد.

اولــویــت بــا کــدام علومی 
است که باید فرا بگیرد و کدام را 

باید ناظر باشد؟
آنچه مهم است و بنده آن را از 
اساتیدم به یادگار دارم این است که 
آنچه بــرای ما در درجــه اول اهمّیت 
قرار داشته و یک حــوزوی باید کامال 
با آن آشنا بوده و اشــراف کامل به آن 
داشته باشد، اعتقادات دینی صحیح 
مذهب تشیع است. ما چون در حوزه 
تشیع و به عنوان مذهب جعفری زندگی 
می کنیم، و عقیده مان بر درستی چنین 
اعتقادی است، باید اصول اساسی و 
پایه های مذهب را به صورت محکم و 
استوار نگاه داریم. یعنی اگر قرار است 
از رخنه ای اعتقادات تشیع مورد شبهه 
قرار گیرد، سریعًا باید با علم و درایت این 
رخنه را مسدود نمود. این مذهب تشیع 
مذهبی نیست که از اصول شرایع الهی 
جدا شود. مذهب تشیع، مذهب اصیل 
شرایع الهی را برای کل بندگان در اقشار 
مختلف ارائه می کند؛ یعنی می خواهد 
بگوید که من جز آنچه از ناحیه خدا 
برای همه بندگان خدا ارائه شده است 
و به دوش تمام بندگان خدا گذاشته 
شده است را به بندگان ارائه نمی کنم. 
پس اگر از توحید، عدل، نبوت و معاد 
صحبت می کند و در سایه آنها از والیت 
و امامت صحبت می کند، اینها همه 
ریشه در کل شرایع الهی دارد. اینگونه 
نیست که فقط در شریعت اسالم اینها 
شکل گرفته باشد و فقط شیعیان باید 
به آن اعتقاد داشته باشند. تمام این 
اصولی که شیعه روی آن تاکید دارد، 
اصول مشترک و اساسی همه شرایع 

الهی است.

مــیــزان و مــرزی کــه الزم 
است و ما باید به آن ورود پیدا 
کنیم، چگونه است؟ مثال ما اگر 
ــزار متخصص علم کالم  ده ه
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داشــتــه باشیم، خــوب و کافی 
اســت، یا اینکه هیچ حّد معّینی 
نـــدارد و مــا هرچقدر هــم عالم 

داشته باشیم، باز هم کم است؟
هرکسی به مذهب تشیع وارد 
شود، در این اصول اساسی تشیع خود 
باید واقعا محکم باشد. من نمی توانم 
بگویم که ایــن وظیفه حــوزه است، 
حــوزه فقط به عنوان اینکه در رأس 
قرار گرفته است، مسئولیت برعهده 
دارد که دفاع کند، تبیین کند، اما برای 
همه شیعیان این یک وظیفه است، چه 
دکتر یا مهندس باشد، چه بازاری باشد 
یا کارگر و غیره، هیچ فرقی بین اینها 
نیست. یعنی کسی که قائل به توحید 
است، توحید او باید به اندازه ای برایش 
محکم شود که دیگر با شبهات خیلی 
ضعیف، از توحید دست برندارد. اعتقاد 
و معرفت او به امامت و حقیقت امامت 
امامان که قائل است باید به اندازه ای 
قــوی باشد که با چند شبهه بسیار 
ضعیف، شکاکیت در اعتقاد و ایمان او 
رخنه نکند. اما همه شیعیان در مقابل 
سواالتی که از غیر حوزه تشیع وارد 
می شود، نمی توانند پاسخگو باشند و 
در چنین مواردی به مراجع دینی ارجاع 
می دهند؛ بنابراین، مراجع دینی باید 
بسیار محکم و قوی باشند. یعنی فرض 
کنید که شخصی مومن و شیعه است و 
االن اعتقاداتش را هم با همان اساس 
پایه ای که در هر دین و آئین الزم است، 
یادگرفته و به آن باور دارد. اما االن با 
یک شبهه   ای مواجه شده است، اگر 
خــودش بــرای حل آن شبهه توانایی 
دارد که باید حل کند، اگر توانایی ندارد، 
باید یاد بگیرد. اما آنچه را که نباید بدان 
دست بزند، جایگاه ایمان و اعتقاد خود 
است. شبهه به ذهن می آید، اما نباید به 
دل ببرد و اعتقاد را تضعیف کند. باید 
در مورد آن در جایگاه خاص خودش 

راهی باز کند که آن را حل کند.

ــن رســـوخ کــه آگاهانه  ای
اتفاق نمی افتد؟

جای اعتقاد، جای ورود اینها 
نیست، انسان می تواند آنجا را حفظ 
کند، اما در مورد آن تامل هم کند. به 
نظر می رسد که ما جایگاه اعتقاد را 
در حوزه تشیع به واسطه بحث های 
نظری و منطق ارسطویی و فلسفی 
دچار مشکل کردیم. یعنی در حقیقت 
فکر کردیم که اعتقاد با نظر است، در 
حالی که اساس اعتقاد به اینها پیوند 
نخورده است. می شود کسانی باشند 
کــه در بحث و نظر، بــه بحث های 
متفاوتی برسند و در مورد آنها نظراتی 
داشته باشند، اما اعتقادشان به اینها 
پیوند نخورد. به یاد دارم در مباحثی 
که مرحوم فالطوری در مورد ایمان، 
فلسفه و اعتقاد ارسطو دارد، تذکر 
داده است که ارسطو با وجود اینکه 
نظرات فلسفی اش با آنچه در اعتقاد 
پدر و مادرش بوده است، بسیار تفاوت 
دارد، اما بر همان اعتقادات پدر و 
مادرش بوده است. بت خانه می رفته، 
بت پرستی داشته است، اما در کنار 
این اعتقادات، نظرات فلسفی هم 
دارد. البته روشن است بت پرستی او و 
دیگران با فطرت توحیدی انسان آزاده 
که توسط پیامبران به فطرتش متنّبه 
شده اســت، کفر و عناد اســت. یعنی 
خود پرستش بت نشان می  دهد که او 
به خدای واحد یگانه توّجه پیداکرده 
اّما شیاطین به جای پرستش خدا او را 
به پرستش بت منحرف کرده اند. و این 
با عقل خودبنیاد شاید مشکلی نداشته 
باشد، اّما با عقلی که روشنگر قلب و 
دل انسان است، منافات دارد. نظیر 
این را نسبت به آیت الله جوادی آملی 
تذکری داده است. ایشان می گوید که 
من به آقای جوادی آملی عرض کردم، 
شما وقتی نماز می خوانید و به »ایاک 
نعبد« می رسید، در آنجایی که ایاک 

نعبد می گویید همان واجب الوجودی 
را که در فلسفه اثبات می کنید مورد 
خطاب قرار می دهید؟ یا نه، این چیز 
دیگری است؟ یعنی ایشان می خواهد 
نشان دهــد مسائل نظری  متفاوت 
از اعتقادات اســت. این جدایی نظر 
و اعتقاد امــری اســت که در زندگی 
عــادی مــردم نیز جریان دارد؛ مثاًل 
یک ماتریالیست را در نظر بگیرید که 
نظرش بر این است که خدا و معادی 
در کار نیست. چنین شخصی قائل به 
یک زندگی مکانیکی است. اما وقتی 
به زندگی حقیقی او نگاه می کنیم، 
می بینیم این اندیشه هیچ جایگاهی 
در زندگی واقعی اش نــدارد. اگر یک 
ماتریالیست می خواست در زندگی 
واقعی به مبانی فکری اش پایبند باشد، 
نباید به کسی خوبی می کرد، نباید با 
کسی تعامل می کرد، نباید رفتارهای 
خیرخواهانه می داشت و نمونه هایی 
از این دست که با ماده انگاری هیچ 

توافقی ندارند.
در نگاه مادی گرایانه، انسان زمانی 
به این دنیا می آید و بعد از مدتی از دنیا 
ــی رود و دیگر تمام می شود و هیچ  م
چیزی پس از این برای او نخواهد بود. 
اگر از این شخص پرسیده شود که چرا 
شما کار خیر انجام می دهید، باید یک 
لــذت موجود بــرای خــود درســت کند. 
می گوید من با این کار خیرم، چنین 
لذتی را احساس می کنم، و این لذت 
است که من را به این کار می کشد. من 
می گویم لذت های زیادی وجود دارد، 
آیا در کنار این لذتی که شما می برید، 
لذت های شهوی یا میل به برخی از 
چیزها بــرای شما وجــود دارد یا خیر؟ 
مثال چیزی مال من است و او دلش 
می خواهد این را داشته باشد، این یک 
لذت است. یا مثال جنس مخالفی است 
که به آن رغبت داشته و می تواند به آن 
دسترسی داشته باشد و قدرت و توانایی و 

در سال های 
اخیر می بینیم 
اندیشمندانی 
همچون آقای 

فیاضی به برخی 
کاستی های 

معرفت شناسانه 
نظام فلسفی 
اشاره دارند. 
اّما چون مبنای 
فیلسوفان را در 
این باب قبول 
دارد، دچار 
مشکل شده 

است.
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بیشتر 
درس هایی که 
ما در موسسه 
امام صادق)ع(
داشتیم، رنگ 
فلسفه داشت تا 
کالم. آنچه به 
نام کالم درس 

می گرفتیم با آنچه 
که قرار بود دفاع 
و تبیین معارف 
اهل بیت)ع( 
و وحی باشد 

مغایرت داشت 
و در این سال ها 

یک متن اعتقادی 
که براساس 
روایات شکل 
گرفته باشد 

ندیدم.

امکاناتش هم وجود دارد، هیچ مشکلی 
هم وجود ندارد. آیا همه آنهایی که مادی 
فکر می کنند، باید از این لذت صرف نظر 
کنند، و اگر از این لذت صرف نظر شود، 
چه لذتی جایگزین آن دارد که بگوید 
من به جای آن، لذت دیگری را انتخاب 
کردم. آنچه مادی فکر می کند و عقل 
او برای او در این محدوده می خواهد 
تصمیم بگیرد و جهت بدهد، می گوید 
که چرا باید از این لذت صرف نظر کنید، 
در حالیکه قدرت و توانایی آن را دارید، 
که اگــر خــالف ایــن کنید، در حقیقت 
خالف عقلت کــرده ای. چرا؟ به خاطر 
اینکه فردا دیگر تو وجود نداری، و این 
لذت نقد است، باید این نقد را گرفت و 
هرآنچه غیر از این است را رها کرد، که 
این یک جهت است. مادی گرا در زندگی 
خود و در تعامل خود با تمام موجوداتی 
که در کنارش وجود دارد، صرفا مادی 
عمل نمی کند. قطعا خالف ماده عمل 
می کند و اندیشه و نظر با آن درونی که 
موجب اعمال انسان می شود، تطبیق 
نمی کند. مرحوم محمدتقی جعفری 
هم به نظرم می رسد متذکر همین 
نکته شده و قائل است فرد مادی گرایی 
که از قدرتش برای رسیدن به امیالش 
استفاده نمی کند، بی عقل است؛ چراکه 
مقتضای اندیشه اش چیزی غیر این 
عمل اوســت. ما برآنیم که حتی یک 
انسان مادی گرا که در مقام اندیشه و نظر 
منکر خدا و قیامت است، اما براساس 
فطرت توحیدی اش به گونه ای دیگر 

عمل می کند.

ــر مــا بخواهیم از این  اگ
نظر و علوم عقلی برای تقویت یا 
اثبات بیشتر آن فطرت استفاده 
کنیم، اینجا مشکل پیش می آید. 
چون همه که یک روحیه تعبدی 

ندارند.
بحث تعبد بحث دیگری است. 

تعبد فعل اختیاری عباد است. سخن 
ما در مورد اعتقادات و اصول فکری 
بود. ضمن اینکه بدون اصول اعتقادی 
محکم بحث تعبد محکم و استوار نیز 
شکل نمی گیرد. در این راستا ما برآنیم 
که همگان بر یک اصول فطری آفریده 
شــده انــد و حرکت در مسیر صحیح 
زندگی در تطبیق با آن اصول فطری و 
خدادادی ایجاد می شود. اگر قرار است 
انسانی عاقالنه)یعنی عقل اثــاره ای و 
نوری نه عقل فلسفی و نظری( رفتار 
کند و با رفتاری عاقالنه قدم در مسیر 
تدّین گذارد، تنها با احیاء معارف فطری 
و خدادادِی او این مهم فراهم می شود. 
با تصویرسازی های ذهنی و صغری 
کبری چــیــدن هــای مفهومی، هیچ 
واقعیت خارجی منکشف نمی شود، 
تا بتوان براساس آن راهی را آغاز و به 
پیمودن آن همت گماشت. منظورمان 
از سخن پیشین این بود که اگر بزرگان 
اندیشه های فلسفی، کالمی، عرفانی و 
نظایر اینها می خواستند با اتکاء بر همین 
دستاوردهای فکری خود حرکت کنند، 
نه تنها موفق به ورود به مسیر دینداری 
نمی شدند، بلکه حتی قادر به ارائه ی 

مسیری برای زندگی طبیعی نبودند.

ــردی را  در نظر بگیرید ف
کــه از کــودکــی در یــک فضای 
کامال بی دین رشد کرده است، 
و بــه مــرحــلــه ای رســیــده کــه ما 
ــرت را  مــی خــواهــیــم بــحــث آخـ
به او بفهمانیم. اینجا احتماال 
راهــی دیگر نیست، چــون باید 
ــای عقلی بــه او  ــدالل ه ــت بــا اس
بفهمانیم، چــون فضایی پیش 
آمده که اصال هیچ فضایی برای 
فطرتش وجـــود نــداشــتــه و در 

حداقل بوده است.
آنچه که گفتیم به مثابه مخالفت 
با عقالنیت محسوب نمی شود. آنچه ما 

طرد می کنیم تصوراتی است که نام عقل 
به خود گرفته و هیچگونه حجّیتی هم 
نداشته و بنابراین، نمی توانند بر کسی 
نیز حّجت را تمام کنند. تاسف بیشتر 
آنجاست که با همین پایه های لرزان 
هم بخواهیم معارف متقن دینی را ارائه 
کنیم. همه ی انسانها مخلوق خدای 
تعالی هستند و اگر خدای تعالی از آن ها 
بندگی خواسته است، شرایط پذیرش 
دین و بندگی را نیز به آنها داده است و 
حرکت کردن در همان مسیر عقالنیتی 
که عموم مردم از آن برخوردارند موجب 
فهم درســت و صحیح دیــن می شود. 
همان عقالنیتی که عموم مــردم در 
تعامالت و گــذران زندگی عرفی خود 
دارند، برای فهم پیام دین کافی است. 
عقلی که در فلسفه مدنظر است حتی 
مورد اجماع خود فالسفه نیست. با این 
عقل چگونه می توان عموم مردمان 
را مجاب کرد؟ همین اختالف مبانی 
موجب گرایش ها و نحله های مختلف 
فکری شده است. اگر قرار بود از این 
عقل فلسفی کسی مجاب شود، خود 
این اندیشمندان که به مثابه بزرگان 
اندیشه و تفکر بشری هستند، به این 

همه اختالفات گرفتار نمی آمدند.
خدای تعالی آنچه را که الزمه زیست 
و حیات آدمــی بــوده اســت، در همان 
خلقتش قرار داده و راه را از بیراهه برای 
او مشخص کرده است. اگر آنچه خداوند 
در خلقتش قرار داده وجود نداشت و 
انسان ها قرار بود با همان مبانی فکری 
ــذران زندگی کنند، هیچگاه  خــود گ
زندگی انسان دوام نمی یافت. پس باید 
نقطه اشتراک میان بندگان که همان 
فطرت توحیدی آنهاست را در نظر 
گرفت و براساس همین نقطه اشتراک 
و فهم عمومی، نظام زندگی و حیات آنها 
را تنظیم کرده و برای انجام چنین امری 
چاره ای جز عمل به تعالیم حیات بخش 

و آموزه های حقیقی وحی وجود ندارد.
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تاملی در زندگی حیوانات نیز حاکی از امر 
مشترک و عامی در میان آنهاست که آنها 
را بر ادامه حیاتشان قادر ساخته است. 
اگر یک فهم نخستین و عام در میان 
آنها نبود، آیا هیچ مانعی برای درندگی 
درنــدگــان، علفخواری علفخوارن و 

مواردی نظیر آنها بود؟

بستگی به خوی آن حیوان 
دارد. مثال در مورد گرگ می گویند 
که یک شکار می خورد، اما چهل 

مورد دیگر را می درد.
اما شیر این کار را نمی کند. آیا ما 
می توانیم بگوییم در طبیعت آنها نهاده 
شده؟ یا چنین رفتارهایی حاکی از یک 
نحوه درک و شعور و آگاهی است که 
خدا در این حیوانات گذاشته و نوع این 
حیوانات هم در سایه نحوه عملکرد 
حیوان، استمرار و بقاء پیدا می کنند؟ 

در میان موجودات، این انسان است 
که می توان گفت از جهاتی به تمام 
انواع دیگر تسلط پیدا کرده و همه آنها 
را به تدریج از صفحه زمین منقرض 
می کند. با کمی دقت در میان حیوانات 
نیز می توان رگه هایی از یک نوع آگاهی 
و شعور یافت مبنی براینکه من تنها 
نیستم، من نباید همه را برای خودم 
بخواهم. خود این تفکر که چیزی را 
برای نسل بعد نگاه داریم نشان می دهد 
چیز دیگری در درون وجود دارد که عمل 
افراد قابل تطابق با یک اندیشه ی صرفًا 
مادی نیست. این عمل از کجا سرچشمه 
می گیرد؟ اگر بگوییم از فکر سرچشمه 
می گیرد که مطابق نخواهد بود. پس 
چیز دیگری است که جایگاهش این 
فکر نیست. جایگاهش اندیشه نیست. 
اگر انسان واقعا بخواهد اندیشه کند و 
اندیشه را مطابق با آن کند، هنر کرده 

است و در واقع این اندیشه و فکر را در 
مسیر اصلی به کار برده است.

هیچ موقع نمی توانیم بگوییم فالنی را 
که با ما هم اعتقاد نیست از حوزه تشیع 
خارج کنید. چون در تاریخ تشیع، چنین 
اخراج هایی نبوده است. پس ما باید با 
همان سعه صدری که در اصل تشیع 
وجود دارد و اصل توحید از ناحیه خدا 
در انبیاء و اولیاء جریان داشته که با 
مخالفان خودشان و با سالیق مختلف 
جمع شده اند، اینها را هم باید جمع کنند 
و تقابل را هیچ موقع نباید در این سطح 

بپذیرند.
اگر بخواهیم از نظام های فکری مثالی 
ذکر کنیم، قاعده ی علّیت فلسفی، مثال 
مناسبی خواهد بود. فالسفه موحدی 
که براساس نظام فلسفی می اندیشند، 
آنچنان به این قاعده فلسفی دلبستگی 
دارند که قائلند اگر علیت را از این نظام 
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فکری برداریم، توحید آن هم برداشته 
مــی شــود. ایــن صریح عبارت مرحوم 
مطهری است. اگر اندکی در این قاعده 
تأمل کنیم به این نتیجه می رسیم که 
ضــرورت حاکم بر این قاعدۀ فلسفی، 
جــای هیچگونه تغییری را باقی 
نمی گذارد و در این نظام فلسفِی مبتنی 
بر علّیت نه می توان از اختیار سخن گفت 
و نه از خدایی که بر عالم هستی حاکمیت 
داشته باشد. آنچه در این نظام حاکم 
است بالضروره حاکم است و همه ذرات 
نظام هستی به هم پیوسته هستند، هیچ 
چیزی از جای خود نمی تواند ذره ای 
حرکت کند و اگر جزئی از این نظام را از 
جای خود حرکت دهید، کل این نظام 
به هم می ریزد. این نظامی است که در 
نظام علی و معلولی مطرح است. هم 
آقای مطهری و هم عالمه طباطبایی و 
دکتر دینانی و هم عرفایی مانند صاحب 
گلشن راز و شارح گلشن راز به آن اقرار 

کرده اند. شعر معروفشان این است که:
»گر یک ذره را برگیری از جــای          /    

خلل یابد همه عالم سراپای.«
نظیر این را آیت الله ممدوحی در کالس 
درس می گفت که این َپِرکاهی که از باال 
به پایین می افتد، اگر بخواهید یک ذره 
این پر کاه را از این فضا بردارید، کل نظام 
هستی به هم می ریزد. چرا؟ به خاطر 
اینکه آقای مطهری می گوید که این 
نظام هستی علی و معلولی، چون اعداد 
و ارقام به هم پیوسته اند. آقای طباطبایی 
می گوید که مثل حلقه های زنجیر به 
هم پیوسته اند که اگر اولین حلقه را شما 
تکان دهید، تا انتها همه حلقه ها تکان 
می خورد. اگر فرض بر این باشد که با 
تکان خوردن یک حلقه همه چیز به هم 
می ریزد، االن این کلماتی که من بر زبان 
جاری می کنم، این کلمات بالضروره باید 
از من سر بزند، و هر تکانی در هر جایی 
که می خورد باید بالضروره در همان 
زمان و همان مکان حادث شود که اگر 

ذره ای تاخیر افتد، نظام بر هم می ریزد. 
نه تقدیم و تاخیر می توان داشت و نه 
می توان آن را از نظام برداشت. این نظام 
را نظام علی و معلولی می گویند. همه 
فالسفه ما این نظام علی و معلولی را 
در فکر و اندیشه خودشان پذیرفته اند، 
امــا زندگی واقعی شان بر خــالف این 
منظر فلسفی شان است. اگر ذره ای از 
اموال همین قائالن به نظام عّلی را از 
آنها بگیریم بنابر فهم واقعی خود لب 
به اعتراض گشوده و اعمال مترتب 
بر این فهم حقیقی را انجام می دهند 
و گویی به کلی فراموش کرده اند که 
در نظام فکری شان از ضــرورت عّلی 
سخن گفته بودند و سارق امــوال آنها 
نیز هیچ کاری نکرده، مگر به ضرورتی 
که ناگزیر از آن بوده است. با نظام عّلی 
دیگر نمی توان از حسن و قبح اعمال 
سخن گفت، نمی توان از جزا و پاداش 
سخن گفت، نمی توان از تعلیم و تعّلم 
سخن گفت و نظایر تمام این کارهایی 
که زندگی بشر با آن ها رنگ گرفته است. 
اگر آن نظام »ِعّلی و معلولی« با آن 
ضیق و تنگی اش، را واقعا بخواهیم در 
جریان حیات جاری کنیم، هیچ یک از 
این کارهایی را که انجام می دهیم و با 
اشخاص به صورت های مختلف رفتار 

می کنیم، نمی توان توجیه کرد.

 در واقــع این استدالل را 
می آورید که نظر در استدالل آن 
آقایان یک چیز اســت و عمل و 
فطرت و آنچه که اتفاق می افتد 

چیز دیگری است.
می خواهم بگویم آنچه در این 
نظرات ارائه شده با واقع زندگی و اعتقاد 
حتی خود این صاحب نظران متفاوت 
است. یا اینکه مثاًل عرفای ما قائل اند 
ــود بیشتر نــداریــم. آیــا چنین  یک وج
دیدگاهی با عالم واقع منطبق است؟ بر 
فرض پذیرش دیدگاه وحدت وجودی، 

چه وحدت وجود و چه وحدت شهودی، 
آیا می توان زندگی کرد؟

بر اساس نگاه وحدت وجودی عارف به 
جایی می رسد که جز خدا چیز دیگری 
نمی بیند. عارف مادامی که در این مقام 
است فقط خدا می بیند. حال سوال این 
است که وقتی انسان فقط خدا می بیند 
در این حال، خورد و خوراک دارد یا نه؟ 
رفت و آمد دارد یا نه؟ اشخاصی که به او 
سالم می دهند، جواب می دهد یا نه؟ اگر 
جواب می دهد، خودش جواب می دهد 
یا دیگری جــواب می دهد؟ بحثی در 
اصول است که گفته می شود قاطع تا 
مادامی که قاطع است، نمی شود گفت 
که چرا اینگونه عمل می کنید، چون غیر 
آن نمی بیند. عارف نیز در همان وقتی 
که جز حق شهود نمی کند، اگر چیزی به 
او گفته شود، نباید چیزی بشنود، چون 
جز خدا نمی بیند، حاال چطور در این 
مقامی که فعال در آن شهود است، توجیه 
می کنند؟ اما اگر در این کارها بیرون از 
شهود است، نسبت به عالم چطور نگاه 
می کند؟ آیا غیر از کثرت می بیند؟اگر 
وحدت اصل است چرا کثرت می بیند؟ 
باالخره آن درست است یا این؟ می گوید 
آنجا آن درست است و اینجا این درست 
است. یعنی آن مقام، مقام آنطوری بود، 
در واقع هم وحدت درست است و هم 
کثرت. آن شهود بود و اینجا هم باید 
شهود دیگری باشد. بدین ترتیب به مقام 
جمع دو امر غیرقابل جمع می رسیم؛ 
یعنی هم وحــدت درســت اســت و هم 

کثرت.
غرض اینکه اگر این ذهنیت ها را در 
زندگی واقعی بیاوریم، عالم واقع برهم 
می ریزد و دیگر نمی توان به زندگی ادامه 
داد، در حالی که همین آدم هم در مقام 
شهود و هم در مقام خروج از شهود، 
زندگی عادی خود را دارد. برخی اوقات 
اختالالتی در زندگی عرفایی ایجاد 
می شود که در حــاالت عــادی زندگی 
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فطری بشر رخ نمی دهد. مردم عادی 
هم توحیدشان را دارنــد و هم زندگی 
عادی را دارنــد، هیچ اختاللی هم در 

زندگی شان ایجاد نمی شود.
با ایــن مقام فنای شهودی که ادعا 
می شود، حتی برخی متون دینی قابل 
ــود. مثاًل با قائل  پذیرش نخواهند ب
شدن به وحدت شهود دیگر نمی توان 
آیه والیت را پذیرا شد که حضرتش)ع( 
در حــال نماز خاتم بخشی نیز داشته 
باشد. برترین فنا در نماز است و برترین 
مومنین که در نماز باشد باید باالترین 
درجات عروج حاصل شود، اما در این 
نماز حضرت امیر)ع( هیچ خبری از فنا 
و نابودی ذات و ندیدن دیگران نیست. 
البته استاد سید جالل آشتیانی قائل 
است وحدت شهود درست نیست، آنچه 
ــت. وحدت  ــود اس ــدت وج هست، وح
شهود، وحــدت حکمی اســت، وحدت 
واقعی نیست و آنچه واقعیت دارد وجود 
است. وحدت شهود همیشه به معنای 
دیدن یک حقیقت واحد نیست و ممکن 
ــرای شخص  اســت فقط یک حالت ب
بیننده باشد. سید جالل آشتیانی در 
مقدمه شرح فصوص قیصری نیز توجیه 
وحدت وجود به وحدت شهود را ذکر 

کرده وآن را باطل دانسته است.
به هر حال، چنین دیدگاه هایی به هیچ 
وجه با زندگی واقعی ما تطابق ندارد و 
عارف نمی تواند هرچه را که در نظام 
فکری عرفانش ساخته است در زندگی 

انسانی پیاده کند.

 در واقع آنچه که خارج از 
مکتب و علوم شیعی و اهل بیت 
باشد، دچار تناقضات و تضادهای 
ــادی اســت. در عالم نظر یک  زی
ــا وقتی به  چیزی مــی شــود، ام
عالم واقع می رسد چیز دیگری 

می شود.
بله. همین طور است. مقایسه این 

نظریات و اندیشه ها با واقع زندگی حاکی 
از تنافر این دو سوی مقایسه است.

پس باید همه چیز مبتنی بر 
آموزه های علوم اهل بیت باشد 
که این هم مبتنی بر فطرت است.
ما یک اساس و پایه داریم، که آن 
اساس خود را در تمام حیات بشر نشان 
می دهد. اما بشر به آن توجه ندارد. کسی 
که در حوزه دانش الهی کار می کند، 
باید بتواند حوزه دانش الهی را به همان 
نحوی کــه در خلقت خــدا و بندگان 
خدا جریان دارد، نشان دهد. نباید به 
سوی ساختن چهارچوب های فکری 
رفت و عالم واقع را ترک کرد. آنچه ما 
در حوزه اندیشه و فکر می گوییم باید 
قابل تطبیق با عالم واقع باشد. یکی از 
اشکاالتی که به فلسفه و نظام فکری 
وارد شده است، از سوی اندیشمندانی 
بوده که دغدغه های علمی داشته اند. 
ایــن اندیشمندان قائلند که فلسفه 
هیچ ارتباطی با عالم واقع نــدارد و ما 
می خواهیم عالم واقع را تبیین کنیم و 
می خواهیم در واقعیت زندگی کنیم نه در 
تصورات. شروع فلسفه برای تبیین عالم 
واقع بود، اما آنچه عاید کرد نه تنها تبیین 
نبود، بلکه ارائه دیدگاه هایی بود که وارد 
نمودنشان به عالم واقع موجب از هم 

پاشیدگی آن خواهد شد.

ــا بحث هایی  متناسب ب
کــه گــذشــت، وضعیت علوم و 
دانش را در حوزه چگونه ارزیابی 

می کنید
در حوزه حرکت هایی شده است که 
حاکی از بازگشت به فطرت و هماهنگی 
بــا مــعــارف اصــیــل توحیدی قـــرآن و 
روایات است. زمانی از عالم ذّر صحبت 
می کردیم، از ارواح و خلقت روح قبل 
از بدن صحبت می کردیم، ولی کسی 
اهمیت نمی داد، اما االن در همین 

حوزه استاد فیاضی تمام این مطالب را 
در علم النفس فلسفی مطابق روایات 
مطرح می کند و تمام استدالل هایی که 
در فلسفه مشایی و صدرایی بر خالف این 
روایات است را رّد می کند. این رویکردی 
جدید به حوزه معارف دینی ماست. به 
نظر می رسد دو عامل در ایجاد چنین 
حرکت هایی نقش داشته است؛ یکی 
ظهور مکتب تفکیک و دیگری ورود 

اندیشه های فلسفی مغرب زمین.

ــه فلسفه  شــمــا معتقد ب
اسالمی هستید یا خیر؟

اگر منظورتان اسالمی بــودن فلسفه 
است باید عرض کنم: خیر. مسلمانان 
با اخذ فلسفه از یونان سعی کردند به آن 
رنگ دینی زده و این دو را با هم امتزاج 
دهند، اما ثمره این کار دور کردن هر دو 
طرف از معنای حقیقی اش بود. امروزه 
که فلسفه غرب خود را هم از قید دین 
و هم از قید فلسفه یونانی رها می بیند، 
سواالت و اشکاالتی را مطرح می نماید 
که هم فلسفه یونانی و هم دین فلسفی 
شــده از پاسخ بــه آن ســـواالت عاجز 
هستند. هرچه هم فیلسوفان مسلمان 
به فلسفه یونانی اضافه کرده باشند، 
چون روی یک پایه ای استوار کرده اند 
کــه پایه مشکل داشــتــه اســت، لــذا، 
اضافات اینها نه کمکی به دین کرده و نه 

کمکی به فلسفه.

ــاف  ــص ــا از ان ــج ــن در ای
صاحب نظران ایــن عرصه نیز 
دریغ نکنیم، اگر در مورد استاد 
فیاضی می فرمایید که ایشان 
ــن مسائل را  برگشته  اند و ای
می فرمایند، آن اخالق و انصاف 
شخصی ایشان را هم دست کم 
نگیریم که بر دانش و یافته های 
ــرار غیراخالقی  قبلی شان اص
ندارد، آنچه که احساس می کند 

به نظر 
می رسد که ما 
جایگاه اعتقاد 

را در حوزه 
تشیع به واسطه 

بحث های 
نظری و منطق 
ارسطویی و 

فلسفی دچار 
مشکل کردیم. 
یعنی در حقیقت 
فکر کردیم که 
اعتقاد با نظر 

است، در حالی 
که اساس 

اعتقاد به اینها 
پیوند نخورده 

است.
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که به حقیقت دست پیدا کرده 
است، آن را تبیین می کند.

ما این را اخالق نمی گوییم بلکه 
وظیفه هر کسی می دانیم، اصال کار 
یک فیلسوف باید همین باشد. فیلسوف 
خود را آزاد می داند، و مقید به هرآنچه از 
قبل رسیده است، نمی داند. باید آزاد فکر 
کند و حوزه فکر و اندیشه اش را به یک 
نکته خاص حبس نکند، بلکه از تمامی 
اندیشه ها و افکار و نظرات باید استفاده 
کند. فیلسوف یعنی همین و روش 

فلسفی همین است.

بحث فیلسوفی را که کنار 
بگذاریم، این یک ویژگی مثبت 
اخالقی و انسانی است و قابل 

تحسین است.
انسان آزاد و متدین، تعصبی به 
چیزی نداشته، بلکه به فهم خود پایبند 
است. آن را که حق می یابد، می پذیرد 
و درپی آن می رود. در روایات ما هم بر 
همین تاکید شده است. شما آنچه را که 
می یابید، پی آن را بگیرید. اما چیزی را 
که حق نیافتید، پیگیری نکنید. آنجایی 
که رسیدید حق است، عیب ندارد. اما 

راه های رسیدن چیست؟

فرمودید در ده هــای اخیر 
اقبال و توجه به اهل بیت)ع( در 
حوزه بسیار بیشتر شده است که 
دالیل متعددی دارد که از جمله 
اینکه گفته می شود فلسفه غرب 
ــده اســت–  ــدی ش یــک تهدید ج
اینکه شما بــا فلسفه اسالمی 
موافق هستید یا خیر یک بحث 
ــت- از طــرف دیگر  دیگری اس
فرمودید که بیشتر نقش آفرینی 
مکتب تفکیک باعث شده است 
که اقبال به علوم اهل بیت)ع( 

بیشتر شود.
بله همین طور اســت. با توجه 

به فضایی که ما در آن قرار داشتیم 
تصورمان این بود که با ارائــه آثاری 
از ســوی شــاگــردان مرحوم میرزای 
اصفهانی، اندیشمندی به آنها توجهی 
نخواهد داشــت، اما وقتی نقدها از 
سوی قشرهای مختلف اندیشمندان 
را دیدیم، یافتیم که چنین نیست. 
من حتی از حوزه های شهرستان ها 
خبر دارم که به شدت با ورود اندیشه 
تفکیک به مرزهای فکری طالب 
جلوگیری می شود. مانع می شوند 
که مبادا در میان طلبه ها، افکار و 
اندیشه های تفکیکی بتواند وارد شود. 
یکی از جهات مختلف این امر آن است 
که می بینند آن چیزی را که از سوی 
شاگردان میرزای اصفهانی مطرح 
می شود، بسیاری از مسائل مهمی را 
که آنها به صورت مسلم گرفته اند، زیر 
سوال خواهد برد. روشن است که اگر 
چنین اندیشه هایی از اصول محکم 
و استواری برخوردار بودند، هیچ گاه 
اینچنین به مقابله با باورمندان به 
تفکیک نمی پرداختند. در فضاهای 
رسانه ای هم من می بینم که اندیشه 
تفکیکی را راه نمی دهند. یعنی در 
جایی که قدرت در دست یک عده ای 
اســت که در حقیقت اندیشه خاص 
خودشان را دارند، برخالف آن چیزی 
که ما در ابــتــدای ایــن بحث مطرح 
کردیم، که ما باید بتوانیم تعامل آراء 
و افکار را داشته باشیم، اجازه اظهار 
اندیشه نمی دهند. خــود ایــن نشان 
می دهد که این چقدر قدرت دارد، و  

روی اصول دقیق علمی جلو می آید.

 در ابتدای بحث فرمودید 
کــه باید اندیشه های مختلف 
باشد، و حوزه علمیه باید به همه 
ســـواالت جامعه پاسخ بدهد. 
فلسفی ها معتقدند که ما برای 
همه ســـواالت عقلی و غیره 

ــم، حتی فراتر از آن  پاسخ داری
برای مدیریت جامعه یا اصطالحا 
حاکمیت هم حرف بــرای گفتن 
داریــم، حتی برای سیاست هم 
پاسخ داریــم، فلسفه صدرایی و 
حکمت متعالیه را هم می آورند، 
برای اداره جامعه نظریه پردازی 
می کنند. االن من به عنوان یک 
شخص ثالث وقتی می بینم که 
فلسفه چنین قدرتی دارد، اما در 
مقابل مثال مکتب تفکیک یا چنین 
ــدارد یا چنین ادعایی  قدرتی ن
نــدارد، آیــا از نظر شما، مکتب 
تفکیک چنین قدرتی دارد که حتی 
برای حاکمیت حرفی برای گفتن 
داشته باشد، و الگویی داشته 
باشد. چون اگر حرفی نداشته 
باشد، ناخودآگاه می گوییم که 

این چیزی ناقص است.
قبل از پاسخ به این سوال باید 
متذکر این نکته باشم که معیار ما 
در بررسی یک اندیشه هیچ گاه نباید 
اصلی باشد که ما بــرای خود مسلم 
دانسته ایم. به نظر می رسد در این 
ســوال شما، ایــن فــرض وجــود دارد 
که ما یک اصل مسلمی به نام تدبیر 
جامعه داریم و بعد تمامی اندیشه ها 
را براساس این اصل مسلم داوری 
می کنیم. حال آنکه خود این اصل 
نیز محل نزاع است. اگر مالک اصلی 
ما دین اســت، بنابراین، باید مالک 
داوری اندیشه ها را نیز از خود دین 
بگیریم و مالک داوری اندیشه ها در 
دین مطابقت آنها با واقع و تذکرات 

معصومین)ع( است.
اگر با چنین سوالی مواجه شدیم آنگاه 
می گوییم: چنانکه متذکر شدیم اواًل 
اندیشه های فلسفی- عرفانی چون 
رابطه ای با عالم واقع ندارند، هیچ گاه 
نمی توانند در مورد اداره امور جامعه 
که امــری واقعی است نظری داشته 
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باشند؛ به عنوان مثال بیایید در مورد 
اندیشه مالصدرا کمی تأمل کنیم. 
ایشان در یک تقسیم بندی، دو دوره از 
اندیشه را برای خود مطرح می سازد: 
دوره ای که همچنان پایبند به علّیت 
است و دوره ای که علّیت را وانهاده و 
قائل به وحدت شخصی وجود می شود. 
اگر در همین دو نحوه از اندیشه تاملی 
داشته باشیم درمی یابیم که هیچکدام 
از این دو نحوه نگاه نمی تواند ارتباطی 
با واقعیت عالم داشته باشد؛ چراکه 
پایبندی به علّیت و ضرورت عّلی هیچ 
جایی بــرای اختیار باقی نمی گذارد 
و با حذف اختیار نمی توان از تغییر و 
دگرگونی و مسائلی از این دست سخن 
گفت و اگر قائل به وحــدت شخصی 
وجــود شدیم، اداره جامعه که هیچ، 
حتی خود را هم باید موهوم بدانیم 
و برای امر موهوم نیز برنامه داشتن 

درست به نظر نمی رسد.
بنابراین، اگر بخواهیم با مبانی فلسفی 
پیش بیاییم هیچ حرفی برای امور واقع 
نخواهیم داشت؛ چنانکه مثاًل در تمام 
آثار عالمه طباطبایی که از سالطین 
فلسفه صدرایی در زمان ما بودند هیچ 
طرح و نظری برای حکومت و حاکمیت 
جامعه نمی بینیم و بیشتر فضای اندیشه 

فکری فیلسوفان ما صرفا در همان 
فضای االهیاتی که در تصورات بنا 

نهاده اند،صرف می شود.
بر خالف چنین اندیشه هایی، اگر از 
فطرت شــروع کنیم، واقع نگرِی این 
مسیر به ما اجــازه می دهد که در تمام 
زوایای زندگی واقعی بشر، طرحی را از 
سوی خدای تعالی انتظار داشته باشیم. 
بنابراین، اگر قــرار باشد اندیشمندی 
برای عالم واقع و یا بحث هایی مانند 
اداره جامعه و حکومت داری حرفی 
برای گفتن داشته باشد، تنها از سوی 
کسانی عملی خواهد بود که تکیه بر 
فطرت داشته و با همین مبنا خود را 
بنده ی خدای تعالی یافته و در تمام امور 
زندگی شان خود را مطیع دستورات 
حجج الهی می دانند که پیام رسانان 

خدای تعالی هستند.
ــت در نقض آنــچــه گفته  ممکن اس
شــد بفرمایید کــه مــا از ســوی همین 
فیلسوفان در برخی مــواضــع شاهد 
اظهارنظرهایی در امور واقعی و یا حتی 
بحث های حکومتی هستیم. در پاسخ 
باید بگویم این اظهارنظرها برخاسته از 
اندیشه ی مقبول آنها نیست، بلکه جنبه 
فقاهتی آنها ممکن است موجب چنین 

اظهارنظرهایی شود.

والیت و حکومتی که در نظام فلسفی 
وجود دارد، باز هم نمی تواند از علیت 
جدا باشد. این فلسفه، فلسفه علیت 
اســت. فلسفه علیت نه در حکومت 
می تواند نظر دهد، نه در جریان زندگی 
اخالقی انسان می تواند نظر دهد. 
چون همانطور که علیت را در نظام 
تکوین جاری می دانند، تمام خلق و 
خوی انسانی را روی مشهورات عامه 
بــرده و آن را امــری صرفًا اعتباری 
دانسته اند. پس عقل عملی آنها واقعا 
در نظام اخــالقــی انــســان و حرکت 
رفتاری انسان جز اعتبار چیز دیگری 
نیست. که این هم یکی از مشکالت 

فلسفه ما است.

در ایــن طــرف پاسخ مکتب 
ــا نــظــری،  تفکیک چــیــســت. آیـ
ــرای بحث  الــگــویــی و حــرفــی بـ
حاکمیت اسالمی حکومت دارند 
ــه صحبت  ــا اســتــنــاد ب ــا خــیــر؟ ب ی
مقدماتی حضرتعالی که فرمودید 
ــوزوی بــایــد بـــرای همه  عــلــوم حـ
خــواســتــه هــای اجتماعی پاسخ 
ــد. قــاعــدتــا یکی از  ــاش ــه ب ــت داش
نیازهای اجتماعی هم همین است.

از آنجایی که تفکیکیان سعی بر 
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ابتنای اندیشه خود بر فطرت انسانی 
مطابق بــا تــذکــرات معصومین)ع( 
دارند، بنابراین، انتظاِر ارائه دیدگاهی 
مرتبط با واقع از سوی این اندیشمندان 
انتظاری قابل پذیرش است و البته 
گفتگو از این مبانی در این موضوع، 
خود مجال دیگری می طلبد. از سویی، 
عمل و رفتار ایــن اندیشمندان نیز 
حاکی از حضور آنــان در متن جامعه 
و اتخاذ تصمیماتی متناسب با مبانی 
ــوده اســت. مثال آشیخ  فقهی شان ب
مجتبی قزوینی را از شخصیت هایی 
می بینیم کــه از جــریــانــات انقالب 
ــا حتی  ــد و ی ــبــوده ان اســالمــی دور ن
شخصیتی مانند آقــای حلبی که به 
عنوان عنصری ضدسیاست شناخته 
می شود هیچگاه چنین نبوده که از 
مناسبات اجتماعی و تحوالت زمان 
خود فــرار کــرده و کنج عزلت گزیده 
باشد، بلکه ایشان نیز متناسب با مبانی 
فقهی خود تصمیم هایی گرفته و پایبند 

به آنها مانده اند.
ایشان که از دیگر شاگردان مرحوم میرزا 
مهدی اصفهانی بودند، در ملی شدن 
صنعت نفت شرکت داشتند، خطابه ها 
و منبرهایی در آن دوران داشتند. قبل از 
انقالب با توجه به اوضاع خاص جامعه 
و در جهت مقابله با اندیشه های خاص 

ضد دینی، جلو ایستادند.

حتی اگر خوشایند حکومت 
پهلوی هم نباشد.چون وقتی 
ایشان در مقابل بهائیت بسیار 
فعال بــودنــد، و بهائیت هــم با 
حکومت پهلوی بسیار آمیختگی 
داشت، شاید بشود گفت که یک 

حرکت انقالبی بوده است.
ایشان در آن دوران حرکتی انجام 
دادند که بهترین جوان های این مملکت 
را با یک نظام خــاص در مقابل نفوذ 
بهائیت قرار داد و توانست تعدادی از 

شیعیان را از فرورفتن در خطر بهائیت 
نجات دهد.

ــراد بعدها جزو   و آن افـ
مدیران انقالب شدند.

بله. عده ای از همین کسانی که 
آقای حلبی متکفل تعلیم دینی شان شده 
بود و درون انجمن بودند از مدیران مهم 
ارتش و وزرا بودند. این نشان می دهد 
که اینها عمال در آنچه به عنوان یک 
وظیفه اجتماعی خودشان می دانند، 
با اختالفات سلیقه ای که وجود دارد، 
وارد شده اند. از یکی از این افراد شنیدم 
که آقای حلبی بعد از انقالب نزد امام 
خمینی رفت، به ایشان گفت که من چند 
هزار نیروی فرهنگی آماده به خدمت 
دارم که حاضرم در اختیار شما بگذارم، 
تا با این حرکتی که شروع شده است 
در جهت تقویت اعتقادات این جامعه 

شیعه، همراه باشد.

البته نقدی هم بر انجمن 
حجتیه ای که در آن زمان بوده، 
وجود دارد. ما دو نسل داریم یکی 
نسلی که مربوط به مرحوم حلبی 
بوده و مصادف با انقالب است، 
باالخره حرکتی داشتند و درست 
هم بود. اما نسل بعدی، نسلی که 
در این بیست یا سی سال اخیر که 
بعد از مرحوم حلبی است، گویا 
این نسل واقعا معتقد است که ما 
کال نباید کاری داشته باشیم، این 

نظر را قبول دارید؟
خیر. چنین نیست. آنهایی که االن 
موجود هستند و االن به عنوان انجمن 
حجتیه مطرح هستند، هدفشان ایجاد 
پیوند فرزندان این انقالب و مملکت با 
امام زمان)عج( است؛ یعنی این دغدغه 
اساسی آنها اســت. از آن طــرف، با دو 
گروه فکری که امــروزه در دور کردن 
فرزندان تشیع از دامــان اهل بیت)ع( 

فعالیت دارند، کامال در تضاد و مبارزه 
فکری هستند و همواره بر علیه آنها کار 
می کنند. یکی بهائیت است و دیگری 
وهابیت. جوان هایی که با اینها ارتباط 
دارند، کامال مجهز می شوند که بتوانند 
با این اندیشه ها مقابله کرده و از کیان 

فکری تشیع دفاع کنند.

ــه کـــارکـــرد  ــژه کـ ــ ــه ویـ بـ
بهائیت از کارهای اعتقادی به 
فعالیت های سیاسی و انقالبی 

تبدیل شده است.
در جاهایی که می توانند و اجازه 
دخالت دارند، دخالت می کنند، و اگر 
هم در جایی از آنها کمک بخواهند، در 
نقد اینها وارد شده اند. حتی در بحث 
بهائیت که جلساتی در حوزه گذاشته 
بودند که برای حوزویان تشریح مسائل 
بهائیت شود، آنها از هیچ کمکی دریغ 
نکردند. اما این بدان معنا نیست که 
ما هر گــروه و تشکیالتی را به طور 
کلی تایید کنیم. در تمامی گروه ها و 
تشکیالت اختالف  سالیق وجود دارد، 
و نمی توان آنها را نادیده گرفت. آنچه 
مهم است و محور اصلی است، همان 
اعتقاد به تشیع و والیت اهل بیت)ع(
ــت. در کنار ایــن اصــل اعتقادِی  اس
مــحــوری، یک فقیهی ممکن است 
گستره ی والیت فقیه را ضیق و فقیهی 
دیگر موسع تر بداند، اینها هیچکدام 
ــره اعتقاد  موجب خــارج شــدن از دای
که همان والیت اهل بیت)ع( است، 
ــل والیــت  نــمــی شــود. مــا همگی اص
آل الــلــه)ع( را پذیرفته ایم و در اینجا 
مشترک هستیم و حوزه اصلی ما همین 
اعتقاد است و با افرادی که در این حوزه 
با آنها اشتراک داریم، دلیلی برای طرد 
کردنشان از مرزهای تشیع نداریم. در 
این جهت هیچ موقع نمی توانیم بگوییم 
فالنی را که با ما هم اعتقاد نیست از 
حوزه تشیع خارج کنید. چون در تاریخ 
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تشیع، چنین اخراج هایی نبوده است. 
پس ما باید با همان سعه صدری که در 
اصل تشیع وجود دارد و اصل توحید از 
ناحیه خدا در انبیاء و اولیاء جریان داشته 
که با مخالفان خودشان و با سالیق 
مختلف جمع شده اند، اینها را هم باید 
جمع کنند و تقابل را هیچ موقع نباید در 
این سطح بپذیرند. خود مرحوم میرزای 
اصفهانی در بحثی که خیلی دقیق است 
و به نظر می رسد که در میان اصولیان 
ما و مجتهدین ما به این صورت طرح 
ــت، نکته جالبی دارد که  نشده اس
ایشان براساس معرفت توحیدی که به 
عنوان توحید فطری قبول کرده است و 
تذکری که از ناحیه پیامبر)ص( به بشر 
می رسد، معتقد است که عقل انسان 
بعد از توجه به خدا و یافتن مملوکیت 
خود، می یابد که خدای تعالی که خالق 
ــوده و  ــت، قیوم و مالک او نیز ب اوس
بنابراین، باید تابع محض خدای تعالی 
بود. بنابراین، خدای تعالی در رأس 
والیت قرار می گیرد و آنگاه با همین 
والیــت اســت که والیــت اولیاء الهی 
نیز شکل می گیرد و فرمانبرداری از 
خداوند در اطاعت از انبیاء و اوصیاء)ع( 
جلوه می نماید. مــیــرزای اصفهانی 
ــات از خــدای تعالی  می گوید که والی
ــت از خدا  سرچشمه می گیرد. والی
می آید، پیامبر)ص( دارد، ائمه دارند، 
بعد وارد رتبه های بعدی والیت می شود 
و قائل به انواع والیت از جمله والیات 
عدول المومنین، فقیه، پدر نسبت به 
فرزند، شوهر نسبت به زن و نظایر این ها 
می شود و قائل است چنین والیت هایی 
در جامعه انسانی جریان دارد و نفی 
والیــات موجب به هم ریختگی نظام 
اجتماع می شود. ایشان سپس متذکر 
رتبه بندی والیات می شود و سعی بر آن 
دارد که این والیات را در مسیر توحید 

شکل دهد.
میرزای اصفهانی برخالف همه آنهایی 

که قائل به اصالت االباحه عقلی هستند، 
قائل به اصالت الحظر عقلی است. یعنی 
با این اصل انسان به اینجا می رسد که 
من بعد از اینکه به خدا توجه کردم، 
ممنوع هستم از اینکه هر کاری بخواهم 
انجام دهم. سپس شرع برای انسان 
حدود آزادی یا اطاعتش را مشخص 
می کند. خدای تعالی در انتخاب نبی، 
انتخاب ولی، انتخاب اطاعت از پدر، 
برای انسان آزادی قرار نداده است و 
او را در این حوزه ها موظف به اطاعت 
کــرده اســت. ایــن در نظام تشیع یک 
اصل مسلم است که والیات از خدای 
تعالی سرچشمه می گیرد و بنده در این 
مسیر نمی تواند دخالت کند. چرا؟ چون 
انسان خود را بنده می یابد، مملوک 
می یابد و خداوند نیز در نظام تشریع او 
را به حال خود رها نکرده و در مواردی 
موظف به اطاعت کرده است. البته این 
احکام و دستورات برخالف آنچه برخی 
اندیشمندان گفته اند اقتضاء این نظام 
نیست، بلکه خــدای تعالی براساس 
حاکمّیتش این احکام را وضع فرموده 

است.
بنابراین، جایگاه های والیــات را باید 
براساس نصوص دینی پیدا کنیم و 
براساس اجتهادی که در نصوص دینی 
باید داشته باشیم، باید ببینیم که هر یک 
از ما در چه جایگاهی از تولیت نسبت به 
هم نوعان خودمان، در آن نعمت هایی 
که در این فضا از جانب خدا در اختیار ما 
گذاشته، قرار داریم. آیا همه آن به اختیار 

ما است یا خیر؟
بــه نظر مــی رســد مــیــرزای اصفهانی 
حاکمیت و والیت را به علم پیوند زده و 
معتقد است که هر کسی که علم کامل 
دارد، حاکمیت کامل دارد. خدای 
تعالی که به پیامبر)ص( و امــام والیت 
می دهد علم الزم را که علمی احاطی 
است و بر همه مخلوقات احاطه دارد 
نیز عطا می فرماید. پیامبر و امام نه تنها 

بر همه موجودات احاطه دارد، بلکه به 
آنچه اهداف خدا از این مخلوقات است 
و آینده اش را هم در نظر گرفته، علم 
دارد؛ مثال خدا ممکن است در نسل 
یک شخصی یک عده ای را قرار دهد و 
تقدیر کرده که این افراد از اصالب آباء و 
ارحام امهات پای به عالم دنیا نهند، امام 
با علمی که به این تقدیر دارد مانع تحقق 
این امر نمی شود، اما کسی که آگاهی 

ندارد، رفتار دیگری خواهد داشت.

وقتی امام ظهور نداشته و 
در پس پرده غیبت است، فقها 

باید این سمت را داشته باشند.
وقتی امام ظهور نــدارد، افراد به 
اندازه ای که آگاهی دارند می توانند اقدام 
کنند. اما واقعا یک شخصی به امری 
وارد شود که االن نمی داند که اگر این 
امر را انجام دهــد، بعد آن چه اتفاقی 
خواهد افتاد، آیا می تواند وارد شود یا نه؟

تا جایی که علمش را دارد، 
وظیفه است. اگر بخواهد اعمال 
والیت کند، اعمال والیتش باید 
ــاس آگــاهــی واقــعــی اش  ــراس ب

باشد.
ــاس عــلــم، امــری  ــراس والیـــت ب
آشکار است که در همان مــواردی که 
شرع ما را به اطاعت امر نموده نیز قابل 
مشاهده اســت؛ به عنوان مثال اگر 
شارع امر به اطاعت از پدر نموده است، 
ــواردی که فرزند با علمی که  اما در م
دارد می یابد که اطاعت از پدر او را از 
مسیر حّق دور می کند، دیگر موظف به 

اطاعت نخواهد بود.
میرزای اصفهانی که از فطرت آغاز 
می کند و بر مبنای فطرت سخن می گوید 
در بحث والیــات نیز با اتکاء بر همین 
مبنا، علم را موجب والیت می داند و این 
امری است که در عرف عموم انسان ها 

نیز امری پذیرفته شده است.

بازگشت 
مرحوم میرزای 

اصفهانی به 
معارف دینی 
بازگشتی تمام 

عیار است. ایشان 
از همان سنگ بنا 
و از همان حقیقت 
معرفت شناسی، 

اخالص در 
رجوع به متون 
دینی را پیشه 

خود می سازد. 
بر این مبنا، 
کل پایه های 

عقالنیت 
خودبنیاد فلسفی 

را مورد سوال 
قرار می دهد.
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اخیرًا سایت »مباحثات« مصاحبه ای 
از استاد بیابانی منتشر نمود که حاوی 
نکات قابل تأّملی بود. بخش اعظمی از 

این گفتگو به مباحثی پیرامون نقد برخی 
مبانی اعتقادی فالسفه و عرفا اختصاص 
یافته است. اّما به اقتضای بحث، اشاراتی 

هم به شیخ محمود حلبی و انجمن حجتّیه 
شده که این نوشتار بنا دارد تا بیشتر به نقد 

این بخش از مصاحبه بپردازد.

باالخره مݡکتب تفݡکیک، الݡگویی برای 
حاݡکمّیت اسالمی در عصر غیبت دارد یا 
خیر؟/ نسل جدید انجمن حجتیه به 

مراتب راحت تر از نسل سابق به دشمنی و 
مخالفت برمی خیزد

نقد حجت االسالم اکبری آهنگر بر مواضع اخیر حجت االسالم بیابانی  |  رضا اکبری آهنگر

گفتگوی مباحثات با استاد بیابانی پیرامون اندیشه فکری ایشان بازتاب های گوناگونی داشته  است. برخی از پاسخ ها ذیل 
همان مطلب بوده که عینا منتشر شده و برخی دیگر توسط خوانندگان به سایت ارسال شده  است که به مرور منتشر خواهد 
شد. یکی از این پاسخ ها در سایت رجانیوز به قلم حجت االسالم اکبری آهنگر نگاشته شده  است. چنانچه این پاسخ مستقیما به 
مباحثات ارسال می شد بدون هیچگونه اعمال نظری منتشر می شد. این رویه مباحثات خود پاسخی شفاف به برخی تعریضات 
جناب آقای اکبری آهنگر نیز می باشد. در عین حال مباحثات براساس رویه خود مبنی بر خوانش بدون واسطه ی اندیشه ها و نقد 

آنها اصرار داشته و از همه ی اهالی نقد و نظر برای ارائه دیدگاه های خود دعوت می کند.
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مسّلمًا نمی توان از اندیشه های موجود 
در حوزه و پیشکسوتان این اندیشه ها 
سخن به میان آورد و تاریخ عملکرد 
آنان را نادیده گرفت. خود استاد بیابانی 
نیز در این گفتگو به »عمل و رفتار این 
اندیشمندان« استناد کرده اند. اّما از 
آنجا که در این مصاحبه بیشتر به مباحث 
نظری پرداخته شده و در مواردی سایه 
بر حافظه تاریخی مصاحبه کننده و 
مصاحبه شونده انداخته اســت، الزم 
دیدم تا سری هم به عمل و رفتار شیخ 
محمود حلبی زده و مباحث مطروحه را 
از بعد تاریخی نیز بررسی نماییم. از این 
رو مطالبی را در قالب نکته تقدیم نموده 
و پیشاپیش از طوالنی شدن نوشتار 

عذرخواهم.
یکی از پرسش و پاسخ های این مصاحبه 

بدین شرح است:

»مصاحبه کننده: در این طرف 
پاسخ مکتب تفکیک چیست. 
آیــا نــظــری، الــگــویــی و حرفی 
ــرای بحث حاکمیت اسالمی  ب
حکومت دارند یا خیر؟ با استناد 
به صحبت مقدماتی حضرتعالی 
که فرمودید علوم حــوزوی باید 
برای همه خواسته های اجتماعی 
پاسخ داشته باشد. قاعدتا یکی 
از نیازهای اجتماعی هم همین 

است.
اســتــاد بیابانی: از آنــجــایــی که 
تفکیکیان سعی بر ابتنای اندیشه خود 
بر فطرت انسانی مطابق با تذکرات 
معصومین)ع( دارند، بنابراین، انتظاِر 
ارائه دیدگاهی مرتبط با واقع از سوی 
این اندیشمندان انتظاری قابل پذیرش 
است و البته گفتگو از این مبانی در 
ــن مــوضــوع، خــود مجال دیگری  ای
می طلبد. از سویی، عمل و رفتار این 
اندیشمندان نیز حاکی از حضور آنان 
در متن جامعه و اتخاذ تصمیماتی 

متناسب با مبانی فقهی شان بوده 
ــت. مثال آشیخ مجتبی قزوینی  اس
را از شخصیت هایی می بینیم که از 
جریانات انقالب اسالمی دور نبوده اند 
و یا حتی شخصیتی مانند آقای حلبی 
که به عنوان عنصری ضدسیاست 
شناخته می شود، هیچگاه چنین نبوده 
که از مناسبات اجتماعی و تحوالت 
ــرار کــرده و کنج عزلت  ــان خــود ف زم
گزیده باشد، بلکه ایشان نیز متناسب 
با مبانی فقهی خود تصمیم هایی گرفته 
و پایبند به آنها مانده اند. ایشان که از 
دیگر شاگردان مرحوم میرزا مهدی 
اصفهانی بودند، در ملی شدن صنعت 
نفت شرکت داشــتــنــد، خطابه ها و 
منبرهایی در آن دوران داشتند. قبل از 
انقالب با توجه به اوضاع خاص جامعه 
و در جهت مقابله با اندیشه های خاص 

ضد دینی، جلو ایستادند.«

  1. آنچه که مسّلم اســت استاد 
بیابانی نه در ایــن پاسخ بلکه تا آخر 
مصاحبه تصریح نمی فرمایند که 
باالخره مکتب تفکیک، الگویی برای 
حاکمّیت اسالمی در عصر غیبت دارد 
یا خیر؟ آیا تشکیل حکومت اسالمی 
به معنای صدارت ولی فقیه را قبول 
دارد یا اعتقاد به حاکمّیت اسالم 
ــرق دیــگــری داشــتــه و یــا اصــاًل  از ط
رابطه ای میان حاکمّیت و اسالم در 
عصر غیبت نمی بیند؟ ایشان پاسخ 
را به مجال دیگری واگذار نموده و با 
پیش کشیدن رفتار و عملکرد مرحوم 
شیخ مجتبی قزوینی نسبت به انقالب 
اسالمی، سعی در پر کردن خأل این 
پاسخ دارند. اّما گویا به ذهنشان خطور 
می کند که اگر بخواهند مرحوم شیخ 
مجتبی قزوینی را مثال بزنند، برای 
خواننده رفتار و عملکرد مرحوم شیخ 
محمود حلبی به عنوان دیگر شاگرد 
خلف مرحوم میرزا مهدی اصفهانی 

تداعی می شود که صددرصد مخالف 
ــود! ]1[ لــذا چــاره ای  ــام ب نهضت ام
نمی ماند جز این که اعتراف نمایند که 
این افــراد »متناسب با مبانی فقهی 
خود« چنین کرده اند. و این سئوال باقی 
می ماند که پس باالخره متناسب با 
مبانی تفکیکیشان، اعتقاد به تشکیل 
حکومت اســالمــی در عصر غیبت 

داشته اند یا خیر؟

  2. بی شک شیخ محمود حلبی 
به عنوان یکی از اصلی ترین شاگردان 
میرزا مهدی اصفهانی و از سران 
مکتب معارف خراسان، معتقد است 
کــه تشکیل حکومت اســالمــی در 
عصر غیبت به دلیل عدم وجود رهبر 
معصوم باطل است، و طبیعی است 
ــاس تشکیل حکومت  کــه وقتی اس
ع 

ّ
اسالمی، باطل دانسته شــود، توق

این که صاحب این تفّکر الگویی برای 
پاسخگویی به نیازهای جامعه از این 
طریق داشته باشد، بی معناست. هر 
چند کــه شیخ محمود حلبی بارها 
بــر بــطــالن نهضت امـــام و تشکیل 
حکومت اسالمی در عصر غیبت تأکید 
ــادآوری، عباراتی  داشته، اّما جهت ی
از سخنرانی مــعــروف وی را مــرور 
می کنیم: االن هم حکومت اسالمی 
خوب است؟ شما آن مصداق حاکم 
اسالم نشان بدهید، آنکه معصوم از 
خطا باشد نشان بدهید، آنکه معصوم 
از گناه باشد را نشان بدهید، آنکه هوا و 
هوس و حب ریاست و شهوت و غضب 
و تمایالت نفس به هیچ وجه در او اثر 
نکند نشان بدهید، او باید توی میدان 
جلو بیفتد بنده تنها خاک پایش، تمام 
روحانیین قربان خاک پایش شویم…. 
انشاء الله تعالی بیاری خدا و به لطف 
خدا آن حاکم اسالمی، آن حاکم الهی 
که معصوم از هر خطا و اشتباه است 
و معصوم از هر گناه اســت، حضرت 

 وقتی بهائّیت 
می تواند در 

نظام جمهوری 
اسالمی به 

فعالیت های 
سیاسی و انقالبی 

روی آورده و 
خود را مخفی 
کند، انجمن 

حجتّیه به طریق 
اولی این امکان 
برایش فراهم 

است.
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بقیةالله االعظم ولی الله االعظم امام 
زمان )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( 
او تشریف بیاورند، جانمان را قربانش 

می کنیم.«]2[ 
اگر این نگاه همان نگاه مکتب تفکیک 
اســت که نتیجه می گیریم، مکتب 
تفکیک الگویی بــرای اداره جامعه 
از طریق تشکیل حکومت اسالمی 
ــدارد. اگر چنین نیست و قائالن به  ن
تفکیک، حکومت اسالمی که فقیه 
عادل)نه معصوم( در رأس آن نشسته 
باشد را قبول دارند، و این عبارات بر 
مبنای نظرات فقهی شخص شیخ 
است، نتیجه می گیریم که بین مبانی 
فقهی و تفکیکی شیخ مغایرت به وجود 
آمده و او در عمل، نظرات فقهی اش 
را ترجیح داده است. و اینجاست که 
باید از همه حامیان شیخ پرسید که آیا 
مبانی تفکیک فقط برای درس و بحث 

است؟

   3. جالب آن که استاد بیابانی به 
سران تفکیک این اجازه را می دهد که 
از مبانی خود عدول کرده و در رفتار و 
عملکرد، براساس آنچه که از نظر فقهی 
تشخیص می دهند عمل نمایند حتی 
اگر بر خالف مبانی تفکیک باشد. اّما 
وقتی پای حکما و عرفا به میان می آید، 
ایــن رفتار را به نوعی مذّمت کــرده و 
می گویند: »ممکن است در نقض آنچه 
گفته شد بفرمایید که ما از سوی همین 
فیلسوفان در برخی مــواضــع شاهد 
اظهارنظرهایی در امور واقعی و یا حتی 
بحث های حکومتی هستیم. در پاسخ 
باید بگویم این اظهارنظرها برخاسته 
از اندیشه ی مقبول آنها نیست، بلکه 
جنبه فقاهتی آنها ممکن است موجب 
چنین اظهارنظرهایی شود.« و یا اینکه: 
»می خواهم بگویم آنچه در این نظرات 
ارائه شده با واقع زندگی و اعتقاد حتی 

خود این صاحب نظران متفاوت است.«

  4. کسی مّدعی آن نشده است 
که شیخ محمود حلبی »از مناسبات 
اجتماعی و تحوالت زمــان خود فرار 
کرده و کنج عزلت گزیده باشد.« اّدعای 
ما این است که اتفاقًا شیخ محمود حلبی 
در قالب یک تشکیالت، بخشی از 
ظرفّیت مهّم جامعه که جوانان مذهبی 
بودند را راهنمایی نمود اّما به طریق 

نادرست!

   5. استاد بیابانی به گونه ای بر 
صّحت تصمیم گیری بر مبانی فقهی 
تأکید داشــتــه و آن را بــی مــحــدوده 
می نمایانند که راه توجیه برای هر کسی 
باز می شود. اگر نفس این سخن که شیخ 
محمود حلبی »متناسب با مبانی فقهی 
خود تصمیم هایی گرفته و پایبند به آنها 
مانده اند« بــرای توجیه تصمیمات او 
کفایت می کند، پس هیچ فقیهی را نباید 
عی 

ّ
مذّمت نمود. و در این صورت چه توق

از عموم جامعه برای تشخیص راه حق 
از باطل باقی می ماند؟ راستی، اصاًل 
شیخ محمود حلبی تا چه میزان از علوم 
حوزوی بهره داشته؟ آیا او مجتهد مسّلم 
بوده است که برای خود مبانی فقهی 

داشته باشد؟

   6. استاد بیابانی مّدعی هستند که 
شیخ محمود حلبی »متناسب با مبانی 
فقهی خود تصمیم هایی گرفته و پایبند 
به آنها مانده «. جهت اّطــالع ایشان 
عرض می کنیم آنچه که از ظاهر امر 
برمی آید، مواضع شیخ محمود حلبی 
از شهریور سال 57 تغییر پیدا کرده]3[ 
و او که در طول پانزده سال نهضت 
اسالمی، نه تنها حّتی پای یک بیانّیه 
علیه رژیم پهلوی را امضاء ننمود بلکه 
صددرصد ضّد انقالب بود، یک شبه 
به حامیان جمهوری اسالمی پیوست و 
اّولین بیانّیه اش را در تاریخ 1358/1/1 
مبنی بر دعــوت مــردم به شرکت در 

رفراندم صــادر نمود!! )البته پس از 
بیانیه احــزاب و گروه هایی همچون 
حزب توده، سازمان مجاهدین خلق، 
جبهه ی مّلی، حزب خلق مسلمان، 
حزب کمونیست ایران و…!(]4[ پس 
از آن نیز تا سال 62 که انجمن در ظاهر 
تعطیل شد، باز هم به مناسبت های 
گوناگون در قالب بیانّیه های فردی 
و تشکیالتی، اعتقادش را به نظام 
ــی، والیـــت فقیه  ــالم جــمــهــوری اس
ــراز  ــام خــمــیــنــی)ره(، اب و شخص ام
می نمود. لذا یا باید گفت که به مبانی 

فقهی اش پایبند نبوده و یا این که... .

   7. استاد بیابانی عالوه بر مبانی 
فقهی شیخ محمود حلبی، مبارزه او 
با امثال بهائّیت را بهانه دیگری برای 
عدم همراهی اش با نهضت جلوه داده 
و می گویند: »قبل از انقالب با توجه به 
اوضاع خاص جامعه و در جهت مقابله 
با اندیشه های خاص ضد دینی، جلو 
ایستادند«. باید پرسید آیا قبول داشتن 
نهضت )از قید همراهی گذشتیم( با 
مقابله با اندیشه های خاص ضد دینی، 
قابل جمع نبود؟ مگر در همان زمان 
علمایی نداشتیم که همزمان در دو 
جبهه مبارزه با رژیم پهلوی و تفکرات 
انحرافی فّعال بودند یا حّداقل اگر هم 
در یک جبهه مبارزه می کردند جبهه 
دیگر را قبول داشته و یا آن را تضعیف 

نمی نمودند؟

   8. یکی از مسائلی که در این 
مصاحبه قابل توّجه و تذّکر است این 
نکته می باشد که مصاحبه کننده، یا خود 
از حامیان عملکرد شیخ محمود حلبی و 
انجمن حجتّیه است و یا این که آگاهی 
او از مباحث تاریخی مربوطه، کم است! 
البته مــقــداری هم به سیاست های 
سایت »مباحثات« بــرمــی گــردد که 
همواره بنا داشته تا تصویری خاص از 

راستی چه 
کسانی پس 
از پیروزی 
انقالب، بر 

پرونده ساواک 
شیخ محمود 
حلبی دستبرد 

زدند؟ بعضی از 
همان شاگردان 
شیخ که پس 

از انقالب 
مسئولیت 

گرفتند یا مردم 
عادی؟ امام 
از چه چیزی 
نگران بود که 
دستور داد »به 
آنان پست های 
کلیدی ندهید؟«.
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واقعّیت را نشان دهد! مصاحبه کننده 
توجیه استاد بیابانی مبنی بر مقابله شیخ 
با بهائّیت را اینگونه تقویت می کند که: 
»وقتی ایشان در مقابل بهائیت 
بسیار فعال بــودنــد، و بهائیت 
هــم بــا حکومت پهلوی بسیار 
آمیختگی داشــت، شاید بشود 
گفت که یک حرکت انقالبی بوده 

است.«
اگر منظور از »حرکت انقالبی«، 
حرکتی همسو با انقالب اسالمی 
است، جهت استحضار مصاحبه کننده 
گرامی عرض می شود که فرضیه ی 
شما در صورتی صحیح بود که شیخ 
مبارزه با رژیم پهلوی و سرنگونی او 
و سپس تشکیل حکومت اسالمی را 
قبول می داشت. در این صورت، مبارزه 
همچون باری می شد که میان دو نفر 
تقسیم شده و در یک راستا حرکت و 
به یکدیگر کمک می نمایند. اّما وقتی 
یکی از این دو نفر در حین حرکت در 
مسیر دیگری سنگ اندازی می نماید و 
اعتقاد دارد که بار طرف مقابل به مقصد 
کج است، دیگر نمی توان آنها را هم  
مسیر دانست. به همین عبارت بسنده 
می کنم که اگر شما می توانید برخی از 
اعضای درجه یک انجمن که مخبر 
ساواک بــوده]5[ و اسم مستعار و کد 
داشته اند را انقالبی بدانید، صاحب این 
قلم به خودش چنین جرأتی نمی دهد! 
تو خود حدیث مفّصل بخوان از این 

مجمل.

   9. استاد بیابانی نیز در پاسخ 
به سخن مصاحبه کننده می گوید: 
»ایشان در آن دوران حرکتی انجام 
دادند که ]برخی از[ بهترین جوان های 
این مملکت را با یک نظام خاص در 
مقابل نفوذ بهائیت قرار داد و توانست 
تعدادی از شیعیان را از فرورفتن در 
خطر بهائیت نجات دهــد« و من نیز 

ایــن عبارت استاد را اینگونه کامل 
می کنم کــه: »... توانست تعدادی 
از شیعیان را از فرورفتن در خطر 
بهائیت نجات دهــد، اّمــا به واسطه 
مبانی فکری غلطش پیرامون مبارزه 
با ظلم در عصر غیبت و با استناد به 
روایات عدم قیام در برابر حاکم ظالم، 
سبب دین زدگی تعدادی از جوانان 
عدالت خواه و ظلم ستیز و فرو افتادن 
ــان به دام گــروه هــای چپ شد که  آن
مّدعی بودند برای مبارزه برنامه دارند. 
او به واسطه برخورد قشری با مذهب 
و برداشت های تک بعدی از اسالم، 
بخشی از ظرفّیتی که می توانست در 
قالب مذهب مبارزه کند را از بین برد 
و تبدیل به یکی از موانع درونی نهضت 

شد.«

   10. مصاحبه کننده محترم، در 
ادامه باز هم تالش می کند تا بخشی 
از واقعّیت را پیرامون شاگردان شیخ 
محمود حلبی بگوید و سخن استاد 
بیابانی را بــه ایــن سمت می کشاند 
ــه: »و آن افـــراد بعدها جزو  ک
مدیران انقالب شدند »استاد 
هم می گویند«: بله. عده ای از همین 
کسانی که آقای حلبی متکفل تعلیم 
دینی شان شــده بــود و درون انجمن 
بودند از مدیران مهم ارتش و وزرا بودند. 
این نشان می دهد که اینها عمال در 
آنچه به عنوان یک وظیفه اجتماعی 
خــودشــان مــی دانــنــد، بــا اختالفات 
سلیقه ای که وجود دارد، وارد شده اند. 
از یکی از این افــراد شنیدم که آقای 
حلبی بعد از انقالب نزد امام خمینی 
رفت، به ایشان گفت که من چند هزار 
نیروی فرهنگی آماده به خدمت دارم 
که حاضرم در اختیار شما بگذارم، تا با 
این حرکتی که شروع شده است 
در جهت تقویت اعتقادات این جامعه 

شیعه، همراه باشد.«

شّکی نیست که برخی از جوانانی 
که عضو تشکیالت انجمن حجتّیه 
بودند در جمهوری اسالمی مسئولّیت 
گرفتند. اّمــا ساده انگاری است اگر 
ــت به این مسئله نگریسته 

ّ
بــدون دق

ــه جــزو  ــود. بــرخــی از کــســانــی ک شـ
خــدمــت گــزاران نظام شدند، همان 
کسانی بودند که از قبل از پیروزی 
انقالب به انحراف شیخ و مسیرش 
پی برده و از او جدا شده و به نهضت 
پیوستند. برخی دیگر افــرادی بودند 
که در عین احترام به شیخ و انجمن، 
حال وظیفه خویش را در یاری نظام 
دیده و خالصانه پا به خدمت گذاشتند. 
اّمــا نباید غافل شد که دسته سومی 
ــود داشتند. همانان کــه به  نیز وج
اعتراف خودشان، حّتی وقتی شیخ 
محمود حلبی در شهریور 57 به 
همراهی با نهضت تظاهر کرد، بر او 
خروشیدند!]6[ راستی چه کسانی 
پس از پیروزی انقالب، بر پرونده 
ســاواک شیخ محمود حلبی دستبرد 
زدنــد؟]7[ بعضی از همان شاگردان 
شیخ که پس از انقالب مسئولیت 
گرفتند یا مــردم عــادی؟ امــام از چه 
چیزی نگران بود که دستور داد »به 

آنان پست های کلیدی ندهید!«]8[ 
و اّما در مورد دیدار شیخ و امام که در 
زمان حضور امام در مدرسه علوی و در 
بدو پیروزی انقالب صورت گرفت. اگر 
شیخ محمود حلبی سخن از »حرکتی 
که شروع شده« گفته باشد، باید 
به او یادآوری می شده که حرکت، 15 
سال قبل شروع شد و شما از همان 
ابتدا علم مخالفت با این حرکت را بر 
دوش کشیدید! البته جهت آگاهی 
دقیق تر استاد بیابانی، جناب آقای 
دکتر نادر فضلی )از حاضران در آن 
جلسه و از مسئولین فعلی انجمن( 
عبارت شیخ را اینگونه نقل می کنند 
که خطاب به امام گفت: »حضرت آقا 
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خدا به دست شما این درخت 2500 
ساله رو از ریشه در آورد. ما هم در 
خناق و اختناق بودیم نمی تونستیم با 
شما همراهی کنیم. االن در خدمت 
شماییم.«]9[ بله، اگر در همان خناق 
و اختناق که از برخی ریش سپیدان 
حوزه تا جوانان دانشگاه و مردم کوچه 
ــازار، مبارزه و ایستادگی کردند و  و ب
کشته و شکنجه شــدنــد، همراهی 
می کردید، هنر بود. هرچند که حضرت 
امام حسین )علیه الّسالم( حّر را نیز 
پذیرفتند و باید الگو گرفت اّما حرکت 
تّوابین نیز باید مایه عبرت باشد که اگر 
هزاران نیرو هم داشته باشی ولی به 
موقع، به کار نگیری، اثر خودش را 

نداشته و چه بسا فاجعه بیافریند.

   11. پرسش و پاسخ بعدی این 
مصاحبه بدین شرح است: »مصاحبه 
کننده: البته نقدی هم بر انجمن 
حجتیه ای که در آن زمان بوده، 
وجود دارد. ما دو نسل داریم یکی 
نسلی که مربوط به مرحوم حلبی 
بوده و مصادف با انقالب است، 
باالخره حرکتی داشتند و درست 
هم بود. اما نسل بعدی، نسلی که 
در این بیست یا سی سال اخیر که 
بعد از مرحوم حلبی است، گویا 
این نسل واقعا معتقد است که ما 
کال نباید کاری داشته باشیم، این 

نظر را قبول دارید؟«
استاد بیابانی: خیر. چنین نیست. 
آنــهــایــی کــه االن مــوجــود هستند 
و االن بــه عــنــوان انجمن حجتیه 
مطرح هستند، هدفشان ایجاد پیوند 
فرزندان این انقالب و مملکت با امام 
زمان)عج( است؛ یعنی این دغدغه 
اساسی آنها است. از آن طرف، با دو 
گروه فکری که امروزه در دور کردن 
فرزندان تشیع از دامان اهل بیت)ع( 
فعالیت دارند، کامال در تضاد و مبارزه 

فکری هستند و همواره بر علیه آنها 
کــار می کنند. یکی بهائیت اســت و 
دیــگــری وهابیت. جــوان هــایــی که 
ــد، کامال مجهز  با اینها ارتباط دارن
می شوند که بتوانند با این اندیشه ها 
مقابله کرده و از کیان فکری تشیع 

دفاع کنند.«
همانگونه که به وضوح مشهود است، 
مصاحبه کننده سایت »مباحثات« 
عامدانه یا جاهالنه، تمام قد از نسل 
قدیم انجمن دفاع نموده و می گوید: 
»باالخره حرکتی داشتند و درست هم 
بــود«!! همین جا از دست اندرکاران 
محترم این سایت تقاضامندیم تا فقط 
عبارات امــام و مقام معظم رهبری 
پیرامون انجمن حجتّیه را به عنوان 
یک مطلب منتشر نمایند تا حّداقل 

برای کادر خودشان یادآوری شود.

   12. و اّما در مورد پاسخ استاد، 
انشاءالّله حتمًا منظور ایشان این نبوده 
است که میان فرزندان این انقالب و 
مملکت با امام زمان)عج( رابطه ای 
نیست و حال این نسل جدید انجمن 
است که می خواهد پیوند ایجاد نماید. 
چرا که یکی از اشکاالت انجمنی ها به 
انقالبیون این است که این نهضت و 
انقالب و نظام، ذهن جوانان مذهبی 
را از امام حقیقی خویش دور نمود و با 
برجسته کردن بیش از انــدازه جایگاه 
امام و رهبری، اذهــان را غافل کرد. 
ــن نظام و  همچنان کــه معتقدند ای
انــقــالب، بــا بزرگ نمایی دشمنانی 
همچون رژیم پهلوی، آمریکا، اسرائیل 
و... ذهن جامعه را از خطر دشمنان 
حقیقی همچون بهائّیت و وّهابّیت دور 

و غافل کرد.

    13. بر خالف تصّور استاد، اتفاقًا 
و استثنائًا مصاحبه کننده محترم این 
بار کاماًل درست تشخیص داده، چرا 

که نسل جدید انجمن »واقعًا معتقد 
است که ما کاًل نباید کــاری داشته 
باشیم«. اگر قبل از پیروزی انقالب، 
انجمنی ها تشکیل حکومت اسالمی 
را محکوم به شکست می دانستند، 
امـــروزه پس از گذشت چهل سال 
ــن تشکیل حکومت و وجــود  از ای
نقص هایی در اداره کشور، نسل جدید 
انجمن در عمل به نظریه ی پدران 
خود ایمان آورده و معتقد است که 
انقالب از اساس باطل بود. به ویژه 
ــروز انجمن نه اوج  ایــن که نسل ام
فساد و فحشا و ظلم زمــان پهلوی 
را درک نموده و نه مشّقات و خون 
جگرهایی که مــردم بــرای رسیدن 
به ایــن حکومت متحّمل شدند را 
دیده است. لذا به مراتب راحت تر از 
نسل سابق به دشمنی و مخالفت 
برمی خیزد. البته این بدان معنا نیست 
که در امــور دخالت نکنند. این یک 
قاعده کّلی است که انجمن برای 
پیشرفت خود، از هیچ امری فرو گذار 
نمی کند. خواه در رژیم سلطنتی باشد 

و خواه در حکومت اسالمی.
   14. راستی یک بار دیگر پاسخ 
ــت بخوانید! ایشان 

ّ
اســتــاد را بــا دق

تصریح کردند که: »آنهایی که االن 
موجود هستند و االن به عنوان انجمن 
حجتیه مطرح هستند« ای کاش آنان 
که هنوز دم از انحالل انجمن می زنند 
و تا سخن از این گروه به میان می آید 
تعّجب وار می پرسند »مگر انجمن هنوز 
هست؟«، با دیدن اینگونه مصاحبه ها 
بفهمند که خود را بخواب زدن هم 
حــّدی دارد. دیگر بوی تعّفن هنگام 

خوابشان، همه را آزار می دهد!

   15. مصاحبه کننده محترم 
معتقدند که: »کارکرد بهائیت از 
کارهای اعتقادی به فعالیت های 
سیاسی و انقالبی تبدیل شده 

 اگر قبل از 
پیروزی انقالب، 

انجمنی ها 
تشکیل حکومت 

اسالمی را 
محکوم به 
شکست 

می دانستند، 
امروزه پس 
از گذشت 

چهل سال از 
این تشکیل 

حکومت و وجود 
نقص هایی در 
اداره کشور، 
نسل جدید 

انجمن در عمل 
به نظریه ی 
پدران خود 

ایمان آورده و 
معتقد است که 
انقالب از اساس 

باطل بود.



115 نسخه مکتوب / شماره 21 / رمستان 1397

است.« اّواًل، بهائّیت از ابتدا فرقه ای 
سیاسی ولی در قالب اعتقادات بود نه 
این که امروزه سیاسی شده باشد و به 
فعاّیت های سیاسی روی آورده باشد. 
در ثانی طبیعی است که وقتی بهائّیت 
می تواند در نظام جمهوری اسالمی به 
فعالیت های سیاسی و انقالبی روی 
آورده و خــود را مخفی کند، انجمن 
ــی ایــن امکان  حجتّیه بــه طریق اول
برایش فراهم اســت. و امــام چه زیبا 
فرمود که: »دیروز حجتیه ایها مبارزه را 
حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات 
تمام تالش خود را نمودند تا اعتصاب 
چراغانی نیمه شعبان را به نفع شاه 
بشکنند، امروز انقالبی تر از انقالبیون 

شده اند!«]10[ 

   16. اســتــاد بیابانی در بخش 
دیگری از بیانات خود درباره انجمنی ها 
می فرمایند: »آنها از هیچ کمکی دریغ 
نکردند. اما این بدان معنا نیست که ما 
هر گروه و تشکیالتی را به طور کلی تایید 
کنیم. در تمامی گروه ها و تشکیالت 
اختالف  سالیق وجود دارد، و نمی توان 
آنها را نادیده گرفت. آنچه مهم است 
و محور اصلی است، همان اعتقاد به 

تشیع و والیت اهل بیت)ع( است.«
یکی از مشکالتی که در بیانات استاد 
بیابانی پیرامون عملکرد شیخ محمود 
حلبی و انجمنی ها وجود دارد آن است 
که در تالشند تا مخالفت ها را یا با این 
عنوان که »متناسب با مبانی فقهی خود 
تصمیم هایی گرفته اند« توجیه کنند و 
یا در سطحی پایین تر، این مسائل را در 
حّد یک »اختالف سلیقه« تنّزل داده 
و سپس با طرح این موضوع که ما در 
اعتقاد به تشیع و والیت اهل بیت)ع( 
ع عدم تقابل جّدی 

ّ
اشتراک داریم، توق

دارند! مثاًل در همین پاسخ می گویند: 
»این بدان معنا نیست که ما هر گروه 
و تشکیالتی را به طور کلی تایید کنیم. 

در تمامی گروه ها و تشکیالت اختالف  
سالیق وجــود دارد، و نمی توان آنها 
را نــادیــده گــرفــت«. و یا پیش از این 
گفته بودند: »اینها عمال در آنچه به 
عنوان یک وظیفه اجتماعی خودشان 
مــی دانــنــد، بــا اخــتــالفــات سلیقه ای 
که وجــود دارد، وارد شده اند«. اینها 
اختالف سلیقه نیست، اختالفاتی 

مبنایی است.
17. استاد بیابانی در راستای پشتیبانی 
هرچه بیشتر از جریان فکری مورد 
دفاعشان، می گویند: »یک فقیهی 
ممکن است گستره ی والیت فقیه را 
ضیق و فقیهی دیگر موسع تر بداند، اینها 
هیچکدام موجب خارج شدن از دایره 
اعتقاد که همان والیت اهل بیت)ع( 
است، نمی شود. ما همگی اصل والیت 
آل الــلــه)ع( را پذیرفته ایم و در اینجا 
مشترک هستیم و حوزه اصلی ما همین 
اعتقاد است و با افرادی که در این حوزه 
با آنها اشتراک داریم، دلیلی برای طرد 
کردنشان از مرزهای تشیع نداریم. در 
این جهت هیچ موقع نمی توانیم بگوییم 
فالنی را که با ما هم اعتقاد نیست از 
حوزه تشیع خارج کنید. چون در تاریخ 

تشیع، چنین اخراج هایی نبوده است.«
این سخنان بسی مایه تعّجب است چرا 
که آنانی که تخّصصی در این مسائل 
ندارند هم مّطلع اند که آن میزان که 
حکما و عرفا از جانب مخالفین شان 
به خروج از تشّیع متهم شدند، طرف 
مقابل چنین نکرد. این مرحوم میرزای 
اصفهانی بود که فالسفه اسالمی را 
مشرک، تابع شیطان، بــرادران یهود، 
مخاصمه کننده بــا انبیاء، منهدم 
کننده ی اسالم و... می شمرد!]11[ 
ــود کــه بر  ــن شیخ محمود حلبی ب ای
فــراز منبر، مالصدرا را »مــال تحتا« 
می نامید]12[ و در دروس خود پیرامون 
فالسفه و عــرفــا از چنین عباراتی 
استفاده می کرد: »خاک بر دهانشان 

و آتش بر زبانشان! …خداوند آنها را به 
حال خودشان ول کرده تا در تارهای 

عنکبوتی خودشان غرق شوند.«]13[
18. استاد بیابانی در پایان این مصاحبه، 
اشاره ای هم به موضوع والیت از نظر 
مرحوم میرزا مهدی اصفهانی دارند. 
ای کاش ایشان کمی بیشتر و صریح تر 
نظر مرحوم میرزا را پیرامون والیت 
فقیه و تشکیل حکومت اسالمی در 
عصر غیبت می گفتند. عباراتی از 
مرحوم میرزا در ایــن زمینه به چاپ 
رسیده است که بعید است ایشان ندیده 
بــاشــنــد.]14[ عباراتی که شاید اگر 
بیان می شد، باز هم دلیلی بود بر این 
که بزرگانی همچون حضرات آیات 
شیخ مجتبی قزوینی، میرزا جواد آقا 
تهرانی، میرزا حسنعلی مروارید حّق 
شاگردی میرزا مهدی اصفهانی را در 
این موضوع بهتر از شیخ محمود حلبی 

به جای آوردند.
19. آخرین بخش این مصاحبه، پس 
از آن که استاد بیابانی اعتقاد مرحوم 
میرزا به والیت را تعریف می نمایند، 
می گویند: »به نظر می رسد میرزای 
اصفهانی حاکمیت و والیت را به علم 
پیوند زده و معتقد است که هر کسی که 
علم کامل دارد، حاکمیت کامل دارد. 
خدای تعالی که به پیامبر)ص( و امام 
والیت می دهد علم الزم را که علمی 
احاطی است و بر همه مخلوقات احاطه 
دارد نیز عطا می فرماید. پیامبر و امام نه 
تنها بر همه موجودات احاطه دارد، بلکه 
به آنچه اهــداف خدا از این مخلوقات 
است و آینده اش را هم در نظر گرفته، 
علم دارد؛ مثال خدا ممکن است در نسل 
یک شخصی یک عده ای را قرار دهد و 
تقدیر کرده که این افراد از اصالب آباء 
و ارحام امهات پای به عالم دنیا نهند، 
امام با علمی که به این تقدیر دارد مانع 
تحقق این امر نمی شود، اما کسی که 
ــدارد، رفتار دیگری خواهد  آگاهی ن
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داشـــت. مصاحبه کننده: وقتی 
امام ظهور نداشته و در پس پرده 
غیبت است، فقها باید این سمت 

را داشته باشند.
 استاد بیابانی: وقتی امــام ظهور 
ــدارد، افــراد به انـــدازه ای که آگاهی  ن
دارند می توانند اقدام کنند. اما واقعا 
یک شخصی به امــری وارد شــود که 
االن نمی داند که اگر این امر را انجام 
دهد، بعد آن چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا 

می تواند وارد شود یا نه؟
مصاحبه کننده: تــا جــایــی که 
علمش را دارد، وظیفه است. 
اگر بخواهد اعمال والیت کند، 
اعمال والیتش باید براساس 

آگاهی واقعی اش باشد.
استاد بیابانی: والیت براساس علم، 
امری آشکار است که در همان مواردی 
که شرع ما را به اطاعت امر نموده نیز 
قابل مشاهده اســت؛ به عنوان مثال 
اگر شارع امر به اطاعت از پدر نموده 
است، اما در مواردی که فرزند با علمی 
که دارد می یابد که اطاعت از پدر او را از 
مسیر حّق دور می کند، دیگر موظف به 
اطاعت نخواهد بود میرزای اصفهانی 
که از فطرت آغاز می کند و بر مبنای 
فطرت سخن می گوید در بحث والیات 
نیز با اتکاء بر همین مبنا، علم را موجب 
والیت می داند و این امری است که در 
عرف عموم انسان ها نیز امری پذیرفته 

شده است.«
شاید این سخن استاد بیابانی، نیاز به 
تبیین بیشتری داشت. اگر این سخن 
استاد که فرمودند: »افراد به اندازه ای 
که آگاهی دارند می توانند اقدام کنند. 
اما واقعًا یک شخصی به امــری وارد 
شود که االن نمی داند که اگر این امر 
را انجام دهد، بعد آن چه اتفاقی خواهد 
افتاد، آیا می تواند وارد شود یا نه؟« به 
این معنا باشد که الزم است قبل از ورود 
به هر کاری علم به نتیجه آن داشت، 

ف می شود! مثاًل 
ّ
بسیاری از امور متوق

مگر شیخ محمود حلبی می دانست 
که نتیجه نهضت نفت چه می شود 
که به آن ورود پیدا کــرد؟ یا از میزان 
موفقّیتش در مبارزه با بهائّیت آگاه بود؟ 
چرا از جمهوری اسالمی و دفاع مقّدس 
حمایت نمود؟ با این نگاه، عملکرد 
دیگر ســران تفکیک چگونه توجیه 
می شود؟ اصاًل چرا میرزای اصفهانی 
به ایران آمد؟ مگر نتیجه را می دانست؟ 
و ده ها سئوال دیگر…. احتمااًل حقیر، 
منظور استاد را متوّجه نشده ام! آنچه که 
ما از امام آموختیم این بود که: »همه ی 
ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفه ایم، 
نه مأمور به نتیجه.«]15[ و یا اینکه در 
نامه عزل آقای منتظری نوشتند: »من 
کار به تاریخ و آنچه اتفاق می افتد ندارم؛ 
من تنها باید به وظیفه شرعی خود عمل 
کنم.«]16[ به راستی اگر امام مبنا را 
بر علم به نتیجه قرار می داد و از والیت 
خودش برای این عزل تاریخی استفاده 
نمی نمود، امــروز را چگونه سپری 

می کردیم!؟
و آخرین سئوال از استاد این که اگر 
معتقدید که مکتب تفکیک برای 
همه خواسته های اجتماعی از جمله 
الگویی برای حاکمّیت اسالم، پاسخ 
دارد، چگونه می توان این الگو را جامه 
عمل پوشانید وقتی علم به نتیجه آن 

نداریم؟

پانوشت ها
]1[ جهت آشنایی بیشتر با مواضع 
شیخ محمود حلبی نسبت به نهضت 
امام، مراجعه شود به کتاب مروری بر 
تاریخچه و تفّکرات انجمن حّجتّیه ، رضا 
اکبری آهنگر، انتشارات سوره مهر، 

چاپ اّول 1396.
]2[ فایل صوتی این سخنرانی موجود 

است.

]3[ جریان ها و سازمان های مذهبی-
سیاسی ایـــران، رســـول جعفریان، 

ص455.
]4[ درسنامه انجمن حجتّیه، رضا 
اکبری آهنگر، نشر حق پژوهی، ص 

.186
]5[ به عنوان نمونه مراجعه شود 
بــه خــاطــرات ماشاءالله کــازرونــی، 
مصاحبه و تدوین سّید قاسم یاحسینی، 
انتشارات سوره مهر، چاپ اول1388، 

ص295.
]6[ جریان ها و سازمان های مذهبی-
سیاسی ایـــران، رســـول جعفریان، 

ص455.
]7[ نهضت امام خمینی، سید حمید 
روحانی، انتشارات مرکز اسناد انقالب 
اســالمــی، چــاپ دوم پاییز 74، ج3، 

ص188.
]8[ پس از بحران، کارنامه و خاطرات 
هاشمی رفسنجانی، نشر معارف 

انقالب، چاپ سوم 1386، ص104.
]9[ درسنامه انجمن حجتّیه، رضا 
اکبری آهنگر، نشر حق پژوهی، ص 

.312
]10[ صحیفه امام، جلد 21، ص 281.

]11[ تمامی ایــن مـــوارد در فصول 
مختلف کتاب آئین و اندیشه )بررسی 
مبانی و دیدگاه های مکتب تفکیک(، 
سید محمد موسوی، انتشارات حکمت 

همراه با منبع ذکر شده است.
]12[ خاطرات منتظری و نقد آن، 
اسدالله بادامچیان، انتشارات اندیشه 

ناب، چاپ اول 1385، ص213.
]13[ دروس معارف الهیه، دروس 21 

و 47.
]14[ مراجعه شود به کتاب: االفتاء 
و التقلید المواهب السنیه الصوارم 
العقلیه، مــیــرزا مهدی اصفهانی، 

موسسه معارف اهل بیت)ع(، 1396
]15[ صحیفه امام، جلد 21، ص 284.

]16[ همان، جلد 21، ص 332.

یکی از 
اشکاالت 

انجمنی ها به 
انقالبیون این 
است که این 

نظام و انقالب، 
با بزرگ نمایی 

دشمنانی 
همچون رژیم 

پهلوی، آمریکا، 
اسرائیل و... ذهن 
جامعه را از خطر 
دشمنان حقیقی 
همچون بهائّیت 
و وّهابّیت دور و 

غافل کرد.
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یادداشت وارده: نقدی بر گفتگوی استاد بیابانی | مهدی شجریان)دانش آموخته دکتری فلسفه اسالمی و استاد حوزه(  

و  نظری  پیرامون مسائل  نظر  تبادل  از  است،  کرده  تحلیلی حوزه همواره تالش  به عنوان مجله فکری  مباحثات  سایت 
اندیشه ای استقبال کند. در این راستا، چندی پیش مباحثات در گفتگویی اختصاصی با استاد بیابانی به بررسی اندیشه های 
موجود در حوزه علمیه قم با تاکید بر کالم و فلسفه پرداخت. به دنبال انتشار دیدگاه های استاد بیابانی از این سایت، مهدی 

شجریان در پاسخ به دیدگاه های استاد بیابانی نکاتی را بیان داشته اند که در ادامه می خوانید:

علوم عقلی و فلسفه را آنݡگونه ݡکه هست 
بشناسیم و معرفی کنیم

اخیرًا در سایت وزین مباحثات، مصاحبه 
مفصلی با استاد بیابانی در باب مخالفت 
با آرای فلسفی و کالمی و دعــوت به 
منطق تفکیک منتشر شد. این مصاحبه 
ــده مباحث پردامنه و  ــردارن - که درب
مفصلی است و پرداختن به هر یک از 
آن ها نیازمند مجالی مستقل و موسع 
است - نگارنده را بر آن داشت که در 
این یادداشت نکاتی را خاطرنشان کرده 
ِذیَن َیْسَتِمُعوَن  ْر ِعباِد الَّ و از باب »َفَبشِّ

ْحَسَنه«]1[ مطالبی را 
َ
ِبُعوَن أ اْلَقْوَل َفَیتَّ

با مخاطبین - مخصوصًا افراد مشتاقی 
که کمتر با دیدگاه های فلسفی آشنا 
هستند و ای بسا نهایتًا آن ها را از زبان 

مخالفین شنیده اند - در میان گذارم.
آنچه درمجموع مطالب ایشان را تا 
حدودی از برخی هم کیشان خود متمایز 
می سازد تأکید بر دو نکته مسرت بخش 
است؛ ابتدا باید اصرار ایشان بر مطلوبیت 
تضارب آراء را ستود آنجا که می گوید: 

»چاره ای در اینکه ما افکار و اندیشه های 
متفاوت داشته باشیم، وجــود نــدارد. 
اینکه بگوییم این ها را جمع کنیم و یک 
فکر در حوزه حاکم باشد، امکان پذیر 
نیست. علت این است که رشد علمی 
در سایه تضارب آراء، اندیشه ها و افکار 
متفاوت است«. پیداست که این عبارت 
مشتمل بر نوعی تواضع علمی است که 
تمام حقیقت را در احتکار خود نمی بیند 
و با آغوشی بــاز نقدهای منطقی را 
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می پذیرد. دیگر اینکه ایشان از نوعی 
مطلوبیت ســازش نیز سخن به میان 
می آورد و معتقد است در آنجا که مبانی 
دیگران را نپذیرفتیم و حقیقت برای 
ما به گونه ای دیگر جلوه گر شد نباید به 
فکر طرد و حذف دیگران باشیم. »هیچ 
موقع نمی توانیم بگوییم فالنی را که 
با ما هم اعتقاد نیست از حــوزه تشیع 
خارج کنید. چون در تاریخ تشیع، چنین 
اخراج هایی نبوده است. پس ما باید با 
همان سعه صدری که در اصل تشیع 
وجود دارد و اصل توحید از ناحیه خدا 
در انبیاء و اولیاء جریان داشته که با 
مخالفان خودشان و با سالیق مختلف 
جمع شده اند، این ها را هم باید جمع 
کنند و تقابل را هیچ موقع نباید در این 
سطح بپذیرند«. این دو نکته ستودنی در 
برخی مخالفان فلسفه دیده نمی شود، 
به گونه ای که دیگران را تمامًا در مسیر 
باطل می شمارند و به  تحقیر و تکفیر 
ــا مــی پــردازنــد به همین روی از  آن ه
این جهت شخصیت ایشان شایسته 

تقدیر و تکریم است.
آنچه در این نوشتار مورد قضاوت قرار 
می گیرد پیرامون مطالبی اســت که 
در این مصاحبه آمده است و نویسنده 
از قیود و توضیحات احتمالی مطالب 
ایشان که ممکن است در سایر آثار وی 
آمده باشد به طور دقیق اطالعی ندارد 
اما از آنجا که نوع مخاطبان در فضای 
سایبری با همین یک متن درگیر هستند 
و مقصود ایشان را در همین بستر 
می کاوند، به نظر می رسد می توان آن را 

محل قضاوت قرارداد.
به صورت کلی در مصاحبه دو رویکرد 
ــت: اول رویکرد  قابل رهگیری اس
ایجابی که در آن برخی مبانی و اصولی 
بیان  شده است که تفکر ایشان به صورت 
ــا مبتنی اســت و دوم  خــاص بــر آن ه
رویکرد سلبی که در آن به  نقد برخی 
اندیشه های فلسفی پرداخته شده است. 

در ادامه با تفکیک این دو رویکرد بحث 
را دنبال می کنیم.

۱- رویݡکرد ایجابی
از خــالل مباحث به دســت می آید که 
محوری ترین اصول ایجابی که ایشان 
بر آن ها تأکید دارد 3 اصل هستند که 
در ادامه بیان گردیده و نکات تأملی در 

خصوص آن ها نیز ذکر می شود.

۱-۱- انکار عقل خودبنیاد
به نظر ایشان عقل خود بنیاد و مستقل 
ــدون تکیه  بــر محتوای دیــن به  کــه ب
ــردازد، سر از  ــی پ موضوعات دینی م
ــی آورد. مقصود از عقل  ــ بیراهه درم
خودبنیاد، عقلی اســت که در عرض 
کتاب و سنت سخن می گوید و دلیلی 
ــرای حل مسائل اعتقادی  مستقل ب
محسوب می شود. او نه تنها فالسفه 
بلکه متکلمان را به دلیل بهره وری از 
این عقل بر خطا می داند و می گوید: 
»متکلمان نیز همچون روش فلسفی، 
در کــنــار مــتــون دیــنــی قــائــل بــه عقل 
خودبنیادی شدند و در هـــواداری از 
چنین عقلی تا آنجا پیش رفتند که قائل 
شدند به اینکه در هر موضعی که متون 
دینی با فرآورده های این عقل همخوانی 
نداشت، باید به تأویل و تطبیق متون با 
این عقل مبادرت ورزید. اما از آنجایی  
که متکلمان به نحوی به متون دینی 
دل بستگی داشتند، نمی توانستند 
همچون فالسفه این متون را به کلی 
کنار نهاده و تمامًا تابع همان مبنای 
خودبنیادشان باشند«، ایشان با روش 
ــدارد و  تفکر منطقی نیز میانه ای ـن
می گوید: »با تصویرسازی های ذهنی 
و صغری کبری چیدن های مفهومی، 
ــی منکشف  ــارج ــیــت خ ــع هــیــچ واق
نمی شود، تا بتوان براساس آن راهی را 

آغاز و به پیمودن آن همت گماشت.«
در اینجا نکاتی قابل  تأمل هستند:

1( چگونه می توان نقش عقل مستقل را 
در تمام منظومه اعتقادی نفی کرد؟ آیا 
اثبات مطالب اساسی توحید نظیر اثبات 
وجود خدا و صفات او -که مبنای سایر 
اصول اعتقادی خرد و کالن هستند- 
بدون عقل مستقل و خودبنیاد مّیسر 
است؟ آیا اگر برای اثبات این اصول به 
متون دینی ارجــاع داده شود، دور رخ 
نمی دهد؟ پیداست کسی که از اصل 
وجود خدا می پرسد بابیان فردی که ادعا 
می کند نماینده خداست قانع نخواهد 
شد، بلکه در بیان همین فرد نیز تردید 
می کند و از وجه اعتبار و حجیت آن 
ســؤال می کند. به دیگر سخن اعتبار 
ــات متوقف بر وجــود خدا و وجود  روای
اوصــافــی مثل حکمت و صــدق و ... 
خداوند است حال اگر بخواهد وجود خدا 
و اوصاف او با همین روایات ثابت شود 

دور باطل رخ می دهد.
2( در این بیان جایگاه »متون ارشادی 
دیــنــی« واضـــح نیست. بـــدون شک 
برخی از بیانات معصومین)ع( نظیر 
مناظرات با ملحدان و منکراِن شارع و 
شریعت، عقلی محض هستند و تکیه  
بر هیچ مقدمه تعبدی ندارند و به تعبیر 
رایج »ارشــاد به حکم عقل« می باشند 
و به روشنی در آن ها صغری و کبرای 
عقلی به کار رفته است. آیا این سیره امام 
به کارگیری از »عقل خود بنیاد« نیست؟ 
اگر فعل امام حجت است -که هست- 
آیا نمی توان از این سیره عملی »جواز 
مراجعه به عقل خودبنیاد« را استفاده 

کرد؟]2[
3( صرف نظر از سیره عملی ائمه 
ــی که  ــات معصومین)ع( نسبت روای
به صراحت بر حجیت عقل تکیه  دارند با 
این ادعای کلی چگونه تبیین می شود؟ 
برای نمونه آیا در روایت معروف موسی 
بن جعفر)ع( به هــشــام،]3[ عقل در 
عرض انبیاء و رسل حجت قرار داده 
ــت؟ پیداست کــه سخن از  نشده اس

 طالب 
خالی الذهن نباید 

مفتون فلسفه 
گردند و این علم 
به گونه ای به آن ها 
معرفی شود که 

قدسیتی در منظر 
آن ها پیدا کرده 
و به مثابه وحی 
منزل محسوب 
شود. عالوه بر 

این، نباید هراس 
ایجاد شود و 

فلسفه به عنوان 
کفریاتی خالف 
دین به آن ها 

نشان داده شود. 
متأسفانه هر دو 

رویکرد با شدت و 
ضعف در حوزه ها 

وجود دارد.
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حجیت عقل از منظر امامان معصوم)ع( 
مطلبی عمیق و مفصل است، اما باید 
توجه کــرد که مسئله به ایــن سادگی 
نیست و بسیاری از متفکران شیعی و 
ازجمله به  تصریح وی خود متکلمان 
این عقل مستقل را حجت می دانند و در 
این مسئله خود را مقلد روش فالسفه 
یونان نمی شمارند، بلکه تابع روشی که 
امامان معصوم)ع( به آن ها آموخته اند، 

می دانند.
4( در مبنای ایشان با متونی که ظاهر 
آن ها با عقل بدیهی سازگار نیست باید 
چه کرد؟ باالتر، با متونی که نص آن ها 
با عقل بدیهی مخالف است و در زمره 
احادیث موضوع هستند، چه برخوردی 
رواســت؟ آیا همان عقلی که »یدالله« 
را در آیات قرآن به قدرت الهی تأویل 
می برد، نباید در این موارد به کار گرفته 
شود؟ چگونه است که با ظنون روایی 
می توان از ظاهر آیات قرآن -که سند 
ــد- دست برداشت و مثاًل  قطعی دارن
می توان عام و مطلق قرآنی را با روایتی 
ظنی برخالف ظاهر حمل کــرد، اما 
نمی توان با عقل بدیهی از ظاهر یک 
متن دینی دســت بــرداشــت؟ آیــا عقل 
بدیهی به میزان خبری ظنی از حجیت 
برخوردار نیست؟ این ســؤاالت جدی 
است و نمی توان با ارائه جوابی کلی و 

مبهم از کنار آن ها گذشت.
5( این نکته که فالسفه متون دینی را 
به کلی رها کرده اند، دست کم از ناحیه 
بسیاری از آن ها قابل قبول نیست. برای 
مثال ابن سینا هرچند معاد جسمانی را 
با عقل نمی تواند اثبات کند، اما با توجه 
به آیات فراوان، آن را تعبدا می پذیرد و 
مالصدرا نیز در جای جای کتب خود 
مدعی است که مطالب فلسفی خود و 
حتی برخی نوآوری های خویش نظیر 
حرکت جوهری را از آیــات و روایــات 
برداشت کــرده اســت. ایــن نوشتار در 
صدد اثبات صحت وسقم این مدعیات 

نیست، اما به این نکته توجه می دهد که 
بیان چنین اتهام کلی به تمام فالسفه 
ادعایی سخت و موسع است که تحقیقی 

مفصل را در پی دارد.
6( صرف نظر از تمام نکات قبل، کالم 
ایشان در اینجا خودمتناقض است، 
زیرا از طرفی می گوید صغری و کبری 
چیدن های مفهومی -که ظاهرًا مقصود 
همان مستقل است- واقعیتی را ثابت 
نمی کند، اما از طرف دیگر در همین 
مصاحبه مکرر از صغری و کبرای 
منطقی ذهنی استفاده کرده است! در 
یک نمونه روشن می گوید: »اگر قرار 
بود از این عقل فلسفی کسی مجاب 
شود، خود این اندیشمندان که به مثابه 
بزرگان اندیشه و تفکر بشری هستند، به 
این همه اختالفات گرفتار نمی آمدند«، 
پیداست که این قیاس استثنایی با نقض 
تالی است و ایشان نقض مقدم را نتیجه 
گرفته است و مالزمه موجود در صغرای 
آن نیز کاماًل مستقل و به تعبیر ایشان 
ذهنی اســت، حال چگونه می توان با 
استداللی منطقی - که از نظر ایشان 
باطل محض است - بر فالسفه ایراد 
کــرد؟! قاعدتا ایشان به جای استفاده 
از عقل مستقل در نقد دیگران و ارائه 
صغری و کبری صرفًا باید متن یک 

روایت را قرائت کند و بس.

2-۱- اکتفاء به اخبار
ایشان در ادامه انکار اعتبار عقل مستقل 
بر این باور است که میراث برجای مانده 
از اهل بیت)ع( رای شناخت حقایق 
دینی کفایت می کند و حتی می توان 
با تکیه بر آن ها تمام نظام های فکری 
رقیب را نیز به چالش کشید. وی پس  
از انتقاد از جمود و تنگ نظری در حوزه 
علمیه می گوید: »باید با تکیه بر ثقلین و 
فهم دقیق آن ها، بر دیگر اندیشه ها نیز 
نظارت داشته و آن ها را نیز رصد کنیم و 
حرف ها و اندیشه های آن ها را در ارتباط 

با آنچه در حــوزه وظیفه و مسئولیت 
یک حوزوی است، ببینیم«. در همین 
راستا از میرزای اصفهانی تمجید کرده 
و می گوید: »بازگشت مرحوم میرزا به 
معارف دینی بازگشتی تمام عیار است... 
ایشان از همان سنگ بنا و از همان 
حقیقت معرفت شناسی، اخــالص 
در رجــوع به متون دینی را پیشه خود 

می سازد.«
در این خصوص نیز نکات قابل تأملی 

وجود دارد:
1. عبارت »بازگشت مخلصانه به معارف 
دینی« خصوصًا برای افــرادی که دل 
در گرو دین دارند، عبارتی پرحالوت و 
جذاب است و ناخواسته عاطفه متشرع 
ما را برمی انگیزاند و علیه کسانی که 
بخواهند مسیری غیر از آن پیشه کنند، 
می شوراند. اما به راستی آیا »معارف 
دینی« خصوص متون روایی هستند؟ 
این سؤال جدی در کالم ایشان محل 
بحث واقع نمی شود، اما باید توجه کرد 
که به باور بسیاری معارف عقلی نیز در 
زمره معارف دینی هستند و اساسًا تقابل 
میان عقل و شرع تقابلی ناصحیح است، 
بلکه عقل با نقل تقابل دارد و این دو 
هرکدام جلوه ای از شرع و معارف دینی 
هستند. اگر این مبنا ثابت شود آنگاه 
نمی توان به این سادگی جامعه فالسفه 
و متکلمین را به فاصله از معارف دینی و 

روشی ناخالص متهم ساخت.
2. برفرض که معارف دینی خصوص 
متون باشد، به راستی آیا می توان با 
اکتفای به آن ها به مصاف تمام مکاتب 
ــت؟ آیــا در ایــن متون پاسخ  رقیب رف
به تمام شبهاتی که تا قیامت توسط 
فلسفه های متکثر الــحــادی ساخته 
می شوند، وجود دارد؟ آیا اساسًا بدون 
پرداختن به فلسفه و اطــالع از تاریخ 
سیر تفکرات فلسفی می توان سخنان 
نظام های فکری رقیب را فهمید تا 
پــس از آن به  نقد آن هــا مبادرت کرد؟ 
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به نظر می رسد این ادعای کلی نوعی 
ساده اندیشی و غفلت از حجم گسترده 
فعالیت های فلسفه های رقیب است. و 
در آن نوعی بی اطالعی از نحوه مواجهه 
فالسفه اسالمی با نظام های غربی 
وجود دارد. برای نمونه معرفت شناسی 
کانت که از اساس در واقعی بودن مفهوم 
وجود تردید می کند و راهی برای پذیرش 
عقالنی وجود خدا باقی نمی گذارد و 
ده ها نظام فکری رقیب دیگر که مبانی 
اعتقادی ما را با چالش هایی مواجهه 
می کنند، توسط کدام  یک از تفکیکیان 
و مخالفان فلسفه پاسخ  داده  شده اند و با 
ارائه کدام روایت حل وفصل گردیده اند؟ 
این در حالی است که فلسفه اسالمی 
-به صورت خاص بعد از صدرالمتالهین 
و بــه صــورت اخـــص بــعــد از عالمه 
طباطبایی- در این حوزه ها تالش هایی 

عمیق و قابل  تقدیر داشته است.
3. توجه به تمایز سه گانه »علم، سنت 
و روایــت« در این مجال ادعای ایشان 
را با چالش مواجه می کند. مقصود این 
است که امام)ع( علم دارد و »علم امام« 
بنابر مبنای مشهور مطلق است و او 
تمام حقایق را می داند. طبق این مبنا 
پاسخ به نظام های فلسفی رقیب تا دامنه 
قیامت در مرتبه علم او موجود است و اگر 
اراده کند به بهترین وجه تمام آن ها را 
به چالش می کشد. اما سنت عبارت از 
»قول، فعل و تقریر امام« است، پیداست 
که سنت همان علم نیست بلکه کاشف 
از علم است و از علم امام نشات می گیرد 
و طبعا تمام علم امام در سنت او منعکس 
نشده است، بلکه آن حضرات متناسب 
به اقتضائات زمانه خود و پرسش های 
موجود، مراتبی از این علم را در سنت 
خویش جلوه گر ساخته اند، اما بیان همه 
آن ها میسر نگردیده است به همین روی 
در روایــت معروف امــام علی)ع( آمده 
است که با اشاره به سینه خود فرمود: 
»در اینجا علم فراوانی وجود دارد که 

حمل کننده ای برای آن نمی یابم.«]4[ 
در مرتبه بعد روایت قرار دارد؛ روایت در 
حقیقت »نقل سنت امام« است، یعنی 
آن میزان از قول، فعل و تقریر امام که 
توسط روات بــرای ما نقل شده است. 
در اینجا نباید روایت را باسنت یکسان 
محسوب کرد، هرچند گاهی تسامحا 
به روایــت، سنت اطالق می شود، زیرا 
روایت کاشف از سنت است نه خود آن 
و طبیعی است که این کاشفیت نیز تام 
نیست، زیــرا بسیاری از سنت امامان 
اساسًا نقل نشده است و برخی از آنچه 
نقل شده، سنت امام نیست و ریشه در 
وضع و جعل یا خطای عمدی و سهوی 
راویــان دارد. بنابراین، در این سه گانه 
نوعی رابطه طولی و شکلی هرمی وجود 
دارد؛ علم در اوج هرم، سنت در میانه 
آن و روایت در انتهای آن قرار دارد و هر 
قدر از نقطه هرم دور می شویم اطالق 
و گستره حقیقت نمایی کمتر می شود. 
دسترسی به سنت و علم به صورت 
مستقیم بــرای ما میسر نیست و تنها 
روایــات هستند که امــروزه به وساطت 
ما را به سنت و علم معصومان)ع( 
می رسانند. حال سؤال این است که در 
این میان چگونه می توان با روایاتی که 
دو مرتبه از علم امام فاصله  دارنــد، به 
تمام مکاتب فکری در زمانه کنونی پاسخ 
داد؟ گویا در اینجا حکم علم امام - که 
مطلق است، خطا ندارد و تمام حقایق 
در آن جای دارد - با حکم روایِت سنت 
امام - که مطلق نیست و ای بسا به خطا 
نقل شده یا وضعی در آن رخ  داده باشد - 

خلط شده است.
4. صرف نظر از اشکال قبل، اگر بپذیریم 
که مراجعه به روایــت، ما را از هر منبع 
دیگری بی نیاز می کند و می توانیم با 
آن هــا به تمام نیازهای فکری بشر تا 
دامنه قیامت پاسخ دهیم، سؤال مهم 
دیگری خودنمایی می کند. آیا در این 
حــوزه تنها اخبار متواتر -کــه طبعی 

کمیت قابل توجهی ندارند- اعتبار دارند 
یا می توان از اخبار آحاد ظنی نیز برای 
مسائل اعتقادی بهره برد؟ اگر اخبار 
ــاد در ایــن عرصه حجت هستند،  آح
دلیل اعتبار و حجیت آن ها چیست؟ 
و اگر حجت نیستند چگونه می توان از 
روایات معدود متواتر چنین توقع وسیعی 
داشــت؟ پاسخ به این ســؤاالت نیز در 
روش »بازگشت مخلصانه به معارف 

دینی« روشن نیست.

۳-۱- تمایز نظر و اعتقاد
در اهمیت حوزه اعتقادات شکی نیست 
ــن داری  و همه می دانیم که اصــل دی
ما ریشه در اعتقادات و ایمان صحیح 
ما دارد. اما راه کشف این اعتقادات 
چیست؟ طبعی ایشان با انکار عقل 
خود بنیاد و توصیه به رجوع مستقیم به 
روایات نمی تواند بین »اعتقاد« و »فکر 
مستقل عقلی« ارتباط برقرار کند، به 
همین روی صراحتًا می گوید: »به نظر 
می رسد که ما جایگاه اعتقاد را در حوزه 
تشیع به واسطه بحث های نظری و 
منطق ارسطویی و فلسفی دچار مشکل 
کردیم. یعنی در حقیقت فکر کردیم که 
اعتقاد با نظر است، درحالی که اساس 
اعتقاد به این ها پیوند نخورده است«، 
مقصود ایشان این است که میان آنچه 
در بــاب آن مستقالنه می اندیشیم یا 
همان نتیجه ای که باعقل فلسفی به آن 
می رسیم از یک  طرف و حوزه ایمان و 
باورهای اعتقادی ما از طرف دیگر هیچ 
پیوندی نیست و آنچه را می اندیشیم، 
به آن اعتقاد نداریم و در زندگی روزمره 
ما رواج پیدا نمی کند. در همین راستا 
ارسطو را مطرح می کند و معتقد است 
او به بتکده می رفته و بت پرست بوده 
اســت، هرچند در آثــار فلسفی خود از 
»بت پرستی« دفــاع عقالنی نکرده و 
ای بسا مبانی فلسفی او با این رویکرد 
عملی مخالف است. نمونه دیگر از نظر 
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ایشان آیت الله جوادی آملی است که 
هرچند خدا را واجب الوجود می داند، 
اما هنگام نماز خواندن و توجه به خدای 
متعال، او را با چنین وصفی در نظر 
نمی آورد. در همین راستا نمونه های 

دیگری نیز ذکر شده است.
پیداست که مقصود ایشان نفی هرگونه 
خردورزی از حوزه اعتقاد نیست، بلکه 
ظاهرًا نظر به همان عقل مستقل دارد. 
به همین روی، شکل گیری اعتقادات با 
عقالنیت عمومی در فهم دین را کافی 
می داند و می گوید: »حرکت کردن در 
همان مسیر عقالنیتی که عموم مردم 
از آن برخوردارند موجب فهم درست و 
صحیح دین می شود. همان عقالنیتی 
که عموم مــردم در تعامالت و گذران 
زندگی عرفی خود دارند، برای فهم پیام 
دین کافی اســت. عقلی که در فلسفه 
مدنظر اســت، حتی مــورد اجماع خود 
فالسفه نیست... اگر قــرار بود از این 
عقل فلسفی کسی مجاب شود، خود این 
اندیشمندان که به مثابه بزرگان اندیشه 
و تفکر بشری هستند، به ایــن  همه 

اختالفات گرفتار نمی آمدند.«
در خصوص ایــن مبنای ایــشــان نیز 

سؤاالت و ابهاماتی وجود دارد:
1. اگر بخش دوم سخنان ایشان نبود 
بــرای نگارنده فهم بخش اول میسر 
نمی شد، زیرا در بخش اول میان اعتقاد 
و مطلق فهمیدن گسست ایجاد می کند 
و در بخش دوم میان اعتقاد و فهم 
خودبنیاد فلسفی چنین می کند. روشن 
است که بخش اول قابل قبول نیست و 
اعتقاد و ایمان - هرگونه که تفسیر شود 
- در دل خود نوعی بینش و فهم را دارد 
به همین روی در بخش دوم این فهم به  
خصوِص »فهم فلسفی مستقل« تفسیر 

شده است.
2. باید توجه نمود که اعتقاد و ایمان 
تشکیکی است و مراتب ضعیف و قوی 
دارد. در مراتب ضعیف آن می توان کالم 

ایشان را پذیرفت، زیرا انسان های عادی 
که از دقت های عقلی غفلت داشته، در 
زندگی روزمره به سر می برند و با شبهات 
فلسفی و هجمه مکاتب فکری مختلف 
مواجه نیستند، نیازی به تأمالت مستقل 
عقلی و فلسفی ندارند و همان طور که 
ایشان می گوید عقل فطری حداقلی 
برای شکل گیری اعتقاد آن ها کفایت 
ــاره  می کند، امــا ایــن حکم قطعًا درب
افــراد دیگری که به این حوزه ها ورود 
پیدا کرده اند و یا طالب علوم دینی که 
عهده دار پاسخ به این اشکاالت هستند 
مطرح نیست و اگر در عین مواجهه با 
شبهات فکری و مکاتب فلسفی مختلف 
رویکرد فعالی با عقل مستقل صورت 
نپذیرد، بدون شک تن نحیف اعتقادات 
این اشخاص از رمق می افتد و به کفر و 

الحاد و انکار می انجامد.
3. این ادعا که آنچه فالسفه می اندیشند 
در زندگی عملی آن ها حضور ندارد، در 
کالم ایشان فاقد هرگونه دلیل معتبر 
است. صرف استناد به نقل قول هایی 
مشکوک و معلق در هوا در خصوص 
فالسفه نیز چیزی را ثابت نمی کند. 
عالوه بر این، اساسًا اینکه اعتقادات 
فلسفی در درون فیلسوفان حضور دارد 
یا نه، مورد قضاوت واقع نمی شود، زیرا 
مسئله ای درونی و علمی حضوری است 
که تشخیص آن برای دیگران ممکن 
نیست و باید آن را از خود فالسفه پرسید 
نه استاد بیابانی یا دیگران! مثاًل چگونه 
می توان ادعــا کرد که فالن فیلسوف 
موقع نماز خدایی که در فلسفه خود به آن 
رسیده است را کاماًل کنار می گذارد و به 
خدایی که ما می گوییم توجه می کند؟! 
ضمن اینکه این ادعا با تصریح بسیاری 
از اساتید فلسفه به ایــن نکته که »با 
باورهای فلسفی زندگی می کنند و آن ها 
را در لحظه لحظه حیات خود حاضر و 
ناظر می بینند« قابل جمع نیست. حال 
آیا باید تصریح این اساتید را پذیرفت - که 

نگارنده به کرات از آن ها شنیده است - یا 
ادعایی که می گوید: »این ها آنچه را 
در فلسفه می گویند قبول ندارند«؟ در 
خصوص بت پرستی ارسطو نیز نمی توان 
با نقل قول هایی ضعیف آن را ثابت 
کرد، خصوصًا در جایی که یک فرد در 
کتاب های خود تصریح مکرر برخالف 
آن دارد حقیقتًا چگونه می توان با تکیه 
 بر یک نقل قول تمام آن هــا را نادیده 
انگاشت؟! چنین رویکردی نه تنها فاقد 
نصاب علمی است، بلکه دور از انصاف 

نیز می نماید.
4. این جمله که »عقلی که در فلسفه 
مدنظر اســت حتی مــورد اجماع خود 
فالسفه نیست« کالمی مبهم است. 
اگر مقصود از عقل »روش عقلی« و 
ارائه برهان منطقی و نوعی بنیادگرایی 
معرفت شناختی اســت، باید گفت که 
تمام فالسفه به آن ملتزم هستند و اساسًا 
روش این علم چیزی جز این نیست 
و کسی که از آن تخطی کند فیلسوف 
نیست و اگر مقصود »محتوای عقلی« 
است که با این روش به دست می آید، 
باید گفت که البته میان فیلسوفان 
این محتوا اجماعی نیست، اما هرگز 
نمی توان برخالف باور آقای بیابانی از 
این اختالف نظرها »ناکارآمدی روش 
عقلی و فلسفی« را نتیجه گرفت، زیرا 
در این صورت همین اشکال به سایر 
علوم نظری مثل فقه و اصول و ... نیز 
وارد است. زیرا در این علوم نیز هرچند 
روش هــا نوعًا یکسان است، اما نتایج 
لزومًا یکسان نیست و گاهی تا مرز ارائه 
دو نظریه متناقض پیش می رود. آنگاه 
آیا می توان گفت: »اگر قرار بود از روش 
فقهی کسی مجاب شود، خود فقیهان به 
این همه اختالفات گرفتار نمی آمدند«؟ 
آیا خود تفکیکیان هرچند روشی واحد 
برای فهم معارف دینی ارائه می دهند، 
در نتایج به دست آمده کاماًل یکسان 
هستند؟ آیا ایشان که اختالف افکار و 

قضاوت استاد 
بیابانی در مورد 
شخص عالمه 

طباطبایی بسیار 
ناپخته و دور از 
انصاف است، 

خصوصًا که تمام 
آثار عالمه را 

متهم به دوری از 
اظهارنظر سیاسی 
می کند. امروزه 
کمتر کتاب و 
پایان نامه ای 
است که به 

نظریه سیاسی 
اسالم بپردازد.
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تضارب آراء را امری شایسته می داند 
-چنانچه در ابتدای یادداشت گذشت- 
در حوزه فلسفه ورزی و بهره مندی از 
عقل مستقل، تضارب آراء را امری 
مذموم و موجب انهدام این روش و برابر 

با بی ثمر بودن آن محسوب می کند؟!

۲- رویݡکرد سلبی
رویکرد دوم ایشان در ایــن مصاحبه 
سلبی است و در آن در چهره ای منتقد 
ظاهر شده و برخی دیدگاه های فالسفه 
را به تیغ نقد کشیده است. در این بخش 
به نظر نگارنده آنچه نقد شده است، 
بــرداشــت شخص ایــشــان از دیدگاه 
فالسفه اســت، نه آن چیزی که این 
جماعت حقیقتًا اراده کرده اند. نقدهای 
ایشان عمدتًا لوازمی است که بر دیدگاه 
فالسفه وارد نیست، بلکه بر قرائت 
آقــای بیابانی از دیدگاه فالسفه وارد 
است. مخاطبانی که با فلسفه ارتباط 
ندارند می توانند قرائت دومی را که در 
ادامه از این دیدگاه ها ارائه می شود در 
گوشه ذهن خود ثبت کنند تا اگر در آینده 
فلسفه درس گرفتند قضاوت کنند که آیا 
آنچه ایشان به فالسفه نسبت می دهد 
صحیح است یا آنچه در این یادداشت 

بیان می گردد.

۱-2- ضــرورت علی و معلولی و 
جبر

ایشان معتقد است اعتقاد به اصل علیت 
و به دنبال آن ضرورت علی و معلولی 
مستلزم جبر است و در این خصوص 
می گوید: »اگــر اندکی در این قاعده 
تأمل کنیم به این نتیجه می رسیم که 
ضــرورت حاکم بر این قاعدۀ فلسفی، 
جـــای هــیــچ گــونــه تغییری را باقی 
نمی گذارد و در این نظام فلسفِی مبتنی 
بر کلّیت نه می توان از اختیار سخن گفت 
و نه از خدایی که بر عالم هستی حاکمیت 
داشته باشد. آنچه در این نظام حاکم 

است بالضروره حاکم است و همه ذرات 
نظام هستی به هم پیوسته هستند، هیچ  
چیزی از جای خود نمی تواند ذره ای 
حرکت کند و اگر جزئی از این نظام را از 
جای خود حرکت دهید، کل این نظام به 

هم می ریزد.«
در کل مصاحبه ایشان هیچ تبیینی از 
اصل ضرورت علی ارائه نشده است و 
صرفًا نتیجه و تالی فاسدی که به گمان 
ایشان بر این قاعده مترتب است، بیان 
ــن اســت کــه این  ــت. روش گــردیــده اس
روش صحیح نیست و الزم بود ابتدا این 
قاعده را تقریر و تبیین می کردند و بعد به 
نتایج آن می پرداختند. به  هر روی، به 
گمان نگارنده چنین الزمه ای بر قاعده 
ضرورت علی و معلولی مترتب نیست. 
در ادامــه می کوشم تا بابیان ســاده به 
تشریح این قاعده بپردازم، طبیعی است 
که تبیین دقیق آن بیرون از این مجال 

است.
اصــل علیت در نگاه فالسفه بر این 
ــاور اســت که »هــر ممکن الوجودی  ب
نیازمند علت است«، در اینجا ابتدا الزم 
است مقصود از ممکن الوجود را تقریر 
نماییم. موجوداتی که بود و نبود آن ها 
وابسته به شرایط است، ممکن الوجود 
هستند. مثاًل یک طوفان را در نظر 
بگیرید که در عالم طبیعت تنها هنگامی 
موجود می شود که شرایط متعدد جوی 
دست به دست هم دهند و طبعا اگر 
یکی از آن ها محقق نشود، طوفان رخ 
نخواهد داد. در مقابِل ممکن الوجود، 
ــود مــطــرح مــی شــود که  ــوج ــب ال واج
وجودش به هیچ شرطی متعلق نیست 
و »ضــرورت بالذات« دارد و بدون نیاز 
به هیچ  چیز دیگری موجود است. به 
ــاور فالسفه تنها مصداق ضــروری  ب
بالذات همان خدایی است که در ادیان 
مطرح  شده است. حال وقتی خوب به 
دنیای پیرامون خــود، به آسمان ها و 
زمین و آنچه در آن است بنگریم، روشن 

می بینیم که تمام موجودات غیر از خدا 
این گونه اند و تحقق آن هــا وابسته به 
شرایط مختلف است که باوجود آن ها 
موجود و با نبود آن ها معدوم می شوند. 
بنابراین، می توان اصل علیت را این گونه 
بازخوانی کرد که »هر موجودی که بدون 
شرایط محقق نشود )ممکن الوجود( 
نیازمند به علت است« و این علت چیزی 
جز همان شرایط وجــود و تحقق آن 

نیستند )دقت کنید(.
در ادامه »اصل علیت« که در بند قبل 
بیان شد، فالسفه »اصل ضرورت علی 
و معلولی« را نیز بیان می کنند. این اصل 
بر این باور است که »موجودات ممکن 
با تحقق تمام شرایط وجود خود قطعًا 
موجود می شوند«. مثاًل همان طوفان 
اگر ده شرط داشته باشد و تمام این ده 
شرط موجود شوند، آنگاه قهرا طوفان 
رخ خواهد داد و محال است با وجود 
تمامی این ده شرط، طوفان همچنان 
معدوم بماند. بنابراین، اگر تمام شرایط 
تحقق یک ممکن الوجود فراهم شد 
)علت تامه آن موجود شود( آنگاه آن 
شیء ممکن، قطعًا و ضرورتًا موجود 

می شود و غیر از این محال است.
آقای بیابانی برای این قاعده دوم، دو 
نتیجه فاسد بیان کرده است، ابتدا جبر 
انسان و مسئولیت گریزی او و دیگری 
سلب حاکمیت خداوند و عدم امکان 
دخالت او در نظام هستی. نگارنده به جد 
معتقد است هیچ  یک از این دو بر قاعده 
ضرورت علی و معلولی مترتب نیست. 

نکات ذیل در این مجال سودمندند:
ــاری انــســان  ــیـ ــتـ 1. افـــعـــال اخـ
ــود« هستند و هر  ــوج ــن ال ــک ــم »م
ممکن الوجودی باوجود علت تامه اش 
ــروری می شود، امــا ایــن به معنای  ض
جبری بودن افعال ما نیست، زیرا یکی 
از شرایط تحقق افعال اختیاری ما 
»اراده« است که بود و نبود آن وابسته 
به ماست و اگر ما نخواهیم، هرگز ایجاد 

به زعم استاد 
بیابانی فالسفه 

به دلیل اعتقاد به 
علیت و در نتیجه 
نفی مسئولیت 
از انسان ها و 

پذیرش جبری 
افسارگسیخته 

شأنیت اظهارنظر 
سیاسی و 

اصالح اجتماعی 
ندارند. در میان 
عرفای معاصر 
ما بنیانگذار 

انقالب اسالمی 
نقض روشنی 

بر گفتار ایشان 
است که نه تنها 
نظریه سیاسی 

دارد بلکه آن را 
به حوزه عمل نیز 

می رساند.
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نمی شود. در همان مثال طوفان، اگر 
ده شرط را برای آن تصور کنیم و آنگاه 
شرط دهم در دست ما باشد، می توانیم 
با جلوگیری از آن شرط به  راحتی از 
تحقق طوفان جلوگیری کنیم. در اینجا 
هم برای افعال اختیاری -مثل حرف 
زدن و راه رفتن و ...- اگر مثاًل 5 شرط 
وجود داشته باشد، یکی از آن ها »اراده« 
است که بود و نبود آن به ما واگذار شده 
است، به گونه ای که با اراده کردن این، 
آخرین شرط را خود محقق می کنیم و 
کار اختیاری از ما سر می زند و با اراده 
نکردن این، آخرین شرط را همچنان 
معدوم می گذاریم و هرگز کار اختیاری 
از ما رخ نخواهد داد. بنابراین، ضرورت 
علی و معلولی مستلزم مجبور بودن ما 
نیست، بلکه مستلزم این است که اگر 
اراده کردیم و سایر شرایط تحقق یک 
فعل فراهم بــود، آنگاه آن فعل قطعًا 
ایجاد می شود و ما در قبال آن مسئولیم، 
زیرا بدون اراده ما هرگز موجود نمی شد. 
به همین دلیل است که برخالف تصور 
آقای بیابانی فیلسوف می تواند دزد را 
مواخذه کند و به او بگوید: »درست است 
که بسیاری از شرایط به دست تو نبود، 
اما این تو بودی که در لحظه آخر با اراده 
خود باعث ضــرورت این فعل شدی، 
بنابراین، تو اختیار داری و مسئول رفتار 

خود هستی.«
2. اصل ضرورت علی و معلولی در مورد 
حاکمیت خداوند متعال نیز ذره ای 
خدشه وارد نمی کند، بلکه تنها بر این 
نکته تاکید دارد که خداوند متعال نظام 
هستی را بر پایه اسباب و مسببات تدبیر 
می کند. بــرای مثال خداوند در قبال 
تحقق یک طوفان نعوذبالله ناتوان و 
عاجز نیست، بلکه می تواند با فراهم 
آوردن شرایط تحقق طوفان، وجود 
آن را ضروری کند، چنانچه می تواند با 
عدم ایجاد آن شرایط از وقوع طوفان 

جلوگیری نماید.

3. در کــالم ایــشــان به روشنی میان 
ضرورت بالذات و ضرورت بالغیر خلط 
شده است. آنجا که می گوید: »آنچه در 
این نظام حاکم است بالضروره حاکم 
است« باید پرسید مقصود از این ضرورت 
ــرورت  ــر »ض ــت؟ اگ چــه ضــرورتــی اس
بالذات« باشد، مقصود این است که تمام 
موجودات این نظام ذاتًا ضرورت دارند 
و وجــود آن هــا به هیچ شرطی وابسته 
ــب الوجود  نیست و در حقیقت واج
هستند! احدی از فالسفه چنین کالمی 
ندارد، ضمن اینکه آن ها تصریح دارند 
که چنین موجودی تنها یک مصداق 
دارد که همان ذات مقدس الهی است. 
اما اگر مقصود از ضــرورت، »ضرورت 
بالغیر« باشد، یعنی ضرورتی که در سایه 
تحقق شرایط شکل می گیرد )در اینجا 
غیر به معنای همان شرایط است(، 
در این صــورت چنین ضرورتی هرگز 
مستلزم جبر نیست، زیرا گذشت که در 
افعال اختیاری انسان یکی از این شرایط 
»اراده« است. عدم تفکیک میان این دو 
می تواند منجر به مغالطه اشتراک لفظی 

و چنین برداشت غلطی شود.
ــای بیابانی دقت  اگــر در مصاحبه آق
شود کاماًل روشن است که بسیاری از 
اشکاالت ایشان ریشه در همین تقریر 
ناصحیح از اصل علیت و اصل ضرورت 

علی و معلولی دارد.

2-2- وحـــدت وجـــود و انکار 
هرگونه کثرت

آقای بیابانی می گوید: »براساس نگاه 
وحدت وجودی، عارف به جایی می رسد 
که جز خدا چیز دیگری نمی بیند. عارف 
مادامی که در این مقام است فقط خدا 
می بیند. حال سؤال این است که وقتی 
انسان فقط خدا می بیند در این حال، 
خورد و خــوراک دارد یا نه؟ رفت وآمد 
دارد یا نه؟ اشخاصی که به او سالم 
می دهند، جــواب می دهد یا نــه؟ اگر 

جواب می دهد، خودش جواب می دهد 
یا دیگری جواب می دهد؟ ... آیا غیر از 
کثرت می بیند؟ اگر وحدت اصل است 
چرا کثرت می بیند؟ باالخره آن درست 
است یا این؟ ... بدین ترتیب به مقام جمع 
دو امر غیرقابل جمع می رسیم؛ یعنی 
هم وحدت درست است و هم کثرت«. 

در این مجال نیز نکاتی قابل  ذکر است:
ــت هیچ  ــادداش ــن ی 1. نــگــارنــده در ای
داعیه ای برای دفاع از وحدت وجود 
نــدارد، زیرا قرائت های مختلفی از آن 
وجــود دارد که هر کــدام باید مستقاًل 
محل بحث قرار گرفته و مبانی و بنای 
آن ها به دقت بررسی گردد که طبعا از این 
مجال بیرون است. اما با این  همه، بر این 
باور است که در اینجا نیز آقای بیابانی 
مانند مورد قبل بدون تشریح مدعای 
وحدت وجود به تالی فاسدی از آن اشاره  
کرده است که نمی توان آن را قبول کرد.

2. به باور ایشان وحدت وجود به صورت 
مطلق هرگونه کثرت را نفی می کند و 
در ضمن اعتقاد به آن هیچ چیزی غیر 
از خدا را نمی توان دید. این برداشت 
بسیط قابل انتساب به فالسفه و عرفای 
وحدت وجودی نیست، زیرا تمام ایشان 
در کنار وحدت وجود کثرت را از جهتی 
دیگر می پذیرند و کثرت در نگاه آن ها 
امــری بدیهی و مسلم اســت. موضوع 
این کثرت را برخی موجود )نه وجود(، 
برخی ماهیت، برخی تجلیات و شئون و 
... می دانند و این گونه نیست که حقیقتًا 
در دار هستی هیچ کثرتی را برنتابند. 
روشن است که تفصیل این دیدگاه ها از 
این مجال بیرون است، اما نگارنده این 
حق را برای خود می بیند که از منظری 
درجه  دو و وقتی به مجموعه عبارت ها و 
آورده فالسفه و عرفا از خارج می نگرد، 
این ادعا را مطرح کند که برخالف باور 
آقای بیابانی عرفا و فالسفه نه در زندگی 
روزمــره بلکه در باور عرفانی و فلسفی 

خود منکر هرگونه کثرت نیستند.
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3. اینکه گفته شده است: »بدین ترتیب 
به مقام جمع دو امــر غیرقابل جمع 
می رسیم؛ یعنی هم وحدت درست است 
و هم کثرت« کالم درستی نیست، زیرا 
چنانچه گذشت در اینجا وحدت و کثرت 
در حقیقت دو جهت  دارند و بدون وحدت 
جهت هرگز تناقضی شکل نمی گیرد. 
صرف نظر از این نکته جا دارد که این 
ســؤال نیز از ایشان پرسیده شــود که 
به راستی اگر به باور شما صغری و کبری 
چیدن های ذهنی واقعیتی را ثابت 
نمی کند، چه اشکال دارد که تناقضی 
هم  شکل بگیرد و وحــدت و کثرت از 
جهت واحد جمع شوند؟! اگر در مبنای 
شما منطق ارسطویی و عقل مستقل 
ناکارآمد است، پس چگونه می توانید 
با تکیه بر این پایه عقلی و منطقی بر 

فالسفه و عرفا اشکال بگیرید؟

۳-2- فقدان نظریه سیاسی
ایشان فلسفه و عرفان را در تدبیر 
زندگی اجتماعی ناکارآمد می داند، 
بلکه دخالت آن ها را در این امور محال 
قلمداد می کند. درباره فلسفه می گوید: 
»ایــن فلسفه، فلسفه علیت اســت. 
فلسفه علیت نه در حکومت می تواند 
نظر دهد، نه در جریان زندگی اخالقی 
انسان می تواند نظر دهــد«، و دربــاره 
عرفان می گوید: »اگر قائل به وحدت 
شخصی وجــود شدیم، اداره جامعه 
که هیچ، حتی خود را هم باید موهوم 
بدانیم و بــرای امر موهوم نیز برنامه 
داشتن درست به نظر نمی رسد«. درباره 
عالمه طباطبایی می گوید: »در تمام آثار 
عالمه طباطبایی که از سالطین فلسفه 
صدرایی در زمان ما بودند هیچ طرح و 
نظری برای حکومت و حاکمیت جامعه 
نمی بینیم«. اگر به ایشان نقض شود که 
پس چگونه برخی فالسفه اظهارنظر 
سیاسی داشته اند پاسخ می دهد: »این 
اظهارنظرها برخاسته از اندیشه ی 

مقبول آن ها نیست، بلکه جنبه فقاهتی 
ــا ممکن اســت مــوجــب چنین  آن هـ
اظهارنظرهایی شود«. در این مجال نیز 

نکاتی به نظر می رسد:
1. به زعم ایشان فالسفه به دلیل اعتقاد 
به علیت و در نتیجه نفی مسئولیت از 
انسان ها و پذیرش جبری افسارگسیخته 
شانیت اظهارنظر سیاسی و اصالح 
اجتماعی ندارند. چنانچه عرفا نیز به 
دلیل اعتقاد به وحــدت وجــود و نفی 
هرگونه کثرت به همین بلیه مبتالیند. 
ــه روشــن چنین  روشــن اســت که الزم
اعتقاداتی )جبر و نفی کثرت( همین 
است، اما ایشان ثابت نکردند که فالسفه 
ــد، بلکه  و عرفا چنین اعتقاداتی دارن
تنها این دو را در برداشت خود، از لوازم 
دیدگاه آن ها محسوب کردند. بنابراین، 
نزد کسانی که چنین لوازمی را برای 
مبانی فلسفی و عرفانی قائل نیستند، 

اشکال ایشان اعتباری ندارد.
ــورد شخص  2. قضاوت ایشان در م
عالمه طباطبایی بسیار ناپخته و دور 
از انصاف است، خصوصًا که تمام آثار 
عالمه را متهم به دوری از اظهارنظر 
سیاسی می کند. امــروزه کمتر کتاب و 
پایان نامه ای است که به نظریه سیاسی 
اسالم بپردازد و به آثار عالمه مخصوصا 
به تفسیر گران سنگ المیزان ارجاع 
ندهد. با این همه ایشان چگونه چنین 
ادعــای وسیع و عجیبی می کند؟! در 
خصوص دیدگاه های سیاسی عالمه 
طباطبایی - که در آثار مختلف ایشان 
ــده برخی  ــردارن بیان  شــده اســت و درب
نگاه های متفاوت نیز هست - می توان 
بــه کتاب »تــأمــالت سیاسی عالمه 
طباطبایی« نوشته اســتــاد ســروش 

محالتی مراجعه کرد.
3. صرف نظر از عالمه طباطبایی 
بزرگان فالسفه و عرفا اظهارنظرهای 
سیاسی داشته اند. چه کسی می تواند 
مباحث فارابی در حکومت و عدالت 

را نادیده انگارد و مطالب بوعلی را در 
این حوزه به کنار نهد. در میان عرفای 
معاصر ما بنیان گذار انقالب اسالمی 
نقض روشنی بر گفتار ایشان است 
که نه تنها نظریه سیاسی دارد بلکه 
ــوزه عمل نیز می رساند.  آن را به ح
درعین حال نمی توان بدون دلیل و از 
موضعی پیش داورانه این افراد را متهم 
به فراموشی مبانی عرفانی و فلسفی و 
وام گرفتن از خصوص مبانی فقاهتی 
کرد. جالب است که خود ایشان برای 
اثبات اینکه برخی افــراد تفکیکی در 
عرصه سیاست صاحب  نظر و عمل 
بوده اند به فعالیت های سیاسی محدود 
آن ها اشاره می کند؛ حال آیا نمی شود 
همین فعالیت های محدود را برخاسته 
از جنبه فقاهتی یا سایر جنبه های 
آن ها دانست؟! چگونه است که حضور 
سیاسی ناچیز آن ها از »مکتب تفکیک« 
برخاسته است اما حضور سیاسی پررنگ 
فالسفه در مقام نظر و عمل از »مکتب 
فلسفه« نیست، بلکه از جنبه های 
دیگر نشات گرفته است؟! آیا اینگونه 
قضاوت ها چیزی جز سوء ظن در باب 

فلسفه نیست؟
4. صــرف نــظــر از فیلسوفانی که 
به صراحت به مسائل سیاسی پرداخته اند 
رویکرد دیگری نیز در میان اندیشمندان 
کنونی وجود دارد که کارآمدی فلسفه 
اسالمی در عرصه حکمرانی را نشان 
می دهد. در این رویکرد با تمسک به 
مبانی فلسفی »حکمت متعالیه« تالش 
می شود که بنایی برای فلسفه سیاسی 
پی ریزی شود و از »سیاست متعالیه« 
سخن بــه میان مــی آیــد. جستجویی 
مختصر حجم قابل توجهی از تألیفاتی 
که در این حوزه نگاشته شده است را 

نشان می دهد.
مطالب دیگری نیز در این مصاحبه وجود 
دارد که در آن هــا برخی دیدگاه های 
فلسفی دیگر نظیر اعتباریت حسن و 
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دلیل اعتقاد به 

علیت و در نتیجه 
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قبح، دیدگاه برخی فالسفه در خصوص 
علم الهی و ... مطرح  شده است که به 
جهت ضیق مجال به آن هــا پرداخته 
نمی شود، اما نگارنده معتقد است در این 
موارد نیز آنچه حقیقتا به نقد کشیده شده 
است برداشت ایشان از دیدگاه فالسفه 
است و با مقصود حقیقی آن ها فاصله ای 

ژرف دارد.

۳- سخن آخر
در انتها الزم است سخنی را با برادران 
و خواهران طلبه و دانشجویی که به 
پیگیری این مباحث عالقه دارند در 
میان بگذارم. نقد تفکرات فلسفی 
امری پسندیده و الزم است و هرگز 
نباید ساحت هیچ علم بشری را برتر از 
نقد دانست، اما باید توجه نمود که نقد 
مباحث تخصصی نیازمند به تخصص 
است. مقصود از این عبارت هرگز این 
نیست که افرادی که به نقد می پردازند 
همواره تخصص ندارند و به صورت 
ویژه نگارنده هرگز قصد جسارت به 
جناب استاد بیابانی را ندارم، بلکه روی 
سخن بنده با مخاطبانی است که بدون 
خواندن فلسفه این نقض و ابرام ها 
و این منازعات و مناظرات را دنبال 
می کنند. طبیعی است که قضاوت 
در باب صحت وسقم کالم موافقان یا 
مخالفان فلسفه نیازمند تخصص است 
و بدون آن بهترین روش »سکوت« 
و عدم ورود به این عرصه است. اگر 
بنا باشد با نوعی »یارگیری« در اینجا 
به حق و حقیقت برسیم، کار بسیار 
ــرا هم در میان  مشکل می شود، زی
موافقان فلسفه انسان هایی شریف، 
مهذب، پرتالش، مخلص و اندیشمند 
وجود دارنــد و هم در میان مخالفان 
فلسفه وارستگانی با این صفات به 
چشم می خورند. در این مقام هیچ  چیز 
نمی تواند قضاوت کند مگر دقت نظر 
و قدرت تشخیصی که خود فرد واجد 

آن اســت و طبیعی اســت که با نبود 
این معیار بهترین رویکرد در قبال این 

جنجال ها »سکوت« است.
ــا طرح  بــا توجه بــه آنچه گفته شــد آی
این مباحث بــرای مخاطبان عام امر 
ــاب آقــای  ــت؟ در ایــن ب صحیحی اس
بیابانی ظاهرا پاسخ مثبت دارد، زیرا 
می گوید: »مــن حتی از حــوزه هــای 
شهرستان ها خبر دارم که به شدت 
با ورود اندیشه تفکیک به مرزهای 
فکری طالب جلوگیری می شود. مانع 
می شوند که مبادا در میان طلبه ها، افکار 
و اندیشه های تفکیکی بتواند وارد شود« 
در انتهای این یادداشت نیز چند نکته در 

خصوص این جمالت بیان می شود:
1. بنده نیز از نزدیک شاهد ترویج مباحث 
تفکیکی و مقابله شدید با اندیشه های 
فلسفی در مدارس سطح یک شهرستان 
بوده ام و طالبی را در خاطر دارم که بر 
اثر تاثیری که از این مباحث می گرفتند، 
ــرده و  پــر حـــرارت احــســاس وظیفه ک
درحالی که هنوز دوره ادبیات را تمام 
نکرده  بودند، دغدغه خواندن اسفار و 
پاسخ گویی به کفریات آن را داشتند! از 
یاد نمی برم طلبه مبتدی را که در یک 
دست اسفار و در دست دیگر لغتنامه 
عربی بــه فــارســی المنجد داشــت و 
شورمندانه به دنبال کشف انحرافات 
صدرای شیرازی و قضاوت او برآمده 
بود! بنابراین، این فرمایش ایشان کلیت 
نــدارد و هستند مدارسی که در آن ها 

تفکر تفکیک نیز ترویج می شود.
2. کتاب عقایدی کــه بــه تــازگــی در 
ســال هــای ابــتــدایــی مـــدارس علمیه 
برادران تدریس می شود و توسط آقای 
سبحانی و برنجکار نوشته شده است 
نماینده بسیاری از اندیشه های تفکیکی 
است. محتوای این کتاب - که از جهات 
عدیده ای دارای نقص است و نگارنده با 
مطالعه و تدقیق در متن آن به این نکته 
دست یافته است - به جای کتاب هایی 

بــا محوریت فلسفه جایگزین شده 
است، با این  همه، چگونه آقای بیابانی 
می گوید: »قدرت در دست یک عده ای 
اســت کــه در حقیقت اندیشه خاص 
خودشان رادارند«؟ جا دارد که کسی در 
مقابل ایشان بگوید: »قدرت در دست 
تفکیکیان افتاده است، و اال در برنامه 
رسمی حوزه های علمیه کتابی قوی 
مانند عقاید آیت الله مصباح را با کتابی 

این چنینی جایگزین نمی کردند.«
3. بر اساس آنچه گفته شد به اعتقاد 
نگارنده هر دو رویکرد غلط است. طالب 
خالی الذهن نباید مفتون فلسفه گردند 
و این علم به گونه ای به آن ها معرفی 
شود که قدسیتی در منظر آن هــا پیدا 
کــرده و به مثابه وحی منزل محسوب 
شود. عالوه بر این، نباید هراس ایجاد 
شود و فلسفه به عنوان کفریاتی خالف 
دین به آن ها نشان داده شود. متأسفانه 
هــر دو رویــکــرد بــا شــدت و ضعف در 
حوزه ها وجود دارد و در این میان جایگاه 
مسیری میانه و به دور از افراط  و تفریط 
ــش و  و دعــوت طــالب مبتدی به آرام
اینکه قضاوت در این باب را باید به زمان 
خودش موکول کنند، به شدت ضروری 

می نماید.

پی نوشت ها
]1[ زمر: 17.

]2[ بــرای اطــالع از این سیره عملی 
مطالعه کتاب »علی بن موسی الرضا 
و فلسفه الهی« آیت  الله جوادی آملی 

بسیار سودمند است.
َتْیِن   اِس  ُحجَّ ِه َعَلی  النَّ ]3[ َیا ِهَشاُم ِإنَّ ِللَّ
اِهَرُة  ا الظَّ مَّ

َ
ًة َباِطَنًة َفأ ًة َظاِهَرًة َو ُحجَّ ُحجَّ

ا اْلَباِطَنُة  مَّ
َ
ُة ع َو أ ِئمَّ

َ
ْنِبَیاُء َو اأْل

َ
ُسُل َو اأْل َفالرُّ

َفاْلُعُقول . )اصــول کافی، ج1، کتاب 
العقل و الجهل، حدیث 12(.

]4[ نهج البالغه صبحی صالح، حکمت 
.143

به نظر استاد 
بیابانی عقل 
خودبنیاد و 
مستقل که 

بدون تکیه  بر 
محتوای دین به 
موضوعات دینی 

می پردازد، 
سر از بیراهه 
درمی آورد.
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در حال حاضر به طور عمده با سه گروه از 
مدعیان مهدویت مواجه هستیم:

 دسته ی اول، کسانی اند که خودشان 
را به مهدی بودن، معرفی کرده اند. این 

دسته، اغلب از میان اهل سنت بوده اند.
دسته ی دوم، کسانی اند که خودشان 
را مهدی معرفی نکرده و دیگران ایشان 
را مهدی دانسته اند، اما آنها در مقابل 
ایــن تفکر ساکت بــوده  و اعتراضی به 
آن نداشته اند. این دسته، غالبًا از بین 
شیعیان - البته از بین شیعیان 12 امامی 
چنین افرادی کم بوده اند و اکثر آنها از 
میان فرقه های انحرافی شیعه - بوده اند.

دســتــه ی سوم، کسانی اند کــه نه 
ــودن داشــتــه انــد و نه  ادعـــای مهدی ب
دیگران آنها را مهدی پنداشته اند، بلکه 
اینها - با عناوینی هم چون سید حسنی، 
یمانی، سید خراسانی و مدعیان بابیت 
ــای زمینه سازی  و زمینه سازی - ادع
ــرای ظهور امام  فرهنگی و نظامی ب
زمان)عج( را داشته اند. از بین اهل سنت 
ــراد فــراوانــی هستند که  و شیعیان، اف
ــوم می باشند.  متعلق بــه دســتــه ی س
دسته ی سوم، غالبًا جریان ساز بوده و فضا 
را برای مدعیان مهدویت، فراهم ساخته 
و منتسبین به آن، نسبت به دو دسته ی 

دیگر، موفق تر بوده اند، زیرا می دانستند 
فضای ذهنی شیعه، متأثر از فضای 
ذهنی اهل سنت، به گونه ای است که ما را 

به زمینه سازی ترغیب می کند.
اولین بار شیخ مفید ترغیب و تشویق 
به زمینه سازی ظهور کرده و تصریح 
نموده که تا زمانی که اجتماع یاران وجود 
نداشته باشد، حضرت ظهور نخواهد 
کرد. ویژگی منتسبین به دسته ی سوم 
 توانسته اند مردم را 

ً
این است که اوال

به صرف یک ادعا بفریبند، زیرا نیازی 
به معجزه و علم ندارند و در روایات هم 
ویژگی خاصی برایشان بیان نشده است، 
 برخی از آنها، در ادعاهایشان، 

ً
و ثانیا

سیر صعودی داشته اند و از ادعای نیابت 
به نبوت و یا حتی الوهیت صعود کرده اند 
که از جمله ی اینها احمد اسماعیل 

بصری، معروف به احمدالحسن است.
اولین ادعایی که احمد الحسن داشت، 
این بود که امام زمان)عج( به خواب من 
آمد و گفت: تو با چهار واسطه، فرزند 
من هستی و وظیفه داری که علیه 
فساد علمی و مالی حوزه ی علمیه، قیام 
نمایی. لذا اولین ادعای احمدالحسن، 
با ادعــای عصمت، نبوت و مهدویت 
همراه نبود، اما بعد از مدتی ادعا کرد که 

من همان مهدی هستم که در روایات 
آمــده، و بعد هم ادعــا کرد من همان 
قائمی هستم که در روایات ذکر شده، 
و من همان مهدی ای هستم که باید 
بیایم و دنیا را پر از عدل و داد کنم. او در 
گام بعدی، با انکار ختم نبوت، ادعای 
نبوت را مطرح نمود و گفت مهدیان 
دوازده گانه ای که بعد از قائم خواهند 
آمد، مقام نبوت را دارند. احمدالحسن 
در گام نهایی هم خــودش را به مقام 

الوهیت می رساند.
»احمدالحسن« متولد 1968 در جنوب 
عراق، در شهر بصره و در روستایی در 
حاشیه ی شط العرب می باشد. او در سال 
1992 از دانشگاه بصره و در رشته ی 
عمران فارغ التحصیل و در سال 1999 
وارد حوزه ی علمیه ی آیت الله محمدباقر 
صدر شد و به مدت کمتر از یک سال در 
آنجا درس خواند و بالفاصله ادعای 
اولــش - یعنی مبارزه با فساد مالی و 

علمی حوزه - را مطرح کرد.
حــوزه ی علمیه ی آیت الله محمدباقر 
صــدر، تحت برنامه نبوده است و هر 
شخصی که می خواسته، می توانسته در 
آنجا مشغول به تحصیل شود. نکته ی 
جالب این است که در حوزه ی آیت الله 

بــــــازخــــــوانــــــی 
پــــــــــــرونــــــــــــده 

مدعی یمانی
ــمــی |  گــــــزارش نــشــســت عــل

مصطفی صالحی

روز سه شنبه، 11دی ماه 1397،نشست »بازخوانی پرونده مدعی یمانی« با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین علی 
محمدی هوشیار در دانشگاه ادیان و مذاهب قم برگزار شد.

گزارشی از این نشست را در ادامه می خوانید:



127 نسخه مکتوب / شماره 21 / رمستان 1397

محمدباقر صــدر، به صورت هم زمان 
چهار مدعی مهدویت وجود داشته اند 
که یکی از آنها همین احمدالحسن 
است. نفر دوم فردی به نام »احمد کاظم 
کرعاوی بصری« اســت که رئیس و 
بنیان گذار فرقه و سازمان تروریستی 
جندالسما می باشد و ادعا می کرد روح 
امیرالمومنین در من حلول کرده و من، 
قاضی آسمان ها هستم. نفرات سوم 
ت  و چهارم نیز عبارتند از »حیدر ُمَشتَّ
الُمنِشداوی« و »سید محمود حسنی 
ســرخــی«، که نفر اخیر ادعــا می کند 
همان سید حسنِی مذکور در روایــات 
است و امام زمان، شوهر خواهر اوست 
و می گوید با وجود من، تقلید از سایر 
مراجع، حرام است. نکته ی عجیب این 
است که وقتی این شخص، دو سال 
درس طلبگی می خواند، با حکم آیت الله 
محمدباقر صدر به امامت جمعه ی شهر 
ناصریه می رسد و دو سال بعد که آیت الله 
محمدباقر صــدر می خواسته آقــای 
سرخی را امام جمعه ی کربال کند، به 

شهادت می رسد.
ــه حیدر  ــت اشــــاره کــنــم ک الزم اسـ
ت، بعدها نامش را به ابوعبدالله  ُمَشتَّ
حسین القحطانی تغییر داد و در حال 
حاضر عده ای در تهران، قم و خوزستان، 
ــد که ایــن شخص، همان  اعتقاد دارن
یمانی موعود است و قرار است روزی 
رجعت نماید و به قائم می پیوندد. این 
شخص، ادعــای مهدویت را به همراه 
احمدالحسن اعالم کرد و قرار گذاشتند 
که احمدالحسن فرزند و وصــی امام 
ت نیز یمانی  زمــان)عــج( و حیدر ُمَشتَّ
باشد. این افراد در سال 2000 مکانی 
مانند حسینیه را تأسیس کــردنــد و 
ــدازی کردند  نشریه ی »القائم« را راه ان
وعالمت کنونی آنها نیز ستاره ی داود 
ــر دارد. گرچه قباًل  اســت کــه شــش َپ
ستاره ای با پنج پر، عالمت آنها بود و 
همین عالمت را هم پای نامه ای که به 

رهبر ایران نوشتند، زده بودند و در آن نامه 
از آیت الله خامنه ای خواسته بودند قدرت 
را ترک کند و آنرا تسلیم احمدالحسن 
ت بعدها با احمدالحسن  نماید. حیدر ُمَشتَّ
به اختالف برخورده و یک دیگر را دجال 
نامیدند. البته بــا کشته شــدن حیدر 
ت، فضا برای احمدالحسن، بازتر  ُمَشتَّ

شد و تبلیغاتش را بیشتر کرد.
ت وارد ایــران  زمانی که حیدر ُمَشتَّ
و منطقه ی شــادگــان شــد، هــمــراه با 
شخصی بــه نــام عیسی المزرعاوی 
- مــعــروف بــه حــاج صالح - نامه ای 
را در 8 بند در راستای تبلیغ جریان 
احمدالحسن، خطاب بــه 24 تــن از 
مراجع تقلید و فضال تنظیم کردند، 
که در نهایت نامه نگاری های ایشان 
با شکست مواجه شــد. آنها در سال 
1381 از حرم حضرت معصومه)ص( تا 
جمکران را کفن پوشان و با جمعیتی 50 
نفره و با شعار »ظهر المهدی« پیاده روی 
کردند که عده ای از این افراد، از جمله 

ت دستگیر شدند. حیدر ُمَشتَّ
ت کشته شــد، اولین  وقتی حیدر ُمَشتَّ
معارضی که برای احمدالحسن به وجود 
آمد، آیت الله سیستانی بود؛ زیرا ایشان 
دستور دادند موکب های احمد بصری در 
مسیر پیاده روی اربعین جمع شود. به همین 
خاطر احمدالحسن، ادعــا کرد مصداق 
دجال سجستانی، آیت الله سیستانی است، 
در حالی که می دانیم ایشان، اهل مشهد 
است و نه سیستان و انتصاب ایشان به 
سیستان، به این جهت است که جد ایشان، 
شیخ االسالم سیستان بوده است، وگرنه 
نه آیت الله سیستانی و نه پدر و یا جد ایشان، 

اهل سیستان نمی باشند.
از آنــجــایــی کــه آیــت الــلــه سیستانی 
نقشه های احمدالحسن را بر آب کرده 
بــود، احمدالحسن تصمیم گرفت با 
احمد کاظم کرعاوی بصری متحد شود 
و در دهم محرم 2008 که مردم به سمت 
کربال می روند و نجف خلوت می شود، 

آیت الله سیستانی را ترور نمایند، ولی 
پلیس عراق، یک روز زودتر متوجه ماجرا 
شد و به محل استقرار آنها که در یک 
پادگان بود، حمله کرد و کرعاوی کشته 
شد، ولی هیچ نشانی از احمدالحسن 
وجــود نداشت، گرچه قطعًا او در این 
پادگان، حضور داشته است. اسنادی 
وجود دارد که می گوید او در همان سال 
به استرالیا گریخت و در آنجا به همراه 
سه نفر دیگر، شرکتی برای واردات و 
صــادرات قطعات خودروهای سنگین 
راه انداخته است. اخیرًا هم یکی از این 
شرکا با احمدالحسن به مشکل مالی 
برخورد و از همین رو اسناد احمدالحسن 
- از جمله پاسپورت او - را منتشر کرد. 
قرائن بیانگر این است که احمدالحسن، 
امتیاز نام خود را واگــذار کرده است و 
االن هیچ ارتباطی با این جریان ندارد و 
هم اکنون این شیوخ مکتب نجف - و یا 
سه شاخه ی فرعی این مکتب - هستند 

که عهده دار این جریان شده اند.
سه روز بعد از مــاجــرای درگــیــری در 
این پادگان، عبدالله هاشم که مستند 
»به سوی ظهور« را با هدف زمینه سازی 
پذیرش یمانی از سوی مردم را ساخت - و 
این مستند در سیمای جمهوری اسالمی 
هم پخش شد - پس از ترک ایران، خود 
را مرید احمدالحسن معرفی کرد و گفت، 
احمدالحسن پیش ما آمد و 12 نفر از ما را 
انتخاب و نزد امام زمان)عج( برد؛ و امام 
فرمود شیوخ مکتب نجف، مال مردم را 
به باطل می خورند. متقاباًل شیوخ مکتب 
نجف هم گفتند احمدالحسن، چند نفر 
از ما را نزد امام زمان)عج( برد و ایشان، 
به ما گفت عبدالله هاشم و دوستانش، 
موش های فاضالبند! ایــن درگیری 
دامنه دار بود تا اینکه شاخه ی سومی با 
نام »احالس«، با توجه به روایت »کونوا 
احــالس بیوتکم« به وجود آمد و ادعا 
کردند احمدالحسن واقعی نزد ماست و 
به ما گفته من می روم تا با پدرم - یعنی 

اولین بار شیخ 
مفید ترغیب و 
تشویق به زمینه 

سازی ظهور 
کرده و تصریح 

نموده که تا 
زمانی که اجتماع 

یاران وجود 
نداشته باشد، 
حضرت ظهور 
نخواهد کرد.
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امــام زمان)عج( - نزد شما برگردم و 
قیام کنم. شاخه ی چهارم گروه »جیش 
الغضب« است که به روایتی که می گوید 
یمانی، امیر جیش الغضب اســت، 
استناد می کنند و اینها هم می گویند 
احمدالحسن، نزد ماست و قرار است ما 
علیه سفیانی بجنگیم و مرادشان هم از 
سفیانی، داعش است گرچه در عمل، با 
این گروه، هیچ گاه نجنگیدند. نکته ی 
عجیب اینکه در همین قم، طلبه هایی 
بوده اند که پول هایی را به منظور کمک به 

احمد الحسن، به این گروه فرستاده اند.
از جمله شیوه های تبلیغ جریان انحرافی 
احمدالحسن، دیــوارنــویــســی، توزیع 
شب نامه، برگزاری نماز جمعه و بروشور 
است و جامعه ی هدف این جریان -که در 
نجف، حوزه ی علمیه ی مستقل دارد و 
شبکه های ماهواره ای »المنقذ العالمی« 
ــود« و نیز یــک دانشگاه  ــات س و »رایـ
را تأسیس کــرده- حــوزه هــای علمیه 
می باشد و هدف نهایی آنها هم تبدیل 
نیابت عامه ی فقیه به نیابت خاصه ی 
احمدالحسن است، تا از این طریق بتواند 

به راحتی دست به نسخ شریعت بزند.
عوامل متعددی می تواند موجب سوق 
پیدا کــردن برخی از طلبه ها به سمت 
این جریان باشد، از جمله ی مهم ترین 
دالیل، فاصله گرفتن حوزه های علمیه 
ــیــت)ع( می باشد.  از روایـــات اهــل ب
ــن جــریــان، یک دست  ــرف داران ای ــ ط
نیستند و هر کدام با انگیزه ی متفاوتی 
به حمایت از این جریان دست می زند 
که از جمله ی این انگیزه ها می تواند 
انگیزه های مالی، مخالفت با مراجع و 
یا مخالفت با نظام اسالمی و حوزهای 

علمیه باشد.
ــاران و انصار ایــرانــی ایــن جریان را  ی
می توان در سه دسته ی تندرو، مماشاتی 
و معتدل جای داد. طلبه ای به نام آقای 
عباس فتحیه که مدتی هم در موسسه ی 
ــی داد و  ــراء کــار پژوهشی انجام م اس

مــدرک ارشــد فلسفه دارد، به منظور 
اعالم مخالفت با مراجع و نظام، وارد 
ــرف داران احمدالحسن  ــ جــرگــه ی ط
ــزاری اغتشاش های  ــرگ شــد و در ب
اخیری هم که در تربت حیدریه رخ 
داد، نقش عمده ای داشت و گویا چند 
وقت است که دستگیر شده است. این 
فرد را می توان از جمله ی طرف داران 
تندروی جریان احمد الحسن به شمار 
آورد. این جریان، به دنبال این بود که 
حساسیت امنیتی نظام را باال ببرد و 
در پِس آنها انصار مماشاتی رشد و نمو 
پیدا کردند تا تالش های خود را نرم 
و اعتقادی - و نه مبارزه ی سخت - 
نشان دهــد؛ اینها می گفتند ما رهبر 
ایران را همان خراسانی - که یکی از 
یــاران امام زمان)عج( و متحد یمانی 
است - می دانیم. سرکردگی این دسته، 
به دست آقای حسین موسوی سرابی 
شیرجینی بود، و دو سال در مدرسه ی 
حجتیه ی قــم تحصیل کــرد و عضو 
سازمان مجاهدین خلق بود و وظیفه ی 
نفوذ به بیت آقــای شریعت مداری و 
انتقال اخبار آن به منافقین را داشت. او 
بعدها به عراق و ترکیه و سوئد گریخت 
و بعد هم ادعا کرد که به جریان احمد 
الحسن، ایمان آورده است و البته طی 
فرآیندی قانونی وارد ایران شد و توانست 
طلبه هایی را در پردیسان قم، جذب این 
جریان و منحرف نماید و بعد هم دوباره به 
سوئد برگشت. متأسفانه گروه مماشاتیه 
توانست مقداری از حساسیت های نظام 
و مردم به جریان احمد الحسن را بکاهد.
سرپرست گــروه معتدل نیز طلبه ای 
به نام آقای علی اکبر جوکار است که در 
پردیسان زندگی می کرد و گویا هم اکنون 
در زندان است، اخباری مسلک بوده 
و ضد فلسفه می باشد. این دسته، نه 
تندروی گروه اول را دارد و نه حاضر 
شده است مانند گــروه دوم، امتیازی 
را به نظام بدهد؛ پخش بروشورها 

و دیوارنویسی های موجود در شهر 
نیز، توسط این دسته انجام می شود و 
خطرناک ترین دسته هم، همین دسته 
ــدون ایجاد حساسیت بین  اســت و ب
موافقین و مخالفینش توانسته هدفش 

را پی بگیرد.
ادعاهای احمد الحسن در چهار حوزه ی 
سیاسی، فقهی، اجتماعی و اعتقادی 
قابل دسته بندی است. او در حوزه ی 
»سیاسی« ادعا می کند ما هیچ اعتقادی 
به دموکراسی و انتخابات نــداریــم و 
حکومت باید به دست ولی خدا اداره شود 
و ولی خدا، باید وصی پیامبر)ص( بوده 
باشد و من، همان وصی پیامبر)ص( 
هستم. از همین رو نامه هایی را به سران 
کشورهای اسالمی -از جمله ایران- 
نوشت و گفت باید حکومت را تسلیم 
نمایید. ذیل هدف سیاسی این جریان 
الزم به ذکر است که این فرقه ی انحرافی 
از اغتشاشات اخیر بصره حمایت کرد و 
لذا حساسیت دولت عراق نسبت به این 
جریان برانگیخته شد و موکب های این 
جریان در مسیر پیاده روی اربعین، توسط 
دولت، جمع آوری گردید. ذیل مدعای 
»اجتماعی« می گوید من همان مهدی 
هستم که خــروج خواهم کرد و طبق 
حدیث پیامبر)ص(، زمین را در حالی که 
پر از ظلم و جور شده است، از عدل پر 

می کنم .
همچنین ذیل مدعای »فقهی« ادعای 
نسخ شریعت را دارد، از جمله نسخ های 
ایشان این است که اگر به انــدازه ی یک 
عمر نماز قضا به عهده تان باشد، می توانید 
در شب 23 رمضان تا می توانید نماز قضا 
بخوانید و خــدا، سایر نمازهای قضا را 
بر شما خواهد بخشید. از دیگر نسخ ها 
می توان به جــواز سرقت از مخالفین، 
به منظور کمک به انصار احمد الحسن 
اشاره کرد. ذیل مدعای »اعتقادی« نیز 
خود را یمانی، سفیر امام زمان)عج(، نبی، 

قائم و دارای مقام الوهیت می داند.

طلبه ای به نام 
آقای عباس فتحیه 
که مدتی هم در 
موسسه ی اسراء 

کار پژوهشی 
انجام می داد، 
به منظور اعالم 

مخالفت با 
مراجع و نظام، 
وارد جرگه ی 
طرف داران 

احمدالحسن شد 
و در برگزاری 
اغتشاش های 

اخیری هم که در 
تربت حیدریه 
رخ داد، نقش 

عمده ای داشت. 
این جریان، 

به دنبال این بود 
که حساسیت 

امنیتی نظام را باال 
ببرد.
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دو سال پس از آنکه آیت الله هاشمی 
رفسنجانی رئــیــس پیشین مجمع 
تشخیص مصلحت نــظــام در دی 
ماه 1395 از دنیا رفته بــود، جانشین 
او آیــت الــلــه سید محمود هاشمی 
شــاهــرودی نیز مــاه دی در ســن 70 

سالگی از دنیا رفت.
تا پیش از 23 مرداد 1378 که به عنوان 
چهارمین ریــیــس دستگاه قضائی 
جمهوری اسالمی منصوب شد، همه 
او را با عنوان »سید محمود هاشمی« 
می شناختند که یکی از مجتهدان جوان 
حوزه علمیه قم، از شاگردان شاخص 
شهید آیت الله محمدباقر صدر و عضو 
فقهای شورای نگهبان بود. اما از زمانی 
که آیت الله خامنه ای در حکم انتصاب 
وی به ریاست قــوه قضائیه، به رسم 
معمول و نانوشته حوزه های علمیه، نام 
زادگاه اجداد او را نیز به نام خانوادگی اش 
افزود، »آیت الله هاشمی شاهرودی« 
به عنوان یکی از سران نظام جمهوری 
ــه نام  ــارج ب اســالمــی در داخـــل و خـ

شناخته شده ای بدل شد.
مــرداد 1327شمسی در نجف از پدر و 
مــادری ایرانی متولد شد. پــدرش سید 
علی هاشمی اگرچه از شاگردان نخبه 
آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی 
بود، اما در آستانه چهل سالگی درگذشت. 
گفته می شود که وی اولین نویسنده 

تقریرات درس آیت الله خویی بوده است. 
سید محمود که در کودکی پدرش را از 
دست داده بود، راه او را ادامه داد و به یکی 
از شاگردان خاص آیت الله محمدباقر 
صدر بدل شد. می گویند استادش او را 
امید آینده اســالم و مسلمین و ذخیره 
ــود. آیت الله دکتر  شریعت دانسته ب
مصطفی محقق داماد به خاطر می آورد 
که شهید صــدر به وی گفته بــود سید 

محمود هاشمی همچون فرزند اوست.
با افزایش تنش سیاسی میان حکومت 
بعثی عراق و طالب معترض و منتقد 
نجف، عرصه بر شاگردان شهید صدر 
نیز تنگ تر شد. سید محمود هاشمی 
ــروه منتقد و  بــا اینکه عضو فعال گ
زیرزمینی »حزب  الدعوة  االسالمیة« 
نبود، اما چندین هفته زندانی شد و 
سرانجام در فروردین 1358 به سفارش 
ــران آمد.  استادش از راه کویت به ای
در ایران نیز مدت کوتاهی به فعالیت 
سیاسی علیه رژیـــم صـــدام حسین 
پرداخت و همراه با شهید آیت الله سید 
محمدباقر حکیم »مجلس اعالی 
ــراق« را تأسیس  انقالب اسالمی ع
کــرد. او نخستین رییس ایــن تشکل 
بود، ولی پس از چند ماه ریاست آن را 
ــذار کرد و تا چند  به شهید حکیم واگ
سال به عنوان سخنگوی این گروه 
مبارز فعالیت کرد. این اقدامات آیت الله 

هاشمی شاهرودی منجر به بازداشت و 
شهادت سه برادرش در عراق شد.

از ابتدای دهــه شصت دیگر چندان 
خبری از سید محمود هاشمی در 
عرصه سیاسی نبود و او آن گونه که خود 
گفته است، به توصیه امام خمینی در 
تدریس و پژوهش حوزوی متمرکز شد 
تا یک نظریه پرداز برای نظام والیت فقیه 
باشد. تأسیس »مؤسسه دایرة المعارف 
فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت)ع(« 
در ابتدای رهبری آیت الله خامنه ای 
و با دستور ایــشــان، مهم ترین اقــدام 
تشکیالتی آیت الله هاشمی شاهرودی 

در حوزه علمیه قم به شمار می آید.
اما روزگــار دوری گزینی او از سیاست 
چندان به درازا نکشید و پس از یک دهه 
سکوت سیاسی، در آذر ماه سال های 
72 و 73 که آیــات عظام گلپایگانی و 
اراکــی از دنیا رفتند، وی از مرجعیت 
آیت الله خامنه ای سخن گفت و آن را به 
مصلحت اسالم و مسلمین، مایه وحدت 
کلمه و سرافرازی پرچم حق و هدایت، 
و نیز سبب شکست نیرنگ دشمنان و 
کافران دانست. همچنین از 11 اسفند 
1373 به جای آیت الله محمدی گیالنی 
ــورای نگهبان  به عضویت فقهای ش
درآمد و بدین ترتیب در 46 سالگی وارد 
چرخه سطوح عالی مدیریتی ایران شد. 
آیت الله خامنه ای در این حکم خود، وی 

علی اشرف فتحی

راه ناتمام

به مناسبت نکوداشت آیت الله 
سید محمود هاشمی شاهرودی
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را با عنوان »فقیه بصیر و محقق« مورد 
خطاب قرار داد.

ــال مهم ترین موضع گیری  ــن ح بــا ای
ــه ای و سیاسی آقـــای هاشمی  ــان رس
ــان 1376  ــر آبـ ــ ــه اواخ شـــاهـــرودی ب
برمی گردد که پس از سخنرانی 13 
رجب آیت الله منتظری، وی در خالل 
درس خارج خود سخنان آقای منتظری 
را هتاکی، غــرض ورزی و اسائه ادب به 
رهبری دانست. او در پاسخ به سخنرانی 
جنجالی آیت الله منتظری، از برتری 
آیت الله خامنه ای بر دیگر مراجع و 
اعلمیت ایشان سخن گفت و تأکید کرد: 
»هــر گونه تشکیک در مجتهد مطلق 
بودن مقام معظم رهبری ناشی از جهل 
یا غرض یا مرض است و غیر از ضربه زدن 
به اسالم چیز دیگری نیست، و آرزوهایی 
را که خداوند بعد از سال ها برآورده کرده 
که یك نظام اسالمی در این مملکت شکل 
گرفته که آرزوی دیرینه انبیاء، ائمه، علما 
و فقها بوده است. حال انسان این ها را 
کنار بگذارد و به دنبال هوی و هوس های 
شخصی خــود بــرود؟! باالخره از نظر 
مجتهد مطلق بودن مقام معظم رهبری 
جــای شکی نیست«. ایــن سخنرانی 
مهم ترین دفاعیه حــوزوی از اعلمیت 
رهبری در 24 سال گذشته محسوب 
می شود. آیت الله هاشمی شاهرودی 
ــاره به  در ایــن سخنرانی، عــالوه بر اش
ویژگی های برتری رهبری بر دیگر مراجع 
تقلید نشان داد که دو دهه حضور در حوزه 
علمیه قم سبب شده که کمی از فضای 
فکری حوزه نجف فاصله بگیرد و مانند 

آنها به دانش اصول فقه محوریت ندهد.
آیت الله هاشمی شاهرودی عالوه بر 
آنکه همچون استادش شهید صدر 
از »فهم فرهنگ و مسائل فکری و 
حقوقی روز« به عنوان یکی از مؤلفه های 
ــرد، همانند  اعلمیت یک فقیه نــام ب
قمی ها که تابع نظام فکری و استداللی 
آیت الله العظمی بــروجــردی بودند، 

دقت های اصولی را بــرای یک فقیه 
کافی ندانست و گفت باید برای اجتهاد 
و اعلمیت به مجموعه معارف و روایات 
معصومین تسلط داشت و به آنها اهتمام 

بیشتری نشان داد:
»ایــن مطلب درســت نیست که کسی 
خیال کند چون چند صباحی در این 
بحث ها بیشتر بررسی کرده، یک کتابی 
نوشته، رساله ای نوشته، زود خیال کند 
که خــودش اعلم است و چماق اعلم 
بودن خودش را بر سر دیگران بکوبد. 
این کار هم از نظر علمی غلط است و هم 
از نظر اخالقی واقعًا کاری بسیار زشت و 

معصیت بزرگی است.«
تابستان داغ سال 1378 با ادامه شوک 
قتل های زنجیره ای و فاجعه تلخ کوی 
دانشگاه تهران آغاز شده بود و فضای 
سیاسی کشور به سمت تشنج بیشتر پیش 
می رفت. آیت الله هاشمی شاهرودی که 
به تازگی وارد مجلس خبرگان رهبری 
شده بود، در 23 مرداد ماه این سال به 
ریاست قوه قضائیه انتخاب شد و انتقاد 
تند وی از وضعیت دستگاه قضائی، 
به تلطیف فضا کمک کــرد. وی گفت 
که یک ویرانه را تحویل گرفته است، 
اگرچه انتخاب او با مخالفت روحانیون 
اصالح طلبی همچون آیت الله صانعی 
و سید علی اکبر محتشمی پور همراه 
بود که نزدیکی وی به حزب الدعوه را 
نشانه ای بر ناهمسویی او با امام خمینی 

ارزیابی می کردند.
ــای هاشمی شــاهــرودی بر خالف  آق
رییس قبلی قــوه قضائیه، کمتر در 
رسانه ها سخن می گفت و می کوشید 
چهره مالیمی از خود نشان دهد. روابط 
بهتر وی با دولــت اصالحات، شایعه 
انتخاب وی به عنوان رهبر آینده را 
تقویت کرد، به گونه ای که در ابتدای 
دهه هشتاد آیت الله امینی به نمایندگی 
از هیأت رئیسه خبرگان مجبور به 

تکذیب این شایعه شد.

پایان دوره ده ساله ریاست بر دستگاه 
قضایی نیز با تابستان داغ 88 همراه بود 
و او بدون آنکه در دعواهای بی سابقه آن 
روزها مداخله جدی کند، به قم بازگشت 
و درس خارج فقه و اصول خود در حوزه 
علمیه قم را پس از یک دهه وقفه از سر 
گرفت. سال 89 دیدگاه های فقهی خود 
را منتشر کرد و خود را در سلک مراجع 
تقلید شیعه درآورد. در عین حال با حکم 
رهبری به شورای نگهبان بازگشته بود و 
مهم تر از همه آنکه باز هم با حکم رهبری، 
ریاست نهاد تازه تأسیس »هیأت عالی حل 
اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه« 
را از مرداد 1390 به عهده گرفت تا بتواند 
آتش اختالف میان احمدی نژاد و برادران 
الریجانی را فروبنشاند. آخرین حکمی 
که از رهبری گرفت، ریاست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بود که نشان 
از اعتماد فوق العاده آیت الله خامنه ای 
داشت؛ اعتمادی که در سه دهه رهبری 
ایشان، به کمتر مجتهدی تا بدین حد ابراز 
شده بود؛ مجتهدی که اکنون مهم ترین 
سخنگوی آرای فقهی و اصولی شهید 

صدر شمرده می شود.
اکنون زعامت دینی و سیاسی آیت الله 
هاشمی شــاهــرودی در نیمه راه به 
سر رسیده و او در سنی از دنیا رفته 
ــازی بر اثرگذاری  که می توانست آغ
تاریخی او در عرصه دیــن و سیاست 
باشد. تصاویری که از آخرین حضور او 
در جلسات مجمع تشخصی مصلحت در 
اذهان نقش بست، شباهتی به تصاویر 
خندان و قاطع سلف او مرحوم هاشمی 
رفسنجانی در آخرین حضورش در 

مجمع نداشت.
توقف حیات علمی آقــای هاشمی 
شاهرودی پایانی بر راه ناتمام بخشی از 
جریان حوزوی پیرو شهید صدر است که 
رویای تحقق آرمان های اسالمی خود 
را در عرصه های مختلف اجتماعی، 

سیاسی و اقتصادی در سر داشتند.
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شبستان بــزرگ حــرم مطهر حضرت 
فاطمه معصومه)س( همان جایی 
اســت کــه سالیانی توفیق شاگردی 
فقیه انقالبی، مرحوم آیت الله هاشمی 
شاهرودی را در مباحث فقهی و اصولی 

داشتم.
به اختصار برخی از ویژگی های حوزه 

درس ایشان را بیان می نمایم:
1. حجم مطالبی که در هر جلسه بیان 
می نمود از عموم درس هـــای خارج 
بیشتر و نسبت به برخی دروس خارج 

مطرح حوزه، دو یا سه برابر بود.
2. به جهت برخورداری از قدرت ذهنی 
باال، مباحث بسیار دقیق علمی را پشت 

سرهم و بدون وقفه بیان می نمود.
3. بررسی موشکافانه و بسیار مطول و 
عمیق مباحث اصولی از دیگر اوصاف 

کم نظیر یا بی نظیر درس ایشان بود.

4. ویژگی دیگر، استفاده از اصطالحاتی 
بود که براساس نیاز، خود به وجود آورده 

بود.
5. مجموع ویژگی های فوق شرایطی را 
به وجود می آورد تا تنها طالبی بتوانند از 
محضر علمی ایشان استفاده ببرند که 
از بهره هوشی نسبتا باالیی برخوردار 
بوده و همچنین نسبت به علم اصول 
و اصطالحات مرسوم و غیرمرسوم  آن 
تسلط الزم را داشته باشند. به همین 
جهت درس ایشان مجمع طالب جوان 

و فاضل حوزه قم بود.
6. به اشکاالت غیردقیق شاگردان 
اهمیتی نمی داد و اشکاالت پرقوت را با 

اهتمام، پاسخ می داد.
7. بین درس فقه و اصــول حــدود 15 
دقیقه و بعضا بیشتر، از منبر درس 
پایین می آمد و به اشکاالت شاگردان 

به تفصیل پاسخ می داد و فضایی را به 
وجود می آورد تا شاگردان – همانگونه 
که سنت حوزه ها از قدیم االیام بوده –، 
جسارت بحث، نقد، رد واثبات با استاد 
را داشته باشند، تا حدی که گاه صدای 
ــراف شبستان  استاد و شاگرد به اط

می رسید.
8. شــروع درس، هر روز با توسل به 
ساحت مقدس حضرت حجت)س( 
و قرائت دعــا و ســالم و تجدید عهد 
باامام عصر ارواحنا فــداه توسط یکی 
از شاگردان همراه بود و در پایان در 
حلقه ای از شــاگــردان و عموم مردم 
ــه زیـــارت حــضــرت معصومه)س(  ب

می شتافت.
از خدای منان قبولی مجاهدات، غفران 
ذنوب و رفعت مقام آن استاد عالی مقام و 

حشر با اولیاء الهی را خواستارم.

یادداشت وارده / محمدکاظم ) مقداد( شاه آبادی

ݡگذری برحوزه درس
 آیت اهلل هاشمی شاهرودی؛ استاد فقید حوزه
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ــدرش  ــدت فقر پ نــوجــوانــی کــه از ش
نمی توانست طلبه شــود]1[ به کمک 
برخی اقوام و افراد خّیر و با توسل و نذر و 
نیاز توانست پدر تنگدستش را قانع کند تا 

درس طلبگی بخواند.
آیت الله محمد مؤمن در حالی در سن 81 
سالگی درگذشت که جزو اثرگذارترین 
مجتهدان تاریخ چهل ساله جمهوری 

اسالمی بود.
آقای مؤمن که متولد سال 1316 در 
قم بود، از 16 سالگی تحصیل دروس 
حوزوی را آغاز کرد. او در ماه های پایانی 

حیات آیت الله العظمی بروجردی دوره 
خارج فقه و اصول را نزد امام خمینی 
آغاز کرد و حدود سه دهه از شاگردان و 
یاران نزدیک امام خمینی شد. اثرپذیری 
او از امام خمینی به حدی بود که درس 
و منش ایشان را معیار زیست طلبگی و 
اجتماعی خود قرار داد و استادان دیگر 
را نیز با ایشان قیاس می کرد. او را در 
خاطراتش طلبه ای جسور می بینیم که 
شخصیت علمی و سلوک مبارزاتی امام 
خمینی را بر همه چیز مقدم می دارد و با 

صراحت می گوید:

ــاد و دیگر آقایان،  »روحیه آقــای دام
روحیه مبارزه نبود و حس نمی کردند 
ــرادی که در این مسیر، قربانی  که اف
می شوند شهید به حساب  آیند. تنها 
امام خمینی بودند که می فرمودند: اگر 
ما پانزده هزار کشته بدهیم و این امر 
باعث شود که تصمیمات خالف شرع 
رژیم، یک ماه به عقب بیافتد ارزشش را 

دارد.«]2[
باور راسخ او به مقام علمی و عملی امام 
خمینی به حدی بود که دیگران را با 
فاصله بسیاری از امام خمینی می دید 

به مناسبت درگذشت آیت الله محمد مومن | علی اشرف فتحی

فقیه نظام
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و حتی به دوستان نزدیکش توصیه 
می کرد که از شرکت در درس علمایی 
چون آیت الله شریعتمداری خودداری 

کنند.]3[
آیت الله مؤمن پس از چند سال شرکت 
در جلسات درس خــارج امــام خمینی 
و آیــات عظام محقق دامــاد و مرتضی 
ــزدی تدریس سطوح عالی  حائری ی
حــوزوی را آغاز کرد. او از آقای حسن 
روحانی؛ رییس جمهور فعلی به عنوان 
یکی از بهترین شاگردان خود در دهه 

پنجاه شمسی یاد کرده است.]4[
آقــای مؤمن قمی به واسطه قرابت 
ــام خمینی، از ابتدای  دیرینه بــا ام
جمهوری اسالمی در زمره مجتهدان 
ــد و مسؤولیت های  مهم نظام درآم
ــورای عــالــی قضایی،  مهمی در شـ
ــورای نگهبان، مجلس خبرگان  ش
رهبری و شــورای بازنگری قانون 
اساسی داشــت. برخی پژوهشگران 
علوم سیاسی معتقدند که آقای مؤمن از 
اثرگذارترین مجتهدان نظام جمهوری 
اسالمی بوده است]5[ خود وی نیز در 
خاطراتش گفته که با وجود عالقه اش 
به تدریس، از هر طــرف بــرای قبول 
مسؤولیت های حکومتی احاطه شده 

بود.]6[
از جمله نقش آفرینی های مهم آیت الله 
مؤمن، پایه گذاری جلسات بحث فقهی 
در حضور آیت الله خامنه ای در ابتدای 

دوران رهبری ایشان بوده است:
»قبل از چهلم رحلت حضرت امام 
خمینی بود که گفتم خوب است آقا یک 
جلسه فقهی داشته باشند و عده ای 
از فضال در آن شرکت کنند تا مراتب 
فقهی و علمی ایشان برای فضال بیشتر 
ثابت شود و آنها هم به دیگران منتقل 
کنند. خود من خدمت آقا رفتم و عرض 
ــت چنین جلسه ای  ــوب اس کــردم خ
برگزار شود تا دیگران به جهات علمی 

جنابعالی واقف شوند و نظریات شما هم 
از این طریق بیشتر مطرح شود. ایشان 

فرمودند، فکر خوبی است.«]7[
نتیجه این جلسات این بود که آقای 
مؤمن به اجتهاد رهبری پی بــرد و 
مــرداد سال 69 گواهی کتبی داد: 
»هــنــگــام رأی گـــیـــری در مجلس 
ــری حضرت  ــرای رهــب خــبــرگــان بـ
آیت الله خامنه ای – دامــت برکاته- 
اجتهاد معظم له با قیام بینه ی شرعی 
نزد این جانب ثابت بود، ولی بعدٌا به 
واسطه حضور در جلسات مباحثات 
فقهی، شخصٌا بــه اجتهاد ایشان 
پی بــردم و اکنون شهادت می دهم 
ــادل و  کــه معظم له مجتهدی عـ
جامع الشرایط است.«]8[ آقای مؤمن 
بعدها نیز بارها از »اجتهاد مطلق« 
رهبری و برتری ایشان بر اغلب مراجع 
دفاع کرد. با این حال بازار داغ شایعات 
دربــاره موضع آقای مؤمن نسبت به 
مقام علمی مقام معظم رهبری ادامه 
یافت و هر از چندی مجبور می شد به 
این شایعات و نسبت ها پاسخ دهد و 

تکذیب شان کند.
ایــن حواشی سیاسی در حالی بوده 
ــه مــؤمــن از مهم ترین  ــل ــت ال ــه آی ک
نظریه پردازان تئوری نصب ولی فقیه 
و لــزوم اطاعت مــردم از اوامــر او بوده 
است. »ولی امر« کلیدواژه آراء و مبانی 
فقهی آقای مؤمن است]9[ و در همه 
کتب، مقاالت و مصاحبه های وی بر 
نقش اصیل و محوری فقیه در حکومت 
و نقش فرعی بقیه ارکان حکومت تأکید 
می  شود. از نگاه آقــای مؤمن، حتی 
مجلس نیز بازوی تقنینی ولی امر و تابعی 
از اراده و مصلحت اوســت. اطاعت از 
ولی امر بر همه مسؤولین و مردم واجب 
است و این اطاعت در راستای اطاعت از 

پیامبر و ائمه)ع( قلمداد می شود:
»ولی فقیه والیت بر مردم دارد، یعنی 

اختیارمند مردم است و مردم نیز باید 
در مقابل چنین فقیهی سر تسلیم فرود 
بیاورند. این اصل کلی والیت فقیه است 
که در واقع این والیت از طرف خداوند 
اعطا شده و مردم نیز وظیفه دارند اگر 
چنین فقیهی پیدا شــد، از او تبعیت 

کنند.«
ــا همین نظریه  ــه مــؤمــن ب ــل ــت ال آی
مــحــوری اش حضور مؤثری در همه 
ارکــان مهم فقهی جمهوری اسالمی 
داشته و آرای او بر همه قوانین اساسی و 

عادی کشور تأثیرگذار بوده است.
فقدان آقــای مؤمن پس از درگذشت 
ــرودی، همه  ــاه آیت الله هاشمی ش
نهادهای مهم حکومتی را دچار یک 
خأل جدی کرده است؛ دو مجتهدی که 
مشاور و بازوی مهم حوزوی رهبر معظم 
انقالب و اجتهادشان فصل الخطاب 
فقهی نظام جمهوری اسالمی تلقی 

می شد.

پانوشت ها
]1[ خاطرات آیت الله مؤمن، ص26

]2[ همان، ص 77
]3[ همان، ص83

]4[ همان، ص 102
]5[ فقه و سیاست در ایــران معاصر، 

داود فیرحی، ص 444
]6[ خاطرات آیت الله مؤمن، ص 191

]7[ گفتگوی آیت الله مؤمن با مجله 
پاسدار اسالم، ش 387، خرداد 1393، 

ص 42
]8[ درر الفوائد فی اجوبه القائد، سال 
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]9[ فقه و سیاست در ایــران معاصر، 

داود فیرحی، ص 445
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در اواخــر عمر، نامش بیشتر بر سر 
زبان ها افتاده بود. فعالیِن خارج نشین 
هم بر سر سخنان و اندیشه ی او به 
مجادله برخاسته بــودنــد. ماجرای 
حکم »مباهته« موضوعی شده بود که 
پای آیت الله محمد مؤمن قمی را به 
میان می کشید. برخی او را از قائلین و 
داعیه داران بهتان زنی به بدعت گذران 
می دانستند و بعضی او را َبری از این 

حکم می شمردند؛ خود اون نیز بارها این 
تهمت را رد کرد و در مقام پاسخگوئی 

برآمد.
گویی ابهام در منش و سلوک محمد 
مؤمن از همان روزهای نخست زندگی 
با او عجین بود. تاریخ تولدش را 1319 
ثبت کــرده بــودنــد؛ امــا خــود بعدها به 
تحقیق پرداخت و به این نتیجه رسید 
که زادروزش 22 دی ماه 1316 بوده 

است. پدرش حاج عباس، کشاورز بود 
و سواد خواندن نداشت. از همین روی 
بود که هنگامه ی تولد محمد را ثبت 
نکرده و ابهام در تاریخ تولدش رخ داده 
بود. پدربزرِگ محمد، فرد صالحی بود 
و به »مؤمن« شهرت یافته بــود. حاج 
عباس، نام خانوادگی »راه انجام« را 
برای خود برگزیده بود؛ اما بعدها آن 
را به »مؤمن پور« تغییر داد. نخستین 

به مناسبت درگذشت آیت الله مؤمن |  سید هادی طباطبایی

فقیهی با رازهای سر به مهر
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فرزند ذکور او، محمد بود که او نیز نام 
ــش زاده« را برگزید و  خانوادگی »دانـ
محمد دانــش زاده قمی نامیده شد؛ اما 
همچنان به نام جدش »مؤمن« شناخته 

می شد.
ــواده ی محمد، پنج بــرادر و پنج  خــان
خواهر بودند. یکی از برادرهای او به 
نام مهدی، در بهمن ماه 57 به شهادت 
رسید. حاج عباس، زمانی به عتبات 
مشرف شده و در خالل خواسته هایش 
از امیرالمؤمنین)ع( به دعا طلبیده بود که 
این نخستین فرزند ذکورش، طلبه و ُمال 
شود. محمد، سال های نخست تحصیل 
را در مدارس اسالمی ملی آن زمان به 
انجام رساند. بعدها که قصد رفتن به 
حــوزه علمیه داشــت، پــدرش موافقت 
چندانی نمی کرد. پدر، کشاورز بود و به 
علت وضعیت نامطلوب مالی، ذهنیتش 
این بود که وقتی فرزندش طلبه شود، 
از نظر مالی کمک حال ایشان نخواهد 
بود. در همین زمان ها است که محمد 
در یکی از شب های قــدر در مسجد 
ــام حسن عسکری)ع( به حضرت  ام
ولی عصر)عج( متوسل می شود و خواب 
می بیند که »در جایی که شاید خیابان 
باجک قم بود با ایشان )حضرت ولی 
عصر( برخورد کردم. دست مبارکشان 
را گرفتم و از ایشان تقاضا کــردم که 
لطفی کنید تا بنده به امر تحصیل علوم 
دینی موفق شوم. ایشان تاریخی را معین 
کردند که مثاًل فرض کنید یک ماه و نیم 
دیگر انشاالله کار تو حل می شود.«]1[ 
در این میان، پدر بزرِگ مادرِی محمد که 
وسع مالی چندانی هم نداشته، واسطه 
مــی شــود و هزینه ی محمد را تقّبل 

می کند و او به حوزه علمیه می رود.
در محضر اساتید بسیاری حاضر 
مــی شــود. به درس آیت  الله العظمی 
بروجردی هم مــی رود؛ اما در این باره 
می گوید: »چند ماه بعد از شرکت در 
درس مرحوم آیت الله بــروجــردی به 

این نتیجه رسیدم که این درس چندان 
بــرای ما مفید نیست. شاید نکاتی در 
درس گفته می شد که برای کسانی که 
خودشان در درس، کار کشته بودند 
مفید بود؛ ولی ما که به تازگی در جرگه ی 
درس خارج خوان ها درآمــده بودیم، از 
ــام، بیشتر استفاده  درس حضرت ام
مــی کــردیــم.«]2[ در ســال 1337 در 
محفل درسی امام خمینی شرکت کرده 
و با ایشان آشنا می شود: »ایشان استاد 
منحصر ما شدند.«]3[ محمد مؤمن 
تقریرات درس هــای اصــول، مکاسب 

محرمه و بیع امام خمینی را می نگارد.
درس آیت الله محقق داماد را نیز تجربه 
کرد و ادعا کرد که »بعد از حضرت امام، 
بهترین استاد حوزه ی علمیه، مرحوم 
آقای داماد هستند که ما فقه و اصول را 
نزد ایشان رفتیم.«]4[ تقریرات درس 
آیت الله محقق داماد در مبحث صوم و 

صالت را نیز به رشته تحریر درآورد.
عالوه بر فقه و اصول، به فلسفه و تفسیر 
هم عالقه نشان داد و در محافل عالمه 
طباطبایی هم حاضر شد: »درس فلسفه 
و تفسیر مرحوم عالمه طباطبایی به 
قدری پربار بود که دلخوشی ما در طول 
هفته به این بود که روزهای پنجشنیه 
و جمعه در درسشان حاضر می شویم. 
درس و بیان ایشان انسان را به عالم معنا 
می برد و انصافًا جلسه تهذیب و بحث 
اخالقی بسیار جالبی بود.«]5[ وی در 
فلسفه، حاشیه ای بر اسفار و شواهد 

الربوبیه نیز نوشت.
محمد مؤمن، دلبسته ی مجالس و 
محافل قم شده بود. اسفند ماه 1347 به 
عراق هم رفت. قصد اقامت نداشت؛ اما 
پای درس اساتید نجف هم حاضر شد. او 
دلبسته ی قم شده بود و به کوتاه زمانی 
در اوایل 1348 به قم بازگشت. وی پس 
از بازگشت، به همراه آیت الله طاهری 
خــرم آبــادی -که با هم به نجف رفته 
بودند- درصدد بر می آیند که مرتبه ی 

علمی آیت الله شریعتمداری را نیز محک 
بزنند. این دو، به سبب اختالف نظرهای 
سیاسی با مرحوم شریعتمداری، تردید 
داشته اند که آیا در این درس نیز حاضر 
شوند یــا خیر؟ طــاهــری خــرم آبــادی 
موظف می شود که چند روزی به درس 
آیت الله شریعتمداری برود و گزارش 
آن درس را بــا محمد مؤمن نیز در 
میان بگذارد. طاهری خرم آبادی دو 
سه روز این کار را انجام می دهد و در 
نهایت اظهار می کند که »انصافًا ایشان 
)آیت الله شریعتمداری( باید نزد امام، 

مکاسب بخواند.«]6[ 
با آغاز فعالیت های سیاسی به رهبری 
آیت الله خمینی، محمد مؤمن نیز به 
این میدان وارد می شود. سال 1352 
حاکمیت پهلوی نام 25 تن از مدرسین 
حوزه علمیه را برای بازداشت و تبعید 
اعالم می کند. آیت الله مؤمن نیز که در 
سال 1342 به عضویت جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم در آمده بود مورد تعقیب 
قــرار می گیرد. وی می تواند به مدت 
دو ماه، خود را از چشم مأموران پنهان 
نگه دارد. با این وجــود او را دستگیر 
کرده و ابتدا به شهداد کرمان و سپس 

تویسرکان تبعید می کنند.
محمد مؤمن هشت ماه در شهداد و 
سه سال در تویسرکان، تبعید را تجربه 
می کند. در این زمان، او از مباحث علمی 
خود پای پس نمی کشد. در شهداد، 
بحث »صید و ذباحه« را مطالعه کرد 
و مطالبی نگاشت. در تویسرکان هم 
برای افرادی که قصد داشته اند به وضع 
حوزویشان نظم و نسقی بدهند، بحث 
مکاسب و رسائل را برگزار می کند. 
فروردین ماه 1356، دوره ی تبعید بیش 

از سه ساله ی او پایان یافت.
پس از رهایی از تبعید، بار دیگر به تدریس 
در حوزه ادامــه می دهد. محمد مؤمن 
می گفت که یکی از الطاف خداوند به من 
این بوده که در هر دوره ای، چند طلبه 
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فهیم در میان شاگردان ما بوده است. 
در یکی از این دوره هــا، حسن روحانی 
حضور داشته و استاد، این شاگرد خود 
را جزو طلبه های برتر می دانسته است. 
حسن روحانی اما با طلبه ی دیگری 
که هم بحث بــوده، تبانی می کند تا به 
درس مؤمن نروند. هدفشان این بود 
که با این کار، استاد را وادار کنند که از 
ابتدای مبحث »قطع و ظن« برای آنان 
تدریس کند. تصورشان این بود که با 
تعطیل کردن، درس تشکیل نخواهد 
شــد. محمد مؤمن با ایــن درخواست 
موافقت نمی کند و آن دو در درس 
شرکت نمی کنند. پس از چند روز، حسن 
روحانی به نزد مؤمن رفته و می گوید: 
»شما به خاطر دقتی که در مقام تدریس 
داریــد، ما را به خودتان و این شیوه ی 
ــد و طــوری شده  تدریس عــادت داده ای
اســت که ما به هر درس دیگری که 

می رویم، نمی پسندیم.«]7[
ــه ی مؤمن در تدریس به این نحو  روّی
بــوده که از تدریس به شکل گسترده 
پرهیز داشته و به گفتن یک درس اکتفا 
می کرده است. همچنین معتقد بوده که 
»برای من کافی بود که یک نفر در درس 
من شرکت کند؛ ولــی درس را خوب 
بفهمد. اگر افراد زیادی در درسم حاضر 
می شدند و من به این باور نمی رسیدم که 
حداقل یک نفر از آنان درس را بفهمد، 
تدریس را ادامــه نمی دادم«. این روند 
تدریس با پیروزی انقالب، به تعلیق در 

آمد.

پس از انقالب
با پیروزی انقالب، محمد مؤمن نیز 
مدتی را در غیر از فضای حوزه به فعالیت 
ــردازد. در ســال هــای نخستین  ــی پ م
پیروزی نیز وی بحث های طلبگی را 
دنبال می کرد و می کوشید تا رابطه اش 
با حوزه قطع نشود؛ اما به حضور او در 
کارهای اجرایی نیاز بیشتری حس 

می شده است: »از همان سال 1357 
وقتی قرار شد کمیته ای در قم تأسیس 
شود، بنده حضور و عضویت داشتم«. 
در مرداد 1358 که مرحوم قدوسی به 
ِسَمت دادستان کل انقالب منصوب 
شد، ابالغی از سوی امام خمینی برای 
محمد مؤمن صادر شد و تمام کارهای 
ــاه، زندان ها و  قم که مربوط به دادگ
تبلیغات مربوط به آن بود را به او واگذار 
کردند. مؤمن که به کارهای قضایی 
ــود، پیشنهاد  و حقوقی ورود کــرده ب
می دهد که مــدرســه ای بــرای تربیت 
ــود: »شاید  قضایی طــالب ایجاد ش
مرحوم شهید باهنر و مرحوم شهید 
قدوسی و ظــاهــرًا شهید بهشتی که 
عضو شورای انقالب بودند، یک روز در 
جلسه ای در قم که بنده و آقای طاهری 
خرم آبادی هم بودیم، حضور داشتند. 
به آن هــا گفتم که شما مصوبه ای را 
بگذرانید که بر مبنای آن از وجود 
روحانیون در نظام استفاده شود.«]8[ 
پیشنهاد او پذیرفته می شود و او سه چهار 
سال در مدرسه عالی تربیتی و قضایی 

برای طالب تدریس می کند.
وی در سال 1360 عضو شورای عالی 
قضایی می شود. عضویت او در این 
شــورا به درازا نمی انجامد و در سال 
1361 مسأله ای حادث می شود که او را 
به استعفا از این شورا می کشاند. در این 
واقعه، آیت الله جوادی آملی و مرحوم 
ربانی املشی نیز استعفا می دهند. این 
که چرا وی از این شورا استعفا می دهد 
را هیچ گاه بازگو نکرد. در همین ایام 
آیت الله خامنه ای به او می گوید که 
داستان این استعفا و جزئیات آن را نباید 
در جایی بیان کنی تا محو شود. وی تا 
پایان عمر نیز در این خصوص سخنی 
نگفت و آن را جزو یکی از اسرار مکتوم 

زندگانی اش باقی گذاشت.
وی پس از این استعفا، مجال دوباره 
می یابد تا به مباحث حــوزوی بازگردد 

و به تدریس بــپــردازد. در پاییز 1362 
ــار دیگر از سر  ــوزه را ب ــای ح درس هـ
میگیرد. در همین سال، امام خمینی 
در حکمی وی را به عضویت شورای 

نگهبان منصوب می کند.
محمد مؤمن در دوره هــای اول و دوم 
مجلس خبرگان رهبری از طرف مردم 
سمنان و در دوره های بعد به نمایندگی از 
مردم قم به مجلس راه می یابد. مدیریت 
ــوزه علمیه قــم نیز بــه وی سپرده  ح

می شود.
حضور او در مجامع علمی و سیاسی، 
وی را با آیت الله خامنه ای آشنا می کند. 
او رفته رفته به موقعیت علمی و فقهی 
آیت الله خامنه ای نیز پی می برد. محمد 
مؤمن پیشنهاد می دهد تا جلسات 
هفتگی برگزار شود و برخی از فقها به 
محضر آیت الله خامنه ای رفته و در 
خصوص مباحث روز و مستحدثه به 
بحث فقهی بپردازند تا منزلت علمی 
ــرای دیگر فقها معلوم  ایــشــان نیز ب
شود. این جلسات هر پنجشنبه برگزار 
می شود و آیت الله قمی نیز در آن شرکت 

می کند.
سال 1374 محمد مؤمن در اتوبان قم - 
تهران دچار سانحه ی رانندگی شد. یک 
ماه بیهوش بود و 42 روز بستری شد. 
پس از این سانحه، وی دیگر در جلسات 
هفتگی آیت الله خامنه ای شرکت 
نکرد. او پیش از این نیز در سال 56 
دچار سانحه رانندگی شده بود. آیت الله 
طاهری خرم آبادی آن واقعه را این گونه 
توضیح داده است: »بنده به اتفاق آقای 
جنتی، مؤمن، فیض گیالنی، آذری 
قمی با ماشین آقــای آذری به طرف 
شهر بابک رفتیم… در جاده شنی بین 
شهر بابک و یــزد، ماشین چپ کرد؛ 
به گونه ای که سقف ماشین به طرف 
پایین و چهارچرخ آن به طرف آسمان 
شد… درهای ماشین باز نمی شد تا از 
آن بیرون بیاییم. کمی نگران شدیم که 
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مبادا ماشین آتش بگیرد؛ ولی باالخره به 
هر زحمتی بود، شیشه را پایین کشیدیم 
و از ماشین بیرون آمدیم. در این حادثه 
کسی صدمه ندید؛ فقط قفسه سینه 
آقای فیض گیالنی در اثر ضربات وارده 

مقداری آسیب دید.«]9[
واقعه ی سانحه رانندگی در سال 74 
جدی تر بود و آیت الله مؤمن را از حضور 
در جلسات پنجشنبه ها محروم کرد. وی 
بعدها کتاب »کلمات السعیدة فی مسائل 
الجدیدة« که غالبًا در جلسات پنجشنبه 
مــورد بحث قــرار گرفته بود را منتشر 
کرد. مرحوم مؤمن اگرچه از مقام علمی 
آیت الله خامنه ای به دفاع می پرداخت، 
امــا موضع وی در خصوص انتخاب 

رهبری مورد تردید قرار گرفت.
برخی او را از جمله افرادی دانستند که 
در ابتدا، مرجعیت آیت الله خامنه ای را 
نپذیرفته است. همچنین گفته شد که 
وی جلسه ای که در خصوص رهبری 
آیت الله خامنه ای تشکیل شد را ترک 
کرده است. محمد مؤمن در واکنش به 
این پرسش که »عده ای مدعی شده اند 
که جنابعالی با مرجعیت ایشان )آیت الله 
خامنه ای( مخالف بــوده ایــد«، پاسخ 
داد: »خدا عاقبت انسان را به خیر کند. 
حیف است آدم وقتش را بگذارد و این 
جور الطائالت را جواب بدهد… بنده 
فکر می کنم اصاًل ارزش پاسخ دادن 
ندارد. بدیهی است بنده این حرف ها را 
تکذیب می کنم؛ اما بیش از این سخنی 

نمی گویم.«]10[
مــرحــوم مــؤمــن کــه کمتر مصاحبه 
ــام مــــی داد، با  ــج و گــفــت وگــویــی ان
پرسش هایی مواجه شده بود که منش 
رفتاری وی را مورد سئوال قرار می داد. 
محسن کدیور ادعا کرده بود که محمد 
مؤمن در خصوص مرحوم آذری قمی 
نیز وساطتی انجام داده است. آیت الله 
ــن خــصــوص نیز به  ــا در ای مــؤمــن ام
شخصیت محسن کدیور پرداخته و گفته 

بود: »این آقای محترمی که نام می برید 
ــود؛ ولــی ایــن طــور نبود که از  در قم ب
فضالی قم محسوب شود. ایشان منزل 
من هم آمــده )در سال های( جلوتر و 
بعضی از موارد علمی را مطرح کرده؛ اما 
این جهاتی که می فرمایید در خصوص 
آقای آذری من یادم نمی آید. بر فرض 
هم محصور آقای آذری قمی محصور 
بوده، این ها جعلیاتی است؛ دروغ است 

دیگر.«]11[
اما جنجال بر سر روایتی که محمد مؤمن 
در خصوص مباهته بیان می کند، بیش 
از این ها بود. محمد سروش محالتی 
ابتدا با استناد به کتاب »مبانی تحریر 
الوسیله« که محمد مؤمن آن را نگاشته 
بــود، سخنی را از وی پیش کشید که 
ــادی قرار  مــورد نقض و ابــرام هــای زی
گرفت. او گفت که آیت الله مؤمن در 
این کتاِب خود، قذف و نسبت زنا دادن 
به بدعت گذاران در دین را نه تنها جایز، 
که دارای رجحان دانسته است.]12[ 
محمد مؤمن اما در پاسخ به پرسشی که 
می گفت: »شما بر پایه روایتی فرمودید 
که اگر کسی اهل فسق و فاسق بود به او 
هر نسبتی از جمله زنا می شود داد«، به 
نحو سربسته ای پاسخ داد که »من نزدم 

این حرف را...«.]13[
با این وجود، محمد مؤمن کتاب هایی 
را از خود برجای گذاشت که به عنوان 
مبانی فکری و فقهی جمهوری اسالمی 
شناخته می شود. او گفته بود که در مقام 
تحقیق و تدریس، از امام خمینی الهام 
گرفته ام که می گفته طلبه نباید مقّرر 
مطالب استاد باشد و باید خودش مطالب 
را بررسی کند و نظر دهد. آیت الله مؤمن 
با همین سبک فکری بود که می گفت: 
ــن اســت کــه مطالعه  »بــنــده عــادتــم ای
می کنم و خودم مستقاًل روی مطالب 
فکر می کنم و اتخاذ تصمیم می کنم. اگر 
کالمی از بزرگان را باید نقد کنم، مضایقه 
نمی نمایم. در مقام تدریس هم این 

روش را داشتم و به نوشته هایم رجوع 
می کردم. از زمان نگارش این نوشته ها 
بیش از بیست سال می گذرد. وقتی به 
این نوشته ها می نگرم، به جز موارد نادر 
شاید در حد یک درصد با فکر و اندیشه ی 

کنونی ام انطباق ندارد.«]14[
برخی از نوشته ها و َمِنش های رفتاری 
او اما تا پایان زندگی اش همچنان سر به 
ُمهر ماند. مشخص نشد که آیا او چنین 
ــی داشته و از آن عــدول کــرده، یا  آرائ
این که از ابتدا نیز به چنین احکام ناروایی 
قائل نبوده است. شاید ابهام ها بر سر 
نظراِت فقهی و بعضًا سلوک رفتاری 
محمد مؤمن نیز از آنجا ناشی می شود 
که »نوشته های سابق، در حد یک 
درصد هم با فکر و اندیشه ی کنونی ام 

انطباق ندارد.«

پانوشت ها:
]1[ خــاطــرات آیــت الله محمد مؤمن قمی، 
تدوین رضا شیخ محمدی، مرکز اسناد انقالب 

اسالمی،1387،  ص27. 
]2[ همان، ص44. 

]3[ همان، ص118.
]4[ همان.

]5[ همان، ص161.

]6[ همان، ص183.
 ]7[ خــاطــرات آیت الله محمد مؤمن قمی، 

ص101.
]8[ همان، ص169.

]9[ خــاطــرات آیت الله طاهری خــرم آبــادی، 
صص148 – 149.

]10[ نقل از خاطرات و گفت وگوهای سیاسی 
آیت الله مؤمن، تدوین محمد مهدی بهدادوند و 

یاسر عسگری، نشر معارف، 1394، ص119.
]11[ همان، ص259.

]12[ رک: محمد سروش محالتی، تهمت در 
خدمت دیانت، وبسایت ایشان.

]13[ خاطرات و گفت وگوهای سیاسی آیت الله 
مؤمن، ص259.

]14[ همان، ص172.
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اخــیــرًا مصاحبه ای از آیت الله آقای 
سیدمحمد موسوی خوئینی ها منتشر 
شــده که در آن اخبار و تحلیل هایی 
متفاوت دربــاره دو تن از چهره های 
برجسته شیعی جهان معاصر اسالم 
یعنی امام موسی صدر و مرحوم آیت الله 

هاشمی رفسنجانی بیان شده است.
در بخش هایی از این مصاحبه درباره 

امام موسی صدر چنین آمده:
»مرحوم آقاموسی صدر، تا آنجا که رفتار 
ــی داد، هیچ نوع  ظاهری اش نشان م
همراهی با انقالب نداشت. به نظرم 
می آید که اساسًا در آن زمــان ایشان 
نظرش ایــن نبوده که نهضتی که در 
ایران شروع شده به یک نتیجه خاصی 
می تواند برسد … اما آقاموسی از آنجا که 
مسئله نهضت برایش اهمیت چندانی 
نداشت، دیدار )با شاه( را انجام داد … 

ولی با این حال زیر بار این همکاری 
)بــرای چاپ یک مجله( نرفت، شاید 
هم به این دلیل که با مبارزات جاری در 

ایران موافق نبود ….«
مناسب ترین و رایج ترین روش ارزیابی 
میزان درستی این سخنان، سنجش آن 
با دیگر گزاره های مربوط به مناسبات 
بین امام موسی صدر و انقالب اسالمی 
و نقش آفرینان انقالب در اسنادی 
مانند مصاحبه های چهره های انقالب 
دربــاره امــام موسی، اظهارنظرهای 
امام موسی در باره انقالب، خاطرات 
شخصیت هایی مانند مرحوم دکتر 
سیدصادق طباطبایی، گزارش های 
ــراودات مــرحــوم  ــ ــه نـــوع مـ ــوط ب ــرب م
سیداحمد خمینی با امام موسی و مانند 

آن است.
چنین بــه نظر مــی آیــد کــه اطالعات 

برگرفته از این اسناد با مطالب بیان شده 
در این مصاحبه درباره امام موسی صدر 
در این مصاحبه همسویی ندارد. منبع 
مهم دیگری که در همین چارچوب 
می توان به آن رجوع و به مدد آن درباره 
این سخنان داوری کرد، اظهار نظرهای 
ــت. با  ــام خمینی)ره( اس شخص ام
توجه به حساسیت امام خمینی نسبت 
به انقالب اسالمی، اگر مطالب بیان 
شده در این مصاحبه درباره امام موسی 
صدر یعنی هیچ نوع همراهی نداشتن 
با انقالب، اهمیت چندان قائل نبودن 
برای نهضت، و موافق نبودن با مبارزات 
درست باشد، امام خمینی چه موضعی 
نسبت به ایشان می گرفتند؟ چنین 
فردی چه جایگاهی نزد امام خمینی 

می توانست داشته باشد؟
بررسی مجموعه اظهارنظرهای امام 

یادداشت / دکتر محسن الویری

سنجش اظهارات آقای موسوی خوئینی ها 
درباره امام موسی صدر
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خمینی درباره امام موسی صدر براساس 
آن چه در نرم افزار صحیفه امام خمینی 
گــردآوری شده، می تواند در این زمینه 

سودمند باشد.
این اظهارنظرها چنین است:

ــوال  ــ یــک . شــهــریــور ۱۳5۷/ش
۱۳۹۸ - تلگراف به یاسر عرفات

ه الرحمن الرحیم. - جناب  بسم اللَّ
آقــای یاسر عــرفــات، رئیس کمیته 
اجراییه سازمان آزادیبخش فلسطین. 
- از سالمت جناب حجت االســالم 
آقای سید موسی صدر، رئیس مجلس 
شیعیان لبنان، هیچ گونه اطالعی 
ندارم و موجب نگرانی اینجانب است. از 
جنابعالی تقاضا دارم که هرچه زودتر از 
مکان ایشان اطالع پیدا کرده و اینجانب 
ــاه گردانید.  را از سالمت ایــشــان آگ
توفیق جنابعالی را در اهداف اسالمی 

خواستارم.
ه الموسوی الخمینی.    )صحیفه  روح اللَّ

امام، ج 3، ص 458(

دو. ۱ مهر 2۰/۱۳5۷ شــوال 
۱۳۹۸. - تلگراف به حافظ اسد

ه الرحمن الرحیم. - حضرت  بسم اللَّ
ــد، رئیس جمهوری  ــای حافظ اس آق
سوریه و رئیس کنگره جبهه صمود و 
رفض، پس از اهدای سالم؛ اینجانب 
از غیبت جناب حجت االســالم آقای 
سید موسی صدر نگران و متأثرم. از 
جنابعالی تقاضا دارم که این موضوع را با 
سران کشورهایی که در قضیه فلسطین 
اجتماع کــرده  انــد، در میان گذارید و 
اهتمام آنان را جلب نمایید….. والسالم 
ه  ه و برکاته - روح اللَّ علیکم و رحمة اللَّ
الموسوی الخمینی.)صحیفه امام، 

ج 3، ص 479(
ــه. 2۶ مهر ۱5/۱۳5۷ ذی  سـ

القعده ۱۳۹۸ - تلگراف به قذافی
ه الرحمن الرحیم - حضرت  بسم اللَّ

رئیس جمهور لیبی - پس از اهدای 
ســالم و تحیت؛ قضیه جناب حجت 
االســالم آقــای صدر به شکل معمایی 
ــده اســت. بستگان ایشان  مرموز درآم
پس از بررسی می گویند در لیبی هستند. 
چون جناب ایشان مورد احترام و محبت 
روحانیون و دیگر جناح ها هستند و این 
امر موجب نگرانی آنهاست، مقتضی 
است در آن اهتمام نمایید. و از دولت 
خودتان بخواهید ما را از سالمت ایشان و 
محل اقامتشان مطلع نموده، نگرانی ها 
ــع کنند. والــســالم علیکم.15  را رف
ه الموسوی  ذی القعده 98. - روح اللَّ
الخمینی )صحیفه امام، ج 4، ص: 46(

ــار. ۱5 آبــان 5/۱۳5۷ ذی  ــه چ
الحجه ۱۳۹۸ - مصاحبه با مجله 

المستقبل
]ناپدید شدن امــام موسی صــدر، فکر 
هموطنان لبنانی را اشغال کرده است. 
آیا در خصوص آن تماس هایی برقرار 
کرده اید؟ و نتیجه تماس ها چه بوده 
است؟[. - در خصوص وضعیت حجت 
ــای سید موسی صــدر که  ــالم آق االس
مورد عالقه بسیاری از مسلمین است 
اقداماتی کرده ایم و متأسفانه تاکنون به 
نتیجه نرسیده ایم. )صحیفه امام، ج4، 

ص 337(

پنج . 2۰ آبــان ۱۰/۱۳5۷ ذی 
الحجه ۱۳۹۸ - مصاحبه با 

روزنامه النهار
ه چه کسانی  ]به نظر حضرت آیت اللَّ
ــدر نقش  در اخــفــای امــام موسی ص
داشته  اند؟ آیا به نظر حضرتعالی، امام 
موسی صدر هنوز زنــده  انــد؟ آیا تصور 
می  فرمایید که ایشان به لبنان برگردند 
یا خیر؟ بین شما و مجلس اعالی شیعه 
در لبنان، چه ارتباطی وجود دارد؟[. - 
راجع به اینکه ایشان را چه کسی مخفی 
ــدارم. اما  کــرده اســت، من اطالعی ن

راجع به اینکه ایشان زنده  اند و برگردند، 
امیدوارم که زنده باشند و برگردند. من 
به ایشان عالقه دارم و امیدوارم که به 
سالمت برگردند و کار خودشان را ادامه 

دهند. )صحیفه امام، ج 4، ص 444(

ــش. 2 آذر 22/۱۳5۷ ذی  شـ
الحجه ۱۳۹۸

مصاحبه با روزنامه السفیر - ]آیا خبر 
ــام موسی صدر  ــورد ام جــدیــدی در م
ــده اســت؛  هــســت؟[. - اقــدامــاتــی ش
امیدواریم سودمند باشد و ایشان که 
مــورد عالقه من و نیز شیعیان، بلکه 
مسلمین لبنان اســت، هر چه زودتــر 
به وطن خویش برگشته و به کار خود 
مشغول شوند.)صحیفه امام، ج 5، ص 

)82

ــت. ۶ آذر 2۶/۱۳5۷  ــفـ هـ
ذی الــحــجــه ۱۳۹۸ - گفتگوبا 
نمایندگان حرکة المحرومین 

لبنان
]سید حسین حسینی: … در زمانی 
که مجلس شیعه و حرکة المحرومین 
به رهبری امام موسی کار خود را ادامه 
می  دهد و در وضعی که به اسالم و تشیع 
اعتقاد داریم و از راه موسی صدر الهام 
می  گیریم، ناگهان او را ربودند، که ضربه 
شدیدی به ما زد. و ما را سخت به خود 
مشغول کرد. قدرت فکری ما را گرفت 
که نتوانیم به شیعیان دنیا خصوصًا ایران 
کمك کنیم.[.امام: قضیه آقای صدر 
بسیار مهم، و به ما هم لطمه وارد کرده 
است، لکن امیدوارم بزودی برگردد، و 
کارها را که اسالمی است و به نفع شیعه، 
انجام دهند. در غیاب ایشان نباید شما 
آقایان مأیوس شوید. )صحیفه امام، ج 

5، ص 135(

هشت. ۱۶ آذر ۶/۱۳5۷ محّرم ۱۳۹۹ 
- مصاحبه با نشریه لبنانی »امل«
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]چه اقداماتی راجع به امام موسی صدر 
فرموده اید؟[ - در زمانی که نجف بودم، 
تلگرافی به آقای یاسر عرفات و تلگراف 
دیگری به رئیس جبهه صمود در سوریه 
نمودم. و اینجا هم وقتی سفیر لیبی 
آمده بود راجع به ایشان صحبت کردم. 
امیدوارم هرچه زودتر ایشان به لبنان 
مراجعت نمایند و به مبارزاتشان علیه 
اسرائیل ادامه دهند. من از این قضیه 
متأثرم و دعا می  کنم که ختم به خیر 

شود.)صحیفه امام، چ 5، ص 186(

ــه. ۷ اسفند 2۸/۱۳5۷ ربیع  ن
االول ۱۳۹۹ - دیدار با عبدالسالم 

جلود
ه الرحمن الرحیم - ما نگران  بسم اللَّ
سرنوشت امام موسی صدر هستیم و 
می  خواهیم به محض بازگشت به لیبی 
به سرهنگ قذافی بگویید هر چه زودتر 
در مــورد سرنوشت امــام موسی صدر 
رسیدگی کند.]در پاسخ تقاضای هیأت 
لیبیایی که امام اجازه دهند سرهنگ 
ــرای عــرض تبریك به ایــران  قذافی ب
بیاید:[ من فعاًل به قم مــی  روم و این 
دیدار را به زمان دیگری موکول کنید. 

)صحیفه امام، ج 6، ص 257(

ده. ۴ اردیبهشت 2۶/۱۳5۸ 
ــدار  جـــمـــادی االول ۱۳۹۹ - دی
با هیأت لیبیایی به سرپرستی 

عبدالسالم جلود
ــرای ما و  چیزی کــه، قضیه  ای که ب
علمای ایران و سایر اقشار به طور معما 
درآمده است این فاجعه آقای صدر است. 
ــران بــرای این فاجعه  من و علمای ای
بسیار متأثر هستیم، و این برای ما یك 
معمایی است که این معما حل نمی  شود 
ااّل به دست دولت لیبی. ما این معما را 
می  خواهیم که برادر ما »معمر« و دولت 
حل کنند و ناراحتی های ما را به اتمام 
برسانند. من کرارًا به وسایطی این معنا 

را تذکر دادم، لکن اآلن نیز اکیدًا تذکر 
می  دهم که این معنا در َشْعب ما و در 
بین علمای ما انعکاس سوئی دارد؛ و 
من میل ندارم که بین ملت ما و دولت 
شما یك سوء تفاهمی باشد. من از شما 
می  خواهم که این معما را حل کنید و 
موجب راحتی ما را فراهم کنید. ]پس از 
بیانات امام، نماینده هیأت توضیحاتی 
داد و امام پاسخ دادند:[ بگویید مقصود 
من این نبود که به شما یا به دولت شما 
تهمت بزنم. مقصود من این بود که 
شما قــدرت داریــد که در این ممالکی 
که نزدیك شماست و ایشان رفته  اند در 
آنجا- به قول شما - در آنجا فعالیت 
بکنید و این معما را برای ما حل کنید. 
ما هیچ گاه به برادران خودمان تهمت 
نمی  زنیم و خالف اســالم نمی  کنیم، 
لکن از شما می  خواهیم حل این قضیه 
را، به ]دلیل [ اینکه شما قدرت این را 
داریــد که این مسئله را حل کنید و از 
دولت هایی که ایشان رفته  اند آنجا یك 
طور تحقیقاتی بکنید و ما مطلع بشویم 
. ]امام خمینی پس از شنیدن سخنان 
نماینده هیأت لیبیایی فرمودند:[.
بله، من هم این معنی را می  دانم، لکن 
مهم این است که یك سوء تفاهمی بین 
ملتها و دولتهای اسالمی نباشد، … 
و اینکه در این معنا طرح کردم، برای 
این بود که همین سوء تفاهم به واسطه 
فعالیتی که شما برای تحقیق این مطلب 
بکنید، رفع بشود و بین دولتین و ملتین 
تفاهم صحیح حاصل بشود؛ … لکن 
]خواست [ مهم ما این بود که رفع بشود 
این سوء تفاهم، و برادری ایران و لیبی 
محفوظ باشد… )صحیفه امــام، ج 7، 

صص 119 - 120(
یازده. ۱۷ اردیبهشت ۱۰/۱۳5۸ 
جمادی الثانی ۱۳۹۹ - دیــدار با 

سفیر سومالی
و اما راجع به آقای صدر؛ ما از آن وقت 
که نجف بودیم و این قضیه واقــع شد 

تا وقتی که پاریس رفتیم و بعد هم به 
ایران آمدیم، دنبال این قضیه بودیم. 
آقای صدر در ایران متولد شده است و 
ایرانی است، با من سوابق زیاد دارد و 
بعد از اینکه ایرانی است، رفته است به 
لبنان؛ و ما عالقه داریم، هم به اینکه 
ایرانی است و هم به اینکه در لبنان 
رئیس مجلس شیعی بوده است. عالقه 
داشتیم به اینکه این معما را حل بکنیم 
و مکررًا با لیبی اتصال پیدا کردیم. بلکه 
آقای قطب  زاده را یک دفعه فرستادیم 
به لیبی دنبال این مطلب. و بعد هم 
که اینجا آمدیم، هم سفیر لیبی که آمد 
پیش من، راجع به این مسئله صحبت 
کردم و هم نخست  وزیر که آمد حل این 
معما را از ایشان خواستم. و مع  األسف 
تاکنون بــرای ما این معما حل نشده 
اســت. امــیــدوارم که با کوشش دولت 
ایران و سایر اقشار عالقه  مند به اسالم، 
این معما حل بشود. )صحیفه امام. ج7، 

صص 198- 199(

دوازده. ۳۰ اردیــبــهــشــت 
5/۱۳5۹ رجب ۱۴۰۰ - دیــدار با 
محمدمهدی شمس الدین )نایب 
رئیس مجلس عالی شیعیان 
لبنان( و اعضای کــادر مرکزی   

جنبش امل
آقای »صــدر« یك مردی است که من 
می  توانم بگویم او را بزرگ کرده  ام. ]او[ 
به منزله یك اوالد عزیز است برای من 
ه ایشان با  و من امیدوارم که ان شاء اللَّ
سالمت برگردند به محل خودشان، 
و بسیار مــورد تأسف است که ایشان 
را ما اآلن نمی  بینیم در بین خودمان. 

)صحیفه امام، ج 12، ص 318(
ما امیدواریم که یك روزی با جنابعالی، 
ه  با آقای آسید موسی صدر- سلمه اللَّ
تعالی- در قدس با هم نماز بخوانیم ان 
ه. و ما مأیوس نیستیم. )صحیفه  شاء اللَّ

امام، ج 12، ص 323(
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سیزده. ۶ شهریور ۱۷/۱۳5۹ 
شوال ۱۴۰۰ - در جمع خانواده 

امام موسی صدر
ه الرحمن الرحیم. - آن چیزی  بسم اللَّ
که همه مطالب را آسان می  کند این 
است که ما و ملت ما و آقــای صدر - 
ه تعالی - به دنبال مکتب، یك  سّلمه اللَّ
گرفتاری پیدا کردیم. وقتی که مسئله، 
مسئله وظیفه اســت، وظیفه ما این 
است که بــرای اســالم خدمت بکنیم 
و در این وظیفه، اگر هر مقداری که 
موفق به اجرای آن اموری که در نظر 
داریم بشویم، این یك خیری است فوق 
اصل خیر و اگر موفق نشویم، اصل 
خیرش که عبارت از این است که ما در 
راه خدمت به اسالم و مکتب هستیم، 
آن جایی نمی  رود. آقای صدر را، که 
من سالهای طوالنی دیده  ام، بلکه باید 
بگویم من بزرگ کردم ایشان را، من 
فضایل شان را می  دانم و خدمت هایی 
هم که بعد از آنکه به لبنان رفته  اند، 
کرده  اند، آن را هم می  دانم و آنچه که 
لبنان احتیاج به ایشان دارد، باز آن را 
هم می  دانم. من امیدوارم که ان شاء 
ه، ایشان برگردند به محّل خودشان  اللَّ
و مسلمین آنجا از ایشان استفاده کنند. 
همین حاال هم که ایشان می  گویید، که 
شواهد داریم که در لیبی هستند، همین 
امر، در راه خدمت به مکتب و خدمت 
به اسالم است. این هم برای ایشان 
عبادت نوشته می  شود. برای ماها هم 
این اموری که واقع می  شود، باید سهل 
باشد، از باب اینکه در راه اسالم است ... 
این یك شیوه  ای بوده است که از اول، 
اولیای اسالم داشتند و در راه هدف 
خودشان حبس رفته  اند و کشته شده  اند 
و زجر کشیده  اند. آقای صدر حاال دو 
سال است که در حبس هستند، لکن 
جّد ایشان هفت سال می  گویند مسّلم 
بوده، احتمال چهارده سال هم هست 
….. وقتی که تاریخ انبیاء را مالحظه 

کنید، می بینید که سرتاسر تاریخ انبیاء 
مجاهده و زحمت و تعب بوده است، 
لکن آنها خوش بودند به اینکه در خدمت 
آن هدفی که دارنــد بودند و ایــن، هم 
مایه افتخار شماست و ]هم [ خانواده 
آقای صدر که یك فرد الیقی که خدمت 
می  کرد، در راه خدمت گرفتاری  ای 
پیدا کرده است. من امیدوارم که این 
گرفتاری آمدنش زود سر بیاید و من 
دعای به ایشان می  کنم و خواهم کرد 
ه، ایشان  و امیدوارم که زودتر ان شاء اللَّ
خــالص بشوند و برگردند … من از 
خدای تبارك وتعالی مسئلت می  کنم 
که ما را و شما را دلخوش کند به اینکه 
ایشان برگردند پیش ما و به خدمت 
ه،  خودشان ادامــه بدهند. ان شــاء اللَّ
خداوند به همه عائله ایشان در این فراق 
صبر بدهد و چشم همه را به وجود ایشان 
ه، روشن کند تا ایشان برگردند  ان شاء اللَّ
و به خدمت به مکتب موفق بشوند و 
شیعه  های لبنان هم از وجــود ایشان 
استفاده بکنند، بلکه همه مسلمانها، 
ه ..- والسالم علیکم ورحمة  ان شاء اللَّ
ه و برکاته. )صحیفه امــام، ج 13،  اللَّ

صص: 166 - 169(

چهارده. 2۹ بهمن ۱2/۱۳5۹ 
ــدار با  ربیع الثانی ۱۴۰۱ - دیـ
خانواده های شهدای کشورهای 

اسالمی
ما شریك غم شما هستیم در اینکه 
ــای موسی صــدر بی  اطالع ایم .  از آق

)صحیفه امام، ج 14، ص 138(

پانزده.  ۱۰ تیر ۱۳۶۰ / 2۸ شعبان 
۱۴۰۱ - دیدار با کادر رهبری امل

من از اینکه آقای موسی صدر در بین 
شما نبوده است متأثرم. او مثل فرزند 
ــازوی قوی برای  من اســت. او یك ب
ــام، ج 15،  اســالم بــود. )صحیفه ام

ص 5(

ــان 2۹/۱۳۶۰  شانزده. ۶ آبـ
ذی الــحــجــه ۱۴۰۱ - دیـــدار با 

اعضای سازمان جنبش امل
آقای موسی صدر فرزندی از فرزندان 
من است. من برای او متأثر و متأسفم 
و اقداماتی هم، چه در نجف و چه در 
ایران، نموده  ام و امیدوارم هرچه زودتر 
او را در بین خودمان ببینیم. )صحیفه 

امام، ج 15، ص 339(
ایــن سخنان صریح و ستایش آمیز 
امام خمینی در باره امام موسی صدر 
و ایشان را بارها فرزند خود و اوالد 
ــزرگ شــده بــه دســت خود  عزیز و ب
شمردن و فردی الیق و مورد عالقه 
خود و شیعیان و بل مسلمانان لبنان 
خــوانــدن و اظــهــار سابقه طوالنی 
آشنایی و آگاهی از فضایل و خدمات 
ایشان کردن و بارها ابــراز نگرانی و 
ــوده شدن  تأثر و تأسف نمودن از رب
ایشان و پیگیری چشمگیر برای حل 
این مشکل و ابــراز امیدواری برای 
بازگشت همراه با سالمت ایشان برای 
ادامــه خدمت، قابل جمع با پنداره 
هیچ نوع همراهی نداشتن با انقالب، 
اهمیت چندان قائل نبودن برای 
نهضت، و موافق نبودن امام موسی 
با مبارزات نیست. اگر امــام موسی 
صدر آن گونه بود که در این مصاحبه 
ــت نمی توانست  ــده اس معرفی ش
اینگونه مورد عالقه امام خمینی)ره( 
باشد. تبیین چرایی شکل گرفتن این 
تلقی نادرست درباره امام موسی صدر 
موضوع دیگری است که در جایی 
دیگر باید به آن پرداخته شود. روشن 
اســت که نادرست دانستن مطالب 
ارائه شده در مصاحبه آقای خوئینی ها 
الزاما به معنای یکسان دانستن کامل 
ــام موسی صدر  مشرب و منش ام
با همه طــرفــداران انقالب نیست و 
ایــن هم موضوعی دیگر و شایسته 

پرداختن در جایی دیگر است.
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گفته بود که »نمی توانم در یک جای 
خاص مستقر شوم؛ من واعظم و باید 
در جــاهــای مختلف حاضر باشم«. 
سید مرتضی صالحی خوانساری از 
روحانیونی بود که به وعظ و خطابه 
شهره بود. بیوت بسیاری از مراجع، 
در مناسبت های مختلف از وی 
دعوت کرده و منبر را در اختیار او قرار 

می دادند.
صالحی خوانساری در نیمه ی آبان 
1318 در خوانسار به دنیا آمد. در 14 
سالگی به حوزه علمیه خوانسار رفت. 
در آن جــا مقدمات را آموخت و برای 
ادامــه ی تحصیل به قم عزیمت کرد. 

او در قم ماندگار نشد و به تهران رفت؛ 
این بار نه صرفًا به خاطر کسب دانش 
ــوزوی؛ بلکه ضــرورت زندگی او را  ح
به تهران کشانده بــود. وی عمده ی 
زندگانی را زین پس در تهران گذراند. 
در پایتخت هم از فضای حوزوی خارج 
نشده و در مدرسه مرحوم آیت الله 
مجتهدی به تحصیل و تدریس مشغول 

شد.
او در ایــام تحصیِل خــود، از محضر 
شیخ حسین کنی، میرزا علی آقا 
فلسفی و آیت الله سید رضا صدر نیز 
بهره بــرد. با گسترش مخالفت ها 
علیه حاکمیت پهلوی، شور انقالبی 

در جان صالحی نیز افتاد و در کنار 
تدریس حـــوزوی، به فعالیت های 
سیاسی نیز وارد شد. یکی از دوستان 
نزدیک وی در این ایام، حجه االسالم 
سید محمدرضا سعیدی بود. وی به 
همراه شهید سعیدی در فعالیت های 
انقالبی حاضر می شد. او گفته بود 
که با شهید سعیدی کارهایی که 
به دستور امــام خمینی باید انجام 
ـوار و  می گرفتندـ  مانند پخش ـن
اعالمیه و رجــوع به بیوت مراجعـ  
را با هم انجام مــی دادیــم. صالحی 
فعالیت های سیاسی را نیز اغلب در 
قالب سخنرانی های خود به انجام 

به مناسبت درگذشت

وعظ و خطابه؛ رسالت صالحی خوانساری
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می رساند. او که از بیست سالگی منبر 
می رفت، با توصیه های امام خمینی، 
سویه های سیاسی وعظ و خطابه های 
خود را نیز افزون کرده بود. به همین 
سبب بود که در 23 سالگی نخستین 
بار توسط ســاواک بازداشت شد. در 
این اولین بازداشت، بسیاری دیگر از 
روحانیون نیز توسط ساواک دستگیر 
شده بودند. صالحی شرح دستگیری 
خود را این گونه توصیف کرده بود: 
»بنده جمعیتی از همشهری ها را 
به راه انداختم و در خیابان فریاد 
»یا مرگ یا خمینی« سر دادیــم و به 
کسبه گفتیم مغازه هایتان را ببندید؛ 
امام خمینی را گرفته اند. در همین 
وقت کامیونی پر از سرباز رسید و ما 
را دستگیر کرد«. چهل روز بازداشت 
بود. در این مدت، آیت الله سید احمد 
خوانساری و آیت الله میرزا هاشم 
آملی به دیدار بازداشت شده ها رفتند 
و پس از چند روز اسباب آزادی را 

فراهم کردند.

صالحی خوانساری بعدها دست  خطی 
ــرد کــه در زمــان  ــود منتشر ک از خ
ــود: »دانــی که  بــازداشــت نگاشته ب
چیست )وحدت( در کثرت آرمیدن/ 
دل بر خدای بستن و زما سوا بریدن… 
مدت یک ماه است در زنــدان موقت 
شهربانی کــل، بــازداشــت شــده ام و 
در محضر رجــال علم و فــِن سخن، 
استفاده های شایاِن علمی می برم. 
بحمدالله و المنه که یکی از خطبا که 
واقعًا در زندان افاضه کامل فرمودند 
و عالم زندان را با بیان شیوا و نمکین 
خــود منور و مجلل کــردنــد، جناب 
فاضل محترم آقای وحدت دام عزه 
بــود و ایــن خــود بزرگ ترین سعادت 
بــرای بنده بــود. آری چنین است 
مردان الهی تن زیر بار ظلم ندادند و 
نمی دهند…«.  صالحی خوانساری 
در روند فعالیت های انقالبی، بارها 
زندانی شد. آخرین بار در اردیبشهت 
57 در مسجد جامع کرج سخنرانی 
می کرد که او را از منبر پایین کشیده و 

بازداشت می کنند.
پس از پیروزی انقالب، صالحی 
اگــرچــه همچنان مشی و مــرام 
موعظه و خطابه را در پیش گرفت، 
ــای اجــرایــی  ــاره ــا در بــرخــی ک ام
نیز وارد شــد. او یکی از بانیان 
کمیته ی انــقــالب اســالمــی بــود. 
وی همچنین مسئولیت عقیدتی 
سیاسی شهربانی کشور را برعهده 
گرفت. او مسئولیت جذب گزینش 
و استخدام روحانیون سراسر کشور 
در نیروی انتظامی را نیز  پذیرفت. 
صالحی همچنین در دوره پنجم 
از شهرستان خوانسار به مجلس 

شورای اسالمی راه یافت.
صالحی خوانساری در راه وعــظ و 
خطابه و منبر، به برخی از کشورها 
از قبیل آمریکا، انگلستان، بحرین 
ــود. وی  ــرده ب ــارات نیز سفر ک و امـ
سرانجام بعد از یک دوره بیماری در 
13 اسفند ماه در 80 سالگی دیده از 

جهان فروبست. روحش شاد.

وی به همراه 
شهید سعیدی 
در فعالیت های 
انقالبی حاضر 

می شد. او گفته 
بود که با شهید 

سعیدی کارهایی 
که به دستور 

امام خمینی باید 
انجام می گرفتند 

ـ مانند پخش 
نوار و اعالمیه و 
رجوع به بیوت 

مراجعـ  را با هم 
انجام می دادیم.
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دیشب )شامگاه 24 بهمن ماه 97( خبر 
درگذشت دوســت دیرین، دانشی مرد، 
جناب آقای محمدجواد صاحبی را شنیدم.

نخستین بار در سال 61 ایشان را در 
مرکز تحقیقاتی سپاه دیدم که مقاالتی 
ــاره جنبش های اســالمــی بــرای  دربـ
مجله پیام انقالب می نوشتند. همان 
ساختمانی که آقــای گنجی و باقی و 
شماری دیگر هم در آن بودند و هر کدام 
در بخش هایی مشغول به کار بودند. 
آقای صاحبی، سرگرم کار خود بود و 
به سبک نوشته ها و ادبیات سیاسی 
مذهبی همان زمان، در هر شماره مجله 
»پیام انقالب« مقاالتی می نوشت. در آن 
وقت، این بنده خدا هم سرگرم نوشتن 
دربــاره جنگ های صدر اسالم بود که 

خیلی زود رها کرد.
ادامه آشنایی ما در جریان مجله کیهان 
اندیشه بود که از سال 64 فعالیتش را 
آغاز کرد. آن زمان، دو مجله دیگر هم 
در قم بود. یکی مجله حوزه )انتشار از 
سال 61(، و دیگری نور علم )انتشار از 
62 تا 73 ( در قم بود که در همه زمینه ها 
فعال بودند، و البته گرایش های متفاوتی 

داشتند. کیهان اندیشه سومین بود 
که با همکاری موسسه کیهان و گویا 
ــای شاهچراغی که  زمــان مرحوم آق
رفاقتی با آقای صاحبی داشتند، پدید 
آمد. البد آقای صاحبی، خودش این ها 
را در خاطراتش که مرکز اسناد سال 
92 چاپ کــرده، و نامش در کشاکش 
فرهنگ و سیاست است، نوشته اند. این 
سه نشریه، سه گوشه چهار راه فاطمی 
بود که این چهار راه، تا حاال هم نقش 

فرهنگی خود را حفظ کرده است.

انــتــشــار کــیــهــان اندیشه 
بــا مدیریت مــرحــوم آقــای 

صاحبی
انتشار کیهان اندیشه بــا مدیریت 
مرحوم آقــای صاحبی، سال ها ادامه 
ــادی از  داشــت و بنده هم در شمار زی
آن ها مقاالتی داشتم. فکر می کنم از 
سالهای 67 به بعد. ویژه نامه طبری را 
هم همان وقت با کمک ایشان در سال 
68 در آوردیم و خاطرم هست که شب 
رحلت امام، از مصاحبه با مرحوم آقای 
عسکری از تهران برمی گشتیم. کیهان 

ــرای مقاالت  اندیشه پایگاهی هم ب
آقای جناتی و آقای عابدی شاهرودی، 
همشهری های خود آقای صاحبی بود. 
دیدگاه های اصالحی آقای جناتی که 
گاهی از سوی آقای استادی نقد هم 

می شد، آن جا انتشار یافت.
آن وقت ها، بنده بیشتر روزها به دفتر 
کیهان اندیشه سر می زدم همین طور 
که سری هم به آقــای سیدمحمدباقر 
خسروشاهی در مجله نور علم می زدم که 
سهم اصلی را در آن داشت. مجله حوزه 
هم، بیش از همه متکی به تالش آقای 
مهدوی راد و دوستانشان امثال آقای 
ایزدپناه بود و بیشتر »اخوان الصفایی« 
اداره می شد و نام نویسندگان در مجله 
نمی آمد. آن وقت، در ساختمان کیهان 
در قم، آقا مصطفی فیاض بخش بود که 
کتاب فروشی را اداره می کردند و هم 
دوستان دیگر در خود نشریه از جمله 
آقــای شوندی که حــاال همکار ما در 
کتابخانه تاریخ است، آن جا بودند. آقای 
بدیعی و رباطی هم در آنجا بودند. گشت 
و گذارهای تفریحی هم بود و گاهی 
سرکی به باغ آقای دکتر هادی انصاری 

یادداشتی از استاد رسول جعفریان به مناسبت درگذشت دکتر محمدجواد صاحبی

چهره ای مؤثر در 
تاریخ تحوالت 
فݡکری قم
 و نماینده نسلی 
ویژه در انقالب
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در تــاج خاتون مــی زدیــم. عکس های 
یادگاری هم از آن تفریح ها در اختیار 
هست. این ها همه اوائل دهه هفتاد بود.

آغــاز اختالفات با موسسه 
کیهان

به تدریج بین آقای صاحبی و موسسه 
کیهان اختالفاتی افتاد و کیهان اندیشه 
تعطیل شد. انتشار آن از سال 1364 تا 
1378 منتشر شد. اما نکته دیگر این 
بود که به تدریج، فلسفه وجــودی آن 
نشریات از بین رفت، چون نسل جدیدی 
از نشریات در حال تولد بود که البته و 
معموال این قبیل تولدها، ناقص الخلقه 
هم هست. آقای صاحبی در حوزه های 
دیگری به فعالیت های خود ادامه داد 
که متاسفانه توفیق ارتباط کم تر بود و 
گهگاهی در کتابخانه تاریخ یا جاهای 
دیگر ایشان را زیارت می کردم. آخرین 
بار، چند ماه قبل، همراه دوست ارجمند 

جناب آقای معراجی به دیدنشان رفتم.
آقای صاحبی سعه صدر خوبی داشت 
ــراد را می گذاشت.  و مقاالت نقد و ای
خــودش هم گاهی نقد می نوشت. بار 
اول که مقاله »مرجئه« من چاپ شد، 

خودش در شماره بعدی آن را نقد کرد.
آقای صاحبی، نماینده یک نسل ویژه ای 
در انقالب است که اوال تعلق خاطر به 
جنبش جهانی اسالمی دارد و عالقه مند 
به سیدجمال و جریان های اخوانی است. 
نه این که بگویم مثل آن ها فکر می کند؛ 
اما به هر حال در دل جریان بیداری 
اسالمی جهان اسالمی است که پیش از 
انقالب در ایران پدید آمد و رنگ انقالب، 
همان است. ثانیًا نوعی آزادی خواهی 
فکری و رفتاری داشت؛ یعنی چپ نبود؛ 
از چپ های تند که در فکر و عمل، عرصه 

را بر دیگران تنگ می کردند.
ــاور به نوعی اســالم سیاسی  ایشان ب
ــت و سعی مــی کــرد، رفتارهای  داش
سیاسی و انقالبی را از دل اســالم 
استخراج کند. عالقه مند به شناخت 
اندیشه های متفکران معاصر اسالمی 
بــود و در ایــن زمینه، سال ها مطالعه 
کــرد و کــاری که در بــاره نهضت های 
اســالمــی داشـــت، ادامـــه کــار مرحوم 
مطهری و همین کار، کارهای متنوع 
آقای خسروشاهی، کاری خوب و قابل 
استفاده است. تحریر نهایی آن کتاب، 
یکی از آخرین کارهای ایشان بود که 

پیش از چاپ فرستاد تا اگر مالحظه ای 
هست به ایشان منتقل کنم. این اخالق 
ایشان هم خوب بود که کارها را قبل از 
چاپ به افرادی از دوستان می سپرد تا 

نظر دهند.

ــه اصـــالح گـــری در  بـــاور ب
تحوالت فکری قم 

مسلما جــدای از کــار کیهان اندیشه 
که در تاریخ تحوالت فکری قم اثری 
ماندگار است، کارهای خود ایشان هم 
نشان از ویژگی های دوره ای از تفکر 
اسالمی - انقالبی در دوره معاصر 
است. اصالح گری و باور به آن، جزو 
مؤلفه های اصلی نگاه ایشان به میراث 
اسالمی بود؛ امری که در دوره اخیر، و به 
قصد احیای عظمت اسالمی گذشته و 
برای ترسیم یک افق روشن تر در دنیای 

اسالم، مورد توجه بسیاری بوده است.
عالقه همزمان ایشان به مطهری و 
شریعتی هم، نشان از نوع نگاه خود وی در 
ایجاد نوعی صورت بندی برای تحوالت 
اسالم انقالبی زیر سایه حرکت اصالحی، 
داشت. خدایش رحمت کند که عمرش را 

تلف نکرد و یکسره کوشید.
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بــا تمرکز بــر انسان شناسی عالمه 
طباطبایی و توماس هابز، درمی یابیم 
که یکی از تفاوت های پررنگ، محوری 
و مؤثر در فلسفه سیاسی این دو این 
است که هابز تا حد زیادی حاکم را در 
جایگاهی به مثابه خداوند می نشاند، 
اما طباطبایی حاکم را نیز مانند یکی از 
انسان ها تلقی می کند و او را از برابری 
حقوقی و سیاسی مستثنی نمی کند. 
با تمسک به این تمایز، می توان فقه 
سیاسی آیت الله مؤمن را نیز بیش از 
فلسفه سیاسی عالمه طباطبایی، به 
فلسفه سیاسی توماس هابز نزدیک 
دانست؛ مخصوصا با توجه به مفهوم 
االهیات سیاسی که کارل اشمیت به 
عنوان طراح آن شناخته می شود. این 
مقاله تالش می کند با به دست دادن 

تعریف االهــیــات سیاسی، مقایسه 
ویژگی های تمایزبخش فلسفه سیاسی 
هابز و طباطبایی و سرانجام نشان دادن 
نزدیکی فقه سیاسی آیت الله مؤمن به 
فلسفه سیاسی توماس هابز، به این 
نتیجه برسد که می توان فقه سیاسی 
مؤمن را بر اســاس ادبیات االهیات 
سیاسی کارل اشمیت بازخوانی و تفسیر 

کرد.

تعریف االهیات سیاسی
اصطالح االهیات سیاسی، برگرفته از 
آرا و اندیشه های کارل اشمیت )1888-
1985م(، حقوقدان و نظریه پرداز 
ــت. مقصود او از  برجسته آلمان اس
ترکیب االهیات سیاسی این است که 
تمام مفاهیم مهم نظریه دولت در دوره 

مدرن، مفاهیمی االهیاتی اند که عرفی 
شده و ساختار نظام مند خود را به دولت 
مدرن انتقال داده اند؛ استثنا در حقوق، 
همان معجزه در الهیات است. ویژگی 
ارزشمند اصطالح االهیات سیاسی 
این است که با استفاده از آن می توان 
به بررسی آراء و اندیشه های فلسفه 
سیاسی فیلسوفان و فقه سیاسی فقیهان 
پرداخت و نسبت آنها با اشاعره و معتزله 
و همچنین اقتدارگرایی و دموکراسی 
را روشن ساخت. از همین روست که 
این نظرگاه می تواند به علوم مختلفی از 
جمله فقه، علوم سیاسی، حقوق، کالم 
و الهیات راه یابد و ابزاری برای تحلیل 

قرار گیرد.
ــردی را پیش از کــارل  ــک چنین روی
اشمیت، در آثار الیب نیتس نیز می توان 

بررسی تطبیقی فقه سیاسی آیت الله مؤمن
 با فلسفه سیاسی هابز و طباطبایی

مقاله حاضر با بهره گیری از اصطالح االهیات سیاسِی کارل اشمیت و همچنین با مقایسه فلسفه سیاسی توماس هابز و 
عالمه طباطبایی درباره رابطه حاکم و مردم، تالش می کند نشان دهد که فقه سیاسی آیت الله محمد مؤمن در تضاد با فلسفه 
سیاسی طباطبایی و در همبستگی و نزدیکی با فلسفه سیاسی توماس هابز است و می توان فقه سیاسی مذکور را حامل مفاهیم 

حاکم خداانگارانه ای دانست که در االهیات سیاسی کارل اشمیت تبیین شده است. 
کلمات کلیدی: فقه سیاسی، فلسفه سیاسی، الهیات سیاسی، آیت الله محمد مؤمن، عالمه طباطبایی، توماس هابز، کارل اشمیت.

علی افشار زرندی



نسخه مکتوب / شماره 21 / زمستان 1481397

دید که بر رابطه نظام مند میان حقوق 
و االهــیــات تأکید کــرده و معتقد بود 
ما به دلیل شباهت حــیــرت آور میان 
االهیات و حقوق، به شایستگی الگوی 
تقسیم خود را از اولی به دومی انتقال 
ــم. )اشمیت، 1393، ص. 62(  داده ای
هانس کلسن، حقوقدان معاصر کارل 
اشمیت نیز از سال 1920م پیوندهایی 
میان االهیات و حقوق برقرار کرده 
بود، گرچه به تمامی با اشمیت مخالف 
بــود و هر گونه وضعیت استثنایی و 
امر خودسرانه ای را در حکومت نفی 
مــی کــرد؛ وضعیتی کــه بنابر تحلیل 
اشمیت،  مبتنی بر متافیزیکی است 
که قانون مندی حقوقی و طبیعی را 
همسان تلقی می کند. از همین منظر 
است که می توان رویکرد اشمیت درباره 
معجزه را فهم کــرد؛ چــرا که به باور 
او، قانونگذار و حاکم، در هیئت قادر 
متعال ظاهر می شود و می تواند هر جا 
که وضعیتی استثنایی تشخیص داد، 
از خواب بیدار شود و فراتر از هر قاعده 
و قانونی حاکمیت خود را اعمال کند. 
حاکم در نگاه کارل اشمیت در وضعیت 
عادی به خواب رفته اما هنگامی که 
وضعیت بهنجار در آستانه تبدیل شدن به 
وضعیت استثنایی قرار می گیرد، ناگهان 
از خواب می پرد. چنانکه گئورگ شوآب 
در پیشگفتار ترجمه انگلیسی کتاب 
االهیات سیاسی کارل اشمیت تصریح 
ــرده، جوهره اقتدار حاکم، تملک  ک
انحصاری حق تصمیم گیری سیاسی و 
یا انحصار آن است. بر این اساس، حاکم 
کسی است که بر وضعیت استثنا تصمیم 

می گیرد. )اشمیت، 1393، ص. 15( 
در مقایسه میان هانس کلسن و کارل 
اشمیت مبتنی بر مفهوم حسن و قبح 
در مباحث کالمی در میان مسلمانان، 
می توان کلسن را به معتزلیان و اشمیت 
را به اشعریان نزدیک دانست. خدا-
حاکم از نظرگاه اشمیت، اگر تشخیص 

دهد که وضعیت بهنجار از دست رفته، 
می تواند به هر عملی دســت بزند تا 
وضعیت به حالت بهنجار از نظر خود 
او تبدیل شــود. اما خدا-حاکم از دید 
کلسن، خــدای محصور در قوانین و 
هنجارهاست، خدای ساعت ساز است 
که هیچ وضعیت استثنایی ای برای 
حضور مداخله گر او در جهان فراتر از 
قوانین و هنجارهای موضوعه متصور 

نیست.

ــردم از  ــه حــاکــم و مـ ــط راب
دیدگاه هابز و طباطبایی

به دست دادن تحلیلی روشن از رابطه 
حاکم و مــردم از دیدگاه توماس هابز 
)1588-1679م( و سید محمدحسین 
طباطبایی )1281-1360ش(، نیازمند 
آشنایی با نظرگاه این دو درباره مواردی 
از جمله حسن و قبح، برابری، عدالت، و 
سرانجام نسبت حاکمان دنیوی و خدا 

است.

    حسن و قبح
به باور هابز، حسن و قبح امری شخصی 
است و حسن و قبح اجتماعی، امری 
مربوط به حاکم است. اما طباطبایی 
معتقد است حسن و قبح امر شخصی 
نیست و به رأی شخص یا حاکم سپرده 
نمی شود و بر این اساس، حسن و قبح 
در زندگی شخصی، در ارتباط با مقصد 
حرکت به سوی سعادت معنا پیدا می کند 
و در هر حال برخاسته از فعل انسانی 
است و نمی تواند به اجتماع یا حاکم 
مرتبط شود. )یزدانی مقدم، 1391، ص. 

 )178-177
ــاس انسان شناسی تــومــاس هابز  اس
در اثر مــحــوری اش، لویاتان، حاصل 
درون نگری و خودشناسی هابزی است و 
بر این اساس، همه آموزه های وی برآمده 
از همین درون نــگــری اســت و سپس 
سرایت دادن احکام این درون نگری و 

دستاوردهای این تحلیل، به دیگران. 
از منظر دیگر، ریشه همه افکار از نظر 
هابز، حس است و صورت ذهنی چیزی 
جز استمرار حرکت خارجی در درون ما و 
تجلی و ظهور حرکت خارجی و درونی در 
نزد ذهن نیست. آنچه گفته شد، روشن 
می سازد که هابز چگونه و بر اساس 
چه زمینه های فکری، حسن و قبح را 
نیز امری شخصی می داند و در حوزه 
اجتماع، آن را به شخص حاکم ارجاع 
می دهد، نه امری عینی و متعین. برای 
آشنایی با جایگاه حاکم و دولت در نظرگاه 
هابز، باید یادآور شد که اطاعت از خدا 
در لویاتان هابز، همان اطاعت از دولت 
است و اطاعت از خدا در عرض اطاعت 
از حاکم مدنی نیست، بلکه رستگاری در 
نظرگاه هابز مبتنی بر دو فضیلت است؛ 
یکی ایمان به مسیح و دیگری اطاعت از 
قوانین. به باور او، حتی مفسر قوانین هم 
خود حاکم است. بر این اساس روشن 
می شود که چرا توماس هابز، حسن 
و قبح در امور اجتماعی را به تمامی به 

عهده حاکم می گذارد.

   برابری
هابز تنها بــرابــری طبیعی را تصدیق 
می کند، نه برابری سیاسی و حقوقی را. 
بر این اســاس، اتباع یک حکومت این 
حق و برابری حقوقی و سیاسی را ندارند 
که اعمال حاکم را محکوم کنند؛ چرا 
که حاکم نماینده اتباع است و هر یک از 
اتباع، فاعل اصلی همه اعمال و احکام 
شخص حاکم؛ بنابراین، هیچ یک از 
اعمال شخصی حاکم، از جانب اتباع قابل 
مجازات نیست. بر خالف هابز، برابری 
از نظر طباطبایی، سیاسی و حقوقی 
است و بر این اســاس، نقش مشترک و 
برابر انسان هاست که منتهی به ُملک 
اجتماعی و حکومت اجتماعی می شود. 

)یزدانی مقدم، 1391، ص. 178(
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   عدالت
به باور هابز، تا وقتی دولت به عنوان 
قدرت اجبارکننده وجود نداشته باشد، 
هیچ پیمان و قــراردادی اعتبار ندارد؛ 
بنابراین حق یا مالکیتی هم وجود 
نخواهد داشت. بنابراین از دیدگاه هابز، 
هر عمل حاکم عادالنه است، زیرا در 
برابر او حقی وجود ندارد و همه حقوق 
به او واگذار شده است. هابز معتقد است 
مقدمه تأسیس دولت، پذیرش این اصل 
است که انسان ها تمامی قدرت خود 
را به یک تن یا یک مجمع واگذار کنند 
و اقدامات او را چنان بپذیرند که گویی 

خود عامل آن بوده اند.
برای آشنایی بیشتر با عدالت از منظر 
هابز، الزم است به محورهایی از کتاب 
لویاتان که درباره حق حاکمیت است، 
نگاهی بیندازیم. به بــاور هابز، اتباع 
حکومت نمی توانند شکل آن را تغییر 
دهند؛ چرا که هر پیمان مربوط به پیش 
از تأسیس حکومت، الزام آور بودن خود 
را با تأسیس حکومت از دست می دهد 
و تخطی از قــرارداد تأسیس حکومت، 
بی عدالتی است. بر همین اساس، خلع 
حاکم هم بی عدالتی است؛ چرا که او را 
از حقی که داشته است، منع کرده اند. 
باالتر از همه آنچه گفته شد، عقد پیمان 
با خداوند هم نمی تواند توجیه نافرمانی 
در برابر حاکم باشد؛ چرا که پیمان با خدا 
به واسطه نماینده خداست که همان 
شخص صاحب حاکمیت است. هابز 
به روشنی تأکید می کند که به استناد 

تورات، حاکم نماینده خداست.
از منظر دیگر، امکان نقض عهد از جانب 
حاکم متصور نیست؛ یعنی حاکم هر چه کند 
و هر رفتاری از حاکم سر بزند، نقض عهدی 
پیش نیامده است؛  چرا که حاکم هیچ گاه 
طــرف پیمان نبوده اســت تا آن را نقض 
کند. اگر اتباع، نقض عهد حاکم را بهانه 
نافرمانبرداری قرار دهند، در آن صورت 
داوری بــرای فیصله دعــوا وجــود نــدارد و 

دوباره فیصله دعوا به قدرت شمشیر واگذار 
می شود، وضع طبیعی بازخواهدگشت و در 

نتیجه عدالت از میان می رود. 
ــرارداد  امــا طباطبایی معتقد اســت ق
مــوردنــظــر در بــدو تشکیل دولــت، 
قرارداد عدالت است، نه چنان که هابز 
می گوید، قرارداد بندگی. از نظر هابز، 
هر عمل حاکم عادالنه اســت، اما در 
نظر طباطبایی، عادالنه بودن برآیند 
تفکر اجتماعی است و معیار عدالت، 
عقل، شرع و عرف است. )یزدانی مقدم، 

1391، ص. 181-178(

   قرارداد
ــز و  ــگــاه هــاب بــرپــایــی حــکــومــت در ن
طباطبایی، هر دو مبتنی بر قــرارداد 
ــرارداد  اســت. در اندیشه هابز، ایــن ق
به آفرینش موجود جدیدی به تقلید 
ــراردادی  از طبیعت می انجامد که ق
شفاهی است و بر اساس آن، حقوق و 

اختیارات واگذار می شوند.
قرارداد از نظر هابز، به نفع شخص ثالث 
و در غیاب اوست. همین عامل است که 
موجب می شود حاکم لویاتان، در عهد و 
پیمان با کسی نباشد و به کسی پاسخگو 
نشود. هابز معتقد است قرارداد مذکور، 

یک قرارداد بندگی و یکطرفه است.
در ســوی مقابل، عالمه طباطبایی 
ــرارداد مقدمه برقراری  معتقد است ق
اجتماع و ورود به زندگی اجتماعی است، 
ــراردادی عملی و دوطرفه است، به  ق
نفع شخص ثالث نیست و حاکم هم 
در آن حضور دارد و به آن پایبند است و 
مضمون آن هم قرارداد بندگی نیست، 
بلکه استخدام متقابل مبتنی بر عدالت 
اجتماعی است. نقض قرارداد، به باور 
طباطبایی، منجر به استخدام یک طرفه 
ــذر بندگی  و اســتــبــداد مــی شــود کــه ب

اجتماعی و سیاسی است. 
بنابراین قرارداد هابزی، قراردادی برای 
پیدایش جامعه سیاسی و در عین حال 

ــذاری همه چیز حقوق و قدرت ها  واگ
به حاکم مدنی و امضای سند بندگی 
خود است، اما عالمه طباطبایی معتقد 
است قرارداد اجتماعی مقدم بر پیدایش 
حکومت است و حکومت نیز جزئی از 
آن قرارداد و اجتماع است و حاکم باید 
اجتماع را با مراجعه به عقالنیت جمعی 

و تفکر اجتماعی اداره کند.

نسبت حاکمان و خدا
از نظر هابز، حاکمان دنیوی نمایش و 
جلوه خداوند هستند و حاکمان زیردست 
نیز نمایش و تصویری از حاکم اصلی اند. 
حاکم در رأس هرم الهیات قدرت است و 
حکام زیردست در قاعده قرار می گیرند و 
آب حیات قدرت، از رأس هرم به قاعده 

سرریز می شود. 
توماس هابز گرچه می پذیرد که ما همگی 
اتباع خداوند هستیم و باید از او اطاعت 
کنیم، اما سؤال این است که خداوند در چه 
زمانی چه چیزی گفته است و تنها راه فهم 
اینکه خدا چه گفته، این است که یا باید 
به خود ما وحی شود، و یا از عقل طبیعی 
استفاده کنیم. عقل طبیعی، ما را به صلح 
و عدالت هدایت می کند و به ما می گوید 
که از اقتدار دولت ها یعنی حکام قانونی 
اطاعت کنیم. هابز، حتی دربــاره اینکه 
کدام بخش های کتاب مقدس به رسمیت 
شناخته شود نیز معتقد است باید تابع نظر 

حکومت و اقتدار کلیسای رسمی بود. 
بــه بـــاور عــالمــه طباطبایی، چنین 
رویکردی به منزله شرک و بت پرستی 
است که منشأ آن در رابطه یک سویه و 
حاکمیت استبدادی و مبتنی بر بندگی 
ــت کــه در مــوضــوع عــدالــت گفته  اس
شــد. به بــاور طباطبایی، در حکومت 
اجتماعی دینی در عصر غیبت، حاکم 
از سوی اجتماع برگزیده می شود و از 
جمله وظایف او اجرای احکام و رعایت 
مصالح اجتماع با مشورت با شورای 
مسلمانان یعنی اجتماع دینی است. بر 

بر اساس 
آنچه مؤمن در 

شورای بازنگری 
قانون اساسی 

در سال ۱۳۶۸، 
به عنوان مخبر 

کمیسیون مربوط 
به رهبری گفته 

است، وی مسئله 
بیعت را شرط 

والیت نمی داند. 
نظری که البته با 
مخالفت برخی 
دیگر از اعضای 

کمیسیون مذکور 
مواجه شده است.
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این اساس طباطبایی از دو گونه حکومت 
یاد می کند؛ یکی استبدادی و دیگری 
اجتماعی. گرچه به بــاور طباطبایی، 
ملک و فرمانروایی از سوی شخص یا 
مرکز خاصی اعمال می شود، اما با این 
حال از آِن اجتماع است و فهم دین و 
تفسیر آن نیز با اجتماع است و دین از 
راه فهم و تفسیر اجتماع بر دولت حاکم 
می شود، نه از راه تشخیص شخصی 
حاکم. )یزدانی مقدم، 1391، ص. 

)192-190

نظریه والیت فقیه به روایت 
آیت الله مؤمن 

ـت در فقه  از میان نظریه های دوـل
شیعه، نظریه والیــت مطلقه فقیه که 
به عنوان نظریه فقهی امــام خمینی 
شناخته می شود، مشهورترین نظریه 
دولت در روزگار معاصر است که یکی از 
روایت های اصلی آن را آیت الله محمد 
مؤمن، از فقهای پیشین شورای نگهبان 
ــه کــرده اســت. با توجه به آنچه به  ارائ
طور خالصه درباره ویژگی های فلسفه 
سیاسی هابز و طباطبایی ذکــر شد، 
می توان با نگاهی به رویکردهای مؤمن 
در فقه سیاسی، درباره دوری و نزدیکی 
فقه سیاسی وی از فلسفه سیاسی هابز یا 

طباطبایی داوری کرد.
اندیشه های فقهی سیاسی مؤمن،  به 
باور داود فیرحی، استاد علوم سیاسی 
دانشگاه تهران، اقتدارگراترین تبیین 
را از اختیارات فقیه حاکم در نظام 
ــه داده  ــران ارائ جمهوری اسالمی ای
)فیرحی، 1393، ص. 445-444( 
و حضور طوالنی مدت وی در جایگاه 
فقهای شورای نگهبان، دست کم در 
برخی مــوارد باعث تزریق عملی این 
نظریه در تصمیم سازی ها، قوانین و 
برخی جهتگیری های راهبردی مرتبط 

با شورای نگهبان بوده است.

بیعت شرط والیت نیست
بر اساس آنچه مؤمن در شورای بازنگری 
قانون اساسی در سال 1368، به عنوان 
مخبر کمیسیون مربوط به رهبری گفته 
است، وی مسئله بیعت را شرط والیت 
نمی داند. نظری که البته با مخالفت 
برخی دیگر از اعضای کمیسیون مذکور 
مواجه شده است. وی همچنین درباره 
والیــت معصوم تصریح کــرده است که 
مقتضای اطالق ادله والیت، حاکی از 
آن است که بیعت نه در اصل والیت و 
نه در وجوب اطاعت مردم از آنان شرط 

نیست. )فیرحی، 1393، ص. 450(
این رویکرد آیت الله مؤمن را می توان 
در راستای نظریات توماس هابز بهتر 
معنا و فهم کــرد؛ چرا که هابز معتقد 
است لویاتان، یا به عبارت مسامحه آمیز، 
دولت و حاکمیت، تنها در نقطه صفر 
تشکیل، وابسته به خواست و اراده مردم 
است و پس از آن، هیچ تعهد و قراردادی 
با آنها نــدارد. اما فقه سیاسی آیت الله 
مومن، بیعت و حضور مــردم حتی در 
نقطه صفر هم ارزش و اعتباری ندارد؛ 
چرا که حاکمیت و حکومت، الهی است 

و هیچ وجه زمینی و انسانی ندارد.

مجلس شورا: بازوی تقنینی
ــورا صرفا  ــاور مــؤمــن، مجلس ش بــه ب
بازوی تقنینی فقیه حاکم است و بیش 
از آن اعتبار و فلسفه وجودی دیگری 
ندارد. نه تنها مجلس قانونگذاری، بلکه 
همه نهادها چنین وضعیتی دارنــد. بر 
این اساس، مشروعیت، دوام یا زوال 
آنها وابسته به تصمیم رهبری است و 
رهبری اصل است. )فیرحی، 1393، 
ص. 450( وی همچنین معتقد است 
راه بهتر و موافق تر با اصول شرعی آن 
است که گروهی اسالم شناس زبردست 
و فقیه عالی مقام، مسئول تدوین ... 
احکام فراگیر اسالم باشند و از طرح و 
تصویب این احکام در مجلس شورای 

اسالمی که اکثر نمایندگانش در این 
مرتبه از شناخت احکام اسالم نیستند، 
خودداری شود. مؤمن درباره وضعیتی 
که این فقیهان قانون گذار دچار اختالف 
شوند، معتقد است که اینان تحت والیت 
فقیهی که رهبر حکومت است انجام 
وظیفه می کنند و قهرا فتوای ولی امر، 
ــالک عمل آنــان اســت. )فیرحی،  م

1393، ص. 452(

مالکیت ولی فقیه بر اموال 
خود و »رعیت«

به باور امام خمینی، اموالی مانند انفال، از 
آنجا که قابل انتقال به ورثه نبوده و به رهبر 
بعدی منتقل می شود، پس نمی توان آن 
را جزو اموال شخصی ولی فقیه دانست، 
بلکه ولی فقیه تنها والیت و اولویت صرف 
اموال مذکور در راستای احتیاجات جامعه 
را دارد. آیت الله منتظری نیز معتقد است 
حتی پیامبر اکرم و امام هم مالک اموالی 
مثل انفال و خمس نیستند، بلکه اموال 
مذکور، امــوال عمومی و ملک دولت و 
حکومت است. مؤمن پس از نقد نظرات 
امــام خمینی و منتظری،  نظر خــود را 
مطرح می کند که بر اساس آن، انفال و 
خمس و نظایر آن را ملک شخصی ولی 
امــر مــی دانــد، با ایــن استثنای کوچک 
که ایــن نــوع از امــوال بر خــالف دیگر 
دارایــی هــای شخصی ولی امر قابلیت 

وراثت و انتقال به ورثه را ندارند.
فراتر از آنچه گفته شد، در فقه سیاسی 
محمد مؤمن، ولی فقیه عالوه بر مالکیت 
اموال مستقیم خود، حتی بر اموال »امت و 
رعیت« هم مالکیت دارد و از جانب خداوند 
امین بر آن اموال است و بر این اساس، 
والیت و تصرف ولی امر در مال مردم، 
مشروط به رأی و بیعت آنان نیست و حتی 

منوط به رضایت آنان نیز نخواهد بود.
چنانکه در تبیین ویژگی های فلسفه 
سیاسی توماس هابز گفته شد، حاکم 
لویاتان در نظرگاه هابز، پس از به دست 



151 نسخه مکتوب / شماره 21 / رمستان 1397

گرفتن قــدرت، مبنای عدالت خواهد 
بود. بدین سان همه احکام او عادالنه 
و غیرقابل اعتراض است. با این نگاه، 
همه آنچه هابز گفته را می توان در 
رویکرد آیت الله مؤمن درباره مالکیت 
در نظریه والیت فقیه، دنبال کرد؛ چرا 
که در هر دو نظرگاه، حاکم، مالک همه 
چیز است و حق تصرف در همه چیز دارد 
و کسی را چنان حقی نیست که بتواند در 

حوزه حق حاکم وارد شود.

مالکیت ولی فقیه بر حقوق
مؤمن در نوشته ای با عنوان »سخنی 
ــدام حکومت اسالمی  در مزاحمت اق
با حق اشخاص«، تصریح کرده است 
ــاب حــقــوق اشخاص  کــه سخن در ب
حقیقی یا حقوقی، همانند سخن در 
باب اموال است و بر این اساس، مؤمن 
تمام اختیارات ولی امر در تصرف اموال 
شهروندان را به تمام حقوق غیرمالی 
آنان نیز تسری و تعمیم می دهد و حوزه 
عمومی را حق اختصاصی و بالمعارض 
ولی امر معرفی می کند که شهروندان 
اساسا در این حوزه حقی ندارند تا بتوان 
از تزاحم حق الناس با حق حکومت 
سخن گفت. )فیرحی، 1393، ص. 
470-472( بنابر آنچه گفته شد، در 
اندیشه آیــت الله مؤمن، حتی به قدر 
ضرورت و اضطرار نیز اکتفا نمی شود؛ 
چنانکه در فقه شیعه مرسوم است؛ 
بلکه برای تصرفات والیی از نظر وی، 
نیازی به وجود رضایت مردم نیست و 
شهروندان در این باره از ابتدا اختیاری 
ندارند. به باور مؤمن، دامنه اختیارات 
ولی امر بسیار فراتر از نمونه های ذکر 
شده است و هر چیزی را شامل می شود 
که نقش هدایتی ولی فقیه، موقوف به 
آن است. به باور فیرحی، نظریه آیت الله 
مؤمن، منسجم ترین بیان اقتدارگرایانه از 
اندیشه والیت فقیه بر مبنای نصب است. 

)فیرحی، 1393، ص. 477-476(

عالمه طباطبایی، معتقد به برابری 
حقوقی و سیاسی اســت، اما آیت الله 
مــؤمــن، هیچ کسی را دارای چنان 
اجــازه ای نمی داند که در حوزه تصرف 
ولی فقیه وارد شود؛ چه حوزه تصرف 
ملکیت اموال و چه در حوزه تصرف در 
ملکیت حقوق. بر این اســاس، عالمه 
طباطبایی معتقد است ولی فقیه هم 
یکی از آحــاد جامعه اســت و از منظر 
حقوقی و سیاسی با آنها برابر است، اما 
آیت الله مؤمن، ولی فقیه را از حکم 
بــرابــری حقوقی و سیاسی مستثنی 
می کند؛ چنانکه هابز، حاکم را فراتر و 
بلکه مبنای عدالت تلقی می کند و بر این 
اساس، حاکم یکی از مصادیق برابری 
حقوقی و سیاسی تلقی نمی شود، بلکه به 
بیانی روشن، حاکم است که مالک همه 
چیز است؛ مالک مطلق اموال و حقوق. 
هابز و مؤمن در این نقطه رویکردی به 

غایت نزدیک به هم دارند.

نتیجه گیری
ــروری بر آنچه دربـــاره ویژگی های  م
فلسفه سیاسی توماس هابز و سید 
محمدحسین طــبــاطــبــایــی و نیز 
ویژگی های فقه سیاسی محمد مؤمن 
گفته شــد، به روشنی نشان می دهد 
که نظرات مؤمن در تضاد کامل با آراء 
طباطبایی و نزدیک به دیدگاه های 
هابز است. این تضاد و همبستگی، به 
ــاره نقش مردم و جامعه  طور ویژه درب
در حکومت روشــن می شود که گرچه 
طباطبایی همچنان »اجتماع دینی« 
را محور حکمرانی می داند، اما در هر 
صــورت بــرای مــردم نقشی برجسته و 
ارزنده قائل است، اما در رویکرد مؤمن،  
مردم و بنابر ادبیات خود وی »امت و 
رعیت« هیچ نقشی جز اطاعت و پیروی 
ندارند. شاید از همین روست که مؤمن 
حتی آیات مشهور به شوری در قرآن 
کریم، یعنی آیه 38 سوره شوری و آیه 

159 سوره آل عمران را نیز به گونه ای 
تفسیر می کند کــه حتی اگــر وجــوب 
مشورت با مــردم بر عهده ولــی فقیه 
قــرار گیرد، ولــی فقیه همچنان حق 
تصمیم گیری بر خالف مشورت ها را 
دارد؛ چرا که به باور او، تصمیم گیری از 

لوازم ِاعمال والیت است.
اگر با تکیه بر آراء هابز، دست به تبیین 
نظرات مؤمن بزنیم، باید بگوییم رعیت 
از نظر مؤمن، حتی به انــدازه آنچه هابز 
معتقد بود، یعنی مشارکت در نقطه صفر 
قــرارداد برای تشکیل دولت یا آفرینش 
لویاتان هم نقشی ندارند؛ چرا که ولی فقیه 
به هیچ وجه نیازمند بیعت مردم نیست. 
از این نکته که بگذریم، موارد مشابهت 
و همسانی میان فلسفه سیاسی هابز 
ــدازه ای است  و فقه سیاسی مؤمن به ان
که می توان آن دو را متکی به یک منشأ 
دانست. منشأی که اگر بخواهیم با ادبیات 
کــارل اشمیت به توضیح آن بپردازیم،  
همان االهیات سیاسی مبتنی بر خدایِی 
دولت یا استعاره بندگی در فقه سیاسی 
مؤمن است که بر اساس آن، مردم در برابر 
حاکم، همانند بندگان و بردگان در برابر 
خدا هستند. با همین نگاه می توان گفت 
بر خالف رویکرد عالمه طباطبایی که 
رویکردی معتزلی است، نظریات مؤمن بر 

بنیادی اشعری جان گرفته است.
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