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مروری بر روابط روحانیت-حݡکومت
محمد وکیلی

هنگامی که مرحوم شیخ انصاری(ره)
فتاوایش پیرامون دایره اختیارات ولی
فقیه را ،تنها به گستره چند صفحه از
کتاب مکاسب ،طرح و بسط مینمود،
شاید کمتر کسی گمان میکرد که
یک صده بعد ،این موضوع به یکی از
چالشانگیزترین سوژهها در حلقات
بحثی فقها تبدیل شــود .چالشی که
دهههای پیاپی بهطول انجامید ،و در
پی آن انشعابی دنبالهدار میان ارباب
افتاء پدیدار گشت که در یک دوشقی
نـهچــنــدان ّ
محصل ،عـــدهای 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 جامعالشرایط نه
تنها مجاز به برپایی حکومت میباشد،

بلکه بر وی واجب است برعلیه حاکم
جور دست به قیام بزند و در واقع چارهای
جز اینکار ،پیشرو نــدارد .این نظریه
گرچه همواره مخالفین تمامقدی را
در مقابل خویش دیده و میبیند ،اما
دامنه مخالفتها هیچگاه تا بدینجا
کــشــانــده نــشــده کــه حجیت شرعی
عمل به نظریه مزبور ،قائلینش را زیر
سؤال برود .مخالفتهای نخبگانی و
درونگفتمانی علما ،به نوعی مباحثه
علمی به جهت تأثیر در رأی و نظر
مجتهد دیگر تلقی میشده ،نه تقابلی
سخت و تکفیرگونه.
شاهد ایــن مدعا ،برگبرگ از کتاب
قطور تاریخ روحانیت است که به استناد
آن میتوان مدعی شد با شروع نهضت
و سپس پیروزی انقالب اسالمی به
رهبری امام خمینی(ره) ،نه تنها مخالفت
عملی از جانب سایر مجتهدین همطراز

صورت نگرفت ،بلکه در موارد بسیاری،
سکوت علمای مخالف شکسته شد و
توصیههایی از زبان ایشان ،به نفع قیام
امام خمینی به گوشها رسید که همگان
را به نصرت نهضت و تشکیل حکومت
اسالمی فرا میخواندند.
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 دلنگرانیهایی نیز
شده اســت .نگرانیهایی که معطوف
به عملکرد حــوزه و روحانیت در فضا
و مناسبات جدید و عصر حاکمیت
اسالم به محوریت فقیه جامعالشرایط
میباشد .از این حیث دلمشغولی و
نگرانی اساسی حوزویان که میتواند
سنگ محکی بــر ارزیــابــی عملکرد
روحانیت در بعد نسبت روحانیت-
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5

حضور
روحانیون در
عرصههای سیاسی
و حاکمیت آن
زمانی مشکلزا
خواهد شد که میان
روحانیت و رسالت
اجتماعیاش
شکاف اندازد.
همچنان
که دریافت
بودجههای
دولتی ،اگر منجر
به چشمپوشی از
ایرادات موجود
و لب بستن از
انتقادات سازنده
گردد ،مخرب و
آسیبزا خواهد
بود.

6

حکومت باشد را میتوان در سه دسته
برشمرد:
اول :روحانیت محبوب شیعی که قرنها
مأمن و پناه مستضعفین بوده و ندای
اعتراض و حقخواهیاش از جوار امت
ّ
مسلمان ،همواره بر سر حکام جور بلند
بــوده اســت ،در عصر انقالب به بدنه
قدرت متصل گشته و از ابتدای انقالب
تاکنون نیز روزب ـهروز بر شمار طالب و
روحانیون شاغل در ارگانهای حکومتی
ّ
افزوده میشود و این روند مستمرا رو به
افزایش است .در ارزیابی روحانیت از این
منظر میتوان شاخصههایی همچون
کشورداری ،مردمداری ،رسانهداری،
سبک زندگی روحانیت قبل و بعد از
انقالب و نیز ارتباطات و تعامالت
بینالمللی 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 ّمنت ،او را
مشمول کمکهای قابل توجه خود
مینماید و برای بخشهای مختلف
مادر تئوریک خود یعنی حوزه علمیه،
ردیــف بودجه اختصاص میدهد .در
این عرصه میتوان تغییر و تحوالت
نظام اقتصادی حوزههای 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
دســتــورات شریعت مقدس اســام و
متناسب با نیازهای نوبهنو شونده و
به نسبت گستردهی جامعه ایــران،
آنهم در عصر فراگیری انبوه دانش و
فناوریهای وارداتی رقیب ،که در ذات
خود تعهدی به موازین دینی ما ندارد و
در سادهترین حالت ،محتاج پاالیشهای
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علمی و اساسی میباشند 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
با سایر ادیــان و مذاهب و همزمانی
انقالب و تحوالت تکنولوژیک غرب و
نحوه مواجه روحانیت با این تحوالت
به ویژه در زمینه رسانه ،فضای مجازی
و پیداش شبکههای اجتماعی بدون
مرز در این بخش قابلت بحث ،تحلیل و
ارزیابی دارد.
برکسی پوشیده نیست که حضور فعال
روحانیت در عرصه قدرت و سیاست،
فینفسه خالی از ایراد است .اما کیست
کــه نــدانــد زمین سنگالخ سیاست،
آوردگاه پیلافکنی 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 میزند ،در سالهای پیش و
نخستین انقالب ،از مخالفین حضور
طالب در عرصه سیاست بودند .استاد
شهید مطهری نیز در سخنرانیهایشان
پیرامون انقالب اسالمی ،به تصریح
متذکر ایــن نکته شــدهانــد کــه آحــاد
روحانیت میبایست از پستهای دولتی
ّ
حذر کــرده و صرفا در جایگاه ارشاد
دولتها ایفای نقش کنند(پیرامون
انقالب اسالمی؛ ص.)۱۸۶
لکن اکنون که بناب ه دالیــل متعدد،
حضور طالب و روحانیت در عرصههای
سیاسی و حاکمیتی گریزناپذیر گشته،
بهتر آنست که با طرحریزیهای دقیق،
بر سطح کیفی این حضور افزوده شود
و از آسیبهای احتمالی پیشگیری
بهعمل آید .حضور طالب و روحانیون
در عرصههای سیاسی و حاکمیت آن
زمانی مشکلزا خواهد شد که میان
روحانیت و رسالت اجتماعیاش شکاف

اندازد .همچنان که دریافت بودجههای
دولــتــی ،اگــر منجر به چشمپوشی از
ایرادات موجود و لب بستن از انتقادات
سازنده گردد ،مخرب و آسیبزا خواهد
بود.
اما دغدغه سوم یعنی فقدان نقشه راه
مدیریتی که بخش مهمی از آن را بایستی
حــوزه علمیه متکفل شــود ،موجهای
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 برمیخیزد ،در عین
آنکه بالضروره بایست پروسه خود را طی
کند ،نباید به ساحل امن انتزاع و إنقلت
قلتهای صرف محدود شــود .البته
نباید پیش از پختگی الزم نیز ،به عرصه
عمومی کشانده شــود؛ بلکه میطلبد
تا تدابیری اندیشیده شود و در فضایی
نخبگانی و آزاد ،کرسیهای نقادی،
جدیتر از قبل پا بگیرد و طی فرایندی
پژوهشی_عملیاتی ،تولیدات علمی
فضالی حوزه بازآفرینی شده و به زبانی
قابل فهمتر 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 حوزههای علمیه ،میتوان گفت
که وجود چهار دههای حکومت و قدرت
سیاسی در دست روحانیون ،منافع و
ّ
مضاری را بــرای نهاد حــوزه و طالب
دینی به ارمغان آورده که ضروری است
آثار و تبعات این همنشینی روحانیت
و حکومت ،توسط صاحبنظران و
متخصصان آشنا به این عرصهها ،مورد
کنکاش قرار گیرد تا در کنار شناسایی و
تبیین محاسن پرشمار ،زمینه و فرصتی
برای رفع کاستیها و اصالح فراهم
گردد.

حامی جدی استقالل مالی حوزه هستم/
معاونت تبلیغ علیرغم پارازیتهای مزاحم
موفق بودهاست
حجت االسالم والمسلمین محمدحسن نبوی
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،مباحثات برای انعکاس گزارش عملکرد و فعالیتهای 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 میخوانید.

در آســتــانــهی چهمین
سالگرد پیروزی انقالب قرار
گرفتهایم و به همین مناسبت
معموال نهادها و مراکز مختلف
گــزارشهــای گــســتــردهای از
عملکرد خود ارائه میدهند ،اما
سوال اصلی این است که معیار
سنجش موفقیت در هر نهادی

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

روحــانــیــت میبینیم .چطور
میشود با کارهای تبلیغیای
که روحانیت داشته ،اتفاقاتی
این چنینی پیش بیاید؟ در این
راستا ،عملکرد معاونت تبلیغ
حوزه چگونه ارزیابی و سنجش
میشود.
اواســط دهه هفتاد بود که مقام
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رویهای را
که رفتهایم،
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 پولهای
کالن به برخی
اساتید شد ،و این
ایجاد تضاد کرد.

معظم رهبری در سفری که به اردبیل
داشتند ،فرموده بودند که صد نفر
مبلغ به مناطقی که نیاز دارنــد اعزام
کنید .بسیاری از سازمانها اظهار
میکردند که طلبهها مایل نیستند
و استقبال نمیکنند .در جلسه دفتر
مقام معظم رهبری تصمیم بر این
شده بود که این مسئولیت را به شخص
بنده واگذار کنند .همان زمان بنده به
آیتالله بوشهری عرض کردم که من
موافق تکهتکه 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
تاکنون ۱۰۴۰۰نفر مبلغ از قم به سایر
استانها اعزام شده و هم اکنون بیش از
سه هزار مبلغ به همراه خانوادههایشان
به مناطقی که حدود هزار نفر جمعیت
داشــتــه و هیچ روحــانــیای در آنجا
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 دورهای حضور در
دانشگاه برای بسیاری از روحانیان با
اهمیت بود و آن را امتیازی برای خود
میدانستند .در این دوره ما به سمت
آموزش و پرورش رفتیم ،چرا که معتقد
بودیم آموزش و پرورش مهمتر است.
اکنون بیش از  ۲۵۶۰مدرسه تحت
پوشش این اقدامات میباشد که در نوع
خود بسیار کار مهمی بود.
مــنــظــور هـــمـــان بحث
تفاهمنامه حــوزه و آمـــوزش و
پروش است؟

8
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خیر .ایــن موضوع قبل از این
تفاهمنامهها شروع شد ،هر وزیری
آمد تفاهمنامهای 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
«مــدارس امین» فعالیت میکنند،
بیست برابر مدارس عادی افرادی از
این مدارس آمدهاند و در حوزه طلبه
شدهاند؛ اما در حالت عادی به طور
متوسط از هر مدرسه در ایران یک نفر
هم طلبه نمیشود .این امر نشانگر
چند موضوع است ،یکی عالقهمند
شدن به روحانیت و دیگری عالقهمند
شدن به دین.
ارزیابی موفقیت کار فرهنگی بسیار
پیچیده اســت .مــا در همکاری با
آمـــوزش و پـــرورش ،طــرح تربیتی
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
میروند با طرح میروند .کما اینکه ما
از استانها افــرادی را برای آموزش
طرح به آنها دعوت میکنیم .روش
ارزیابی و سنجش میزان موفقیت آنها
هم به این صــورت است که بررسی
میکنیم از زمان حضور روحانی در
مدرسه میزان استقبال دانشآموزان
از نماز چــه قــدر بــوده اســت ،البته
مــا اصــا نماز اجــبــاری نــداریــم؛ یا
در مــدارس دخترانه بعد از حضور
روحانی چه تعداد از دانـشآمــوزان
حجابشان کامل شده است .بسیاری
نتایج شاید قابل سنجش نباشد ،اما
بروندادهای ظاهری قابل مشاهده
و سنجش هستند .اخیرا هم به این
نتیجه رسیدهایم که «مهد امین»

راهانــدازی کنیم .چون متوجه شدیم
مهدهایی در حال راهانـــدازی است
که در آنها موسیقی ،رقص و غیره
به کودک آمــوزش میدهند .در این
راستا ،با گذشت بیش از یک سال از
طرح حاضر ،بیش از  ۱۲۰مهد امین
راهاندازی کردهایم.
در بحث فضای مجازی هم اقداماتی
انــجــام شـــده ،امــا نکته ایــن است
که سایتهای ما اغلب حداقل به
لحاظ ظاهری به گونهای نیستند
که مخاطبانی که ما به دنبال آنها
هستیم را جــذب کنند .زمانی یک
طرح گسترده وبگردی راه انداختیم
مبنی براینکه مشخص کنیم در کدام
بخشهای وب برعلیه دین تجمع
کرده و فعالیت میکنند .موضوعات
و بخشهایی را که بیشترین تجمع
را داشــتــنــد شــنــاســایــی ،و در آنها
وارد میشدیم .استراتژی ما طرح
ســؤال اســت ،به طــور مثال یکی از
کارشناسان ما به صورت ناشناس به
یکی از سایتهای تبلیغ مسیحیت
ورود پیدا کرده و از کشیشی که آن
سایت را اداره مـیکــرد ،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 ،بگونهای 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 کمکم
به مسیحیت بیاعتقاد میشوم.
یــا مــورد دیــگــر ،مــربــوط بــه دورهای
است که بحث «من مسلمان بودم و
مسیحی شــدم» در فضای مجازی
بسیار مطرح و داغ بود .در این مورد نیز

کارشناسان ما وارد شدند و تصمیم بر
این شد که از این افراد سؤال کنیم که
چه شد مسیحی شدند؟ در این سؤال و
جوابها یک سری مسلمان میشدند
و دیگر اعالن اینکه ما مسیحی شدیم
تقریبا برداشته شد.
ما در حال حاضر در فضای مجازی
رویکردمان را تغییر دادهایــم .زمانی
 ۱۲۰مبلغ داشتیم که به یــازده زبان
فعالیت داشتند ،امــا االن رویکرد
خود را محصول-محور کردهایم .هر
مبلغی هر آنچه را که تولید میکند
یعنی مقالهای که مینویسد ،کلیپی
که میسازد و غیره را از او دریافت
میکنیم و حمایت مختصری از
فعالیت او انجام میدهیم.
بحث دیگر مربوط به فرقهها و ادیان
است که قبال بخش خاصی برای آنها
در حوزه وجود نداشت ،صرفا پیرامون
اهلسنت اقداماتی انجام میشد آن
هم در حد محدود .اما با راهانــدازی

بخش فرقهها و ادیــان ،بخشهای
تخصصی مرتبط با حــوزه بهائیت،
زرتشتیگری ،یهودیت ،وهابیت،
صــوفــیــه ،اه ـلحــق و عــرفــانهــای
نوظهور فعال گردید .هزاران طلبه را
در قم و شهرستانها آموزش دادهایم،
از میان این افــراد هم تعدادی افراد
شــاخــص هستند کــه فعالیتهای
پژوهشی خوبی داشته و تدریس نیز
میکنند .در فرقهها و ادیــان ،معیار
سنجش ما مستبصر شدن است ،البته
آن را اعالم نمیکنیم.
در طرح هجرت فعالیتهای متنوعی
انجام میشود ،مثال مجله «مبلغان»
که ما ویژه مبلغین منتشر میکنیم،
هرچه بیشتر خریدار داشته باشد -و
نه اینکه رایگان دهیم ،-این را یک
موفقیت میدانیم .هزینه خرید این
نشریه برای مبلغان را مرکز مدیریت
تأمین میکند ،اما برای سایر افراد و
سازمانها خودشان باید هزینه آن را

بپردازند.
انتشارات ما کامال خودکفا هستند.
مــا بــرای بحث انــتــشــارات شورایی
داریــم مبنی بر اینکه کتابهایی که
خریدار نــدارد ،منتشر نمیکنیم .در
حال حاضر بخشی از کتابهای ما
کتابهای درسی است و تعداد قابل
توجهی از کتابهایمان به چاپ دوم
یا بیشتر رسیده که همین امر یکی از
مولفههای موفقیت است.
در مورد معیارهای سنجش
موفقیت طرح هجرت بفرمایید.
نــگــاهمــان در بحث تبلیغ این
است که ما متکفل هدایت نیستیم،
مــا متکفل بــاغ هستیم .مطالعه
بسترهای فعالیت و رســانــدن پیام
خیلی مهم اســـت .زمــانــی مــا پیام
میدهیم و هیچ پــارازیــتــی ایجاد
نمیشود ،در این صورت پیام منتقل
مــیگــردد .امــا مـــواردی هست که
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وقتی میخواهیم پیام ارسال کنیم ،با
پارازیتهای بسیاری روبهرو هستیم.
به طور مثال ،وقتی که یک روحانی به
منبر میرود ،مخاطبان او ایشان را به
عنوان یک قدیس و روحانی میدانند؛
اما زمانی آنقدر برعلیه ما هجمه وجود
دارد که وقتی مخاطب به روحانی
روی منبر مینگرد او را به عنوان یک
آدم منحرف میبیند.

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.

10

دقیقا نکته همین است
اگر گفته میشود فعالیتهای
تبلیغیمان موفقیتآمیز بوده،
پس چرا االن نگاه به روحانیت
بالعکس شده است؟
دورهای معاندین و مخالفین
روحانیت نمیتوانستند به راحتی به
هم پیام دهند و خبری از این ابزارهای
ارتباطی نبود ،اما االن پارازیتهای
پیامی کــه انتقال پیام روحــانــی به
مخاطبانش را دچار اختالل میکند
بسیار گسترش یافته و به شدت فعالیت
میکنند ،و در این میان فضای مجازی
و شبکههای اجتماعی بیشترین تأثیر
را دارند.
نکته اینجاست که همه گروههای
مــخــالــف ،بــه ایــن نکته رســیــدهانــد
که روحانیت ،قویترین مجموعه
مدافع نظام جمهوری اسامی ایران
است -اینها کاری به دین ندارند و با
شیعه هم مخالف نیستند -با نظام
مخالفاند ،چــون نظام جمهوری
اسالمی ایران منافع آنها را از بین برده
و یک قدرت منطقهای شده است.
یکی از روشهـــای کــار آنها به این
صورت است که مثال بررسی میکنند
کــه کــدام گــروههــا مدافعان اصلی
نظاماند مانند ائمه جمعه ،حوزه ،سپاه،
مجلس خبرگان و غیره .بنابراین،
روی این بخشها آنقدر سرمایهگذاری
میکنند که دیگر پیام آنها به مخاطب
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نمیرسد .البته این مشکالت در زمان
پیغمبر(ص) هم بوده و در آن زمان هم
که خبری از این امکانات نبود ،قرآن به
ایشان دلداری میدهد.
دوره کنونی قابل قیاس با ده سال قبل
نیست .به نظر بنده در این شرایط و
بستر موجود همینقدر که مردم کمی
دیندار ماندهاند ،خود موفقیت بزرگی
است .اگر همین اقدامات نیز توسط
روحانیون و طلبهها انجام نمیشد،
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 نمیماند ،مگر اینکه
مرتد شده بودند.
اکنون طالب با امکانات و بضاعتی
محدود و با کمترین هزینه بیشترین
ّ
بهرهوری را دارند .اگر مبلغین ما موفق
نبودند و نتوانسته بودند اعتماد مردم
را جلب کنند ،امکان تأسیس بیش از
ً
 ۲۳۰۰مسجد در نقاط مختلف و صرفا
با کمکهای مردمی امکانپذیر نبود.
این را هم باید اشاره کرد که در همین
زمینه هــم مــا ارزیــاب ـیهــای مفصل
داریم .اگر مبلغی راکد بوده و مخاطبان
مسجد افزایش پیدا نکند ،او را حذف
یا جابجا میکنیم ،تذکر و آمــوزش
میدهیم .ما دورههای آموزشی بسیار
ّ
زیاد و متنوعی را برای مبلغان داریم،
از روش سخنرانی گرفته تا جذب
مخاطب و غیره؛ به گونهای که مسجد
برخی از اینها شلوغتر از نماز جمعه
آنها است.
در بحث فتنه ســال ۸۸جلسهای 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  ۹دی را ایجاد کردند .اما آیا صدا
و سیما این کار را در فرانسه میکرد،
جواب میداد؟ زیرساختهای فکری
و اعتقادی ایجاد شــده و اعتقاد به
امــام حسین(ع) را چه کسی ایجاد
کرده است؟ سوال این است که این
زیرساختها 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 میآید و گل آن را میچیند .این
در حالی است که سالیان دراز آخوندها
و مبلغان دینی تالش کردهاند 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
نمیخواهیم سنجش ریز اعتقادی و
اخالقی و عبادی داشته باشیم ،چون
به ریاکاری میرسیم ،مثال در مورد
نماز شب خواندن طلبهها بنده هم
خواستهام به این سمت و سو نرویم که
طلبه نماز شب میخواند یا خیر!...
ما برخی حوزهها را میگوییم اصال
ّ
دخالت نکنید .مثال اینکه این مبلغ
چقدر ایمان مخاطبان را تقویت کرده را
ما نمیتوانیم اندازهگیری 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
فعالیتهای عمرانی دینی مانند
مسجد ،کتابخانه و دارالقرآن و غیره.
ما مبلغی داریم که بیش از  ۵۰مؤسسه
دارالــقــرآن راهانـــدازی کــرده و همه
هزینههای آن هــم از طــرف مــردم
تأمین شــده اســت .اینگونه مــوارد را

میتوانیم ارزیــابــی کنیم و برمبنای
همین مــوارد هم سنجش میکنیم.
وقتی وارد روستایی میشویم و از
مــردم ســراغ روحــانــی را میگیریم،
در پاسخ میگویند ،کــدام روحانی؟
ّ
این نشان دهنده عدم موفقیت مبلغ
است که مــردم اصال از وجــود چنین
فــردی در روستا اطــاع نــدارنــد .اما
وقتی که در پاسخ میشنوید که حاج
آقا را میگویید؟ ،خدا خیرش دهد و
 ،...اینطور متوجه میشویم که مردم
از روحــانــی راضــی هستند .مبلغین
مــا حــداقــل ســه مــاه یکبار از طرف
شهرستان ،شش ماه یکبار از طرف
استان و به صــورت تصادفی هم از
طرف مرکز ،ارزیابی میشوند .مجموع
ایــن ارزیابیها را نیز مجدد بررسی
میکنیم ،اگر تفاوت چندانی میان
آنها نبود که از آن میگذریم ،اما اگر
متوجه شویم برخی ارزیابیها نسبت
به سایر ارزیابیها بسیار متفاوتتر و
ضعیفتر است ،کل استان را ارزیابی
میکنیم ،این مدل طراحی بازرسی
ما است .در مدارس آموزش و پرورش
هم همینطور ،وقتی وارد مدرسهای
میشوید و میبینید بچهها اطراف مبلغ
ما را گرفتهاند و شور و شوقی دارند ،این
نشان دهنده موفقیت مبلغ ما است.
یکی از ســؤاالتــی کــه هر
ساله در ایام تخصیص بودجهها
مورد توجه قرار میگیرد ،مسئله
بودجههای دولتی حوزه است و
ً
واقعا برای ما آزاردهنده میباشد
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 رویـهای را که رفتهایم ،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 ۷۰
مدرسه سفیران در کل کشور داشتم
که به صــورت خودکفا توسط مردم
تأمین میشدند .اما اتفاقی که افتاد
این بود که در برخی مدارس اقدام به
پرداخت مثال پولهای کالن به برخی
اساتید شد ،و این ایجاد تضاد کرد.
مدارسی که بنده به آنها مجوز میدادم
از آنها تعهد میگرفتم که هیچ کمکی
به آنها نمیشود و خودشان باید اداره
کنند .به آنها میگفتیم سیستم شما را
تحت نظر گرفته و اعتبار بخشی شما را
به عهده میگیریم ،مدرک هم به شما
میدهیم ،بقیه هزینهها با خودتان
است.
همین بحثها وسیاستها را در بحث
تبلیغ هم داریــم .روش ما این است
جایی را که مردم تأمین میکنند ،ما
وارد نمیشویم .بنده بــرای تحقق
این بحث بسیار مقاومت کردهام .اما
مناطقی داریم که مردم میگویند ما
اصال آخوند نمیخواهیم ،یا مناطق
فقیر که توان مالی زیادی ندارند را ما
حمایت میکنیم و با هزینه خودمان به
ّ
این مناطق مبلغ اعزام میکنیم .معدل
ّ
پرداخت ما به این گروه از مبلغان یک
میلیون و پنجاه هزار تومان است ،به
عبارت دیگر ،در مناطقی خودمان
هزینه میکنیم که اگر پرداخت نکنیم،
دیــن تبلیغ نمیشود .بــراســاس این
مــدل ،اگــر کمکم در همان مناطق
کمکهای مردمی به سطح مشخصی
ّ
برسد ،دریافتی مبلغ از طرف ما صفر
خواهد شد.
به معاونت تبلیغ شهرها و استانها
گفتهایم که حوزه باید مستقل باشد

و راه استقالل آن است که روحانی
خــودتــان را خــودتــان تأمین کنید.
ّ
نمیگوییم مبلغ مستقیم به مردم
ّ
بگوید پول بدهید ،بلکه عملکرد مبلغ
و تعامل معاونت و مدیران با مردم باید
زمینهساز این امر گردد .در حال حاضر
به نظر بنده به جز پنج درصد مدارس
علمیه ،بقیه میتوانند کامال مستقل
اداره شوند ،چرا که همین حاال در
ّ
تبلیغ بیش از  ۸۰درصد مبلغان ما به
لحاظ مالی تحت پوشش ما نیستند.
این مشکل چگونه باید حل

شود؟
ایـــن مــســألــه یــک فـــرد مقتدر
میخواهد .ما در مــدارس سفیران
هدایت تعهد میگیریم که طالب بعد
از پنج سال تحصیل ،پنج سال نیز باید
ّ
در مناطقی که نیازمند مبلغ هستند،
خدمت کنند .اجرای این حرف خیلی
سخت اســـت ،چـــرا؟ چــون طالب
ما وقتی فارغالتحصیل میشوند
شروع به نامهنویسی به افراد مختلف
میکنند و دالیلی را مطرح میکنند
که به این مناطق نروند ،اما ما به هیچ
وجه نمیپذیریم و برای هیچ کسی هم
استثنائی وجود ندارد.
ّ
ما االن حدود  ۶۵۰۰مبلغ داریم بدون
اینکه پولی به آنها بدهیم ،چون از طرف
مردم تأمین میشوند .از این میان حدود
 ۳۰۰مبلغ در طرح هجرت هستند.
ّ
طرح هجرت مبلغ را به مناطقی که
ً
کامال مورد نیاز است ،اعزام میکند.
اگر طالب تعهد تبلیغ را عملی نکنند به
آنها مدرک نمیدهیم و شهریه آنها نیز
قطع میشود .بنده معتقدم همین مقدار
بودجهای را که االن هزینه میکنیم
را هم میتوان مردمی کرد .اگر تنها
کمتر از ۱۰درصد موقوفات به این امر
اختصاص پیدا کند ،بنده یک ریال هم
دیگر از دولت دریافت نمیکنم.
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این بحث موقوفات حوزه
چندین ســال اســت کــه مطرح
مـیشــود و همه میگویند اگر
مــوقــوفــات حــوزه احــیــاء شــود،
بسیاری مشکالت حل خواهد
شد .باالخره چه گروه یا افرادی
باید پیشقدم شوند و این مساله
را یکبار برای همیشه حل کنند.

گیر این مشکل در خود ما است.
در زمــان آقــای نــظــامزاده 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 میگویند
ما این کار را نمیکنیم .خود نیروهای
ما در حــوزه میگویند این کار سخت

است ،ما انجام نمیدهیم .این بحث را
مقایسه کنید با بودجههایی که ّ
خیرین
مدرسهساز چند برابر بودجه کل حوزه
در بحث مدرسهسازی هزینه میکنند.
بسیار تشکر از اینکه وقت
خود را در اختیار مباحثات قرار
دادید.

ّ
اعزام مبلغ به
سایر استانها:

بالغ بر ده هزار نفر
سه هزار نفر همراه خانواده
تأسیس سه هزار مسجد

رویکرد
استقالل حوزه

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 محصولمحور
تأسیس بخش
فرقهها و ادیان

12
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معاونت تبلیغ و
آموزش
کاربردی حوزه

تأمین مبلغ توسط مردم
تأمین حوزه در منطقههای خاص:
| ناتوان از تأمین مالی
| عدم استقبال از روحانی
| بازگشت موقوفات به حوزه

طرح هجرت

انتشار مجله مبلغان
انتشار کتابهای درسی
ّ
متکفل بالغ ،نه هدایت

حوزه را دچار فراموشی نسبت به رسالتش
نمیدانم /ماموریت دفتر تبلیغات اسالمی دفاع
از انقالب در کنار فعالیتهای آݡکادمیک است
حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد واعظی
در ادامــه پرونده ویژه مباحثات به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب سالمی ،مباحثات در گفتگویی اختصاصی با
حجتاالسالم والمسلمین دکتر احمد واعظی ،رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم به بررسی فعالیتها و عملکرد این دفتر در
چهار دهه پس از پیروزی انقالب اسالمی پرداخته است.
در ادامه گزارش این گفتگو را میخوانید.

در ابــتــدا تشکر میکنیم
از اینکه وقت خود را در اختیار
مباحثات قرار دادیــد .در آستانه
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب،
همه بــه دنــبــال بــررســی و ارائــه
گـــزارش فعالیتهای صــورت
گــرفــتــه هستند .وقــتــی بحث
گزارش عملکرد به میان میآید،
اغلب فعالیتها در غالب آمار ارائه
میشود .اما فراتر از بحث آمار،

میزان تاثیرگذاری این فعالیتها
است .در بحث پژوهش ،اینکه
میزان تاثیرگذاری فعالیتهای
فرهنگی ،علمی و … چگونه
مــورد ارزیــابــی قــرار میگیرد و
معیار سنجش شما چیست؟
بسیار اهمیت دارد .به طور مثال،
در بحث کتاب ،آمــار کتابهای
منتشر شده باال بوده اما وقتی به
آمار نسخه آنها مراجعه میشود،

تیراژ نسخهها بسیار پایین است.
نکته دیگر اینکه به چه میزان این
کتابها به عنوان منابع درسی و
پژوهشی از سوی محققان مورد
استفاده قرار میگیرد نیز حائز
اهمیت میباشد .ساز و کار دفتر
تبلیغات اسالمی در این ارزیابیها
چگونه است؟
الزم است در ابتدا مقدم ه و یک
موضوع کلی عرض کنم .به طور کلی
نسخه مکتوب  /شماره  / 21رمستان 1397
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حوزه در
حالت عدم توازن
قرار گرفته و
تالشهای 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.

14

وضعیت دین و دینداری را در کالن
جامعه کنونی ایــران و جهان باید مد
نظر قرار داده و آسیبها و چالشهای
موجود در این مسیر را بررسی کرد.
باید جهتگیری ذائقههای علمی و
فرهنگی مردم مورد مطالعه قرار گیرد.
بنابراین ،باید نــهــادهــای دینی در
فعالیتهای خود در چنین فضایی و
با توجه به این چالشها مسیر حرکت
خود را مشخص کنند .یک دیدگاه ،نگاه
جزئینگر است که ما روی فعالیتهای
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
اســامــی ،فرهنگ جــوامــع اسالمی
و سبک زندگی مــدرن و پیامدهای
تکنولوژی در ساحت رفتاری و ساحت
اندیشگی معاصر را باید همه در کنار
یکدیگر در نظر گرفته شوند.
ما در ساحتهای مختلف ،مناسبات
ســنــتـیمــان دچـــار چــالــش و تغییر
شــده اســت ،در دهــه شصت نشریات
میتوانستند بسیار نقشآفرین باشند
از جمله نشریه «حوزه» و «نقد و نظر»
در فضای حـــوزوی ،نشریه «کیهان
فرهنگی» در فضای غیر حــوزوی،
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
نمیخوانند .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
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بسیاری قویای بود ،اما االن که هر
کانال تلویزیونی را بزنید یک روحانی
هست ،و با وجود شبکههای اجتماعی
گسترده ،منبر دیگر نمیتواند مانند
گذشته به عنوان یک رسانه ،تاثیر سنتی
خود را داشته باشد .گرچه همچنان به
عنوان یک عنصر تأثیرگذار فرهنگی و
دینی ایفای نقش میکند ،ولی به لحاظ
میزان تأثیر و نقش مانند گذشته نیست.
تمام دستگاههای فرهنگی ،دینی و
تمام فعاالن عرصه فرهنگ و دین
در یک حالت عــدم تــوازن با اتفاقات
فرهنگی به سر میبرند؛ یعنی تالشها،
فعالیتها 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 غافلگیر کرده است .این
مطلب اختصاص به ایــران نداشته،
بلکه به سبب انقالب تکنولوژیک در
عرصه رسانه و فضای دیجیتال ،حجم
و میزان سرعت تغییرات فرهنگی قابل
پیشبینی نیست.
ما در بخش فرهنگ نقشهای متفاوتی
داریم ،برخی دستگاهها نقش صیانت از
فرهنگ را دارند ،برخی نقش نظارتی و
برخی هم مولد فرهنگی هستند.
سوال این است که آیا میان فعالیتهای
فرهنگی ،تبلیغی ،پژوهشی و وظایف،
انتظارات و نیازهای مخاطب توازن
برقرار میباشد؟ 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 میرسیم 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 ستارههایی مانند
عالمه طباطبایی و شهیدمطهری،
آیتالله مکارم شیرازی و شهید بهشتی
و سایرین که فعالیتهایی را عالوه بر
انتظارات سنتی از حوزه داشتند ،اینها به
عنوان یک فضل شمرده میشد و نه یک
فرض؛ یعنی کنار درس و بحث طلبگی و
انجام رسالت تبلیغی متعارف یکسری
فعالیتهای 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 میگفت من در مقابل دنیای امروز
و مدنیت معاصر حرف دارم .دنیا توقع
داشت در اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و
عرصههای مختلف حوزه حرف داشته
باشد .در سطوح مختلف لبه انتظارات
از حوزه مرتب وسیعتر میشد .اما بحث
این بود آیا سیستم آموزشی حوزه ،و آن
نیروی انسانی مورد نیاز ،آموزش الزم را
دیده بود؟ و مهارتهای الزم را داشت؟
قبل از پیروزی انقالب اسالمی فضای
روشنفکری مــا فضای مارکسیسم
زده و چپگرا 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
فلسفههای متنوع غربی وارد میدان
مقابله فکری با روحانیت و حــوزه و
جریان دینی شدند.

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 میکند .بنده حوزه را دچار یک
فراموشی تاریخی نسبت به رسالتش
نمیدانم .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
میگذرد ،این آگاهی تاریخی در حال
گسترش اســت .در دهــه شصت یک
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 خالقیتهای
جــدیــدی داشــتــه بــاشــد .همین بخش
کوچک در دهه شصت احساس کرد که
باید زبانآموزی 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
آیتالله مصباح که مؤسسه باقرالعلوم
را ابتدا در یک منزل تاسیس و چندین
دانشکده را در یک خانه راهاندازی کرد،
در جامعهشناسی ،روانشناسی ،فلسفه
وغیره آموزشهایی را ایجاد کرد.
آحــادی از طــاب در فلسفه اخــاق،
تحلیلی و مضاف شــروع به فعالیت
کردند .یا برای نمونه عدهای از فضالء
در اواســـط دهــه شصت وارد عرصه
تخصصی کــام جدید شدند .در امر
تبلیغ حوزه ،طالب به این نتیجه رسیدند
که در بحث تبلیغ دیگر تبلیغ سنتی به
تمام نیازها جواب نمیدهد .بنابراین،
گروههای 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 زمینهها را برجسته
میکنید ،این همان روشی است
که ما در پاسخگویی مسئوالن
نظام نیز میبینیم .یعنی نقش
دشمن و کمبود امکانات و غیره را
برجسته میکنند.
خیر ،اصال درســت نیست .بنده
یــک کلمه از دشــمــن نگفتم ،بلکه
وضعیتشناسی کــردم .عرض کردم
این واقعه عظیم به نام انقالب اسالمی
و تشکیل یک نظام جمهوری اسالمی
به شکل طبیعی یک حجم انتظاری
را متوجه حوزههای علمیه کرد .بنده
در مقام داوری و ارزیــابــی ،خودمان
را کامال مثبت ارزیابی نکردم ،بلکه
میگویم ما در حالت عدم تــوازن قرار
داریـــم و تــاشهــای صــورت گرفته
پاسخگوی حجم و عمق نیازها نیست.
از سوی دیگر هم سیاهنمایی نکردم
کــه بگویم حــوزه در ایــن چهل سال
هیچ کاری نکرده است .میزان سطح
انتظار و نیازهای جامعه و حوزههای
چــالــش ،سطح ،عمق و حجمش با
فعالیتهای ما توازن ندارد .سطح نیازها
و چالشهای موجود از حوزه با سطح
فعالیتهای 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 فرایندهای
جهانی و انــتــظــارات را مطرح
میکنید همه تاکید بر زمینهها
است و نقش کارگزار را تضعیف
میکنید ،گویا اینگونه میگویید
که این شرایط اینقدر سخت بود
به گونهای که ما در این فضا خیلی
قدرت تنفس نداشتیم.
بنده این طور عرضی نداشتم .شما

شدیدا دچار فرمالیزم شدهاید .بنده هیچ
صحبتی از بودجه و امکانات نکردم بلکه
بحث توانمندیهای عینی را دارم .بنده
برآیند را میبینم مبنی براینکه نیروی
انسانی ،میزان فعالیتها و تصمیماتی
که گرفتهایم ،با نیازها تناسب ندارد ،ما
عقب هستیم .نمیتوانیم بگوییم جبهه
انقالب و دین در جنبه فرهنگی کامال
اوضاع را مدیریت میکند ،و ما در حال
جریانسازی مطلوب و تاثیرگذاری
مثبت اجتماعی در روند اخالق ،دین در
جامعه هستیم .سخن در میزان تناسب
میان تالشها و نیازها است .سخن در
این است که نباید از روند تالشهای
حــوزوی و دینی خود مبتهج باشیم و
احساس رضایت کنیم ،حالت تعادل
برقرار نیست.
کاری که باید بکنیم ،وضعیتشناسی
اســـت و بــخــشــی از ایـــن گـــام باید
آسیبشناسی باشد .باید ببینیم فضای
عمومی ،جبهه فرهنگی انقالب و
فضای دیــنــداری با چه آسیبهایی
روب ـهرو است؟ دفتر تبلیغات اسالمی
با چه آسیبهایی روبــه رو اســت؟ اگر
بخواهیم یــک وضــع مثبتتری در
فضای فرهنگی عمومی پیدا کنیم
و حــوزه و نهادهای حــوزوی بتوانند
نقش مثبتتری در ایــن جریان ایفا
کنند ،باید گامهایی برداشته شود ،ما
باید از وضعیت دین و دینداری جامعه
عکس ماهوارهای برداریم ،باید یک
وضعیتشناسی 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 توانمندیهای موجود،
نقشهراه برونرفت 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
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در دانشگاه
باقر العلوم برای
آوردن برخی
اساتید تحت
فشار هستیم که
برخی فضاهای
بسته حوزه
باعث ایجاد
این مساله شده
است.

15

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 رضایتبخش 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 فرهنگیشان
تغییر کرده را دارد و آموزشهای 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
موزائیکهای این پازل بسیار متنوع و
عجیب شدهاست .طلبه و مدیر فرهنگی
ما مهارت الزم و علم الزم برای تماس
موثر با همه ایــن تفاوتهای جامعه
مخاطب را باید پیدا کند .بار دیگر تأکید
میکند تالش زیاد شده است و فعاالن
حــوزوی عرصه علم ،تبلیغ و فرهنگ
کار میکنند ،اما باید آهنگ و عمق و
هوشمندی بیشتری پیدا کند.
زمــانــی مــا از نــهــادهــای
فرهنگی که نخبهگرا نیستند
انتظار داریــم ،اما زمانی هم از
دفتر تبلیغات اسالمی انتظار
داریم ،اینها متفاوت هستند .ما
دفتر تبلیغات را با این تعداد از
اعضای هیات علمی یک مرکز
کامال نخبهگرا میدانیم.حوزه
در بحث پژوهشکده و دانشگاه
نتوانسته خــود را بــا نیازهای
موجود هماهنگ کند.
در عرصه پژوهش ما دو نقص عام
داریم ،تولیدات علمی حوزوی دو بخش
کالن دارد که یک بخش در فضای علوم
16
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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 میباشد .به طور مثال ما
در پژوهشکده اطالعات و مــدارک،
فرهنگ و معارف قرآن و تاریخ و سیرهی
اهل بیت(ع) بحث اصطالحنامههای
حــوزههــای مختلف دانــش اسالمی،
دانشنامهها و دایــرهالــمــعــارفهــا و
فرهنگنامههای مختلف را داریم که
بسیار در پژوهش اهمیت دارند.
فعالیتهای 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 فعالیتهای بخش فقه مساله
محور است.
اما در بخش علوم انسانی و اجتماعی،
انتظار عمومی از محافل علمی،
پــژوهــشــی و تولید دانـــش در حــوزه
و دانــشــگــاه چیست؟ آیــا آن انتظار
غنیسازی علوم اسالمی بهماهو علوم
اسالمی اســت؟ جامعه امــروز ،نظام
و بخشهای مختلف مــردم از حوزه
و دانشگاه در عرصه علوم اجتماعی
و علوم انسانی انتظار گرهگشایی 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
– دانـشهــایــی کــه بــه عرصه زندگی
بازمیگردد – با یک نقیصه عام رو به رو
هستیم .در فضای عرصه زندگی بیشتر
دغدغه تولیدی پژوهشی به سمت:
.۱مبانی و  .۲به سمت مباحث هنجاری
و ترسیم وضع آرمانی و مطلوب میرود.
ما در بحث دانش فلسفی و وجه فلسفی
علوم انسانی و مبانی کار میکنیم .در

وجه هنجاری-ترسیم مطلوبیتها،-
دانش هنجاری – نظام تعلیم و تربیت
مطلوب ،جامعه سیاسی مطلوب،
فضائل جامعه ســیــاســی ،عــدالــت،
آزادی -،تالش علمی و تولید میکنیم.
فقه ما صرفا دانــش هنجاری است.
اما چگونه با وضع موجود و آن مبانی
به وضع مطلوب میتوان رسید؟ چه
دانشی باید تولید کرد که راهکار دهد
و نهادسازی کند؟ در پاسخ باید گفت،
نیاز اساسی ما دانش «نیمهبنیادین» یا
«دانش توسعهای» است تا راهکار دهد
و نهادسازی کند .مثال عالمان علوم
اقتصادی غرب بحثهای بانکداری
و نظامهای پولی موجود را بر اساس
بافت اندیشهای خود و براساس مبانی
فرهنگی خود تولید کرده و برای حل
مشکالت خود نهادسازی کردهاند،
اما ما صرفا روی این مباحث متمرکز
شدهایم 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 راهحل را بررسی میکنند.
ما براساس مبانی خودمان راهحلی
نمیدهیم و نهادسازی نمیکنیم.
در حالی کــه انتظار اســت کــه طبق
مبانی خود راهحــل اسالمی متناسب
یــا واقعیتهای فرهنگی و ارزشــی
پیشنهاد دهیم.
دانشهای مربوط به عرصه زندگی را
همه جانبه تولید نمیکنیم ،به شکل
کاریکاتوری بخشی از آن را برجسته
کرده و بخشی را الغر نگه داشتهایم.
تولیدات مربوط به مبانی را برجسته
کردیم ،تولیدات جانب هنجاری را
خوب و پر رنگ کار میکنیم .حوزهها در
عرصه علوم انسانی اسالمی کار جامع
نکردهاند ،این نقیصه بایستی جبران
شود که البته از سختترین ابعاد و وجوه
تولیدات علمی در عرصه علوم انسانی و

اجتماعی است.
االن در دانشگاهها بحث
فلسفه سیاسی کامال ضعیف
است و اگر کسی در این حوزه
فــعــالــیــت کــنــد مــعــمــوال مــورد
استقبال قــرار میگیرد ،چون
مــا اصــا فیلسوف سیاسی به
آن معنا نداریم .از طرف دیگر
دانشنامههایی که شما تولید
کردهاید چندان مورد استقبال
قرار نمیگیرند.
در پژوهشگاه بیش از صد هیئت
علمی داشته و در عرصههای مختلف
پژوهشکدههای متعددی داریم –فقه،
تاریخ و سیره ،مطالعات سیاسی،
فلسفه و کالم و غیره .-ما هر سال
یک یا دو جلد دایرهالمعارف قرآن
تولید میکنیم .بنده پژوهش دفتر
تبلیغات را یک نهاد آکادمیک عام
محض با دغدغههای صرفا علمی
تعریف نمیکنم ،بلکه ما رسالتهای
مدافعهگرایانه دینی نیز داریم .یکی از
رسالتهای ما تامین نیازهای نظام
اســت .ما باید ببینم در ساحتهای
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 جلسهای
پیرامون بحث تمدنی با مقام
مــعــظــم رهــبــری بــــود ،اغلب
سخنرانان از دفــتــر تبلیغات
اسالمی بودند.
بله .در این جلسه ده نفر از مجموعه
دفتر تبلیغات حضور داشتند و از میان
 ۸سخنران این جلسه نیز  ۴یا  ۵نفر

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 عدالتپژوهی داریــم.
دغدغههای ما صرفا آکادمیک انتزاعی
نیست .اما اینکه بــرونداد کارهای ما
چقدر اتقان علمی دارد ،نمیگوییم همه
در سطح باال است .پژوهشگاه هر ساله
در برنامههایی مانند کتاب سال حوزه
و کتاب سال جمهوری اسالمی آثاری
دارد.
در برخی محافل به طور
عمده دو انتقاد به فعالیتهای
پژوهشی دفتر تبلیغات وارد
اســــت .یــکــی ایــنــکــه بــرخــی
فعالیتهای پژوهشی رویکرد
ایدئولوژیک داشته و عمال به
دنــبــال بحث علمی نیستند و
مدافعه گرایانهاند ،مثال مقام
معظم رهــبــری یــک سخنرانی
م ـیکــنــد ،بــافــاصــلــه در دفتر
تبلیغات باید یک کــادر تئوریک
برای آن ایجاد کنند.
اینگونه داوری ناشی از عدم
شناخت از رسالتهای پژوهشی و
علمی دفتر تبلیغات است .اگر کسی
پژوهشگاه دفتر تبلیغات را یک نهاد
ً
صرفا آکادمیک با دغدغههای علمی
ً
محض بداند ،طبعا چنین تصوری را
راجع برخی آثار پژوهشی دفتر خواهد
داشــت ،اما اگر به بیانیهی مأموریت
دفتر تبلیغات توجه شود ،که این دفتر را
نهاد واسط میان نظام و حوزه و جامعه
معرفی میکند ،رسالتهای متنوع و
متعددی متوجه این دفتر خواهد بود.
نیازهای معرفتی نظام ،پاسخگویی به
شبهات دینی ،احساس تعهد نسبت به
گفتمان انقالب اسالمی و دفاع منطقی

و استداللی از آن ،ایفای نقش عقبهی
تئوریک نظام اسالمی ،دفاع عقیدتی
از حقانیت قرآن و مکتب اهل بیت(ع)،
ّ
تأمین محتوای راقی دینی برای مبلغان
مذهبی بخشی از رسالتهای 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 جامعهی دینی است،
در عین عالمانه بودن ،میتواند از ادبیات
ً
و اسلوبهای آثــار صرفا آکادمیک
فاصله بگیرد .تولید کتابهای خوب
بــرای ایــجــاد رشــد فرهنگ دینی و
تعمیق بــاور دینی و دفــاع تئوریک از
ً
گفتمان انقالب اسالمی لزوما نبایستی
در قالب و سیمای کارهای متعارف
آکادمیک با روششناسی و ادبیات
مرسوم شاخههای دانشی محض انجام
پذیرد .زیرا مخاطب این آثار چهرههای
علمی تخصصی و دانشمندان آن
شاخههای علمی نیستند ،بلکه طبقات
مختلف اجتماعی خدمتگیرندگان
این تولیدات علمی هستند؛ بنابراین،
حسب مأموریتهای علمی دفتر و
حسب گروههای مخاطب ،کارهای
علمی پژوهشگاه و دیگر بخشهای
تولید محتوای دفتر تبلیغات متنوع و
ً
ّ
متکثر میشود و برخی کامال در سطح
راقی علمی است و برخی در عین متقن
و عالمانه بــودن در قالب و محتوای
کــارهــای آکــادمــیــک محض عرضه
نمیشود .ایدئولوژیک بــودن اگــر به
معنای مدافعهگرانه 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 نمیشود از
مبانی دینی و مبانی انقالب اسالمی
دفاعی ّ
موجه و معقول و عالمانه کرد؟
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فقه ما صرفا
دانش هنجاری
است .نیاز
اساسی ما دانش
«نیمهبنیادین»
یا «دانش
توسعهای» است
تا راهکار دهد و
نهادسازی کند.
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به لحاظ ُبعد
تولید محتوای
پژوهشی ،اقناع
دینی جامعه و
تاثیرگذاری و
جریانسازی
فکر دینی در
وضعیت متوازن
نیستیم.

مساله این است که شما
مـیخــواهــیــد در مــراکــز علمی
تاثیرگذار باشید.
برخی از خروجیهای پژوهشی
دفتر تبلیغات کامال در چهارچوب
استانداردهای علمی و آکادمیک است
و برخی عمومی و عطف توجهاش به
فرهنگ عمومی غلبه داشته و بخشی از
آن نیز حالت مدافعهگرایانه 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
حداقلهای 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 دورهای کــه بنده
در دانشگاه باقرالعلوم در رشته
علوم سیاسی درس میخواندم،
میدیدم که اعضای هیات علمی
آنجا مساله اصلیشان هیات
علمی بــودن نیست .عــاوه بر
بحث هیات علمی بودن چندین

کــار و پــروژههــای مختلفی نیز
داشتند و همین باعث شده بود
که اساتید برای درس تقریبا هیچ
وقتی نمیگذاشتند.
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 یکجانبهنگر
نباشد میتوانیم از سایر اساتید
با سطح علمی بسیار باالتر نیز
بهرهمند شویم.

آسیبشناسی
فرهنگ

پیامدهای حضور مدرنیته
کاهش تأثیر منبر و نشریه
عدم توازن فعالیتها
بانیازها

تالش حوزه
با تمام ظرفیت

آگاهی حوزه از رسالت خود
پیدایش گروههای
نوینتبلیغی
انبوه انتظارات از حوزه

آسیبشناسی حوزه

عدم تأثیر مطلوب در عرصه تبلیغ
عدم توانایی ارتباط با همه اقشار
نیازبههوشمندیبیشتردرتبلیغ
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مرکز مطالعات
تمدنی

دفتر
تبلیغات اسالمی

تأمین نیازهای نظام اسالمی
اجرای  25پروژه مطالعاتی
ً
کامال با استانداردهای
آکادمیک

فعالیتهای
پژوهشی

پیشتاز در نشر منابع علوم اسالمی
موفقیت در احیای تراث
نقص در عرصه علوم انسانی

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
حجت االسالم والمسلمین سید جواد ورعی
در ادامه سلسله مصاحبههای مباحثات با شخصیتهای حوزوی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،با
توگو کردیم .با توجه به دغدغه علمی و پژوهشی
حجتاالسالم والمسلمین سید جواد ورعی ،پیرامون خدمات متقابل فقه و انقالب گف 
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 میخوانید.

در آستانه چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب ،اغلب نهادها و
سازمانها گزارشهایی از چهار
دهه فعالیت خود ارائه میدهند
که اغلب به صورت گزارشهای
ّ
کــمــی اســــت .مــبــاحــثــات نیز
پــرونــدهای را متناسب بــا این

ایــام گشوده ،با این تفاوت که
بیشتر به دنبال بررسی جنبههای
کیفی و تاثیرگذاری فعالیتها
و اقدامات ،نهادها و سازمانها
میباشد .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
داشتهاند.
یکی از مهمترین ریشههای
انقالب اسالمی ،دانش فقه است .امام
خمینی هم به عنوان یک فقیه نهضت
را آغاز کردند ،گرچه در مراحل مختلف
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ما هنوز به
بلوغ فکری
نرسیدهایم و
هنوز درگیر
دعواهای
روزمره سیاسی
هستیم .حتی
برخی بزرگان
ما که از آنها
توقع میرود که
تفکر کالن برای
آینده کشور
داشته باشند ،به
مسائل سیاسی
روز سرگرم
شدهاند.

20

میان فقها و مراجع همطراز امام خمینی
پیرامون اینکه آیا در این مقطع میشود
انقالب کرد یا خیر؟ اختالفنظرهایی
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 میتوان از همان ابتدا از این
زاویه به فقه شیعه نگریست که تاریخ فقه
سیاسی شیعه چه دورههایی را پشتسر
گذاشته است؟
مالکهای مختلفی برای تقسیمبندی
دورههای فقه سیاسی شیعه میتوان در
نظر گرفت ،اما به نظر میرسد بررسی
«چگونگی تعامل شیعیان با حکومت»
به عنوان مهمترین مظهر سیاست
این تعامل ،مناسبتترین 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 میشود ،میتوان نقطه عطفی در
نظر گرفت ،چراکه اگر تا دیروز نوع تعامل
شیعیان با مقوله حکومت در هر دورهای
به گونهای متفاوت بوده ،اما با پیروزی
انقالب ،شیعیان قــدرت را در اختیار
گرفتند ،قدرتی که میخواستند مبتنی بر
تعالیم اهل بیت(ع) باشد .بنابراین ،این
دوره میتواند یکی از دورههــای جدید
تاریخ فقه سیاسی تلقی شود.
ریشههای انقالب اسالمی در فقه است
و امام خمینی که رهبری این انقالب
را برعهده گرفت ،یک فقیه بود .موارد
مختلفی را میتوان به عنوان ریشههای
انقالب در فقه شیعه در نظر گرفت ،که
همانها میتواند انگیزه ورود علمای
دین به عرصه انقالب و نهضت باشد.
«مبارزه با ظلم و ستم»« ،استعمار» و
«استبداد» همه ریشه در فقه دارند.
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اگر سخنان امــام خمینی را از همان
ابتدای نهضت مروری کنیم« ،مبارزه
با ظلم» یکی از کلیدواژههایی است که
بسیار در سخنرانیها و بیانیههای 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 میشود .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 اعتقاداتشان و ارزشهایی که
برای ایشان اهمیت دارد ،می پرسد،
امام در پاسخ از «اصل توحید» شروع
میکند و سه اصل آزادی ،استقالل
و مــســاوات را از آن نتیجه گرفته و
میفرماید:
«مهمترين و با ارزشترين اعتقادات
ما اصل توحيد اســت .اين اصل به ما
مىآموزد كه انسان تنها در برابر ذات
اقدس حق بايد تسليم باشد و از هيچ
انسانى نبايد اطاعت كند مگر اينكه
اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ بنابراين،
هيچ انسانى هم حق نــدارد انسانهاى
ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور
كند .ما از اين اصل اعتقادى ،اصل
آزادى بشر را مىآموزيم كه هيچ فردى
حق نــدارد انسانى يا جامعه و ملتى را
از آزادى محروم كند ،براى او قانون
وضع كند ،رفتار و روابط او را بنا به درك
و شناخت خود كه بسيار ناقص است و
يا بنا به خواستهها و اميال خود تنظيم

نمايد .بنابراین اصل ،ما نيز معتقديم
كه قانونگذارى براى بشر تنها در اختيار
خداى تعالى است ،همچنان كه قوانين
هستى و خلقت را نيز خــداونــد مقرر
فرموده است و سعادت و كمال انسان
و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانين
الهى است كه توسط انبياء به بشر ابالغ
شده است و انحطاط و سقوط بشر به
علت سلب آزادى او و تسليم در برابر
ساير انسانهاست و بنابراين ،انسان بايد
عليه اين بندها و زنجيرهاى اسارت و
در برابر ديگران كه به اســارت دعوت
مىكنند قيام كند و خود و جامعه خود
را آزاد سازد تا همگى تسليم و بنده خدا
باشند .از اين جهت است كه مبارزات
اجتماعى ما عليه قدرتهاى استبدادى و
استعمارى آغاز مىشود و از همين اصل
اعتقادى توحيد ،الهام مىگيريم كه همه
انسانها در پيشگاه خداوند يكساناند .او
خالق همه است و همه مخلوق و بنده
او هستند .تنها امتياز فردى نسبت به
فرد ديگر بر معيار و قاعده تقوا و پاكى
از انحراف و خطاست؛ بنابراين با هر
چيزى كه برابرى را در جامعه بر هم
مىزند و امتيازات پوچ و بىمحتوا را در
جامعه حاكم مىسازد ،بايد مبارزه كرد».
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 میکند 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

منکر باید موثر باشد ،اگر احتمال تاثیر
نباشد ،چنین وظیفهای نداریم.
پرسشی که در برخی از مقاطع انقالب
مطرح بــود ،ایــن اســت که آیــا در این
مقطع قیام و نهضت موثر است یا خیر؟
در سال  ۱۳۴۱علما 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 میخواهد،
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
وجــود نــدارد ،بنابراین ،ما وظیفهای
نداریم.
مباحثه امام خمینی و مرحوم آیتالله
حکیم که ظاهرا سال  ۱۳۴۹در نجف
اتفاق افتاد ،روی همین مساله تمرکز
دارد ،مبنی براینکه آقـــای حکیم
میفرماید :مبارزه و مخالفت ما باید
اثر داشته باشد ،امام خمینی میگوید:
اثر دارد ،آقای حکیم هرگز نمیگوید
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 وظیفهای داریم یا نه؟
بنابراین ،یکی از مهمترین تأثیرات فقه
بر انقالب اسالمی ،ریشهها 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 کلیدواژههایی که در بیانات
امام خمینی در نهضت بسیار برجسته
است« ،لــزوم مبارزه با بدعت» است.
از نگاه ایشان علما وظیفه دارنــد با

بدعتهایی که در دین گذاشته میشود،
مبارزه کنند .در دوره پهلوی بسیاری از
کارهای خالف به نام دین انجام میشد،
از این رو ،امام خمینی بر مبارزه با رژیم،
تحت عنوان «مبارزه با بدعتگذاری در
دین» تأکید میکرد.
اگر هر یک از این مبانی را جدا جدا در
نظر بگیریم ،تفاوتهایی 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 سخنرانیها اشاره
میکنند که ما وظیفه داریم با بدعتها
مخالفت کنیم ،چون اگر سکوت کنیم،
سکوت علمای دین موجب می شود
مردم فکرکنند ،فالن کار رژیم صحیح
است و بدعت نیست ،بلکه جزو دین
است ،ولی مخالفت ما گرچه اثری هم
نداشته باشد ،اما آیندگان میفهمند که
علمای دین در برابر این بدعتهایی که
در دین گذاشته شده ،سکوت نکردند.
انــقــاب اســامــی و نظام بــرآمــده از
ایــن انقالب که در قالب «جمهوری
اسالمی» شکل گرفت و تحقق پیدا
کــرد ،از دستاوردهای فقه اســت .به
ظرفیت فقه امامیه بود که
عبارت دیگر،
ِ
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 ،ولیّامر است و باید
اطاعت کرد.
بله ،این از ظرفیتهای 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 عهدهدار شده و به نتیجه
رسانده باشند .چنین ظرفیتی
در فقه اهل سنت نیست ،البته در
دورههــای اخیر برخی از علمای
اهــل سنت بازنگریهایی کرده
اند ،اما اگر فقه اهل سنت را با آن
سابقه تاریخیاش نگاه کنیم ،به
طور کلی در مذاهب چهار گانه اهل
سنت ،کمتر چنین ظرفیتهایی را
میبینیم.
«مبارزه با حکومت جائرانه» در
فقه اهل سنت نیست ،به گونهای
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 میرسد ایــن هم یکی از
نقشه های حکومتهای بنیامیه
و بنیعباس باشد که تقریبا به
فقه اهل سنت تزریق شده است.
چون علمای اهل سنت در طول
تــاریــخ بــا ایــن دربــارهــا بـــوده ،در
حالی که فقها و فقه شیعه همیشه
در برابر حکومتها ،و در موضع
اپوزیسیون بودند .علمای اهل
سنت تا حدود زیادی توجیهکننده
حکومتها بودند – به ویژه حکومت
بنیامیه و بنیعباس ،-این مساله
از آموزههای آنها است که جزو فقه
اهل سنت شده است ،که توجیهگر
قدرتها باشند حتی اگر قدرت
استبدادی و ظالمانه باشد ،مردم
هیچ وظیفهای در مقابل آن نداشته
باشند و حاکم را ولیامر بدانند،
حتی اگر یزید بن معاویه باشد.
بیانصافی است اگر کسی نسبت
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انقالبهای
عربی که اتفاق
افتاد هیچ
کدامشان
حاضر نشدند
بگویند الگوی
ما جمهوری
اسالمی است.
االن بسیاری
از جوانهای
خودمان را
نمیتوانیم توجیه
کنیم ،چه رسد
به بیرون.

21

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
از آن بــرای سرنگونی یک نظام
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 نمیتوان منکر شــد .اما
اینکه انسانها 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
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در جامعه ما اکثریت مردم با این
حس وارد میدان مبارزه نشدهاند.
اکثریت مردم چون تابع مراجع و
فقها بودند ،نهضت را تکلیف دینی
میدانستند و صدماتی را که در
این راه متحمل میشدند ،به قصد
قربت و در راه خدا تلقی میکردند.
بسیاری از شهدای ما چه در دوران
نهضت و چه بعدها در زمان جنگ
تحمیلی با یک چنین احساسی
وارد مــیــدان مــبــارزه شــده و به
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
مــوارد در فقه شیعه بیتفاوت
بودند؟ یا اینکه بیتفاوت نبودند
اما سیستم آنها به شیوه دیگری
بود؟
در تــاریــخ فقه شیعه ،جسته و
گریخته چنین حرکتهایی بوده ،ولو
حرکتهایی 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
ظلالسلطان ،والی اصفهان در عصر
ناصری.
یا حرکت آیتالله کاشانی
براساس «قاعده نفی سبیل»،
که بحث ملی شدن صنعت نفت
از این مبنا بوده است.
گونههایی از این نوع حرکت های
انقالبی را در گذشته هم فراوان میتوان
دید .ولی شاید نتوان نمونهای را یافت

که جامعهای بخواهد حکومتی را ساقط
کرده و حکومت دیگری را جایگزین آن
کند .به ویژه که در گذشته ساقط کردن
حکومتی بسیار گسترده مثل خالفت
بنیامیه یا بنیعباس که قلمروی به
وسعت پنجاه کشوری که االن از هم جدا
شدهاند را در برمیگرفت 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 میافتد ،اصال امکانپذیر
است؟ بله ،به صورت محدود و در یک
منطقهای ،با یک فرماندار یا استاندار
درگیر میشدند ،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 میکرد؟
عالم دینی وقتی وارد میدانی
میشود ولو در حد محدود ،براساس
باورهایش این کار را میکند .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 بودهاند.
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 میگرفتند .در
تاریخ قیامهای فراوانی اتفاق افتاده
که متأثر از قیام سیدالشهداء بوده و
حتی بعضی از قیامهایی که در میان
ملتهای دیگر رخ داده ،مثل ملت
هند و رهــبــرشــان گــانــدی ،از قیام

سیدالشهداء الهام میگرفتند که باید
با ظلم ،استبداد و استعمار مبارزه کرد.
اینکه چرا در طول تاریخ کمتر از این
ظرفیتها استفاده میشده؟ نیازمند
تحلیلهای تاریخی است .انسان تا در
آن شرایط قرار نگیرد نمیتواند 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 میخواهیم حرکتی کنیم ،باید یک
اطمینانی داشته باشیم که این حرکت
به نتیجه خواهد رسید ،حرکت عقیمی
نباشد که همینهایی را هم که داریم
از دست بدهیم .معروف است نسبت به
موسس حوزه علمیه قم ،گفته میشود:
ایشان برای حفظ حوزه نوپای قم مدارا
و تحمل میکرد ،چون مطمئن بود اگر
کوچکترین حرکتی بکند ،رضاخان
بــا آن سیاستی کــه دنــبــال میکند،
میخواهد ریشه روحانیت را در این
کشور بسوزاند.
نمیگویم در همه مــوارد که عالمان
دیــن سکوت کــردنــد یــا قیام کردند،
تشخیصشان 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 میخواهد در این مبارزه وارد
شود ،نیز باید در نظر گرفت ،این مباحث
جزو واقعیات است و نمیتوان 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 نمیبیند.
شهید مطهری به صراحت گفته که
فتوای عــرب ،بــوی عربی میدهد،
فتوای عجم ،بــوی عجمی ،فتوای
روستایی رنگ و بوی روستا را دارد،
و فتوای شهری رنگ و بوی شهر را؛
تاثیر اینها را نمیتوان منکر شد .ولی در
فقه شیعه چنین ظرفیتی وجود دارد ،و
انقالب اسالمی ایران یکی از نمونههای
بــارز آن است که منجر به سقوط یک
نظام استبدادی و وابسته و تاسیس یک
نظام جدید گردید.
انــقــاب اســامــی در این
چهار دهه برای بسط و گسترش
فقه چه خدماتی کرده است؟
پـــیـــروزی انــقــاب و تاسیس
جمهوری اسالمی تاثیر بسیار مناسبی
بر دانــش فقه و فقها داشته اســت ،به
شرطی که قدر بدانیم و بتوانیم از آن
استفاده کنیم.
نکت ه اول اینکه انقالب و جمهوری
اســامــی مسائل جــدیــدی را پیش
روی فقه گذاشت و فقها با آن روبرو
شدند .اینکه چطور برخورد کردند و
چه مواجههای با مسائل جدید سیاسی
داشتند؟ خــود موضوع یک پژوهش
مستقل است .نمیگویم 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 روبهرو بوده ،در کنار فقهی که
تا زمان پیروزی انقالب وجود داشت،
بگذاریم ،می بینیم حجم گستردهای از
مسائل وارد دانش فقه شده ،از جمله:
«نظام جمهوری اسالمی» ،اینکه آیا
اصوال« ،اسالم» میتواند با یک مدل
حکومتی به نام «جمهوری» جمع شود؟
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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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انقالبیون ما
به آن توقعی که
از آنها میرفته
است عمل
نکردهاند .االن
بیتفاوتها و ضد
انقالبهای
دیروز در حوزه
جان گرفتهاند.

آیا جمهوریت با اسالمیت قابل جمع
است؟ این بحث از مسائلی است که تا
مدتی علمای ما با آن درگیر بودند .آیا
حکومت میتواند 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؟ اصوال ،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 غربیها است و
با آموزههای ما سازگار نیست .مالحظه
میکنید 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 مسالهای 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،
طلبهها و کسانی که روی دانش فقه
کار میکنند ،به دالیل او هم مراجعه
میکنند ،مساله را مــورد بحث قرار
میدهند ،دانشها با طرح مسائل نو و به
همین شکل رشد میکند .در آن مقطع
نامهای به امام خمینی نوشته و اعتراض
شد که «جمهوریت» نظامی است که
مشروعیتش را از پایین و مردم میگیرد،
در حالی که خالفت مشروعیتش را از
باال و آسمان میگیرد ،اینها اصال قابل
جمع با هم نیستند.
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به ویــژه آن زمــان که قــرار شد قانون
اساسی نوشته شــود ،بسیاری از این
اظهار نظرها وجود داشت و بسیاری از
ّ
علما به صورت جدی وارد میدان شدند
و با گرایشها و دیدگاههای متفاوت و
متعارض وارد شدند که برآیند آن قانون
اساسی کشور شد .جنبههای اسالمی
قانون اساسی ،تبلور حداقل یک دیدگاه
از دیدگاههای فقهیای است که در
میان علما بود.
مثال اینکه «آرای مــردم» میتواند 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 شدهاند و نه
منتخب مردم»
به صورت خاص« ،فقیه
ِ
میتواند والیت پیدا کند.
بــه وجــود آمــدن مسائل مستحدثه
سیاسی باعث رشد دانش فقه بوده،
مانند هر دانش دیگری که با مسائل
جدید روبــرو میشود ،میتواند 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 کــردهانــد ،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 .حکومتهای
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 اساسیای داریم که هنوز حل
نشدهاند.
آیا فقه توانمندی اداره یک
حکومت مطلوب را دارد؟ بعد از
چهل سال وقتی مراجع به قوانین
بانکداری اعــتــراض میکنند،
پاسخی که داده میشود این
است که اگر یک بانک را به شما
بدهند نمیتوانید براساس مبانی
فقهی خودتان آن را اداره کنید
و هیچ الگویی برای این مساله
ارائه نکردهاید.
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 مییافت ،حداقل بسیاری از
مشکالتی که االن با آنها روبرو هستیم
و به ایــن مسائل بــازمـیگــردد ،وجود
نداشت.
متولی ادامه این راه و مسیر
با چه کسانی بود؟
ادامـــه مسیر امـــام خمینی با
حــوزههــای علمیه ،فقها ،به ویــژه با
شاگردان ایشان است .نه تنها علمای
سنتی که شاید مسیر جدایی در این
زمینه داشــتــه و چنین مسئولیت و
وظیفهای را بر دوش خــود احساس

نمیکردند ،حتی شاگردان امام خمینی
هم ،گاهی در برابر آن راهی که ایشان
گشودند ،مقاومت میکردند .مثال برای
بسیاری از فقهای شــورای نگهبان،
به ویژه در دهه اول انقالب ،که تعداد
قابل توجهی از آنــان جــزو شاگردان
امام خمینی بودند ،دیدگاههای امام
خمینی هضم نشده بود و در ادامه مسیر
نه تنها بعد از امام خمینی دنبال نشد،
بلکه بالعکس اگر کسانی هم بودند که
میتوانستند این راه را ادامه دهند ،به
ّ
هر دلیلی منزوی شده یا جدی گرفته
نشدند .مثال اواخر دهه شصت ،یکی از
همین آقایان در یک ماه رمضانی ،تمام
تالشش این بود که اثبات کند حکومت
اسالمی حق نــدارد ،غیر از خمس و
زکــات ،مالیات بگیرد .فقط میتواند
خمس و زکات بگیرد ،ولو به اجبار .امام
خمینی سالها روی این مساله با آقایان
درگیر بودند و میفرمودند :این آقایان
چقدر بیخبرند! مگر میشود این
حکومت و مخارج جنگ بدون مالیات
اداره شـــود؟! بــه عـــاوه ،مــا چگونه
میتوانیم به اجبار خمس و زکــات از
مــردم بگیریم؟! من فکر میکنم که
پیروزی انقالب زودتــر از زمــان مورد
انتظار اتفاق افتاد ،حوزهها و علمای ما
هنوز آمادگی آن را نداشتند.
بحث شهید محمدباقر
صـــدر هــم ایـــن بـــود کــه باید
نظامسازی 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 میتواند باشد ،نمیتوانیم در
اداره جامعه چند قانون داشته باشیم.
در حالی که در قانون اساسی ساز
وکاری معین کردیم و گفتیم :قانونی

مینویسیم 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 نمیشود ،بنده شخصا از
مرحوم آیتالله 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 توجیهاند که چه
میکنند ،و نه مردمی که با بانک کار
ً
میکنند ،دقیقا متوجهاند چه قراردادی
میبندند ،و نه طرفین به تعهدی که
میبندند ،پایبندند .مشتری بانک وام
خــودرو میگیرد اما با آن پــول ،خانه
درست میکند که برخالف قــرارداد و
خالف شرع است.
ما هنوز به الزامات حکومت که باید
مدارش بر قانون بچرخد ،واقف نیستیم.
مثال فقهای شورا تأیید کردهاند که فالن
قانون مخالفتی با موازین شرع ندارد و
تایید کردهاند و در حال اجرا است ،اما
بعد از مدتی ،آقایان رأیشان بر میگردد
یا افراد دیگری به شورا میآیند و قانون
قبلی را خالف شرع تشخیص میدهند.
آقایان میگویند :وقتی ما فهمیدیم
قانونی خالف شرع اســت ،میتوانیم
جلوی آن را بگیریم ولو دیروز تصویب
شده باشد .این که مملکتداری نیست!
انسانها 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 نمیشود.

البته م ـیتــوان بــه قانون
تبصره زد.
بــلــه ،ولــی تــا تبصره نــزدهایــد،
نمیتوانید قانون را نادیده بگیرید.
مشکل این است که ما فکر میکنیم
من طلبه استنباط کردم،
آنچه را که ِ
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 ،نمیتواند بگوید:
این قانون خالف موازین شرعی است،
بلکه فقط میتواند بگوید :خالف
فتوای من است .شهید صدر میگوید:
در حکومت اسالمی مجلس میتواند
براساس یکی از فتاوایی که روشمند
صــادر شــده ،قانون وضع کند ،دراین
صورت ،این قانون کامال مطابق با شرع
است ،و به عبارت دقیقتر ،مخالفتی با
موازین شرع ندارد .اینکه قانون نباید
مخالفتی با موازین شرع داشته باشد
معنیاش 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.
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امروز در
کالس درس
نمیتوان از
اندیشههای
امام خمینی
دفاع کرد.
کاری کردهایم
که جوان امروز
میگوید :آنچه
که در جامعه رخ
میدهد نتیجه
تفکر امام خمینی
است!
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هنوز
بعد از چهل
سال مسائل
اساسیای
داریم که حل
نشدهاند .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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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
ولیامر نوشته شد ،فردا اگر ولیامر
عوض شد و فتوای او چیز دیگری بود،
معنیاش 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
میتوان قانون را تغییر داد ،نه اینکه
ً
ـ مثال ـ 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 همباشد که به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
حکومتداری اقتضائاتی دارد .مثال
دیگری بزنم -در خاطرات آقای هاشمی
اســت ،در مذاکرات نظریات شورای
نگهبان که آقای دکتر مهرپور گردآوری
کردهاند ،نیز آمده -همان سالهای اول
تأسیس جمهوری اسالمی ،مجلس
قانونی وضع کرد که دولت جمهوری
اسالمی در اختالفی که با دولتهای
دیگر پیدا میکند ،باید دعوا را به یکی
از دادگاههای بینالمللی ارجاع دهد.
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این قانون به شــورای نگهبان رفت،
آقایان گفتند :خالف شرع است ،چون
ما مسلمان هستیم و اگر دعوایمان را
ً
به دادگاه بینالمللی که غالبا مسلمان
نیستند ،ارجاع دهیم ،با «قاعده نفی
سبیل» سازگار نیست و رد کردند .آقای
هاشمی نزد امام رفته و موضوع را طرح
میکند ،امــام خمینی میگویند :به
آقایان بگویید اگر میخواهید اینگونه
برخورد کنید و استنباط نمایید ،بگویید
جمهوری اسالمی را تعطیل کنیم
و دنــبــال زنــدگـیمــان برویم(نقل به
مضمون).
امام خمینی میفرمود :اگر مصلحت
عمومی اقتضاء کند که ما خیلی از این
احکام را تعطیل کنیم ،تعطیل میکنیم،
چون حکومت جزو احکام اولیه بوده و
مقدم بر همه احکام فرعی شرعی است.
تا این مبنا پذیرفته نشود ،معلوم نیست
که حکومتداری به کجا بیانجامد.
نمیگویم بــدون حساب و کتاب ،هر
کسی ادعـــا کند مصلحت عمومی
ایجاب میکند ،فــان حکم شرعی
تعطیل شود ،نه ،با سازوکاری معین و با
تشخیص دقیق کارشناسان مربوطه در
هر زمینهای و احراز مصلحت عمومی
باید باشد.
انــقــاب و جمهوری اســامــی این
خدمت را به فقه کرده تا بتواند افقهای
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،
رئیس جمهور نیز مطرح کــردم ،-
مهمترین دغدغه ایشان این بود که
بگویند فقه پاسخگوی دنیای امروز
نیست و جمهوری اسالمی براساس
فقه نمیتواند 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 ،نمیتوانید این حکومت را
ادامه دهید .شما میگویید :اعضای
مجلس خبرگان منتخب مردماند ،آنها
به چه دلیل میتوانند رهبر انتخاب
کنند؟ فــرمــودنــد :چــون منتخب و
کارشناس هستند؟ از ایشان سوال
کــردم :اینها با خبرههایی که در این
مجلس نیستند چه فرقی میکنند؟
پــاســخ دادنـــد :هیچ فــرقــی نــدارنــد.
پرسیدم :یعنی منتخب بودن آنها هیچ
وجه ّ
مرجحی نیست؟گفتند :خیر ،آنها
فقط کارشناس هستند.
عــرض کــردم :اگــر خبرگان منتخب
آقای «الف» را به عنوان رهبر برگزیدند
و گروه دیگری آقای «ب» را چه اتفاقی
میافتد؟ گفتند :احتمال آن بسیار کم
است ولی اگر هم اتفاق افتاد ،قرعه
میاندازیم و به نام هر کــدام اصابت
کرد ،رهبر میشود!
حکومتداری که با قرعه
نمیشود.
ایــن سخن البته مقتضای فقه
سنتی است که درامور فردی گرهگشایی
میکند و کــاری بــا حکومت نــدارد.
حاضر نیستیم در کنار قرعه به عنوان
راهحــل برخی مشکالت ،در قلمرو
امــور فــردی ،منتخب مــردم بــودن را
پای
هم یکی از مرجحات بدانیم .اگر ِ
مردم را از حکومت ُببرید و نخواهید در
ساختار نظام نقشی برای مردم قائل
شوید ،نمیتوانید از پایههای نظری این
حکومت دفــاع کنید .آیا میتوان این
تئوری حکومتی را در دنیا به عنوان یک

الگوی حکومتی ارائه داد؟ باالخره یا
باید حکومت را رها کنیم و برویم یا اگر
حکومت تشکیل دادیم ،باید به لوازمش
پایبند باشیم.
پس میتوان گفت نظریه
فقه سیاسی امــام خمینی هنوز
به عنوان گفتمان غالب نشده
است که شاید به دلیل کمکاری
حوزههای علمیه باشد.
بله ،ولــی نکته دیگر ایــن است
که متاسفانه ،گویا ما هنوز به آن رشد
و بلوغ نرسیدهایم که احساس کنیم
بعد از چهارده قــرن ،حکومتی با این
عظمت تشکیل دادیــم و باید به فکر
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 میتواند هم
در داخل و هم در خارج ،راه خودش را
پیش بگیرد .ولی ما به این فکر نیستیم،
فکر میکنیم 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
پــای حکومت
و حمایت میکنند و ِ
میایستند یا نــه؟ ،اهمیتی نــدارد! در
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 جوانهای خودمان
را نمیتوانیم توجیه کنیم ،چه رسد به
بیرون.
این انقالبهای 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
اسالمی مورد نظر
پیدا کند ،جمهوری
ِ
رهبران انقالب و ملتی که آن را خلق
کردند ،نخواهد بود .متأسفانه ماهنوز
به بلوغ فکری نرسیدهایم و هنوز درگیر
دعواهای روزمره سیاسی هستیم .حتی
برخی بزرگان ما که از آنها توقع میرود
که تفکر کالن برای آینده کشور داشته
باشند ،به مسائل سیاسی روز سرگرم
شدهاند .سیاستزدگی همه جای کشور
ما را گرفته است .غالب فکر ،فرهنگ و
اقتصاد ما تحت تاثیر سیاست است ،آن
هم سیاسیکاری و نه سیاست.
راه برونرفتی هست یا به
انسداد رسیدهایم؟
باید به راهــی که امــام خمینی،
شهید بهشتی و شهید مطهری
گشودند ،بازگردیم .برخی از نکاتی که
امام خمینی برای گشودن گرهها مطرح
کردند ،سالها قبل در بیانات شهید
بهشتی هم میبینیم .مثال از ایشان
ســوال میکنند :االن اگــر حکومت
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 میگوید :بعد از تاسیس
جمهوری اسالمی مراجع فقط در امور
فردی فتوا میدهند و در امور اجتماعی
مردم باید تابع قانون باشند .حال ،این
یک نظر و طــرح اســت .دیــگــران هم
مثل آیتالله 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
میشود 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
مملکتداری کار دشواری است ،فقها
تا دیروز طرف مطالبه مردم نبودند اما
امروز طرف مطالبهاند و باید پاسخگو
باشند که این هم از الزامات حکومت
است.
همچنان فکر میکنید
برای برونرفت از این وضعیت
مردم از فقها انتظار دارند؟ یا از
آنها عبور کردهاند؟
قشر وسیعی از مردم که اصال از
این مسائل عبور کردهاند ،ولی اکثریت
جامعه از جمهوری اسالمی مایوس
نشد ه 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 میشود .اگر ما به الزامات
حــکــوم ـتداری و مساله کــارآمــدی
حکومت توجه نکنیم و به تأمل در این
مساله حیاتی بازنگردیم ،فکر نمیکنم
که جمهوری اسالمی راهــش را به
صــورت موفق ادامــه دهــد ،چــون این
وضع قابل دوام نیست.
بعد از گذشت چهل سال
تازه به ضــرورت نظریهپردازی
حوزههای علمیه پیرامون مسائل
حکومتی رسیدهایم .از طرف
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دیگر به ویــژه در سالهای اخیر
شاهد رشد این تفکر هستیم که
آدم باسواد در حوزه کسی است
کــه بــا مسائل حکومتی کــاری
نداشته باشد.
شکلگیری این تفکر به این دلیل
است که انقالبیون ما به آن توقعی که از
آنها میرفته است عمل نکردهاند .چرا
االن بیتفاوتها و ضد انقالبهای دیروز
در حوزه جان گرفتهاند؟ امروز در کالس
درس نمیتوان از اندیشههای امام
خمینی دفاع کرد ،به خاطر اینکه کاری
کردهایم که جوان امروز میگوید :آنچه

که در جامعه رخ میدهد 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 درگیریهایی
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 میتواند قانون اساسی را زیرپا
بگذارد؟! مگر حرف آخر امام خمینی به

نمایندههای مجلس این نبود که اینها
همه – نقض قانون اساسی در برخی
مــوارد -مربوط به شرایط جنگ بود،
االن میخواهیم 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
تئوریپردازمان میگوید :فقیه اگر
بخواهد و مصلحت بداند میتواند قانون
اساسی را کنار بگذارد و مملکت را به
شیوه دیگری اداره کند!

مبارزه با ظلم

کلیدواژه پرتکرار در کالم
امام راحل(ره)
انگیزه علما برای ورود به نهضت
اساسیترین ریشه
انقالب اسالمی

نفی سلطه و
سبیل کفار

تحمیل تصمیم اجانب
مبارزه با
ِ
ریشه شعار استقالل و آزادی
عدم اطاعت از غیر خدا

مبارزه با بدعت

مبانی فقهی
انقالب اسالمی

امر به معروف
و نهی از منکر

مستند به کالم سیدالشهداء
منکر بودن حکومت پهلوی
احتمال تأثیر داشتن قیام
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نادرستی سکوت در مقابل
بدعت
فایده داشتن شهادت در هنگام
مبارزه با بدعت
آگاهی آیندگان از بدعت

حوزههای علمیه در اولین فرصت که شرایط
فراهم شود از بودجه دولتی فاصله میݡگیرند/
حوزه خواهران انقالبی و در خط رهبر است
حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور

در ادامه سلسله مصاحبههای اختصاصی مباحثات با شخصیتهای حوزوی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ،در این پرونده گفتگویی با حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجتپور مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور انجام
و فعالیتها و اقدامات حوزههای علمیه خواهران و جایگاه کنونی و چشماندازهای 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 میخوانید:
همزمان با سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی اغلب نهادها و
سازمانها گزارشی از مجموعه
فعالیتها و اقدامات خود در طول
چهار دهه پس از پیروزی انقالب

ارائه میدهند که اغلب در قالب
گــزارشهــای ّ
کمی اســت .در
این راستا ،مباحثات نیز پرونده
ویژهای را به این امر اختصاص
داده با ایــن تفاوت که رویکرد

خود را بیشتر بر پرداختن به این
موضوع از بعد سطح تاثیرگذاری
این فعالیتها و اقدامات قرار
داده است.
حـــوزه علمیه خـــواهـــران نیز
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اگرچه در طــول تــاریــخ ،فــراز و
نشیبهایی داشته اســت ،اما
بــه نظر مـیرســد کــه گسترش
کمی و کیفی آن عمدتا در طول
چهل سال بعد از پیروزی انقالب
اسالمی میباشد .در حال حاضر
حوزههای علمیه خواهران در چه
جایگاهی قرار دارد؟
با توضیحاتی که فرمودید ،بنده
احساس میکنم که یکی از مصادیق
آتش به اختیار ،تالشی است که شما و
همکارانتان در موسسه مباحثات انجام
میدهید .ناگفتههایی را که به نظرتان
میرسد باید گفته شود و نادیدههایی
که باید دیده شوند را مطرح میکنید
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 ،رویهها و
سیاستها 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 کشیدهاند.
یکی از خدماتی که انقالب به بانوان
کشور کرد این بود که فرصتها را با
حفظ کرامت زن ،برای آنها در سطح
کشور و حتی سطح بینالمللی فراهم
کرد .به طور ویژه میتوان به بحث تعلیم
و تربیت اشاره کرد ،چون اگر توسعهها
بر پایه تربیت و دانایی اتفاق بیافتند،
توسعههای 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
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از آقایان ،از میان خانمها هستند(حدود
 ۶۰درصد).
در حوزههای علمیه نیز همین اتفاق
افتاد و بــرای توسعه حضور خانمها
در عرصه تعلیم و تربیت تالشهای
فراوانی صورت گرفته است .این تالش
از سال  ۱۳۷۶با 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 کــردهایــم .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 حوزههای
علمیه هستند .در حــال حاضر نیز
حــدود هشتاد هــزار طلبه خواهر در
جامعه الزهرا(س) و سایر حوزههای
علمیه خــواهــران در سه سطح دو-
کارشناسی ، -سه – کارشناسی ارشد -و
چهار –دکتری -مشغول به تحصیل
میباشند.
هرچند در تاریخ حوزه علمیه ،تاسیس
حوزهها با حوزه علمیه بــرادران بود،
امــا هرچه پیش رفتیم ،حــوزههــا در
شهرستانها به ویژه در سطح دو ،شروع
به زنانهسازی شده و کار به خود خانمها
سپرده شد .در حال حاضر در مدارس
سطح دو ،تقریبا هیچ مدرسهای وجود
ندارد که آقایان آن را اداره یا معاونت
کنند .همه امــور به خانمها واگــذار
شده اســت .در حــدود بیست و هشت
استانی که ما دفتر داریم ،همه معاونین
مدیریتهای استانی از میان خانمها
هستند .بــه عــبــارت دیــگــر ،فرصت
مدیریتهای استانی در این سطح ایجاد
شده اســت .حتی تعدادی از مدیران
استانی نیز از میان خانمها – فعال سه
استان -هستند .در مرکز مدیریت که

ما پنج معاونت داریم ،دو معاونت اصلی
یعنی معاونت فرهنگی و آمــوزش نیز
توسط خانمها اداره میشود ،همه اینها
بدین معناست که خانمها خودشان را
باور کنند.
در هر صــورت انقالب اسالمی نقش
بسزایی در ایجاد فرصتهای 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 میکرد که
در حوزهی 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.
اگــر گسترش و توسعه
حــوزههــای علمیه خــواهــران را
در سطح کشور از سال  ۱۳۷۶در
نظر بگیریم ،جامعه الزهرا(س)
و برخی مدارس دیگر که از اوایل
انقالب با قــدرت فعالیت خود
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

فـــردی مجتهد و صاحبنظر
شـــده بــاشــد .در واقـــع حــوزه
خواهران متوسطهای فراوانی
را تربیت کرده است اما در بحث
نخبهپروری چــنــدان فعالیت
نداشته است.
نــیــازهــای حـــوزه را نــیــازهــای
اجتماعی میسازد ،و ما هم خواسته
یا ناخواسته ،در معرض تحولی قرار
خواهیم گرفت که نیازهای اجتماعی
خــودش را بر ما تحمیل میکند ،گام
اولــی را کــه حــوزه علمیه خــواهــران
بــرداشــت ،گــام بسیار محکمی بود،
متدینین یک مطالبه اجتماعی در ابعاد
عمومی داشتند ،مبنی براینکه معارف
دین باید توسط خود خانمها ترویج شود.
باید فرصت به خانمهای 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 میطلبید.
بحث نخبگی بعد از گامهایی است
که ما یک قاعده و یک دامنه پرنشاط
علمی و آموزشی را داشتیم تا فرصت
بــرای گــروهــی از صاحبان اندیشه
فراهم شود .بهرغم اینکه برخیها 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 میفرمایند پدیده
حوزههای علمیه یک ایده بسیار مبارک
است و هزاران مفسر و مجتهد از این
حوزهها بیرون خواهد آمد ،در واقع،
یک چشمانداز بسیار روشن پیشروی
اصحاب انقالب و دلسوزان حوزههای
علمیه قرار دادهاند.
حضرت آیتالله مکارم شیرازی در
اجالسیه مدیران حــوزههــای علمیه

خــواهــران میفرمایند ،هرآنچه که
بــرای آقایان در توسعه دانــش ممکن
است ،در رشد و پیشرفت برای خانمها
هم متصور اســت .وقتی بزرگی چون
حضرت آیتالله جوادی آملی نگاهشان
بر این است که حتی مساله مرجعیت
به معنای خاصش را میتوان دربــاره
زنان تصور کرد ،بنابراین ،این موضوع
نشان میدهد که به رغم اینکه شاید
برخی تصور میکردند که کارکرد اصلی
حــوزههــای علمیه خــواهــران ،صرفا
یک تبلیغ عمومی است ،پس از اینکه
ظرفیتها به سمت حوزه آمد و کماالت
را در خانمها دیدند ،خودبهخود زمینه
برای ورود به عرصههای تخصصیتر
فراهم شد و میشود.
در سطح کــارشــنــاس ارشــد حرکتی
شــروع شده است که حوزههای ما به
عرصههای تخصصی ورود داشته
باشند .در حــال حاضر ۱۶۲ ،محل
رشته در مقطع کارشناسی ارشد و ۲۵
محل رشته نیز در مقطع سطح چهار-
دکتری -در حال فعالیت میباشند.
در جامعه الزهرا(س) بخش مناسبی از
تحصیالت به سمت سطح سه و سطح
چهار رفته است .تالش بر این است که
در کنار نقشهای عمومی ،بخشی از این
ظرفیتها به سمت نقشهای کیفیتر و
تخصصیتر پیش رود.
کثرت حضور خانمها چنین تصوری را
ایجاد کرده است که گویا حوزه خواهران
صرفا بــرای چنین بخشهایی شکل
گرفته است ،در حالی که چنین نیست
و این وضعیت طبیعت رشد است ،رشد
دانــش همیشه از یک قاعده شروع
میشود.
در حال حاضر  ۴۱۲مدرسه سطح دو
داریــم ،در حالی که  ۵۵مدرسه سطح
سه موجود است ،و  ۱۲مرکز سطح چهار
داریم که بیست و پنج رشته آموزشی در
آنها تدریس میشود .رشد ما به سمت

ورود به عرصههای تخصصی قطعا
هست و باید باشد .اگر خداوند استعداد
رشــد را به خانمها داده اســت و باید
نقشهای تاثیرگذار داشته باشند ،این
نقشهای تاثیرگذار منحصر به یک
تبلیغ عمومی نیست ،اما روند دانش
از پایه شروع میشود و به سمت کمال
حرکت میکند.
نزدیک به چهل میلیون
نفر از جمعیت کــشــور ،زنــان
هستند ،و یکی از مسائل اصلی
جامعه ما ،مساله زنان است .از
سالهای گذشته ،رفتارهای
اعتراضی خانمها را در راستای
مطالباتشان داشتهایم ،ممکن
است فــردی به لحاظ ارزشی
معتقد باشد که بخشی از این
مطالبات درست یا غلط است،
ولـــی آنــچــه مــشــخــص اســت
اینکه ما در دهه حاضر و دهه
آینده مساله اصلیای که داریم
بحث زنان است ،حوزه علمیه
خواهران با توجه به جمعیتی
کــه دارد ،بــه نــظــر مـیرســد
کــه چــنــدان نتوانسته است
جریانسازی کند ،خانمهایی
که در حــوزه علمیه خواهران
تربیت شــدهانــد ،یــا صرفا در
محیطهای زنــانــه میتوانند
تبلیغ کنند -و صرفا محیطهای
زنانه مذهبی ، -و اگر بخواهند
پیشتر روند ،نهایتا در مدارس
فعالیت میکنند .امــا اینکه
خود خواهران با خالقیتهای
خودشان بتوانند جذابیتهایی
ایــجــاد کنند و اقــشــار مختلف
خانمها را جذب کنند ،به نظر
مـیرســد کــه در ایــن زمینهها
چندان موفق نبودهاند .طلبهای
که پرشور و حال است و هیجان
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دارد ،وارد حوزه میشود ،اما
این حــوزه طلبه را به گونهای
تربیت میکند که طلبه به خانه
بــاز مــیگــردد و دیــگــر هــم به
اجتماع بر نمیگردد.
بــلــه ،تــا حـــدودی تحلیل شما
درست است .مرکز تحقیقات زنان و
خــانــواده ،تقریبا نهاد مرجع مسائل
زنان و خانواده در کشور است .مجلس
شـــورای اســامــی و دولــت بــا آن در
ارتباط هستند ،پیچیدهترین مسائل
با برخی دانشگاهها مانند دانشگاه
عالمه طباطبایی تهران در اینجا رقم
میخورد .در اینجا نقشهای تاثیرگذار
تخصصی مناسبی را بــرای خانمها
داریم.
وقتی میخواهیم مجموعه حوزههای
علمیه خواهران را مدیریت آموزشی
کنیم ،قاعدتا باید یک جمعیت حدود
هفت هشت هــزار نفری از خانمها
را به کــار بگیریم ،ایــن جمعیت باید
از بطن همین مجموعه بــه درون
32
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خودش سرریز شود .وقتی بخواهیم
بخش عمده این مجموعهها را توسط
خودشان مدیریت کنیم ،باید جمعیت
مناسبی نزدیک به پنج هزار نفر کادر
در مجموعه کل مــدارس و از بطن
خــودش تامین کنیم .با دیدگاه شما
به لحاظ اجتماعی موافق هستم ،اما
حــوزه علمیه خواهران در طول این
بیست و دو سال در حال هویتسازی
است .ما در مرحله اول باید خودمان
را پیدا میکردیم .دانشگاهها زن و
مرد ندارد ،همه خدمات و فعالیتها
یکپارچه و یکی است .اما حوزه علمیه
از سال  ۱۳۷۶تصمیم بزرگی گرفت
مبنی براینکه حوزهای در عرض حوزه
بــرادران ایجاد شــود .شــورای عالی،
شــورای سیاستگذاری ،مدیریت،
معاونین مــدارس خواهران را کامل
از بــرادران جدا کرد .کسی که چنین
بنایی را میسازد ،نمیخواهد صرفا
یک دستگاه تبلیغی کوچک و عمومی
سامان دهد .میخواهد عالمههایی

چون دختر عالمه مجلسی ،همسر
مــاصــدرا را تحویل اجتماع دهد.
افقهای بسیار بزرگی بــرای حوزه
علمیه خواهران ترسیم شده است .ما
معتقد هستیم که دانش برای خانمها
باید با یک حساسیت زنانه نوشته شود.
حــوزه خــواهــران باید مرجعیت امور
زنان را در کشور به عهده بگیرد .اما
فعال در حال هویتسازی هستیم.
در گام اول خودمان ،زیرساختها و
توان پژوهش را در مجموعههایمان
باید باال ببریم .در بحث پژوهش در
جشنوارههایی مانند عالمه حلی،
خــواهــران در برخی از بخشها یا
برابرند یا از آقایان جلوتراند .این خود
نشان میدهد که جریان حوزه علمیه
خواهران کامال میداند که میخواهد
کجا برود .ما از یک زیرساخت شروع
کردیم و خودمان را آماده میکنیم که
آن پیشرفت و تحول اساسی را رقم
بزنیم .حــوزه علمیه بــرادران پانزده
قرن – از زمان پیامبر -است که فعالیت

میکند ،از دورهای مانند عالمه این
حرکت تقویت شده است .حدود یازده
قرن است که روی حوزه برادران فکر
و سرمایه گذاری میشود .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 ،زمانبر خواهد
بود .باید به کارها سرعت داد ،تحول
در محتواهای ما باید شتاب مناسب
بگیرد ،باید شیب کیفیسازی امور
را در حوزههای خواهران باال ببریم.
نمیگوییم در نقطه ایــدهآل هستیم،
اما از سرعت عمل بیست و دو سال
گذشته ،پیشبینی میشود که حوزه
خواهران به خوبی بتواند نقشهای
ملی و بینالمللی خودش را در فرصت
مناسب نشان دهد.
چــه اتــفــاقــی رخ میدهد
که خانمهایی که وارد مراکز
حوزوی خواهران میشوند ،آن
تواناییهای قبلی و شور و نشاط
قبل از حضور در این مراکز – مانند
حضور در فضای مجازی و غیره-
از آنها گرفته میشود.
تصور میشود که مدیریتی در این
بخش رخ داده است ،از آنجایی که حریم
خاصی بــرای خانمها قائل هستیم،
بخش فناوری مدیریت حوزه خواهران،
کلیه فرصتهای حضور خانمها در
فضای مجازی را در داخل شبکه حوزه
خواهران تعریف کردهاند .ما طلبههای
اهل قلم و فضای مجازی زیادی داریم،
اما عمده تمرکز آنها روی فرصتهایی
است که ما در اختیار آنها قرار دادهایم،
این فضا کامال بسته اســت .اما اخیرا
این امکان فراهم شده است که طلبهها
بتوانند با فضای خارج از حوزه نیز به
واسطه شبکهای که ما در اختیار آنها

قرار میدهیم 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 نقشهای زن در خانه و خانواده و
نقشهای اجتماعی زن تعارض ایجاد
میکند و مهارت جمع میان این نقشها
را نــدارد .این بزرگترین چالش حضور
زنان متدین در عرصه اجتماع است.
هرچه زنان به فضاهای روشنتر وارد
میشوند و حضورشان در عرصههای
اجتماع توصیه مـیشــود ،به همین
میزان نقشهای خانه و خانواده ویران
شده است .فرزندآوری کم میشود،
ارتباط عاطفی در داخــل خانه تقلیل
مییابد ،خستگی و مــال زن باعث
مـیشــود کــه نتواند نقش مثبتی در
خانه داشته باشد ،مالکیت و درآمد زن
گاهی باعث میشود که رابطه عاطفی
با همسرش دچــار چالش گــردد .لذا
پــدیــدهای مانند ازدواج دیــر هنگام،
طــاقهــای زودهــنــگــام ،و تجرد در
بخش زیادی از ظرفیت خانمها و حتی
آقایان رخ میدهد .وقتی پدیده پیشرفت
مدیریت نشد ،باید بــرای پیشرفت از
برخی مباحث مانند خانه و خانواده
چشمپوشی کرد.
بــایــد بتوانیم هــم نقش
اجتماعی بــه زن بدهیم و در
عین حــال کــه نقش اجتماعی
به او میدهیم ،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
ارادههای مرد باشد ،در حالیکه قرآن
میفرماید خانه و خانواده را مرد باید
برپا کند و زن هم نقش دارد .خدمتگذار
خانواده و ایجادکننده فراغت برای

زن که بتواند نقشهای دیگرش را به
خوبی ایفا کند – نمیگوید به زن فراغت
دهید که بــرود بــردهداری کند -مرد
است ،زن نباید بار زندگی را به دوش
بکشد .در این نگاه اسالمی صحیح،
ما باید بــرای خانمها فراغت ایجاد
کنیم تا بتوانند مجموعه نقشهایشان
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 خانمها 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 فرصتهای اجتماعی را
به سوی ارتباط عفیفانه و بدون رفت
و آمد مردان میان آنها داشته باشند،
به عبارت دیگر ،چشمانداز ما باید این
نقطه را نشانه گرفته باشد .ما نباید
فکر کنیم که اگر به این نقطه برسیم
خانواده را خراب میکنیم ،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) میفرماید:
زن گل است ،از گل که برای جنگ
و جــدال اســتــفــاده نمیکنند ،باید
فعالیتهای اجتماعی به گونهای باشد
که این ریحانه بودن و لطافت روحی
زن را حفظ کند .شغلهایی برای زنان
باشد که با این لطافت منافات نداشته
باشد ،زن به میزانی وقت در بیرون
از خانه صرف کند که به لطافتهای
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آیتالله
جوادی آملی
نگاهشان بر این
است که حتی
مساله مرجعیت
به معنای خاصش
را میتوان درباره
زنان تصور کرد.
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روحــیاش صدمه نزند .اینکه حوزه
خواهران برخالف مــدارس بــرادران
که شبانهروزی است ،بر این تمرکز
دارد که خانمها را بیش از پنج ساعت
در مدرسه نگاه ندارد ،از خانه تا مدرسه
نزدیکترین فاصله باشد و زن در
همان محیط خانوادهاش باشد ،این
تدبیر از آن جهت اســت که بتوانیم
هم نقش اجتماعی به زن بدهیم و
در عین حال که نقش اجتماعی به او
میدهیم ،نقش مــادری و همسری
را از او نگیریم و این هنر جمهوری
اسالمی است .بنابراین ،تصوری که
فکر میکند ما زن را تعلیم میدهیم
کــه بــرود در خانه بنشیند ،اشتباه
است .این زنان قرار است مبلغ دین
شوند و در سلسله ترویجکنندگان و
تربیتکنندگان دین قرار گیرند .ما باید
نظام را به گونهای پیش بریم که آسیبی
به لطافت و کارکردهایش در خانواده
متوجه نشود و مهارت جمع میان اینها
را داشته باشد.
برخیها معتقداند دلیل
اینکه در ایــن سالها حضور
اجتماعی زن و رسالتهای
اصلی او به درستی جمع نشده
ایــن اســت که نگاه مــردانــه در
حـــوزه خــواهــران حــاکــم بــوده
است .حضرتعالی از زمانی که
تشریف آوردید ،دو معاون اصلی
را از خانمها قرار دادید ،برخی
حــوزههــای استانی را خانمها
اداره میکنند .اما در طول این
سالها در تدوین متون آموزشی،
در مــدیــریــت و بــرنــامـهریــزی
کــارهــای فرهنگی ،همیشه
مــردان بــرای خانمها تصمیم
میگرفتهاند .آیا ناخودآگاه و
سیستماتیک این امر به سمت و
سویی نرفته است که خانمها را
34
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طوری تربیت کنند که آنها باید
در خانه و صرفا در خدمت مردان
باشند.
به نظر میرسد مشکل دومی
وجــود داشته باشد که مهمتر از این
مساله باشد ،اینکه ما فرصت اجتماعی
را به زنــان کم دادهایـــم .بــرای بحث
نقشهای اجتماعی زنــان باید کار
بزرگی را انجام دهیم ،که همان ایجاد
فرصت اشتغال برای زنان است .ما
هنوز فرصت اجتماعی مناسب را برای
زنــان ایجاد نکردهایم .در این راستا
مرکز دانشآموختگان را فعال کردهایم
که به صورت پیوسته در حال رایزنی
با بخشهای مختلف بــرای ایجاد
فرصتهای اجتماعی مناسب برای
زنان میباشند .زنان دنبال محیطهای
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
فرصتهای اجتماعی است .تعلیمات
ما هم باید اصــاح شــود ،ما باید با
حساسیت نظری نسبت به زنــان ،در
همه زمینههای 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 کردهایم .در حوزه خواهران نظام
خوب و پیشرفتهای مستقر شده است.
به لحاظ زمانی ،فرصت کمی را از
طلبه میگیریم -حــدود  ۵ساعت.-
انواع روشهای آموزش غیرحضوری
و نیمهحضوری را در حــال تجربه
هستیم .رشته و سرفصلها نیز مناسب
است ،در بحث تدوین کتاب آموزشی،

نویسندگان ما حساسیتهای الزم را
هنوز نتوانستهاند به خوبی در درسها
ببینند .در این زمینه ما برنامههای
مناسبی داریم ،این دوره ،دوره تحول
محتوایی است و دانشبنیان حرکت
میکنیم .هدف این است که مهندسی
دانشی صورت گیرد که زنان بتوانند
مرجعیت دینی امور زنان را به عهده
گیرند.
اینکه میفرمایید مدیریت
حوزه خواهران با همکاری سایر
ارگانها باید زمینهها را فراهم
کند ،امــا تربیتیافتگان حوزه
نیز باید به گونهای تربیت شده
باشند که خودشان بتوانند به
صــورت هوشمند ایــن فضاها
را ایــجــاد کنند .بخش عمده
خانمهای تربیت شده در دانشگاه
در مقایسه با حــوزه ،خودشان
توانمند هستند و میتوانند
فضاهای مناسب اجتماعی را
برای خود خلق کنند یا پیدا کنند،
اما در مورد طلبهها اینطور نیست.
ایــنــطــور نــیــســت ،حـــدود هفت
هزار نفر از حوزه خواهران در آموزش
و پـــرورش مشغول هستند ،تعداد
بسیاری در خوابگاههای دانشجویی
فعال هستند .ما باید صرفا این فرصت
را بــرای طلبهها ایجاد میکردیم که
او در این بسترها تواناییهای 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 حوزههای علمیه دیده شوند
و محصوالت ما میدان فعالیت پیدا
نکنند ،چرخه ما کامل نخواهد شد.
یک نگرانیای که وجود
دارد این است که مسائل حوزه

خــواهــران از بــیــرون مدیریت
شود .یعنی خود حوزه خواهران
نهادهای مربوط به این مساله را
نداشته باشد و عمال در زمانهای
حــســاس ،حـــوزه خــواهــران از
درون اداره نشود .آیــا تدابیر
خاصی برای این بحث اندیشیده
شده است؟
ایــن خطر در همه جاهایی که
طبقات مرجع دارند ،احساس میشود.
ظرفیتی که نقش تاثیرگذار بر مردم
دارد ،همه گونه میتواند مورد طمع
باشد .هنر ما در سازمانها این است
که اوال ،اینها را از نظر ظرفیت آنقدر
قوی کنیم که خودشان را به جریانات
سیاسی نفروشند و آلتدست 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 کردهایم ،به گونهای که االن
نمیتوان 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 نمیدهد و تجویز هم
نمیکند.
گاها طلبههایی که به لحاظ
هوشی در سطح باالیی هستند،
چــون در درسهـــای رسمی با
مسائل جدید واقعی خواهران
هیچ مواجهای صورت نمیگیرد،
آنها خودشان سراغ این مسائل
م ـیرونــد ،از طرفی چــون متن
دقیقی وجود ندارد و مواجه علمی
در حــوزه وجــود نـــدارد ،ســراغ
رویکردهای فمینیستی میروند.
برنامه حوزه چگونه است که با
مسائل واقعی امــروزی مواجه
اتفاق افتد و از مجرای صحیحی

این خانمها با مسائل آشنا شوند.
همین بحث از ویژگیهای
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 میشود به سمت
حــوزهای که قــدرت پاسخگویی به
مسائل نوین را دارد ،سوق دهیم.
ما باید تحوالت جهان را رصد کنیم
تا بتوانیم متناسب با آن طلبهها را
رشد دهیم .گفتمان مسلط ما روشن
است .مثال در برابر نگاه فمینیستی
که زن را رقیب مرد معرفی میکند،
گفتمان مــا از دریــچــه زوجــیــت،
مکملیت و همراهی سخن میگوید،
دختران ما بهرغم اینکه از برخی از
مردساالریها یا نگاههای سنتی و
ناهنجار شمردن برخی از رفتارها رنج
میبرند ،گفتمان مسلط ما نمیگذارد
این رنجش آنها را به سمت جریان
فمینیستی بلغزاند.
در ایــن راســتــا ،تغییرات جــدی در
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بستر اجتماعی
هنوز برای
طالب خواهر
فراهم نشده
است که این
وظیفه دستگاه
ما است .اگر
ما نتوانیم
کاری کنیم که
حوزههای علمیه
دیده شوند و
محصوالت ما
میدان فعالیت
پیدا نکنند،
چرخه ما کامل
نخواهد شد.

دستور کار داریــم ،یکی از مــوارد آن
همین بحث اســت کــه بــه شــدت در
حــال کاهش ماموریتهای مرکز
مدیریت خواهران هستیم و اینها را
تحت عنوان راهبرد مدرسهمحوری
به مدارس و استانها واگذار کردهایم.
مسئولیت مرکز مدیریت را رصد قرار
دادهایــم .از بطن رصد دنیا و جریانات
و غیره ،در برابر گفتمانی که به عنوان
رقیب استکباری اســت ،گفتمان
اسالمی را مشخص کنیم ،هندسه
ذهنی مخاطبانمان را براساس
این گفتمان بسازیم ،پاسخ گفتمان
رقیب را بدهیم و در گام بعد براساس
گفتمان خودمان فرهنگسازی 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 منطقهای و شهری را پاسخ
دهند .به عبارت دیگر ،دانشهایی را
به طلبه منتقل کند که او را پاسخگو
کند ،توانمند شود تا بتواند جامعهاش
را به خوبی مدیریت کند .ما به دنبال
ساختار ژلهای در بخشهای مختلف
هستیم به گونهای که انعطافی برای
شرایط خاص داشته باشد .این بحث
در حال پیادهسازی در مرکز خواهران
و تبدیل آن به یک مرکز دانشبنیان
است .در داخل حوزه خواهران ،ما باید
به گونهای 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 گونهای آماده کنیم که خواهران
طلبه بتوانند نقش مدیران پیشرفت در
جامعه را رقم بزنند.
در بــحــث بــودجــههــای
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حــــوزههــــای عــلــمــیــه اخــیــرا
بحثهایی مطرح شــده است.
آنگونه کــه مشخص اســت در
بودجه سال  ۹۸نیز مانند سایر
دســتــگــاههــا و نــهــادهــا بــه طور
ویــژه بــودجــه حــوزه خــواهــران
نیز کاهش یافته اســت .ممکن
است افــرادی از جامعه اینگونه
به بحث حوزهها نگاه میکنند
که چون این حوزهها از بودجه
عمومی کشور استفاده میکنند،
پس باید حوزه خواهران خدمات
مشخصی را به جامعه ارائه کند.
در مقابل هم گروهی میگویند
مگر در دانشگاهها چه اتفاقی
میافتد ،حوزویان نیز جزئی از
شهروندان این کشور هستند و
حق و حقوقی دارند.
همه میدانند و قانون اساسی هم
تصریح کرده است که فرصت تحصیل و
پیشرفت برای همگان است .دولتها
هم موظفاند که حمایتهای الزم را
داشته باشند .االن در آموزش و پرورش
روی چهارده میلیون نفر برای بحث
تعلیم و تربیت سرمایهگذاری میشود.
در دانشگاهها نیز بــرای دانشجویان
دولــت هزینه میکند و حــدود پانزده
میلیون تومان برای سرانه هر دانشجو
در سال اختصاص میدهند ،در حالیکه
این رقم در حوزههای علمیه برای هر
طلبه یک میلیون و هشتصد هزار تومان
اســت .از ایــن منظر بــرای حوزههای
علمیه نیز همینطور اســت .ما برای
رسیدن به چشم انداز  ۱۴۰۴باید یک
جامعه دانشبنیان داشته باشیم .اولین
توسعه ،توسعه نیروی انسانی است ،در
توسعه نیروی انسانی حوزههای علمیه
نیز یکی از بخشها هستند.
حوزههای علمیه گروهی نقشهای
اجتماعی دارنــد ،نظام ما اسالمی
است ،اگر نظام اسالمی و تعهد ما به

این نظام نبود ،شاید با دو سه هزار
طلبه میتوانستیم کشور را اداره
کنیم .اما وقتی نظام اسالمی است و
در معرض خطر و تهدید است و چون
میدانند پایه اصلی این نظام دین
است .بنابراین همه تالشها این است
که به این پایه آسیب برسانند .تمام
تــاش ایــن اســت که تکتک 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 برنامهریزی میکند .در
جــریــان  ۲۲بهمن بــا وجــود هجمه
زیاد شبکهها و فعالیتهای 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 گونهای بود که حوزههای
علمیه صرفا به امور و فعالیتهای
سنتی قبل انــقــاب بسنده کنند،
همان تعداد محدود طلبه کافی بود.
امــا امــروز حــوزههــای علمیه نقش
های فراوانی را باید داشته باشند و
خدمت کنند تا مردم در این مسیر قوی
بمانند و آسیب نبینند .برای مراقبت
از افقهای بلند مــردم و انقالب و
تــداوم حرکت شــروع شده در جهت
تعالی آن ،باید بسیار مراقب باشیم،
فعالیتهای ترویجی داشته باشیم،
در بخشهایی فعالیتهای فرهنگی
انجام دهیم ،در امور قانونگذاری
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

برخوردهای عرفی و دین حداقلی این
مباحث را حل میکردند.
بحث بودجه حوزهها ،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
حوزههای علمیه بسیار اندک است،
اما قطعا حوزههای علمیه اولین جایی
هستند که در بحث صرفهجوییها

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.
حوزههای علمیه دستگاهی کم معونه
و بسیار پرفایده برای نظام هستند که در
حال خدماترسانی میباشند .حوزهها
اولین فرصت که احساس کنند که
میتوانند از حمایتهای دولتی فاصله
بگیرند ،فاصله خواهند گرفت .حمایت
از حوزههای شیعی همیشه بر دوش

مردم بوده است ،اما االن هم نیاز به
حوزههای علمیه بیشتر شده است که
متعاقب آن گسترش هم یافتهاند ،از
طرف دیگر در این چهار دهه پس از
انقالب فشار زیادی به مردمی که حامی
اصلی حوزهها 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.

توسعه ّ
کمی
پس از انقالب

تأسیس پانصد مدرسه
هشتاد هزار طلبه دانشآموخته
تفویض مدیریتها
به خانمها

بالندگی
در پاسخگویی

ترویج معارف دین
بین بانوان

توجهحوزهبهنیازهایاجتماعی
بیاناحکاموعقایدتوسطبانوان
چشمانداز پیدایش
مجتهدهها

تالش برای
حفظخانواده

فرصت برای ایفای همه نقشها
از دست ندادن لطافت روحی
نیازهای جامعه به
حضورزنان

حوزه علمیه
خواهران

رصد تحوالت جهان
و رشد طالب
پاسخ علمی به گفتمان رقیب
فرهنگسازی
گفتمان خودی

تأسیس مرکز
دانشآموختگان

ایجاد فرصتهای اجتماعی مناسب
اصالح تعلیمات متناسب با نیازها

تولید دانش و رشتههای
جدید
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از بزرݡگترین دستاوردهای انقالب اسالمی
تحول در فقه است
گزارش همایش «انقالب اسالمی و تحول فقه» | سیدعلی فاطمی

روز پنجشنبه  ۱۱بهمن  ،۱۳۹۷همزمان با آغاز دههی فجر انقالب اسالمی همایش «انقالب اسالمی و تحول فقه» در مسجد
امام حسین(ع) برگزار شد.
در ادامه گزارش این همایش را میخوانید:

آیتاهلل علیاݡکبر 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 .حوزهی
فقه یکی از این حوزههای علمی است.
وقتی درزمینهی تحول در علم سخن
میگوییم پا در عرصهی فلسفهی علم
گذاشتهایم.
از منظر فلسفهی علم ،چهار سطح
38
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تحول را برای یک دانش میتوان ترسیم
کرد :نخستین سطح تــحــول ،در
ً
الیهی خود علم است؛ یعنی اینکه اساسا
علمی جدید بهوجود بیاید که تا پیش از
آن وجود نداشته است.
حالت دوم ،تغییر و تحول درون خود
علوم است .این تحول به سه شاخهی
تقسیم میشود :مؤلفههای رکنی،
ممیزههای جوهری ،مشخصههای
تمدنی.
مؤلفههای رکنی شامل پنج مؤلفهی

مــبــانــی ،مــوضــوع ،مــســائــل ،منهج
و غــایــت اســـت .ایــن پنج مؤلفه و
چینش خــاص آنهــا در کنار هم،
در مــجــمــوع یــک عــلــم را تشکیل
م ـیدهــنــد .مــمــیــزههــای جــوهــری،
شاخصهاییاند که هرچند مؤلف
علم نیستند ،اما ممیز آن میباشند،
مانند حیثیات هستیشناختی و
معرفتشناختی علم .مشخصههای
هویتی نیز عناصری در علم هستند
ً
که هویتسازاند ،مثال اینکه علم مورد

نظر در کدام بستر فرهنگی و تمدنی
شکل گرفته است.
تحول در علم ،در هر یک از این چهار
الیه میتواند صورت بپذیرد .در حوزهی
فقه ،در عموم این عرصهها تحوالتی
رخ داده است؛ هر چند ما نسبت به آنها
بیتوجه بــودهایــم .مجموعهی علوم
فقهی ما ،در همهی 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 میشد ،اما
امــروز دانشهای مستقلی عهدهدار
تأمین مبانی فقه و علوم فقهی شدهاند.
ما حدود هزار و پنجاه سال گذشته،
دانشی به نام فلسفهی اصول نداشتیم،
تنها در خالل مسائل علم اصــول ،از
چهار محور به عنوان مبادی اصول
به اختصار بحث میشد؛ امــا امــروز
دانش مستقلی به نام فلسفهی اصول
داریم .بعضی از دانشهای دیگر نیز
که از سنخ مبادی هستند در همین
قلمرو بهوجود آمدهاند مانند فلسفهی
معرفت دینی .در مجموع ،در حوزهی
فلسفههای مــضــاف ،کـــار بسیار
گستردهای در بیست ســال گذشته
انجام شده است.
در زمینهی موضوع علم فقه ،تغییری
در شرف وقوع است .فقهی که تاکنون
َ
بیشتر رویکرد تکلیفی داشت و متعلق آن
فعل مکلف بود ،امروز به سمت حقوق
چرخش پیدا کرده و تبدیل به دانشی در
میانهی حقوق و تکالیف شده است.
در زمینهی مسائل ،باب تحول بسیار
گسترده است؛ منظور بنده از تحول،
پیدایش مسائل مستحدثه نیست،
بلکه دان ـشهــای مستقلی اســت که
اکنون موضوع علم فقه قرار گرفتهاند،
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 وحدتبخش
آن میدانند .لذا تحول در غایت علم،
فوقالعاده بر روی آن تاثیر میگذارد.
غایت امروز فقه بیش از پیش به سمت
این جملهی امام خمینی(ره) حرکت
کــرده اســت« :حــکــومــت ،فلسفهی
عملی تمامی فقه است» ،بدین مفهوم
که غایت فقه باید به سمت حکومت
چرخش کند.
یکی دیگر از تحوالتی که در زمینهی 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 درزمینهی
عمل به فقه کمکاریهای زیادی داریم.
واقعیت ایــن اســت که علوم انسانی
سکوالر عرصه را بر فقه اهلبیت تنگ
کرده و ما آنگونه که باید ،امورمان را به
دست فقه نسپردهایم.

آیتاهلل علیدوست

تــحــوالت و پیشرفتها در
زمینهی فلسفهی فقه و فلسفهی
اصول فقه
شکلگیری یک دانش ،نیازمند مراحلی
است .گاهی فرد یا افــرادی دانشی را
ً
تأسیس میکنند ،اما تاکنون عموما
دانشها در بستر زمان شکل گرفتهاند.
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 میشود.
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
ّ
مد نظر.
ششم ،تنظیم و تدوین یک منظومه
که به معنای تجمیع مسائل با یک
رویکرد مشخص است.
هفتم ،تکوین یا تکون دانش .بهطوری
که اگــر گروهی عــهــدهدار آن شوند،
دانش «تکوین» یافته و اگر به صورت
خودبهخودی 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 فلسفهی اصول
فقه مواجه نشود ،مثال در زمان فضل
بن شاذان یا محمد بن ادریس ،بحثی
مطرح میشود که آیا برای اعتبار یک
گزینه ،سکوت شارع کافی است یا حتما
باید موافقت شرع را داشته باشیم؟
محمدبن ادریــس شافعی میگوید 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 مـیشــود .همچنین،
جلوتر که برویم بحث گسترهی تقلید و یا
ً
اساسا جواز یا عدم جواز تقلید را خواهیم
داشت.
در متون دوران مشروطه ،یکی از
اختالفات اساسی مشروطهخواهان
و مشروعهخواهان ،بحث گسترهی
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رشاد:
ما درزمینهی
عمل به فقه
کمکاریهای
زیادی داریم.
واقعیت این
است که علوم
انسانی سکوالر
عرصه را بر
فقه اهلبیت
تنگ کرده و
ما آنگونه که
باید ،امورمان
را به دست فقه
نسپردهایم.
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علیدوست:
در حوزهی قبل
از این چهل سال
نویسندگان
حوزه ،ده نفر
بودهاند .اما
االن حوزه بازار
مسگرها شده
است! دانش و
ساحات علوم
پیش میرود؛ اما
شخصی مانند
گذشته مطرح
نمیشود و باال
نمیآید.
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شریعت و گسترهی دخالت فقیهان
در مباحث مــربــوط بــه شئون مــردم
است .مشروطهخواهان میگویند ما
باید قوانین عرفی و قوانین اساسی و
مجلس شورا داشته باشیم ،در مقابل
مشروعهخواهان میگویند ما چیزی به
نام قوانین عرفی نداریم و قوانین قرآن
برای ما کفایت میکند.
بنابراین ،بحث گسترهی اجتهاد و اعتبار
نظر مجتهد در موضوعات مختلف،
از مباحث مهم در فلسفهی فقه است.
مباحث فلسفهی فقه در هــزار سال
ً
گذشتهی ما مطرح بوده و بعضا تدوین
هم شده است .تا بدینجا ،ما مرحلهی
اول و دوم یعنی طرح مسأله و تدوین آن
را دیدیم .اما بنده به شخصه ،در تاریخ
چیزی جلوتر از این نمیبینم ،از دهها
مسألهای که باید در فلسفهی اصول فقه
مطرح شود ،خبری نیست.
در اوایــل دهــه هفتاد ،حرکتی با نام
«فلسفهی فقه» به منصهی ظهور
میرسد و حتی عنوان نیز پیدا میکند؛
اما در این دوره پیرامون فلسفه اصول
فقه خبری نیست ،بلکه دهه هشتاد
اســت که ایــن موضوع به طــور جدی
مطرح میشود.
در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی ،گرایش و تخصصی مطرح
میشود که طی آن افراد در فلسفهی
اصول فقه متخصص شوند .از اوایل
دهه هشتاد تاکنون آثار خوبی هم
در زمینههای مختلفی نظیر فقه و
عرف ،فقه و قیاس ،فقه در محک
زمانه و… تولید شده است .همچنین
فصلنامههایی که این نهاد ایجاد
کرده نیز آثار ارزنــدهای هستند که
گرچه عنوان هیچکدام فلسفهی
فقه نیست ،امــا مــقــاالت زیــادی
پیرامون این موضوع در آنها یافت
میشود.
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اگر به چهل سال قبل بازگردیم ،آنچه
از ایــن هشت مرحله میبینیم ،فقط
مرحلهی اول و دوم است ،یعنی طرح
مسائلی از اصول فقه و فلسفهی فقه
و تدوین آن مسائل در البهالی متون.
اما تجمیع ،کشف روابط میان آنها،
تدوین و تنظیم منظومه و نامگذاری و
خلق دانش ،مربوط به سه دههی اخیر
میباشد .حتی در دههی اول انقالب
اسالمی نیز در این زمینه اقدام خاصی
را مشاهده نمیکنیم .دانش اصول فقه
و فلسفهی فقه مراحل عمدهاش بعد از
ً
این چهل سال و مشخصا در سه دههی
اخیر شکل گرفته است.
بنده این نکته را بهعنوان طلبهای
که بیاطالع نیست و با همهی اقشار
و جناحها در ارتــبــاط اســت ،عرض
میکنم که طی این چهل سال ،در فقه،
اصول ،فلسفههای مضاف و سایر علوم
حوزوی زیاد کار شده است که به این
اتفاق میتوان نمرهی عالی داد .اگر
نوشتههای گذشتگان در این زمینه
را جمع کــرده و تکراریها را حذف
ً
کنید ،جمعا دو صفحه نمیشود ،اما
اکنون پانصد صفحه متن خوب داریم!
حــوزهی قبل از این چهل سال و بعد
آن ،تفاوت اساسی دارد .قبل از این
چهل سال ،نویسندگان حوزه ،ده نفر
بودهاند .اما االن حوزه بازار مسگرها
شده است! دانش و ساحات علوم پیش
مــیرود؛ امــا شخصی مانند گذشته
مطرح نمیشود و باال نمیآید .بسیار
خطاست اگر بخواهیم پیشرفت دانش
را با اینکه «چند نفر» باال آمدهاند،
بسنجیم .دانــش پیش مــیرود ،اما
کسی مطرح نمیشود؛ زیــرا رقابتی
در میان اســت .در شهری که پنجاه
ً
نفر منبری دارد ،احتماال هیچکدام
آنچنان شناخته شده نباشند .اما در
روستایی که یک نفر دیپلم دارد ،آن

شخص شناختهشده و مطرح است.
دانــش الیتناهی بــوده و نمیتوان
گفت که دیگر کافی است؛ ما هنوز در
ابتدای راه هستیم و بخش عمدهی کار
باقی مانده است؛ چراکه مدام مسائل
جدیدی خلق میشود .ظرفیت خوبی
برای حوزهها ایجاد شده و باید از این
ظرفیتها استفاده شود.

حجت االســـام والمسلمین
یوسفی

فقه االقتصاد؛ تحوالت و
کارکردها
نخستین اثرگذاری فقه پــس از
پیروزی انقالب اسالمی را میتوان در
قانون اساسی مشاهده کرد .بهطوری که
در اصل چهارم قانون اساسی مقرر شد
که کلیهی مناسبات اقتصادی کشور
باید براساس اصول و موازین اسالمی
باشند.
دوم ،تصویب قانون بانکداری بدون
ربا در سالهای نخستین انقالب است.
البته این قانون نیازمند اصالحات و
بازنگریهایی بود که مناقشه بر سر آن
تاکنون نیز ادام ه دارد؛ اما در مجموع این
قانون گامی رو به جلو محسوب میشود.
در حـــوزهی قبل از ایــن چهل سال
نویسندگان حوزه ،ده نفر بودهاند .اما
االن حوزه بــازار مسگرها شده است!
دانش و ساحات علوم پیش میرود؛ اما
شخصی مانند گذشته مطرح نمیشود
و باال نمیآید.
سوم ،پژوهش پیرامون مبانی فقهی
برای برخی رشتهها.
چهارم ،تحقیقات گــســتــرده در
حــوزههــای فقهی؛ حوزههایی نظیر
فقه و پول ،فقه و بانک ،و یا فقه و منابع
طبیعی .برخی از این تحقیقات به عنوان
متن درسی رشتههای فقهی اقتصادی
برگزیده شده است.

پنجم ،تأسیس کمیتههای فقهی
بــرای مسائل اقتصادی اســت .نظیر
تاسیس کمیتهی فقه بانکداری و فقه
بورس.
ششم ،تشکیل نشستهای فقهی
بــا حــضــور صــاحـبنــظــران فقهی و
اقتصادی
هفتم ،پژوهشهای مرکز تحقیقات
مجلس شـــورای اســامــی قــم روی
مسائل اقتصادی است .این پژوهشها
در موارد متعددی تأثیرات قابل توجهی
روی قوانین کشور گذاشتهاند.
هشتم ،تأثیر فقه االقتصاد ،ورود
جدی مراجع و حوزهها به مباحث فقه
اقتصادی و مباحث قــانــونگــذاری
اقتصادی است .بهعنوان مثال ،یکی از
قوانین اقتصادی که در مجلس شورای
اسالمی در حال بررسی بود ،خدمت
آیتالله مکارم شیرازی ارائــه شد و
ایشان  ۱۸اشکال فقهی بر آن گرفتند تا
اصالح شود.
نهم ،تشکیل برخی کمیتههای فقهی
حــوزوی در حوزههای اقتصادی ،از
جمله کمیتهی نظام پولی اقتصادی
اسالمی.

حجتاالسالم یوسفی

روششناسی در فقه االقتصاد
ً
طبیعتا مخالفتهایی با اقدامات حوزه
فقه االقتصاد میشود .بنده معتقدم
این مخالفتها منصفانه و به دور از
غــرضورزی است اما عالمانه نیست.
بهعنوان مثال ،برخی میگویند ما
موظف نیستیم نظام اقتصادی را از
اسالم استخراج کنیم .سوال این است
که معنای این حرف چیست؟ اینکه
ما موظف نیستیم یعنی اینکه 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 میشود 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،
ّ
دلیل
«ادل
ممکن نیز هست؛ چرا؟
ٍ
ُ
ـان شــیء وقــوع شــیء».
علی امــکـ ِ
روشنترین دلیل برای نشان دادن
اینکه چیزی ممکن اســت ،وقوع

ً
آن چیز است! و از طرفی قطعا این
اقــدامــات مشروع هم هست؛ چرا
کــه چــطــور ممکن اســت کــه نظام
اقتصادی که متعلق به کافران ملحد
است مشروع باشد و نظام اقتصادی
اسالمی مشروع نباشد؟
یا بهعنوان مثالی دیگر از ایــن نوع
مخالفتها ،اکنون بحثی جدی مطرح
است که آیا در فقه االقتصاد باید مبانی
ً
اقتصادی را مستقیما 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؟ اندیشهی امروز فقهی در حوزهها
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 هستیشناختی یک نظام
دست میکشیم و فقط به یک گزاره
ً
م ـیپــردازیــم .مثال در مــورد نظام
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 میگویند روش امضا
کافی است و ما موظف نیستیم نظام
اقتصادی از فقه استخراج کنیم ،اما
این روش نمیتواند 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 نارساییهایی در
زمینهی استنباط دارد.
سوم ،روش تکوین ،یا روش حرکت
از زیربنا به روبناها .استاد شاهآبادی 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 همهی این سه روش باید استفاده کرد
و روش مطلوب ما روش ترکیبی است.
ما در جستجوی پیکرهی اقتصادی
اســام ،از مبانی ،اهــداف ،ساختار،
اصول ،انواع مالکیت و… آغاز میکنیم
و به جزئیات میرسیم.

حجتاالسالم واسطی

الــزامــات و ضــرورتهــا در
روششناسی 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 مقیاسهای کالن .ما تا
پیش از انقالب ،در ابعاد فردی تحلیل
میکردیم و به دنبال حکم مکلف بودیم،
اما پس از انقالب ،به دنبال حکم در
مقیاس کالن هستیم.
مــفــهــوم روششـــنـــاســـی چیست؟
روششناسی 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؟
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یکی از مدیران ژاپنی میگوید ما در
سازمانمان چیزی بــه نــام پیگیری
نداریم ،زیرا این سیستمها هستند که
کار میکنند ،درک این معنا ،ما را به فهم
معنای مقیاس کالن کمک میکند.
وقتی مقیاس تغییر میکند ،رویهها و
فرایندهای قبلی قابل استفاده نیست.
ما هنوز بعد از انقالب میخواهیم
چهرهبهچهره تبلیغ کنیم؛ اما عملی
نیست.
در جلسهی مــذاکــرات پیشنویس
قانون اساسی که دکتر حسن حبیبی
مسئولیت آن را داشت ،یکی از حضار
گفته بــود که قــرار اســت ایــن قانون
اساسی شکل بگیرد تا جامعه اسالمی
شود؛ سؤال این است که اگر چه بشود
میگویید اسالمی شده است؟ آقای
حبیبی پاسخ داد وقتی رسالهی عملیه
پیاده شود ،جامعه اسالمی شده است.
ما ابتدا میخواستیم رسالهی عملیه
را پیاده کنیم ،اما متوجه شدیم این
کار با برگزار کــردن جلسات محقق
نمیشود .در گام بعد رسیدیم به اینکه
ما یک ســری احکام ثانوی داریــم،
و یک ســری ادلــه را به علت شرایط
زمان و مکان از کار انداختهایم .این
اتــفــاق باعث شــد مــا در محیطی با
سیستمهای مدرن زندگی کنیم .پیش
رفتیم مشاهده کردیم که با احکام
ثانوی و اضطراری هم که نمیتوانیم
همهی کارها را پیش ببریم .بعد حکم
حکومتی شکل گرفت تا این چالشها
نیز برطرف شود .همهی اینها رخ داد،
اما مشکل اصلی که ادارهی جامعه
توسط سیستمهای کالن بــود ،حل
نشد .همان چیزی که در غرب جاری
بود ،در ایران هم جاری شد .امروز به
این رسیدیم که اینها جوابگو نیست.
ما باید سیستمسازی کنیم و از ادله،
«فرایندها و سیستمها 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 عزتمند شـــوی .این
روایــت در ابتدا یک خطاب اخالقی
فــردی به نظر میآید .همین خطاب
دارای الی ـهی 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 بهینهسازی مصرف؛ و «عزت»
فرایند برتری در محیط رقابت است.
بنابراین ،معنی این روایت در الیهی
فرایندی ایــن اســت که بهینهسازی
مصرف سبب برتری در محیط رقابت
میشود.
سوال این است که چگونه این روش
استنباط تکمیل شــود تــا بتوانیم
بــه مسائل در مقیاس کــان پاسخ
دهــیــم؟ پــاســخ بــنــده ایــن اســت که
فقهی که مکلفش فرایند باشد و نه
فــرد ،فقه تمدنساز اســت .ابــزار ما
در این راه – یعنی در مسیر دستیابی
به فقه تمدنساز -در اصــول فقه،
نظریهی وضع الفاظ برای ارباب معانی
میباشد .از طرف دیگر ،مجموع ادله
است که برای ما راهگشا خواهد بود
و با مجموعهی آنهاست که به نظریۀ
اســام دربـــارهی موضوعاتی نظیر
آزادی ،عدالت ،و فرایند رسیدن به
آنهــا خواهیم رسید .بر این اساس
میتوانیم به فقه و توضیح المسائل فقه
تمدنی برسیم.
بــه نظر مـیرســد اگــر رشــتـهای تحت
عنوان فقه تمدنی تاسیس شود ،امید
است که در دههی آینده شاهد خبرهای
خوبی در این زمینه باشیم.
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تبیین نرمافزاری بیانیه ݡگام دوم بر عهدهی
حوزویان است/تاحوزویان اصالح درونسازمانی
نداشته باشند نمیتوانند پیشݡگام اجرای
دیدݡگاههای رهبری در جامعه باشند
بیانیه گام دوم و رسالت حوزویان
پس از انتشار بیانیهی گام دوم از سوی مقام معظم رهبری ،سایت مباحثات تالش کرد این موضوع را فراتر از گفتوگوهای کوتاه
خبری در قالب یک نشست تخصصی با چندتن از فضالی حوزوی مطرح کند .این نشست روز چهارشنبه برگزار شد و حججاسالم
والمسلمین علی قنواتی مدیر مدرسه علمیه معصومیه ،سیدفرید حاجسیدجوادی 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.

بعد از گام دوم که از سوی
مقام معظم رهبری صــادر شد،
نخستین چــیــزی کــه بــه ذهن
ما رسید ،ایــن بــود که در میان
مخاطبان ایــن بیانیه ،مــردم
ایـــران جــای خـــود ،نهادهای
حاکمیتی دولت و قوای مختلف و
بخشهای نظامی نیز جای خود،
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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 ،سیاهنمایی ،ناامید کردن مردم
و ایجاد حس حقارت ملی میان مردم و
جوانان است .برخی عوامل درونی نیز
گاهی به این موضوع دامن میزند .این

بیانیه عالوه براینکه مسیر چشماندازه
آینده را ترسیم میکند ،در مجموع
به بسیاری از شبهاتی که آنقدر تکرار
شدهاند که در ناخداگاه مــردم قرار
گرفته است – اشاره به بیعدالتیها،
فسادها و امثالهم در کشور -پاسخ
میدهد .وقتی این بیانیه تبیین شود،
عالوهبر اینکه گفتمانسازی میشود
و چشمانداز ترسیم میگردد ،در ضمن
آن به شبهات نیز پاسخ داده میشود.
خطی که جریان رسانهای دشمن در
پیش گرفته است و بعضا رسانههای
داخــلــی نــیــز در مــســیــر آنــهــا قــرار
میگیرند ،و در همان زمین بازی
میکنند ،بزرگنمایی مشکالت کشور،
کوچک کــردن مشکالت بیرون از
کشور ،برجسته کردن موفقیتهای
خـــارج از کــشــور و کــوچــک کــردن
موفقیتهای داخل کشور است ،حتی
برجستگیهای فرهنگی کشور را که
کاری به دین و نظام نــدارد ،برجسته
میکنند .مردم را در نظر نمیگیرند،
معظالت را بــزرگ میکنند ،مثال
چهارشنبهسوری را میبینند و آن را

بسیار بزرگ میکنند ،در حالیکه در
کشورهایی مانند آلمان در جشنهای
کریسمس اتفاقاتی به مراتب شدیدتر
از چهارشنبهسوری رخ میدهد .در
مجموع دشمن درحــال بــردن ما به
سمت و سویی است که مردم به این
نتیجه برسند که عقب افتادهترین
هستیم ،غرب بهشت آرزوهــا است،
و وقتی دچــار یــک فروپاشی ملی،
فرهنگی و هویتی شدند ،به این نتیجه
برسند که علت ایــن عقبافتادگی،
اســام ،مذهب و جمهوری اسالمی
است .این بیانیه هم یک سند راهبردی
اســت ،و هــم ترسیم چــشـمانــدازی
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 الی ـههــای 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
فرمودهاند که مهمترین ،اساسیترین
و راهبردیترین رسالتی که حوزویان
به دوش دارند ،مساله تبیین است .اگر
بناست گامهای بلندی برای تحقق آن
برداشته شود ،باید این گامها 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 میکند،
امیدی که به حرکت ختم میشود.
در یک ضلع این بیانیه ،مقام معظم
رهبری ،انقالب را به درستی تحلیل
کردهاند ،در واقع ایشان راهبرد دشمن
را مهندسی معکوس کردهاند .دشمن
بسیار تالش میکند تا تحلیل و تبیین
سیاهی را از مسیری که انقالب تا
به االن طی کــرده اســت ،ارائــه کند.
مقام معظم رهــبــری ،بــدون اینکه
بخواهند دچــار غلو و سوءبرداشت
شوند ،واقعیتهای عینی انقالب را
که جزء واضحات و مباحث روشنی
اســت ،بگونهای ترسیم کردهاند 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 میکند ،یعنی
تالش دارد تا به ما نشان ندهد که در
چه نقطهای ایستادهایم .مقام معظم
رهــبــری اصـــرار دارنـــد کــه مــا بدانیم
که در چه نقطهای بودیم ،و االن در
چه نقطهای ایستادهایم .ایشان یک
استراتژی تهاجمی نسبت به دشمن به
کار بردند و تالش میکنند که تحلیل
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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  ۶۷مصاحبهای را خبرنگاری از
روســای وقت قوای کشور انجام داد.
مصاحبهگر سوال مشترکی را از مرحوم
آیتالله موسویاردبیلی ،رئیس وقت
قوه قضائیه ،مرحوم آقــای هاشمی،
ریاست قوه مقننه و مقام معظم رهبری
کــه ریــاســت قــوه مجریه را بــه عهده
داشتند ،پرسیدند.
سوال این بود که االن ده سال از انقالب
گذشته است ،اگر به عقب و نقطهای
که ده سال قبل در آن قــرار داشتیم،
بــرگــردیــم ،شما چــه مسیری را طی
میکنید؟ به عبارت دیگر ،چه کارهایی
را میکنید که تا به حال نکردهاید؟ و
چه کارهایی را نمیکنید که تا به حال
کردهاید .مقام معظم رهبری در پاسخ به
این پرسش فرمودند که من اگر برگردم،
همان راهــی را میآیم که تا به حال
آمدهام .این پاسخ نشان از آن است که
ایشان در یک قلهای ،تبیین متفاوتی
از مسیری که انقالب طی کرده است،
دارند.
در بیانیه گام دوم ایشان
آوردهانـــــد کــه مــا همچنان به
آرمانهای انقالب اصرار داریم،
اما در عین حال ،بر آسیبشناسی
هم تاکید میکنیم.
قنواتی :اگر االن به مقام معظم
رهبری بگویند که شما بعد از چهل
ســال چه مسیری را طی میکنید،
میگویند من همین مسیری را که در
این چهل سال آمدم ،طی میکنم.
بلوغ سیاسی ،و رشد بصیرتیای که
آحاد جامعه ما از آن برخوردارند ،آیا در
ابتدای انقالب اینگونه بوده است؟ بال
شک نبوده است .آیا سطح بینش مردم
در انتخابهای خودشان ترقی یافته؟
قطعا ترقی پیدا کرده است.
مقام معظم رهبری ،تاکید دارنــد که
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تبیین درستی از انقالب اتفاق افتد.
یکی از رسالتهای حوزویان ،نسبت
به بحث تبیین درست انقالب ،تبیین
درست دستاوردهای انقالب و تبلیغ
آن اســت .نباید گامی را که دشمن
بــرداشــتــه اســت ،گــام دوم آن را ما
برداریم ،یعنی تزریق ناامیدی ،جلوه
دادن ناکارآمدی انقالب.
ما در کشور مشکالت فراوانی داریم،
اما نه آن مقداری که دشمن برای ما
تبلیغ میکند .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 ،صمیمانهتر 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 نسلهای جوانتری
قرار داده که از این زمان به بعد باید بار
انقالب اسالمی را به دوش بکشند.
متاسفانه جمهوری اسالمی از یک
نکته مهم در فعالیتهای ترویجی
– فرهنگی خــود غفلت کــرده است.
سالهای گذشته ،پژوهشی را یکی
از اساتید علوم سیاسی دانشگاهی
ســکــوالر انــجــام داد ،کــه طــی آن
نسلهای 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 میشود در
سن  ۴۰ -۳۰سالگی 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
فعالیت آنها بــوده اســت ،ایــن گروه
بیشترین اعتقاد را به رابطه دیــن و
حاکمیت داشتند .بدترین وضعیت را
کسانی داشتندکه بعد از این دورهها
به سن رشد و بلوغ رسیده بودند ،اینها
کمترین ارتباط را میان دین و حاکمیت
میدیدند.
تجربه زیسته انقالب و دفاع مقدس
یک تاثیر عمیقی در بــاور اجتماعی
ما داشته اســت ،مبنی براینکه دین
میتواند تاثیر موفقی در تحوالت
اجتماعی و در حفظ عزت و استقالل
داشته باشد.
هنوز هم جوانهایی که آن زمان به
جبهه رفتهاند ،ممکن اســت بسیار
معترض و نــاراحــت باشند ،امــا یک
علقههایی دارنــد ،یعنی نمیتوانند
نسبت به این چیزی که االن در دست
اســت ،بیتفاوت باشند ،ارزش آن
را میدانند و میتوانند 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 نبودهاند و در حال مواجه با
تبیین و تفسیرهایی هستند که هرکدام
قاببندی و ترکیب خودشان را دارند
و سعی میکنند که ذهنیتی را ایجاد
کنند .بخش قابل توجهی از این روایات
و ذهنیاتی که الغاء میشود ،پیام آنها
بازنگری و تجدید نظر اســت .در آن
اشتباهات ،اجحافها و سوءاستفادهها
برجسته مـیشــود .ایــن نسل با خود
آن پدیده مواجه نبوده است ،بلکه با

نقلهایی از آن روبرو است ،نقلهایی
که توانمندتر باشد ،اثــر مطلوب را
میگذارد.
بخش اول این بیانیه ،نگاهی فاصله
گرفته از جزئیات و با نگاهی بلند و با
ابعاد چند دهه اســت .مبنی براینکه
جمهوری اسالمی تجربهای موفق
است ،نه اینکه نیمهکاره ماند و باید از
کل آن و اصول آن تجدید نظر کرد.
بلکه اصول آن پایدار است ،اما اینکه ما
فاصلههای زیادی با وضعیت مطلوب
داریم ،و باید بیشتر تالش شود را انکار
نمیکنیم.
اینکه انقالب یک تجربه موفق یا
درمانده است؟ یک اختالف اساسی
است که االن در حال دام ـنزدن 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 مصورکردن
و محسوس و ملموس کردن در قوه
خیال نسلهای بعدی هستیم .این
تصویرهایی که فضای مجازی و
ماهواره وغیره از دوره قبل انقالب
الغاء کــردهانــد ،و ایجاد توهمهایی
مانند اینکه ما بسیار جابهجا شدهایم،
و ظرفیتهای قــوی در خودمان
ایجاد کردهایم ،مربوط به بند اول
بیانیه است .شاید نسل بعدی بدون
آن نمیتواند با بقیه این مسیر همراه
باشد .کوتاهیهایی رخ داده است،
هنوز هم آثــار و فعالیتهایی که در
خدمت این امیدآفرینی و اعتماد به
راه طی شده باشد ،کافی نیست .اگر
از کارهای مربوط به یک مخاطب
مــحــدود دســـت بــرداشــتــه شـــود و
مخاطب را کل جامعه در نظر بگیرند،
مقدمهای برای اراده قوی اجتماعی
پیدا میشود.
تقوی :االن انقالب اسالمی،

روایتگر زمانه خــودش را نـــدارد .با
تــوج بــه تنشهایی کــه از سالهای
اخیر در فضای جامعه گسترش پیدا
کرده است ،ما یک روایت واقعبینانه
و متعادل و جامع از شــرایــط فعلی
نمیبینیم .حتی در وقایع دی  ۹۶که
خدمت مراجع معظم میرسیدیم،
ادبیات روایت همان ادبیاتی بود که در
رسانهها مطرح میشد ،با این تفاوت
که مطمئن بودیم این ادبیات از سوی
کسانی مطرح میشود 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 جمعبندی صمیمانه
از تحلیلهای مقام معظم رهبری بود
که از گذشته به مرور و مناسبتهای
مختلف مطرح میکردند .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 میشود و روایــت دیگر
که از جانب برخی از دلسوختگان و
دلباختگان انقالب مطرح میگردد،
که یک روایت انتزاعی است و اصال
نمیتواند شرایط فعلی را توصیف
کند .آنچه در مــورد این بیانیه مهم
میباشد این است که ما زمینه پذیرش
این بیانیه را در افکار عمومی آماده
کنیم ،و ایــن لزوما با تبیین صرف
محقق نمیشود .بلکه نیازمند آن
اســت که ما بــرای بیانیه یکسری
گامهای 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 میشود ،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 رسیدهاند
که وضعیت مناسبی وجود ندارد و اگر
این بیانیه نباشد ،آن گفتمان ،گفتمان
غالبی خواهد بــود .اینکه چرا االن
افکار عمومی آن را نمیپذیرند ،باید
گفت که مالک و معیار جامعه برای
تحلیل انقالب بسیار متفاوت شده
است .با صرف این بیانیه نمیتوان 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 اصــا نمیتوانیم بــا فضای
اجتماعی مفاهمه کنیم.
اینکه گفته شــود حــوزه
پــیــرامــون ایــن بیانیه ،باید به
تبیین ابعاد انقالب بــپــردازد،
مباحثی مطرح میشود ،به طور
مثال اگر حوزه بخواهد به بحث
آسیبشناسی انقالب بپردازد.
این سوال مطرح میشود که آیا
روحانیت و حوزه در درون خود
آسیبشناسی درستی از عملکرد
خود داشته اســت؟ تا بتواند در
سطحی وسیعتر 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 عدالتخواهی و مبارزه با
فساد ،حوزه یا کامال بیتفاوت است،
یا بخشی از روحانیت هم که ورود پیدا
کرده به گونهای افراطی عمل میکند.
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قنواتی:
مهمترین و
اساسیترین
کلیدواژه
راهبردهای این
بیانیه ،مساله
جوانگرایی
است .منظور از
جوانگرایی،
پشت کردن
به سرمایههای
نظام نیست.
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چرا نباید در نهاد و سازمان روحانیت به
یک الگوی صحیحی از عدالتخواهی
در جامعه اسالمی برسیم .چرا بعد از
چهل سال ،در داخل نهاد روحانیت به
الگوی صحیحی از این عدالتخواهی
نرسیدهایم .به نظر میرسد سازمان
روحانیت ابتدا باید این کارها را انجام
دهد ،بعد در گام دوم به عنوان محوریت
این امور در جامعه قرار گیرد.
اســـتـــوار :ایـــن بــیــانــیــه یک
مجموعهنگاری است .غلو نمیکنیم
اگر بگوییم که این بیانیه حرکت جامعه
به سمت تمدنسازی است .نگاه تمدنی
جمهوری اسالمی در این بیانیه بسیار
پر رنــگ اســت .ایشان در ایــن بیانیه
آرمان انقالب را دو چیز نام میبرند،
تمدنسازی 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 انعطافپذیر است،
شخصیت جوان شکل نگرفته است،
به خاطر آن لطافتهایی که دارد،
راحتتر میتوان روی آن اثرگذاری
کــرد .درســت است که کلیت بیانیه،
اعم از جوانان است ،ولی وقتی مقام
معظم رهبری آنها را مــورد خطاب
قرار میدهد ،در واقع عواطف آنها را
درگیر و جذب میکند ،بــرای اینکه
آنها بیشتر توجه میکنند .نکته دوم،
قدرت گفتمانسازی 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 میبیند .چراکه این
جوانان هستند که قرار است در آینده
مسئولیت کشور را به عهده گیرند ،اینها
هستند که باید توجیه شوند.
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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
کنند .یعنی افــــرادی از حـــوزه این
بیانیه را تحریف کنند .تیتر اول اکثر
رسانههای 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
میشود.
حوزه باید در مرحله اول تبیین درون
عرصهای کند ،طالب و علما توجیه
شوند ،در گام دوم حوزه باید تبیین برون
عرصهای داشته باشد ،و برای تبیین باید
پیشقدم شود .پیشنیازهای فهم بیانیه
را خود حوزه باید تدارک ببیند.
متناسب با آنچه طــاب در مقدمات
و ســطــح مــیخــوانــنــد ،نــم ـیتــوان
پیشنیازهای فهم این بیانیه را برای آنها
ایجاد کرد .نکته بعد توجه به توصیهها

است ،مقام معظم رهبری ،هفت توصیه
کــردهانــد ،تولید نــرم افــزار ایــن هفت
توصیه ،ضروری است و قطعا رسالت آن
روی دوش حوزه است .برخی پیشنهاد
دادهانــد که فقههای مضاف باید بنابر
این توصیهها 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 میکند ،ایــن گام
اول ،یک عصر جدید در تاریخ به شمار
میآید .با این واقعیت میتوان جهان
بشریت را به قبل از انقالب  ۵۷و بعد
از انقالب  ۵۷تقسیم کــرد .انقالب
 ۵۷بسیاری از معادالت بینالمللی
را تغییر داد .انقالب  ۵۷بسیاری از
گفتمانها ،فلسفه و سبک زندگی
را تغییر داد .ایشان با این بیانیه نوید
یک انقالب  ۹۷را مـیدهــد .اگــر در
ســال  ۵۷انــقــاب کــردیــم و انقالب
ما معنای استکبارستیزی و حمایت
از مستضعفان را در داخــل و خارج

از کــشــور منعکس کـــرد ،در سال
جدید باید بــه سمت تــمــدنســازی و
نظامسازی مهدوی پیش رویم .ایشان
با این تحلیلی که در بیانیه بیان کردند،
گفتمانی را در این بیانیه حاکم میکنند،
و آن گفتمان صحیح و دقیقی از معنای
انقالب است .در طول تاریخ انقالب و
بعد از سال  ۵۷به این طرف ،در مقابل
گفتمان انقالب ،گفتمانهای فراوانی
شکل گــرفــت ،تــا گفتمان انقالب
رشد و نمو پیدا نکند و تالش کردند
در مقابل گفتمان استکبارستیزی
و غربستیزی 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 نمیتوانیم.
علمدار گفتمان ما میتوانیم ،انقالب
و مقام معظم رهبری و مردم بودند.
هیچگاه با نقدها و مطالبهگری 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 عدالتخواه و حامی مستضعف و
مطالبهگر و بلندگوی کاستیها باشد،
اما اگر درســت عمل نکند ،یک عده
عدالتخواهی و حمایت از مستضعفین
را دستاویزی برای پیاده کردن مردم
از قطار انقالب قرار میدهند .ایشان
میگوید که ما باید نقد کنیم اما خروجی
نقد ما امید باشد ،مطالبه کنیم اما
خروجی آن امید باشد.
باید دستاوردهای انقالب را ببینیم،
کاستیهای انقالب را هم ببینیم ،اما
خروجی آنها باید امید باشد ،امید است
که یک موجود زنده را بر مدار حیات
باقی نگاه میدارد .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 میخواهیم مفاهمهای با
مردم داشته باشیم ،و مردم هم این
مطالبه را دارنــد .کاستیها را باید
دیــد ،باید محرومین را دید و از آنها
حمایت کــرد ،باید فسادها را دیــد و
عدالتخواه بود .اما چگونه؟ گاهی
اوقات چگونگی مهمتر از درک اصل
مساله است.
ضلع ســوم ،مساله راهبردها است.
مقام معظم رهبری سرمایهگذاری
ویژهای را در این بیانیه روی راهبردها
داشتهاند .در ادامــه مصاحبهای که
در بخش قبل اشاره شد ،مقام معظم
رهبری در پاسخ مصاحبهگر میگویند
که من برای نظام کادر و مدیر تربیت
میکنم.
در سال  ۵۷نیرویهای انقالب آن
را مستقر و تثبیت کــردنــد ،امــا گام
دوم ،نیازمند مدیر و کــادری جدید
دارد .اگر بخواهیم راهبردهای این
بیانیه را چکیده کنیم ،مهمترین و
اساسیترین کلیدواژه این راهبردها،
مساله جوانگرایی است .ایشان قبل
از اینکه بیانیه را اظهار کنند ،آن را اجرا
میکنند .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 مطالبهای است که در آن
مقام معظم رهبری تاکید میکند که
این گفتمان انقالب است و باید به آن
پرداخته شود .این امر توسط جوانها
اتفاق میافتد ،مساله وحدت حوزه و
دانشگاه باید به طرز صحیحی تبیین
شود .اگر این تبیین به درستی انجام

نشود ،رسالتهای حوزه و دانشگاه
در ایــن بیانیه به درستی مشخص
نخواهد شد .منظور از جوانگرایی،
پشت کــردن بــه سرمایههای نظام
نیست .استخوان خــردکــردههــای
نظام ،سرمایههای نظام هستند و ما
باید نسل جوان خود را به آنها متصل
کنیم .امــا اینگونه نشود کــه نسل
جــوان ما متوقف گــردد .باید فضای
گــســتــردهای را بــرای نقشآفرینی
جوانها فراهم کرد .حرکتی که ایشان
نسبت به یک چرخشی در نمایندگان
ولیفقیه در استانها ،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 مسالهای که پیش
میآید این است که آیا حــوزه و
ساختار آن به این رهنمودها عمل
میکنند یا خیر؟
قنواتی :اقدام آیتالله 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.
ســیــد جـــوادی :نـــبـــایـــد از
جوانان حوزه غفلت کرد .باید راهها و
مسیرهای تداوم این فکر در حوزه باز
باشد .حوزه در الیههای ورودی خود
به شدت آرمانگرا و انقالبی است،
ولــی واقعیت نظام درســی و تربیتی
حوزه به شدت محافظهکار و آرمانزدا
است .عدم وجود مفهومی با عنوان
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سیدجوادی:
حوزه در
الیههای ورودی
خود به شدت
آرمانگرا و
انقالبی است،
ولی واقعیت
نظام درسی و
تربیتی حوزه
به شدت
محافظهکار و
آرمانزدا است.

عدالتخواهی و مــبــارزه بــا فساد،
نقص ذاتی حوزه است .اعتراض امام
حسین(ع) در خطبه منا ،نسبت به
علما چه هست؟ آن اعتراض را به
تکتک علمای شیعه میتوان وارد
کرد .همان خطابها بر همه ما وارد
است .خطابهای نهج البالغه اصال
جایی در نظام معرفتی حــوزه نــدارد.
استاد انقالبی هم ادبیات علمیاش
اینگونه اســت .اگــر ایــن امتداد پیدا
نکند ،هشدار سال  ۸۶مقام معظم
رهبری مبنی بر اینکه حوزه یا میمیرد
یا منزوی میشود ،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 صورتبندی
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 میکردند ،اینگونه مسائل
بــوده اســت .هزینهای که میدادند
برای آن بوده است .یعنی برای اصالح
امــور اجتماع بــوده و بــرای مبارزه با
ویژهخواری بوده است که اهلبیت به
زحمت میافتادند .واال حاکم برای
بیان احکام نماز ،ائمه را به زحمت
نمیانداخت .اختالف فتوا در نماز
و روزه و حج باعث زنــدان و تبعید و
شکنجه نمیشود .فضا در حــوزه به
گونهای است که گویا ما هنوز در تقیه
هستیم.
قنواتی :ما اگر درک درستی
از شرایط و رسالت و ماموریتهای
خــودمــان نداشته باشیم ،و عمل
نکنیم ،بیم آن است که سیلی محکمی
بخوریم .االن شرایط به گونهای مهیا
است که امیدواریم اتفاقاتی رخ دهد.
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آیت الله مومن میفرمودند 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 خواندهاند ،چیزی
بیش از ده سالی است که ما در حوزه
میخوانیم .واقعیت ایــن اســت که
ما در ده سال ،به انــدازه چهار سالی
که ایشان درس خــوانــدهانــد ،درس
نمیخوانیم .اگر آقای مومن منشاء
این همه خدمت و برکت برای نظام
بــوده ،برای این است که طول دوره
تحصیل ایــشــان کــوتــاه بــوده اســت.
چرا ما این اراده را نداریم که حقیقتا
حوزه را یک حوزه ماموریتگرا و در
خدمت نظام و آرمانهای نظام قرار
دهیم .مگر آرمانهای نظام غیر از
آرمانهای اسالم است .مگر غیر از
آرمــانهــای الهی اســت .آیــا انقالب
اسالمی به اندازهای که نظام ،اسالم
و توحید و عدالت و آرمانهای 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 برنامهها و درسهایش همهوهمه
در خدمت نظام باشند .باید ماموریت
حوزه ماموریت خدمت به نظام شود.
چرا این اتفاق نمیافتد؟ .چرا هنوز
مقدار درســی که طلبه ما در سطح
یک میخواند ،از مقدار درســی که
یــک دانشجو در مقطع کــاردانــی،
کارشناسی ،ارشد و دکتری میخواند،
هزار ساعت هم بیشتر است .ما باید به
روزرسانی و آمادگی الزم را در میان
طالب ایجاد کنیم .این مطالبهای
اســت که حــوزه باید بــرای گــام دوم
بــردارد .اتفاقی که ایــن مساله را به
تاخیر میاندازد ،مساله محافظهکاری
اســت .واقعیتها را میبینیم ،اما
شهامت فریاد زدن نداریم.
ســیــدجــوادی :ورودی حوزه
عمدتا جوانانی هستند که با آرمان
انقالب وارد حوزه علمیه میشوند ،اما
وقتی وارد حوزه شدند ،بعد از مدتی،
نسبتی بین آنچه در حــوزه میگذرد

و برنامه و نظام آموزشی حوزه با آن
کارکردهایی که از جنس راهبردها،
تــمــدن و والیـــت حــضــرت بقیهالله
اســت ،چیزی نمیبینند و احساس
میکنند که حــوزه در گذشته زمانی
خــودش باقی مانده اســت .باوجود
این واقعیت ،بخش عمده آنها مسیر
خــود را جــدا میکنند ،و با بضاعت
محدودی که دارند ،معموال مشغول
فعالیتهای بیرون حوزه میشوند و
از حوزه هم سرخوردهاند .باقیمانده
حــوزه کسانی هستند کــه بــه تــداوم
بقای سنت صد سال پیش حوزه ،تن
میدهند ،و نتیجه آن میشود که در
حوزه یک فضای کامال محافظهکارانه
تثبیت میشود .در حالیکه غربالگری
حوزه به بقای گذشته منجر میشود
و نه حرکت رو به جلو .اگر این تداوم
داشــتــه بــاشــد ،هــم انــقــاب صدمه
میبیند چونکه عقبه فکری خود را از
دست داده است ،و هم حوزه صدمه
میخورد ،چون اقبال اجتماعی نسبت
به حوزه از بین میرود .االن اگر یک
روحانی بگوید که من با نظام کاری
ندارم ،مسالهاش حل نمیشود .ممکن
است با آن درگیر نشوند ،اما مردم دیگر
برایشان فرقی ندارد چه آن روحانی که
تمامقد در ساختار حاکمیت است ،چه
روحانی که تمام قد حمایت میکند و یا
روحانیای که خودش را کنار کشیده،
کلیت انقالب اسالمی را یک پدیده
اخــص از موضوع میبینند .فضای
چرخه داخلی حــوزه در حــال حذف
آرمــان و آرمــانزدایــی خودش گام بر
میدارد.

محافظهکارانه ترسیم کنیم .وقتی
مطرح نمیشود که زمــان انقالب،
گفتمان انقالب چقدر در حوزه خریدار
داشته اســت ،و گفته میشود که از
همان ابتدا شرایط ایدهآل بوده است و
االن هم همینطور است .یا وقتی گفته
نمیشود که وقتی حرکت دفاع مقدس
آغــاز شــد ،واقعا واکنشها در حوزه
چطور بود؟ همه حمایت کردند؟ وقتی
روایت دقیق مطرح نمیشود 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 میتوانیم 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 ایستادهایم؟ ما
شرایط را از گذشته تا االن به صورت
ایــدهآل ترسیم میکنیم ،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.
انــتــظــار از رســان ـههــای
حــــوزوی ایـــن اســـت کــه اگــر
م ـیخــواهــنــد بــه ایـــن بیانیه
بپردازند ،باید در وهله نخست،
حــوزویــان را مخاطب آن قرار
دهند .حوزه باید ابتدا اشکاالت
و ضعفهای خود را برطرف کرده
و هدفگذاری 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 آرمانزدایی
خودش گام بر
میدارد.

تــقــوی :بـــرای اینکه فضای
پذیرش این بیانیه در افکار عمومی
فراهم شــود ،باید توصیف خودمان
را از شرایط فعلی و روایتمان را از
تــاریــخ واقــعـیتــر و خــارج از فضای
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در گفتوگو با دکتر مهراب صادقنیا

یک نوع لجاجت میان مردم و حوزهای ݡکه مردم
آن را حوزه حاݡکمیتی میدانند ،دیده میشود
 /درصد ݡکمی خواهان این هستند که حوزه
حݡکومتی شود
وحید نجفی -پژوهشگر موسسه صراط مبین
این روزها در کنار مباحث متنوعی که پیرامون حوزه مطرح است و صاحبنظران 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 گفتوگویی اختصاصی با حجت
االسالم و المسلمین دکتر مهراب صادقنیا ،عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی ،رویکرد سازمانی حوزه را به بحث
گذارده است.
در ادامه گزارش این مصاحبه را میخوانید:

آیا در بررسی نهاد روحانیت
میتوانیم نوعی قوه عاقله که
تمام شئون ایــن نهاد را اداره
میکند ،بیابیم؟ قوه عاقلهای که
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بــرای تبلیغ ،پاسخ به شبهات،
تعلیم ،حــضــور در مناصب و
امثالهم برنامه داشته باشد و
تمام کارها را مد نظر قرار دهد و

با تقسیم نیرو ،اهداف را تعقیب
کند ،چنانکه معلم و قاضی و
استاد و غیرهتربیت کند؟
آیــا میتوانیم حــوزه علمیه را

ســازمــان روحــانــیــت بــدانــیــم،
درحالیکه بیشتر توجه حوزه
علمیه به دوره آموزشی طالب
است و حتی نیازهای آموزشی را
منفک از نیازهای دوران تبلیغی و
شئون اجتماعی روحانیون ارائه
میدهد؟ آیا میتوانیم مرجعیت را
رأس نهاد روحانیت و ادارهکننده
شئون آن بدانیم ،حــال آنکه
مرجع واحــدی نداریم و مراجع
به برخی از امور روحانیون کاری
ندارند؛ برای مثال امروزه برخی
سازمانهای دولتی (مثل امور
مساجد) ادارهکننده بخشی از
شئون روحانیت شدهاند؟
آیا استراتژی روحانیت ،همان
جمله مشهور «نظم در بی نظمی
است» تا با تمرکززدایی دیگران
بهراحتی نتوانند به آن ضربه
بزنند؟ یا اینکه باید سازمان
و ساختار منظمی پدید بیاید که
برای تبلیغ ،تألیف ،تعلیم ،منزلت
و مشاغل روحانیون برنامهریزی
کند؟ مخالفان سازمانیشدن
روحانیت چه میگویند و نتایج
نظراتشان چیست؟
به نظرم برخی مفاهیم ،نابهجا یا
ً
جابهجا به کار برده میشوند؛ مثال گاهی
میگوییم سازمان حــوزه؛ یعنی حوزه
تبدیل به سازمان شده است و منظورمان
آن است که حوزه به سازمان حکومتی یا
حتی دولتی تبدیل میشود ،درحالیکه
مــا میتوانیم 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 میگوییم شئون حوزه یا وظایف
حوزه و سپس از چیزهایی حرف میزنیم
ً
کــه اصـــا وظــایــف حـــوزه محسوب

نمیشوند .اینها مشکالت حاکمیت
هستند ،نه مشکالت حوزه؛ برای مثال
اگــر ما در آمــوزش و پــرورش مشکل
تربیتی داریم ،این مشکل حوزه نیست،
مشکل آموزش و پرورش است .آموزش
و پــرورش بر آن است تا مشکل را حل
کند ،برای همین میخواهد آدمهایی
تربیت کند که پایی در حوزه و پایی در
ً
آموزش و پرورش دارند که این کار عمال
به قلب ماهیت طلبگی و طلبهها منجر
میشود؛ چنانکه دیگر طلبهها آن
شخصیتی که باید باشند ،نباشند و به
موجودات دیگری غیر از طلبه تبدیل
میشوند.
من بر ایــن بــاورم که از مدتها پیش،
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،
چنانکه در تاریخ تشیع رابطهی میان
مــردم و مراجع مشاهده مـیشــود ،به
صورت رابطهی مفتی و مستفتی بوده
است .رابطه مفتی و مستفتی فاقد دو
عنصر اســت :عنصر سرسپردگی که
ً
یک نفر کامال سر ســپــردهی یک نفر
باشد و عنصر آتوریتی یا اقتدار شخصی.
پیشتر مردم از علما یک سؤال فقهی
میپرسیدند و پاسخ میگرفتند ،اما آن
عالم باید میگفت که پاسخش ،مستند
به چه چیزی است و آن را از کجا آورده
است؟ برای مثال باید توضیح میداد :من
جوابم مستند به این روایت یا این آیهی
خاص است و هیچگونه سرسپردگی هم
در اینجا وجود نداشته است.
در مرحله بعد ،این رابطه ،به رابطهی
َ
مقلد و مقلد تبدیل میشود؛ یعنی هم
بین ِ
نوعی از سر سپردگی در آن است و هم
نوعی از اقتدار شخصی .از این پس ما
میبینیم که حوزهها سازمانی میشوند،
چون اقتدار شخصی وارد کار میشود.
ً
اقتدار شخصی چند ویژگی دارد ،اوال

درونزاســـت؛ یعنی از خود حــوزه و از
خــود مرجع سرچشمه گرفته است.
ً
ثانیا ،کامال اخالقی است؛ یعنی به دلیل
داشتن ویژگی اخالقی آن شخص،
اقتدار پیدا میکند ،نه ویژگیهای دیگر.
ً
ثالثا ،خیلی مردمگراست؛ یعنی آن
اقتدار هیچ وقت برعلیه مردم استفاده
نمیشود و همیشه در خدمت مردم
اســت ،البته ویژگیهای دیگری هم
دارد.
از این پس ما شاهدیم که حوزه دارای
سازمانی مـیشــود ،امــا ایــن سازمان
هیچگاه بخشی از نهاد قــدرت نبوده
ً
تا بعدا بخشی از نهاد قــدرت باشد و
در قــدرت ذوبشــود ،چنانکه علما
وارد دربارشوند و اتفاقهای نامیمون
دیگری از این دست بیفتد.
در مرحله بعد پــارادایــم جــدیــدی در
مرجعیت شکل میگیرد و آن تبدیل
رابطهی فقیه و مردم به رابطهی ولی
و متولیعلیه است که در زمــان امام
خمینی(ره) برای مسئلهی والیت اتفاق
افتاد .این اتفاق با همهی رخدادهای
ً
پیش از خود کامال متفاوت بود و شرایط
و اقتضائات متمایزی داشت .این امر
ســازمــان را بیش از انـــدازه حکومتی
م ـیکــرد ،چــراکــه خــود حضرت امــام
خمینی ،همزمان هم مرجع بودند و هم
رهبر و این حوزه را به نهادی وابسته به
حکومت و حاکمیت تبدیل میکرد.
به نظر من مشکل از جایی شروع شد
کهاین تفکیک واضح نشد ،البته امام
خمینی تا هنگامی که زنــده بودند،
دفترشان بیشتر شبیه به دفتر یک مرجع
تقلید بود تا دفتر یک رهبر سیاسی؛
ً
مثال دفتر امام خمینی آن موقع در قم
ً
واقعا با دفتر دیگر مراجع هیچ تفاوتی
نــداشــت؛ یعنی همان کــارهــایــی که
مراجع دیگر میکردند ،امــام خمینی
هم انجام میدادند و از ای ـنرو ،برای
مسائل سیاسی کمتر به دفتر امام خمینی
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یکی از
آفتهای
سازمانیشدن
حوزه ،تک صدا
کردن حوزه
است ،چون
رشد حوزه
مشروط به همین
چندصدایی
بودن است.
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ً
مراجعه میشد .مثال در آن زمان مسئول
دفتر امــام خمینی ،آقــای سید عباس
خاتمییزدی بود که چهرهی سیاسی
نــداشــت .پس از امــام خمینی ،بنا به
دالیلی این رویه تغییر کرد و پیوستگی
بین حوزه و حکومت عمیقتر شد که البته
نمیتوانیم بگوییم این عمل خوب است
یا بد .االن وقتی نگاه میکنیم ،میبینیم
که گویی بازگشتی اتفاق افتاده است؛
روند از حوزه به سمت حکومت است؛
ً
ً
میبینید که مثال آیتالله یزدی مرتبا
میفرمایند :برخی از مراجع هستند که
ی از انقالب نمیآورند یا در این مورد
اسم 
سکوت میکنند .بنابراین ،از نظر من
بین سازمانیافتن حوزه و حکومتیشدن
حوزه تفاوتی عمیق وجود دارد و اینها
دو مفهوم جدا هستند.
اینکه حوزه یک سازمان باشد و رأسی
داشته باشد؛ معاونتهایی داشته باشد
و معاونتها برای تحقق اهداف حوزه
کمک کنند ،یک ضرورت پذیرفتهشده
اســت .البته محاسن و معایب خاص
خود را نیز دارد که توضیح میدهم .اما
چیزهایی که شما میگویید ،ربطی به
حوزه ندارد ،بلکه به نهادهای دولتی یا
حکومتی بازمیگردند که از قضا مایل
هستند کارهای فرهنگی و دینی بکنند،
چراکه حکومت ،یک حکومت دینی
است و نیازمندیهایی هم دارد که این
مقوالت با هم فرق میکنند.
ً
مثال سازمانیشدن حوزه ممکن است
این حسن را داشته باشد که راحتتر
پروسهی تعلیم و تربیت محقق شود؛
ورود و خروج روشنتر شود؛ دسترسی
به اهداف ممکن شود و نظارت واضحتر
بــشــود ،کــه همهی ایـنهــا درســت و
معقول است ،اما ممکن است معایبی
هم داشته باشد؛ از جملهاینکه راحتتر
توسط حاکمیت کنترلپذیر باشد .اکنون
ً
حکومت ما اسالمیاست و مثال خیلی
معقول و پسندیده است ،اما در شرایط
نسخه مکتوب  /شماره  / 21زمستان 1397

دیگر این حــوزهی سازمانی ،راحتتر
توسط رئیس دولــت کنترل میشود،
چون با یک سازمان طرف است و با
یک اندیشه یا یک تفکر منتشر طرف
نیست .بدینسان با نظارت بر اینکه مدیر
این حــوزه چه کسی هست ،بهراحتی
میتواند حوزه را کنترل کند .البته این
کنترل باب میل بسیاری از افراد نیست.
عیب دوم این است که همرنگی پیش
میآید .وقتی حوزه تبدیل به سازمان شد،
گویا همه باید مثل هم شوند ،در حالیکه
حوزه از روز اول ماهیتی متکثر داشته
است ،چنانکه طلبگی تعریف روشنی
نداشته که ما بگوییم طلبه یعنی کسی که
فقه و اصول و تفسیر میخواند و لباس
روحانیت به تن دارد .این موارد در واقع
بخشی از ماهیت طلبهها بودهاند.
عامترین چیزی که دربــارهی طلبهها
میتوانستیم بگوییمَ ،مرد دین بودن
اســت؛ یعنی کسانی کــه بــه تبلیغ و
فهم دین میپردازند؛ البته با خصلت
جــانــبداری! چــون در دانشگاه هم
رشتههای الهیات بــود ،امــا در آنها
خصلت جــان ـبداری وجــود نداشت و
نوعی فراغت ارزشــی در آن به چشم
میخورد .اما در حــوزه چنین نبوده و
دروس به مثابه امور اعتقادی خوانده
میشدند .وقتی حوزه سازمانی شود،
هویت همسان تعریف میکند و میگوید
همه باید همین جوری باشند ،مراجع
هم همه باید همین طوری باشند؛ اگر
چنین نبودند ،رسما اعالم میکنیم که
صالحیت مرجعیت ندارند .شاید این امر
از نظر خیلی از مراجع پسندیده نباشد.
الزمــهی سازمانیشدن حــوزه ،یک
نظام رتبهبندی بین مــراجــع اســت؛
بهاین بیان که مراجع را دستهبندی
میکنند و میگویند از این ده تا ،این
یکی بهتر از بقیه است .درحالیکه از
قدیم اولویت عنصر اقتدار شخصی
مرجعیت را مردم به مراجع میدادند،

نه سازمان .یعنی حوزه مدعی نبود که
من مرجع هستم؛ این استاد و زعیم من
بشود .مردم خودشان مرجع را انتخاب
میکردند و دلیل انقیاد بــاالی مردم
ً
از مراجع هم دقیقا همین بوده است،
چنانکه مسئولیت التزام به فتوای آن
مرجع را هم قبول میکردند .وقتی
حوزه سازمانی بشود ،بخشی از حوزه
ً
مثال به نام جامعه مدرسین یا هر بخش
دیگری از حوزه میتواند بگوید که این
شخص میتواند مرجع باشد ،این در
واقــع نوعی معرفی شخصی اســت و
یک جور خود تحمیلی به شمار میرود؛
یعنی این من هستم که خودم را به شما
تحمیل میکنم و صورت بدترش این
است که مــردم بگویند فالن شخص
مرجع است و جامعه مدرسین بگوید:
ً
نه ،آن فرد اصال صالحیت مرجعیت
ندارد .به نظر میرسد اکنون این مشکل
در جامعه بسیار مشهود است؛ یعنی یک
نوع لجاجت میان مردم و حوزهای که
مردم آن را حوزه حاکمیتی میدانند،
دیده میشود و آدم باید خود را فریب دهد
تا متوجهاین موضوع نشود.
من هنگامی که در قامت یک طلبه در
بین مردم میروم ،با این کلمه روبهرو
مـیشــوم« :مگر تو آخوند حکومتی
ً
هستی که دفــاع میکنی؟!» اصــوال
ی جدید وارد کردهایم به نام
ما مفهوم 
«آخوند حکومتی» .در واقع یک روحانی
داریــم که در مسجد محلهی ما نماز
میخواند و از سیاست و حکومت هیچ
چیزی نمیگوید .حکومت میخواهد
عوضش کند ،اما مردم میگویند :حق
ندارید این شخص را بــرداریــد ،چون
آخوند حکومتی نیست .وقتی ما از
سازمان حرف میزنیم (حتی سازمان
به معنای غیرحکومتی) ،سازمانی مراد
است که بتواند به لحاظ اقتصادی و
علمی ،خود را سر پا نگهدارد و از این
منظر ،مخالفان و موافقانی هم دارد.

اما وقتی قضیه حکومتی شود ،اگر رأی
حوزه مد نظر باشد ،درصد کمی خواهان
این هستند که حــوزه حکومتی شود؛
حتی خود رهبر هم مخالف این است که
حوزه به سازمانی حکومتی تبدیل شود.
اما این چیزهایی که شما میگویید مثل
اینکه یکسری معضالت در جامعه
هست که تکالیفی را به عهدهی طلبهها
واگذار میکند ،معضالت حوزه نیست.
اینها معضالتی هستند که ممکن است
فقط از دست یک حوزوی برآید یا ممکن
است یک حوزوی هم بتواند کمک کند؛
ً
مثال مشکالت اخالقی جامعه که پلیس
میتواند نقشی بازی کند ،روانشناس و
طلبه هم میتواند نقشی در این زمینه
داشته باشند .اما وقتی میگوییم یک طلبه
میتواند نقش بــازی کند ،بهمثابه یک
طلبه میتواند مؤثر باشد ،نهاینکه طلبه
برود و در نقش یک پلیس ،روانشناس
و یک جامعهشناس ظاهر شــود! یعنی
ً
حوزه باید او را طلبه بار آورده باشد .نهایتا
اگر قرار است این طلبه در آن کارگروه
باشد و فعالیت کند ،نیاز به آموزشهای
دیگری دارد .این آموزش را حوزه نباید به
او بدهد ،بلکه بر عهدهی نهادی است که
میخواهد از او استفاده کند .بدینسان
نهاد مزبور به طلبه آموزشهای دیگری
هم میدهد که بتواند در مقام عمل ،برای
طلبه مفید باشد.
یعنی حوزه مثل یک جزیره
منعزل از جامعه باشد؟ به هر حال
حــوزویــان در جامعهای زندگی
میکنند و اگر بخواهند به نیازهای
ً
آن جامعه نگاه کنند ،مثال یک
نفر باید مبلغ زندانیان باشد ،یک
نفر مبلغ سربازان ،یک نفر مبلغ
دانشگاه و…  .آیا تعلیم و تربیت
افراد برای ایفای این نقشها بر
عهده حوزه نیست و حکومت باید
آن را به عهده بگیرد؟

وظایف حــوزه در قبال مــردم از
قدیم مشخص بوده است و انتظارات
مــردم از حــوزه مشخص بــوده .این ما
نیستیم که هویت خودمان را تعریف
میکنیم؛ هویت برخواسته از انتظاری
است که جامعه از ما دارد .به باور من
جامعهاین انتظار را از ما ندارد که برخی
از کارهایی که شما میگویید را انجام
بدهیم و این عدم انتظار داشتن ،ما را به
جزیرهی جداگانه تبدیل میکند .هویت
هر سازمان یا هر شخصی عبارت است
از انتظاری که جامعه از نقش او دارد؛ و
همین معنای هویت را میسازد.
یعنی جامعه از من میخواهد
فقط در مسجد بنشینم و تبلیغ کنم؟
احسنت! باید دریافت که جامعه
از من انتظار نــدارد که بــروم لب دریا
ً
مثال از این بازیها در بیاورم .جامعه
از من انتظار نــدارد که در قامت یک
روحــانــی در همه بخشهای دولتی
حضور داشته باشم و نقش توجیهگر را
بازی کنم .جامعه از من انتظار دارد به
عنوان یک روحانی ،زیست اخالقی را
برای او سادهتر کنم؛ معنویتگرایی را
برای او دستیافتنیتر کنم ،مشکالت
اعــتــقــادیاش را بــرطــرف کنم و در
سختیها و مشکالتی که دارد ،به او
همدلی 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 فایدهای ندارد.
یعنی پیش از اینکه من

بخواهم بروم ،باید طلب وجود
داشته باشد یا من میتوانم بروم
این طلب را ایجاد کنم؟
خیر ،این یک دیالیکتیک است
ً
و رونــد دوطــرفــه اســت .مثال شصت
سال پیش مــردم از روحانیون انتظار
درمــانگــری هم داشتند (طبابت با
داروهای گیاهی) ،ولی االن این انتظار
را ندارند؛ یعنی االن اگر کسی سرما
بخورد ،پیش آخوند محله نمیرود .حاال
فرض کنید یک طلبه بگوید :خیر ،من
احساس مسئولیت میکنم ،و باید در
مساجد نسخه بپیچم! این مضحکهای
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
میتواند 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 میدهند؛ حتی
نسبت به عزیزترین و شریفترین چیزها.
قرآن کریم خودش وحی و کالم خداست
و به دلیل این وحی بــودن و کالم خدا
بودن ،خصلتی دارد ک ه تردید در آن راه
ندارد؛ یعنی معجزهی خالدیه خداست.
اما اگر مردم این را نپذیرند و نفهمند که
این کتاب ،کتاب معجزه اســت ،با آن
به عنوان یک کتاب معمولی برخورد
میکنند .از اینرو هرچهاین کتاب بگوید
من کالم خدا هستم ،ولی مردم با آن
به عنوان یک کتاب معمولی برخورد
میکنند که این رویه اشتباه است .مثل
کسانی که تــازه میخواهند مسلمان
شوند ،قــرآن را به آنــان میدهند که
بخوانند .اما چون نمیدانند این قرآن چه
هست ،یک شب تا صبح ورق میزند.
فردا صبح میگوید 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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یو
نپذیرند ،حتی اگر عزیز و شریف و گرام 
توانمند هم باشیم ،کاری از ما برنمیآید.

آن باید سازمانش پیشرفتهتر شود و این
ً
امری کامال طبیعی است.

فــارغ از نقشها و شئونی
که سازمان دولتی باید متصدی
آن شود ،آیا خود شئون حوزوی
ً
سازمان داشته است؟ مثال از نظر
اسالمیما میتوانیم رشتههای
ً
مختلفی را در علم ببینیم؛ مثال
کالم ،تفسیر ،فقه .این به نوعی
با سالیق علما قبال تأمین میشده
وحــتــی میتوانیم بگوییم که
بعضی دورهها تأمین نمیشده،
ً
مثال ما متکلم قــوی نداشتیم.
پس چگونه بگوییم حوزه در این
مسائل سازمان داشته است؟
شما از زمانی صحبت میکنید که
ً
جامعه کال سنتی بوده و حوزه بخشی از
این جامعه بوده است .آن هنگامی که
حوزهاینگونه بوده ،سازمانش بهاین
سادگی بوده و سازمان کل جامعه هم به
همین سادگی بوده ،اما االن که سازمان
ً
اجتماعی کال ارگانیک شده و تقسیم کار
پیشرفتهای در این سازمان اجتماعی
صورت گرفته ،حوزه هم به پیروی از

ایــن سازمانیشدن فقط
حسن است یا معایبی هم دارد؟
در تقسیم کار پیشرفتهای که در
جامعه میبینیم ،محاسن و معایبی وجود
دارد ،اما فعال این تقسیم کار پیشرفته
صورت گرفته و گوی ا به آن تقسیم کار
سنتی ترجیح داده شده است .در حوزه
هم باید تقسیم کار پیشرفتهتری اتفاق
بیفتد و تبدیل به سازمان شود .اما این
سازمان همان معایب و محاسنی را دارد،
چنانکه تقسیم کارش پیشرفته است و
به همین دلیل رسیدن به هدف سادهتر
است و مسئولیتپذیری آدمها نیز دامنه
و دایــرهی محدودتری دارد .همچنین
نظارت و ارزیابی ممکنتر است و همه
این موارد راحتتر تحقق مییابد .با این
حال معایبی نیز وجود دارد.
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اگر بخواهیم از تجربیات
دیــگــران استفاده کنیم ،فکر
میکنم کلیسا خیلی سازمانی
شده اســت؛ یعنی در کل جهان

بــســط پــیــدا کـــرده و ســازمــان
قدرتمندی شده ،چنانکه بودجه
گــســتــردهای دارد بــه راحتی
از مالیات اســتــفــاده میکند و
کارهایی از این دست .این مدل
ســازمــانـیشــدن کلیسا چقدر
میتواند قابل استفاده باشد که
حــوزه به آن شکل عمل کند و
چه معایبی دارد که میتوانیم از
کلیسا عبرت بگیریم؟
کلیسا با حوزه خیلی فرق میکند؛
کلیسا یک پاپ دارد و او واتیکان را اداره
میکند .همه مسائل فقهی-کالمی
در همین جا به رأی گذاشته و تصویب
میشود .این با ماهیت حوزهی شیعی
فرق میکند .ما هیچ آمــوزش کالمی
ً
را با رأی تصویب نمیکنیم؛ مثال رأی
بگیریم که پیامبران معصوم هستند یا
خیر .در واقع در حوزه بحث سر درستی
و نادرستی عقاید اســت ،نه اینکه چه
اندیشهای بیشتر رأی میآورد .بدینسان
نمیتوان کلیسا را با حوزه به صورت تام
مقایسه کرد ،اما در پارهای از موارد این
امکان وجــود دارد .اگر بخواهیم این
طور مقایسه کنیم ،کلیسایی که اکنون

میبینیم 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 کهاین 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 مسئلهی
اقتصادی آرام آرام دامنهی نفوذ کلیسا
کوچک شد و تبدیل شده به چیزی که
االن میبینیم .واقعا نمیتوان کلیسا
را با حــوزه مقایسه کــرد .با ایــن حال
آنجا هم معایب و هم محاسنی داشته
است .بزرگترین 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 مثال 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 اجازهی مداخله در حوزههای دیگر
را نمیدهند .این اقتضاء به ضرورت
سازمانیشدن اســت .شما وقتی به
سازمان دولتی تبدیل میشوید ،کنار یک
سازمان دیگر قرار میگیرید ،چنانکه
شما میشوید یک سازمان ،بهداشت هم
میشود یک سازمان دیگر… .
اما اگر سازمان ،خودبنیاد باشد ،هرجا
دامنه دین تعریف شود ،میتواند نقش
بــازی کند؛ البته به مثابه دیــن .یعنی
حتی اگر وارد اقتصاد هم شود ،نقش
یک اقتصاددان را بــازی نمیکند و

ً
نمیگوید معامله چگونه باشد ،یا مثال
تورم چگونه مهار شود! بلکه میگویداین
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
ً
اخیرا بحث این مطرح شد که
میشود به معصوم انتقاد کرد
یا نــه .مــردم اگــر فقط به درون
حوزه نگاه کنند ،نمیفهمند که
این گزاره درست است یا خیر.
عـــدهای میگویند ،مـیشــود و
عدهای آن را نمیپذیرند .آیا این
حسن است .آیا حوزه صداهای
ً
مختلفی دارد؟ حتی مــثــا در
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 آفتهای سازمانیشدن حوزه،
همین تک صدا کردن حوزه است ،چون
رشد حوزه مشروط به همین چندصدایی
بودن است.
چندصدایی نمیتواند
مکانیزمی داشته باشد که جامعه
فقط با یک صدا مواجه باشد؟
نه دلیلی ندارد؛ اتفاقا جامعه باید
بداند که در حوزه همهی این صداها
وجود دارد .البته اگر از نظر حاکمیت
نگا ه کنیم ،حاکمیت نمیتواند با همهی
این صداها کار کند.
من از نظر یک شخصی که
در یک جزیره زندگی میکنم،
میخواهم بدانم از نظر دینی
آیــا میتوانم 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 .رابطهی ما با مراجع ،قبال
به صورت مستقیم بود و در همهی امور
فتوا ،سوال فقهی میکردیم .با این حال
همیشه واسطههایی به نام روحانیونی که
از مراجع نمایندگی نداشتند اما حلقهی
وصلی بودند ،وجود داشتند که مردم را
به آن مراجع وصل میکردند .مردم این
روحانیون را در کوچه و بازار میدیدند.
درست است که به باور بعضی میتوان از
معصوم هم انتقاد کرد ،اما مردمیکه در
کوچه و بازار هستند از روحانی میپرسند
که این حرف به چه معناست و در مجموع
بهترین قول را انتخاب میکنند یا اینکه
قولی را که فکر میکنند بهتر است،
انتخاب میکنند و تابع همان میشوند.
خیلیها هم هستند که میگویند ما
احتیاط میکنیم .من یقین دارم در
این مسئله مردم میگویند :ما انتقاد
میکنیم ،چــون اگــر فشار حکومتی
نباشد ،ممکن است کسانی از این آب
گلآلود ماهی بگیرند و در این مورد
مقاله بنویسند .اگــر موضع حکومت
مشخص نباشد ،ممکن است برعلیه
پیامبر(ص) و عصمت او در روزنامهها
هم مطلب بنویسند .با این حال ممکن
است حکومت بگوید :من کاری بهاین
مناقشه حــوزوی نــدارم ،اما مصلحت
میدانم 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 میگوید:
من به همهی دیدگاههای علما احترام
میگذارم ،ولی برای ادارهی حکومت
باید بـراســاس ایــن اصــل جلو برویم،
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اگر مردم
این هویت
حوزوی را از
ما نپذیرند،
حتی اگر عزیز و
شریف و گرامی
و توانمند هم
باشیم ،کاری از
ما برنمیآید.
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درغیر این صورت جامعه درگیر تشتت و
اختالف پیش میشود.

جامعه از ما
انتظار ندارد
که در قامت
یک روحانی در
همه بخشهای
دولتی حضور
داشته باشیم و
نقش توجیهگر را
بازی کنیم.

طبق این بیان ،حکومت
مسلط بر حوزه است یعنی به جای
اینکه حوزه به حکومت بگوید تو
حق نداری اجازهدهی که نظرات
مختلف راجعبه مسئلهای خاص
مطرح شود ،حکومت باید برای
حوزه تعیین تکلیف کند.
حکومت نمیتواند به حوزه بگوید تو
حق نداری! اعالم هم میکند و میگوید.
این انتخاب من بدان معنا نیست که این
درست است! دولت میگوید :من سرجمع
مصلحت دیدم کهاین اختالف در ابعاد
اجتماعیاش باید اینگونه حل شود.
این خیلی فرق میکند 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 عقیدهای خالف
والیت فقیه داشته باشی ،حکومت شما را
دستگیر نمیکند ،بلکه میگوید :برو بحث
کن و بگو این ادلهی من است و براساس
این ادله ،من والیت فقیه را قبول ندارم
(خیلی از مراجع االن همین طور هستند).
اما این حکومت است که میگوید :نظر
شما محترم اســت ،اما من رأی فقیهی
را میپذیرم و در قانون مــیآورم که او
ً
والیت فقیه را پذیرفته است؛ فعال مملکت
براساس این قانون میچرخد .این خیلی
ً
متفاوت است و بدینسان حکومت عمال
مداخلهای در حوزه نــدارد .البته ممکن
است گاهی حکومت احساس کند کهاین
اندیشه رو به ضعف است .در این صورت
ً
ممکن است کاری بکند؛ آن هم کامال از
جنس حوزوی ،نه آمرانه.
بــه نظر م ـیرســد یکی از
چیزهایی کــه بــرای سازمانی
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بودن ضروری است ،این است
که اقتصاد حوزه در خدمت علم
حوزه نیست .یعنی یک نفر دیگر
شهریه را میدهد و یک نفر دیگر
برنامهریزی علمی میکند ،در
حالیکه اگر منسجم باشد ،همان
ت تأمینکننده نیاز
پــول در جه 
علمی تأثیر میگذارد .آیا این نوع
سازمانیافتگیها اشکال دارد؟
خیر .تعریف من ایــن اســت که
سازمانیشدن معایبی و محاسنی دارد،
اما اگر سازمانی شدن به معنای همین
خودبنیادی باشد؛ یعنی مجموعهای،
خـــودش را ســازمــانــی کـــرده بــاشــد و
ً
اقتدارش تماما از خودش باشد .این روند
برای حوزه خیلی خوب است و از قدیم
هم رایج بوده است.
اقــتــدار مقابله بــا رفتار
نــــاروا فــقــط بــه شــکــل اقــتــدار
ً
مــردمــیاســت؛ مــثــا طلبهای
وارد کاری شده و من به عنوان
ســازمــان حـــوزهایـــن را مضر
م ـیدانــم یــا حرفی را مـیزنــد و
مــن در قــامــت ســازمــان حــوزه
میخواهم با آن برخورد کنم ،آیا
میتوانم با استفاده از ابزارهای
ً
قدرت حکومتی مثال این فرد را به
زندان بیندازم؟ یا فقط میتوانم
به مردم اعالم کنم که این فرد
دیگر حوزوی نیست؟
بله ،حوزه اعالم میکند که این
شخص دیگر حــوزوی نیست .اگر او
خطایی کــرده که از نظر حکومت هم
خطاست ،حکومت با او برخورد میکند.
حوزه میگوید این از نظر من مشروعیتی
نــدارد .وقتی میگویم حوزه جزیرهی
جــداگــان ـهای نیست ،ایــن اتفاقها
نمیافتد .یعنی قبال کافی بوده آقای
بروجردی اعالم کند :این مرکزی که
درهامبورگ اســت ،مال من نیست.

خودبهخود فرومیریخت و مشروعیتش
را از دســت مـــیداد ،چــون تمام این
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 رسما اعالم
ً
میکند که مثال این کار بانک ربا است و
بانک در مقابل میگوید :به من ربطی
ندارد؛ من مافوقی دارم و او باید به من
اعالم کند که من چه کاری کنم.
ً
مــثــا حــــوزه تشخیص
مـیدهــد کـه 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 میکند؛ اگر
حکومت خودش را دینی بداند ،قوانینی
وضع میکند کهاین آدم مرتد اعالم
شود و او را محاکمه کند .شما ببینید
حتی در حاکمیت فعلی یک اصل فقهی
نمیتواند 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 نمیتوانند به قانون
تبدیل شوند و ضمانت اجرایی بگیرند.
ســــــه عــــیــــب بــــــرای
سازمانیشدن اشــاره شــد .به
محاسن ســازمــان��ی شــدن هم
اشاره کنید.
البته معایب دیگری هم دارد؛
ً
مثال انعطافپذیر نیست .وقتی یک
حوزه به یک سازمان تبدیل میشود،
انعطاف کمتری دارد؛ سرعت عملش
کم میشود ،تمرکزش به جای هدف،
روی مدیریت سازمان میرود؛ یعنی به
جای اینکه فکر کند حاال چه کاری باید
کرد ،همهی درگیریش این میشود که

چطور خود را اداره کند و وجاهتش را
حفظ کند.
اما در مورد محاسنش میتوان گفت که
در حوزهی سازمانی ،دستیابی به هدف
در حوزه سادهتر میشود؛ نظام آموزشی
هماهنگتر میشود ،حوزه بیشتر قابل
ی میشود (حوزه ،خودش را ارزیابی
ارزیاب 
میکند)؛ میتواند ارتباطات شفافتری
با دنیا برقرار کند ،درحالیکه اگر حوزه
غیرسازمانی باشد ،معلوم نیست که چه
کسی باید با دنیا ارتباط برقرار کند ،و
معلوم نمیشود که کدام بخش حوزه باید
با دنیا ارتباط برقرار کند و چه نوع تعامالتی
باید برقرار شود .در صورت سازمانی شدن
حوزه ،مسائل جامعه راحتتر توسط حوزه
جواب داده میشوند؛ یعنی حوزه کامل
آنها را میفهمد و بر حسب نیازی که در
جامعه حس میکند یا انتظاری که جامعه
از حوزه دارد ،میتواند برنامهریزی کند
ً
و مثال یک مجموعه یا نهادی تاسیس
کند و به آن مسئله پاسخ دهد .همچنین
به نقدهایی که به حــوزه وارد میشود
راحتتر میتواند جــواب دهد و تعامل
معنادارتری با سازمانهای حکومتی و با
خود حکومت داشته باشد.
اینها محاسنی هستند که نمیشود از
آنها چشمپوشی کرد ،تهدید کمتری
میشود .نفوذ مخرب در حــوزه کمتر
ً
میشود؛ این سخن از آن روست که مثال
ً
ممکن است شخصی مرجع شود و بعدا
معلوم شود انگلیس این فرد را فرستاده
اســت .ایــن چیزها از محاسن حوزه
است و با توجه به محدودیت امکانات،
سازمانیشدن حوزه باعث میشود که
امکانات بهینه و بهجا هزینه شود و از
اتالف هزینهها جلوگیری گردد.
آیــا معایبی که شمردید،
نــاگــزیــر اســت یــا ممکن است
ایــن معایب مــدیــریــت شوند؟
ً
مثال در مورد اینکه اگر سازمان

شود ،راحتتر تحت تأثیر قرار
میگیرد ،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 انسانیهایی
که در این سازمان کار میکنند ،بستگی
دارد .بعضیها ممکن است این معایب
را پررنگتر کنند و بعضیها ممکن است
بتوانند این معایب را مدیریت کنند.
فکر نمیکنید که اکنون،
همین رونــدی طی میشود که
یــک ســازمــان خودبنیاد شــود؟
چون حتی مقام معظم رهبری
فرموده است که من در مصوبات
شــورای عالی دخالت نمیکنم.
اعضای شــورای عالی هم یک
مکانیزمی گذاشتهاند که نظر
همهی مراجع باشد .این بدان
معنا نیست که خود روی ـهای که
اکنون وجــود دارد ،بــرای این
است که این سازمان خودبنیاد
باشد وحکومتی نباشد؟
واقعیت این است که برخی چیزها
باعث ِگ ِله و شکایت کسانی میشوند که
با سازمانی شدن حوزه مخالف هستند.
ممکن است در واقع هم اینطور نباشد،
ً
ولی هست؛ مثال وقتی کسی که خودش
مسئولیت حکومتی دارد ،میآید در حوزه
و مسئولیت حوزوی هم برعهده میگیرد
ً
(مــثــا در شـــورای عالی یــا هرجای
دیگری) ،ممکن است این بدگمانی را
ً
تولید کند که مثال نهاین اتفاق نمیافتد،
یا این اتفاق برعکس میشود؛ یعنی حوزه
حکومتیتر میشود ،درحالیکه ممکن
ً
است واقعا اینطور نباشد ،چون من
ً
واقعا با این بزرگواران انسی ندارم.
ولی این تصور در حــوزه وجــود دارد و

ً
من این را کامال بین طلبهها و اساتید
میبینم .معیار تشکلهای جدید اساتید،
این است که اینها فکر میکنند حوزه
بیش از انــدازه دارد حکومتی میشود
و ما در مقابلش باید این تشکلها را
ایجاد کنیم .این عنصر مشروعیت از
پایین باید در ذره ذره ارکان حوزه خود را
ً
نشان دهد .مثال اکنون اعضای جامعه
مدرسین را چه کسی انتخاب میکند؟
چه کسی میگوید 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 میکنند
حقشان خــورده شده؛ از اینرو تشکلی
راهاندازی میکنند .در حالیکه اگر این
ً
امر از پایین به باال باشد ،مثال ساالنه از
بین همه اساتید حوزه رأیگیری شود
که اعضای مدرسین حوزه را انتخاب
ً
کنند ،اینها هم رای میدهند و مثال
جامعه مدرسین  ۶۰نفر میشود؛ ۳۰
نفر هم میشوند کارگرو ه آنها .این کار
مشروعیت را خیلی باال میبرد.
فکر میکنید چــه دلیل
دیــگــری دارد کــه عــــدهای با
سازمانی شــدن حــوزه مخالف
هستند؟
مهمترین دلیلش ،حکومتی شدن
است .عدهای به لحاظ روحیه ممکن
اســت نتوانند در ســازمــان بگنجند و
ذرهای آزادیهــای بیشتر میخواهند
و حس میکنند سازمان آنها را محدود
میکند و بـ ه همین دلیل مخالفت
میکنند .البتهاین مخالفت در کلیسا
هم بوده است؛ برای مثال یک منسبی
را حق خودشان میدانند ،ولی به آن
نمیرسند و ممکن است با سازمانی
شــدن مخالفت کنند .بعضیها هم
ً
اساسا ممکن است انضباطناپذیر باشند
و از اینکه ارزیابی شوند ،خوششان نیاید.
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انگیزهها و سابقهی حضور
روحانیون در فضای مجازی

بیآزار 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 ،آسیبپذیرترین جایگاه را برای
ما بهوجود مــیآورد .رهبر انقالب در
توصیف فضای مجازی از تعبیر قتلگاه
جوانان استفاده میکنند .وظیفهی
روحانیت تبلیغ است ،وظیفهی ماست
که به یاری جوانان بشتابیم .امروز فضای
مجازی در همهی زمینهها حرف اول را
میزند و رسالت تبلیغی ما است که در
برابر هجمههای این فضا سپر بال شویم.
از طــرف دیــگــر ،مقام معظم رهبری
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پیرامون فضای مجازی فرمودهاند که
این فضا ،جبههی انقالب اسالمی است.
ً
پس اگر دیدگاه ما انقالبی باشد ،اعتقادا
باید در این جبهه حاضر باشیم .بعضی
از روحانیان خیلی ساده از کنار فضای
مجازی میگذرند و با یک استدالل ساده
که آنجا زمین بازی دشمن است ،کل آن
را طرد میکنند و از آن کناره میجویند.
انگیزهی بنده ،با همهی کاستیهایی که
در این مدت داشتهام ،هم بحث تبلیغی و
هم بحث اعتقادی است.
زارعیان :مانی برخی از علما ،استفاده
از میکروفون را نادرست میدانستند ،اما
با گذشت زمان به فایدههای این وسیله
برای ترویج اسالم آشنا شدند .اما چه
شد تابوی استفاده از فضای مجازی نزد

جامعهی روحانیت شکست؟
بــیآزار تهرانی :فضای مجازی
رفتهرفته در حال تغییر است ،زمانی
یکی از مجموعههای مذهبی در قم،
شرایط پذیرش خود را به گونهای قرار
داده بود که صرف ارتباط با اینترنت برای
او یک نقطهی منفی محسوب میشد،
در حالیکه همین مجموعه اخیرا به
بهانهای برخی از فعاالن فضای مجازی
را در برنامهای دور هم گـــردآورد .در
واقعیت جامعه امروز ،فضای مجازی
در همهی عرصهها حضور دارد .باید
پذیرفت که این فضا به زندگی ما وارد
شده و نمیتوان آن را انکار کرد.
صالحی :بنده از کودکی در خانوادهای
با تکنولوژی بزرگ شدم و پدرم شرایطی را

مهیا کرده بودند که مدام با رایانه در ارتباط
باشم؛ بنابراین نمیتوانم از یک نقطهی
شروع برای حضورم در فضای مجازی
حرف بزنم .اکنون بیشتر در توییتر فعالیت
میکنم که البته آن هم فقط یکی از قالبها
در فضای مجازی است .توییتر فضایی
را بهوجود آورد که از طرفی هم اصالت با
متن بود و هم با اختصارنویسی .در توییتر
افراد به دنبال این بودند که حسشان را
انتقال دهند .برخی از خبرنگارها به این
نکته پی بردند که توییتر فضای خوبی برای
اطالعرسانی است ،بگونهای که میتوان
بسیار سریع و پیش از آنکه خبری بخواهد
تصحیح ،آماده و در خبرگزاری کار شود،
مخاطب را از خبری آگاه کرد .همچنین
تایمالین توییتر ،باعث میشود که فرد
متوجه شود که دور و برش چه خبر است.

بایستههای 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 تبلیغیاش مجموعهی خاصی
از تخصصها را داشته باشد .اما سوال
اساسی این است که یک طلبهی مبلغ
برای حضور در فضای مجازی نیازمند
چه شروط و تخصصهایی میباشد.
بــیآزار تهرانی :اینستاگرام یک
فضای ویترینی دارد .یکی از شروط
ورود روحانیت به این فضا آن است که
دچار ّ
تبرج فضای ویترینی اینستاگرام
نشود .ما باید با برنامه و هدف وارد این
فضا شده و بدانیم که برای چه آمدهایم.
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 موجآفرینی
کنیم؛ نــه ایـنکــه در ایــن فضا دچــار
جوزدگی شویم؛ البته این کار سختی
ً
است که واقعا نگاه جهادی میخواهد.

آنچه امــروز به نام انــواع سبک زندگی
مطرح شده و به هر قیمتی کرامت انسانی
را پایین میآورد ،نباید به هدف فضای
مجازی تبدیل شــود .یکی از راههــای
تحقق این هدف ،ایجاد پویشهاست؛
بهعنوان مثال ،ورزش در نشاطآوری
برای جامعهی ما بسیار مهم است ،بنده
از آنجایی که پیش از طلبگی اهل ورزش
حرفهای بودم ،با خود گفتم که در فضایی
ً
که هزینهی ورزش افزایش یافته و اساسا
هم ورزش کردن به سمت خودنمایی
و تبرج رفته است ،بیایم و در عرصهی
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 نمیکردم
که از این پویش چنین استقبالی شود.
پویش پس از مدتی تبدیل به یک پویش
کشوری شــده و حتی در شبکههای
تلویزیونی نیز منعکس گردید.
زارعیان :روزی که بنده صفحهی
ـودی را باز کــردم ،این صفحه،
طلبه تـ ِ
اولــیــن صفحهای بــود کــه بــه زندگی
روزمــرهی طلبگی میپرداخت .برای
مردم جذاب بود که چیزهایی از زندگی
روحانیان میدیدند که از آن اطالعی
نداشتند ،مثل رونــد دریافت مدرک
توسط طلبهها ،سربازی و حقوق آنها
و…  .یا مثال اینکه آیــا یک روحانی
میتواند ســوار دوچرخه شود یا خیر؟
به همین دلیل مجبور میشدم در آن
صفحه عکسهایی را بگذارم که نسبت
به طلبگی آشناییزدایی رخ دهد ،اما
در عین حال تالش میکردم که ّ
زی
طلبگی نیز در این جریان حفظ شود.
با گذشت زمان دیدیم که اینستاگرام
فضایی را بهوجود آورد که بسیاری از
طلبهها صرفا تبدیل به سلبریتی شوند و
ّ
زی 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
توانستهاند سبک زندگیشان را به
عنوان الگو به دیگران منتقل کنند .آیا
طلبهای نیز داریم که بتواند چنین کند؟
صالحی :ما یک فضای حقیقی داشتیم،
یک جامعهی بدوی که در آن انسان در
غار زندگی میکرد و هر کس مختصات
و نقش خود را در اجتماع داشت .هرچه
جلوتر میرویم ،باز هم این نقشها و
مختصات در اجتماع ادامــه مییابد.
بعد ،روی بستر این فضای حقیقی ،یک
فضای مجازی شکل میگیرد ،در نظر
بگیرید مجدد روی بستر ایــن فضای
مجازی ،یک فضای خیالی دیگر نیز
شکل بگیرد .در همهی ایــن فضاها،
نقشها و مختصات باز هم در جامعه
حضور داشتهاند .ســواالتــی پیرامون
حضور یا عدم حضور روحانیت در فضای
مجازی ،دانشگاه یا سینما و سوالهایی
از این دست ،اصال غلط است ،زیرا بدیهی
است که روحانیت هم مانند سایر اقشار
جامعه باید در این عرصهها 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 آنها
حق میدهم .زیرا اگر به عنوان مثال
شما در دنیای حقیقی با قارچی مواجه
شوید که نمیدانید سمی است یا نه ،آن
را نمیخورید .این وظیفهی متولی امر،
مثال متولی امر بهداشت و تغذیه است،
که دربــارهی سالمت این قارچ به شما
اطالع دهد .در مورد فضای مجازی،
این وظیفهی چه کسی بود که ببیند
اقتضائات فضای مجازی چگونه است؟
فضای مجازی تافتهی جدابافته نیست.
هر کس باید بررسی کند که نسبت به
نقش خود ،چه فعالیتی باید داشته باشد.
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بیآزار تهرانی:
مقام معظم
رهبری در
توصیف فضای
مجازی از
تعبیر قتلهگاه
جوانان استفاده
میکنند .بنده
اگر مشغله
نداشتم،
فرماندهی
فضای مجازی
را بهعهده
میگرفتم.
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جــذب مخاطب در فضای
مجازی و مخاطرات آن

بیآزار تهرانی:
یکی از شروط
ورود روحانیت
به اینستاگرام
آن است که
دچار ّ
تبرج
فضای ویترینی
اینستاگرام
نشود .ما بایستی
هنر این را
داشته باشیم
که موجآفرینی
کنیم؛ نه اینکه
در این فضا دچار
جوزدگی شویم.
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زارعــیــان :مــا اکــنــون روحانیانی
داریــم که در فضای مجازی تبدیل
به اینفلوئنسر شدهاند .در این زمینه
پرسشی کــه مطرح اســت ایــن است
ً
که آیا اساسا 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
ً
عموما بــا ّ
زی
در فــضــای مــجــازی،
طلبگی فاصله میگیرند و مورد انتقاد
واقع میشوند .با این موضوع نیز چه
مواجههای باید داشت؟
بیآزار تهرانی :من میپرسم که آیا
این افراد براساس ارزشهــای دینی ،با
اینفلوئنسر شدن ارزشمندتر هم شدهاند؟
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 ،چشمها را
خیره کنم و الیک گرفتن هدف شود و نه
وسیله .ما آمدهایم تا دلها را به خدا وصل
کنیم ،ما قرار است انسانها را به خداوند
برسانیم ،نه اینکه افراد را در همانجا که
هستند بنشانیم و خدا را برایشان پایین
بیاوریم .برخی از روحانیان در فضای
مجازی متاسفانه این گونه عمل میکنند.
زارعـــیـــان :مــا االن ســه چهرهی
شــنــاخــتـهشــده در فــضــای مــجــازی
داریــم .یکی آقــای شهاب مــرادی ،که
مشیشان اینگونه است که تا به حال
هیچ موضع سیاسی نگرفتهاند ،چون
بههرحال موضعگیری سیاسی موجب
ریزش مخاطب میشود .دیگری آقای
ً
سیدحسن آقامیری هستند که اتفاقا به
نظر من در استفاده از ظرفیت اینستاگرام
جزو افــراد موفق محسوب نمیشوند؛
بلکه عامل موفقیتشان ،کلیپهای
باکیفیت و سخن گفتن از حرفهای
جدیدی است که شاید تا به حال کمتر
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از زبان یک روحانی شنیده باشیم .فرد
دیگر نیز آقای صدرالساداتی است که
از محافظهکاری بسیاری از روحانیان
فاصله گرفته و موفق شده تا موجهایی
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؟
بیآزار تهرانی :در فضای مجازی
نیز مثل فضای حقیقی انسان باید
ویژگیهای نیک و درســت را داشته
باشد .به عنوان مثال ،مواضع سیاسی
درســت را صراحتا بیان کند ،یــا در
مــورد افشای برخی اخبار ،با دقت و
مالحظههای 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
نمیکند .در فضای حقیقی جامعه،
روحانیت در عین مرجعیت در اعتراضات
و مبارزه با ظلم ،ملجأیت نیز دارد و نسبت
به مــردم گشوده عمل میکند ،این
خاصیت لباس روحانیت است .در فضای
مجازی نیز روحانیت نباید این ملجأیت
را از بین ببرد .همان تیپشناسیهایی
که از روحانیت در فضای حقیقی داریم،
در فضای مجازی نیز داریم .حال یک
روحانی بهطور 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 میکند.

صحبتهای پایانی

سوال حجتاالسالم زارعیان از
بیآزار تهرانی:
رهبر انقالب میگویند من اگر
مشغله نداشتم ،فرماندهی فضای
مجازی را بهعهده میگرفتم.

به نظر شما در آن صورت فضای
مجازیچگونهمیشد؟
بیآزار تهرانی :بسیاری در فضای
مجازی شبانهروز در ایــن بــاره سخن
میگویند 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 جامعهی ما برطرف
گــردد .باید وقت میدانی بگذاریم و از
جریانسازیهایی که بدون تحقیق قبلی
صورت میپذیرد و ممکن است در عمل
از آنها سوءاستفاده شود ،پرهیز کنیم.
صالحی :بـهطــور کلی آخــونــد باید
آخوندی کند .اگر من در دنیای واقعی
آدم بیثمری باشم ،در دنیای مجازی
ً
نیز ،احتماال آدم بیثمری خواهم بود و
بالعکس؛ این موضوع در دنیای مجازی
نیز منعکس خواهد شد .اگر من آدم
خالق و سازندهای باشم ،حتی اگر با یک
دوربین ساده هم عکسهایم را بگیرم،
مردم از آن استقبال خواهند کرد.
یکی از ویــژگـیهــای فضای مجازی
تکثرگرایانهی بــودن آن اســت .جلوی
افــراد را نمیتوان گرفت و به چیزی
مجبورشان کــرد .حضرت ابراهیم ،با
یک فضای متکثر مواجه شد که خورشید
و ماه میپرستیدند و نهایتا خود آنچه
عقالنیتر بود را برگزید .ما نیز اگر بگوییم
ً
مردم تماما اشتباه میفهمند و یک راه
مشخص را پیش پایشان بگذاریم ،درک
صحیحی اتفاق نمیافتد .ما نظریهی
انتخاب طبیعی را که قبول داریم؛ در یک
فضای متکثر ،ایدهها و حرفهایی که
صحیحترند -اگر درست به مردم عرضه
شوند -از سوی مردم انتخاب خواهند شد.
تکثرگرایی ،باعث میشود مردم آگاهتر
شوند .ما فقط باید فهم صحیح را در یک
فضای متکثر به جامعه تزریق کنم؛ مردم
خود امر درست را انتخاب خواهند کرد.

تحلیلی بر خروجیهای علمی حوزه و نسبت
آن بادغدغههای نظام اسالمی
وحید فراهانی

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 میباشد .شاید بتوان جانمایه
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 میشود برخی از
حوزویان ،نسبت دادن آن به حوزه را
نوعی بهتان تلقی کنند[ ]1از سوی
دیگر ،امروز هیچ طلبه ،بیت و مرجعی
نمیپذیرد 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 دغدغهمند
با این عنوان چالشهایی با برخی دیگر
از جریانات و حوزویان ایجاد نموده و
این کلیدواژه به گونهای غیرمتداول
و از تریبونهای عمومی باعث ایجاد
دوگانگی در میان حوزویان شده است.
نکته شایان توجه اینجاست که رهبر
معظم انقالب در یکی از دیــدارهــا با
ً
حــوزویــان صراحتا اشــاره داشتهاند
که اصــرار بر این واژه نداشته باشند و

بیشتر بر مفهوم آن که همان بیتفاوتی
حوزویان نسبت به دغدغههای نظام
اسالمی است ،تاکید کنند.
در چنین شــرایــطــی کــه خــبــری از
شکلگیری مفاهیم تصوری و تصدیقیه
بحثی نیست ،بــایــد شــاهــد چالش،
واگرایی و افزایش سطح تخاصمات
در میان حوزویان بود .بر این اساس به
نظر میرسد جستجوی مفاهیم دیگری
برای شکلگیری این گفتمان در حوزه
امری ضروری است.

کنشهای حوزویان و نسبت
آن با مسائل نظام اسالمی

نوشتار پیشرو تالش دارد با نگاهی به
خروجیهای علمی حوزه علمیه قم،
تاملی در نسبت حوزویان در کنشهای
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علمی خود و دغدغههای نظام بیندازد.
اقدامی که جا داشت و دارد که پیش از
این توسط نهادهای حوزوی دغدغهمند
انقالب صــورت گیرد .در واقــع هدف
اصلی ،آسیبشناسی گفتمانهای
هژمون و مسلط بر حوزه علمیه است که
بر تمامی کنشهای علمی حوزویان اعم
از پایاننامهها ،مقاالت ،جشنوارههای
علمی و … اثر داشته و براساس آن
میتوان خطی کلی از فضای حوزه را
ترسیم کرد.
مبتنی بر این نگرش ،سکوالریسم
یــا هر واژهی دیگری که معنایبیتفاوتی بدهد -در فرد ،مؤسسه و یا
مرکز خاصی تولید و بازتولید نمیشود،
بلکه در رفتارهای سیستمی حوزویان
مشهود بوده و ممکن است فردی در
راهپیمایی روز قدس و گرمای ۴۰
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  ۵کنش علمی حوزویان در
این نوشتار مورد مداقه قرار گرفته است:
پایان نامهها ،کتاب سال حوزه ،متون
ً
حوزه ،کرسیهای درس خارج و نهایتا
جشنواره عالمهحلی(طالب جوان).
تمامی آمارها و بررسیهای صورت
گرفته مبتنی بر اطالعات آشکاری
اســت کــه در وب سایتهای مراکز
حــوزوی درج شــده و در ادامــه تالش
میکنیم براساس عناوین این  ۵کنش،
نسبت آنها بــا دغــدغـههــای نظام و
حکومت اسالمی را بسنجیم .نوشتار
حاضر به هیچ وجــه درصــدد داوری
منفی و مثبت نبوده و صرفا توصیفی از
شرایط موجود براساس نسبتسنجی
خروجیهای علمی حوزویان با آنچه
مسائل نظام خوانده میشود ،است.
چند سالی است که سنت پایاننامهنویسی

کــه از ســنـتهــای مــراکــز آکادمیک
مـیبــاشــد بــه فــضــای حـــوزه منتقل
شــده اســت .هــر طلبهای بــرای اخذ
مــدرک سطح ( ۳کارشناسی ارشــد) و
سطح ( ۴دکتری) میبایست پس از
تصویب طــرح اجمالی و تفصیلی در
کمیسیونهای مربوطه ،به نگارش
پایاننامه اقدام کند.
نگاهی کلی به آمــار پایاننامههای
حوزوی براساس سایت مرکز مدیریت
حوزهای علمیه[ ]2نشان میدهد که
از میان حدود  ۴۷۵۴پایاننامه ثبت شده
در معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه
علمیه قم ،سهم پایاننامههای فقه و
اصول بیشترین سهم و به ترتیب فلسفه
و کــام ،تبلیغ و علوم قرآنی ،حقوق
قضا ،علوم حدیث ،اخــاق وتربیت،
ً
تاریخ اسالم و نهایتا ادبیات عرب در
رتبههای بعدی قرار دارند که نمودار
آن به صورت تقریبی به شکل ذیل قابل
ارائه است:

بــرای فهم نسبت این پایان نامهها
و ارتباط با آن با مساله اصلی این
نوشتار تالش نمودیم تمامی عناوین
و موضوعات  ۹گانه 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
خروجیها بــه شکل نــمــودار قابل
مشاهده میباشد .از میان ۴۷۵۴
پایاننامه حوزه تبلیغ (  ۱۲۱مورد)،

به ترتیب فقه و اصول با  ،۵۲فلسفه
و کالم ،۳۹ ،حقوق و قضاء  ،۲۳علوم
قرآنی  ،۲۰تاریخ  ۲و اخالق ،تربیت و
علوم حدیث با یک پایاننامه در مراتب
بعدی قرار دارند که نمودار آن به شرح
ذیل است:
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پایاننامهها

دروس خارج

تاکنون آمــارهــای متعددی در مورد
دروس خــارج حــوزوی به عنوان یکی
از فعالیتهای اصلی حــوزویــان در
سطح باال ارائه شده است .برخی از این
پیمایشها حضوری و برخی مستند
به درسنامه منتشر شده از سوی مرکز
مدیریت حوزه میباشند.
در پیمایش انجام شده توسط مؤسسه
فقاهت و تمدن ،در مجموع  ۲۴۰کرسی
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 بررسیها
مشخص شــد از میان  ۱۸۰کرسی
درس خارج فقه شهر قم ،که اطالعات
آنها در سایت منتشر شده است۱۳۰ ،
کرسی به بحث «عبادات» اختصاص
دارد .از این میان  ۲۲کرسی در مورد
نماز ۱۲ ،کرسی در مورد طهارت۱۱ ،
کرسی دربــاره حج ۱۱ ،کرسی درباره
خمس ۱ ،کرسی به زکات و  ۱کرسی به
روزه اختصاص دارد ۷۴ .کرسی نیز به

عبادات اختصاص دارد که موضوع آن
نامشخص است]3[».
سایت اجتهاد نیز در پیمایشی دیگر
آورده است که:
«بــا مقایسه آمــار دروس ارائــه شده،
مبحث عبادات بیشترین سهم از کل
دروس را به خود اختصاص داده است.
شهر قم با  ۵۸درصد دروس ،در صدر
این لیست قرار دارد .همچنین بخش
کوچکی از مباحث نیز به عنوان مباحث
جدید در حوزههای سراسر کشور تدریس
میشود که امید میرود در آینده ،این
مباحث بخش بیشتری از مباحث
حوزوی را به خود اختصاص دهند]4[».

متون درسی حوزه

یکی از راههـــای تحلیل جریانات و
گفتمانها ،تحلیل مکتوبات است که با
مراجعه به متون ،به فهم فضای تاریخی
و فکری حوزویان در دوره های مختلف
میانجامد .دروس و کتب رایج در حوزه
ً
در سه سال ابتدایی عمدتا متمرکز بر
ادبیات عرب و تا حدودی مسائل کالمی
و عقیدتی میباشد .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 میشود که کمترین ارتباطی
با مباحث و مسائل روز دارد و بیشتر در
جهت تقویت قوه اجتهاد اثربخش است.
براساس بررسیهای صورت گرفته،
تنها کتاب مرتبطی که طی این دوره
ده ساله ارائه میشود ،کتاب حکومت
اســامــی 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 میآید .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 مـیشــود .ایــن رخــداد
به نوعی ویترین حــوزه در حوزههای
پژوهشی نیز میباشد.
در ادامه به تحلیل دورههای هجدهم و
نوزدهم کتاب سال حوزه براساس آثار
منتخب میپردازیم]5[.

آثار برگزیده

در بخش آثار برگزیده این دو دوره و از
میان  ۱۶اثر تنها یک اثر در حوزههای
مرتبط میباشد که در زمینه فلسفه
سیاسی نوشته احمدرضا یزدانیمقدم
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بــوده و بقیه آثــار در حوزههای حدیث
پژوهی و تصحیح نسخ و … میباشند.

آثار شایسته تقدیر و تحسین

در بخش آثار شایسته تقدیر و تحسین از
میان  ۷۷اثر منتخب ،تنها  ۶اثر مرتبط
با حــوزههــای اقتصاد اســامــی ،فقه
سیاسی ،دفاع مقدس و تاریخ انقالب
بودند.

تحلیل

یــکــی از اصـــول اولــیــه در اخــاق
عــلــمورزی ،تناسب ادعـــای پژهش
با دالیــل آن اســت .نوشتار حاضر نیز
براساس بررسی اجمالی صورت گرفته
در حــوزه هــای محدود پنجگانه و با
توجه به دسترسیهای موجود نشان
میدهد که میزان دغدغه حوزویان
نسبت به مسائل و چالشهای نظام

صدد تبیین تفاوت مسائل بین حوزویان
و مسائل نظام اسالمی میباشد.
طــی ســالهــای گذشته و بــه ویــژه از
زمان تصدیگری آیتالله اعرافی بر
مدیریت حوزههای علمیه ،تالشهای
گستردهای برای دغدغهمندی و تعامل
بیشتر حوزه و نظام صورت گرفته است.
تاکید بر اجتهاد تمدنساز ،پاسخگویی
به نیازمندیهای 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 تالشهای متولیان امر
را نداشته و تنها توصیف شرایط موجود
میباشد.

پانوشتها:

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 پایاننامههای سطح
 ۳و  ۴حوزه ،مقاالت و کتابها در طول
یک سال میباشد که در این نوشتار
سالهای  ۹۳و  ۹۶مورد بررسی قرار
گرفته است]6[.
در سال  ۹۶از مجموع  ۶۱اثر برگزیده
در سطوح مختلف ،تنها یک اثر در حوزه
مدیریت اسالمی در حکومت اسالمی
انتخاب و در سال  ۹۳نیز از میان ۶۲
اثر برگزیده ،تنها  ۵اثر در حوزه دفاع
مقدس ،تبیین نگرشهای رهبری،
حکومت اسالمی ،امنیت در جمهوری
اسالمی و جنگ نرم انتخاب شدهاند.
66
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اسالمی تفاوتهای چشمگیری دارد.
تفاوتهایی که میتوان آن را در این ۵
کنش علمی حوزویان رصد نمود .این
آمارها به معنای تائید و یا رد مطلق و
مصداقیابی برای آنچه سکوالریسم
حوزوی خوانده میشود نبوده و تنها در

[ ]1نشست حــوزه مستقل و عقالنی،
نه سکوالر ،نه افراطی ،مؤسسه فهیم،
۹۷/۹/۲۴
[http://howzeh-qom.ir/ ]2
page/Subjets
[ ]3سایت ایکنا کد خبر  ۳۷۵۲۴۲۰مورخ
۹۷/۷/۱۱
http://ijtihadnet.ir
[]4
[http://www.ketabehowzeh.ir ]5
[]6

http://www.jhelli.ir
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تشیع و دولت؛ نه سݡکوالر ،نه رادیݡکال
گزارش نشست علمی | مصطفی صالحی

روز شنبه ۱۵ ،دی ماه  ۱۳۹۷دویست و نود و هفتمین نشست از سلسله نشستهای موسسهی فهیم با عنوان «تشیع و دولت؛ نه
سکوالر ،نه رادیکال» با سخنرانی حجتاالسالم دکتر داود فیرحی ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برگزار شد.
در ادامه گزارشی از این نشست را میخوانید:
در جامعهی امــروز ما رابطهی دین و
دولــت در یک منگنهای قــرار گرفته
ت یا
مبنی براینکه گفته میشود دولـ 
دینی اســت و یا ســکــوالر ،و دستهی
سومی برای آن در نظر گرفته نمیشود.
به بیان دیگر ،چون سکوالریسم ،بد
است ،ما انتخاب دیگری جز حکومت
دینی نخواهیم داشــت .در واقــع یک
دوگانهسازی در مورد دولت رخ میدهد
و که عبارت است از دولت دینی و دولت
68
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سکوالر .در حالی که به اعتقاد بنده
ً
اصال چنین دوگانهای در تاریخ دولتها
وجود ندارد.
آنچه که دو بار در تاریخ دولتها رخ
داده است و از مستثنیات  -و نه قواعد
و اصــول حاکم بر  -دولتها بهشمار
میرود؛ یکی در دورهی میانه رخ داد و
دولت پاپی شکل گرفت و یکبار هم در
جامعهی ما رخ داده که تحت عنوان
دولت دینی از آن یاد میکنیم .اما در

ً
واقع دولتها معموال نه دینی بودند و نه
ً
سکوالر ،و اصوال چنین تقسیمبندی
ای وجود نداشته است.
این نوع دستهبندی از سال  ۱۳۲۰و
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
 ۴قرن طول کشید ،اما در طول تاریخ
دولت ،استثنایی بیش بهشمار نمیرود.

چون مسئلهی رابطهی دین و دولت،
حساس است ،این وظیفهی محققین
 و بهخصوص محقیقن مذهب  -استکه مستمر و دائم در مورد این موضوع،
ً
بیاندیشند؛ زیــرا اوال در مورد موضوع
ثابت نیز ممکن است نظرات مختلفی
ً
وجود داشته باشد و ثانیا مفهوم دولت،
ناپایدار و سیال است و مفهومی که از
ً
دولت مثال در  ۳۰سال پیش در اذهان
وجود داشته ،امــروزه دچار دگردیسی
شده است .از همینرو است که عمر
هر مفهوم از دولت را حدود  ۳۰سال
در نظر گرفتهاند و در واقــع ،در یک
قرن ،سه بار تطور معنایی حول مفهوم
دولــت ،به وقــوع میپیوندد و معنای
سابق ،به کلی فراموش میشود .برای
مثال ما در حوالی سالهای  ۱۳۲۰از
دولتهای جهانی صحبت میکردیم،
زیرا مارکسیستها و مسلمانان  -متأثر
از اخوانالمسلمین  -از دولت جهانی
صحبت میکردند ،در حالیکه امروزه
هیچکس حرفی از دولت جهانی بهمیان
نــمـیآورد و دولـتهــا ،ملی شدهاند و
سطح تحلیل آنها ،متفاوت شده است.
بنابراین نــمـ یتــوان تعریفی کلی و
همیشگی از دولــت ،ارائــه داد .برای
دولت هم دو نوع تغییر میتوان در نظر
گرفت؛ یکی تغییری که در ادبیات
اروپایی از آن بهعنوان تغییرات دورهای
یاد میشود و شامل دورههای کوچک
بوده و در این معنا ،ساختار دولت متحول
نمیشود و دولتها در درون خودشان،
دچـــار تغییرات جــزئــی مـیشــونــد؛ و
دیگری ،تغییری که دولت را دچار تغییر
ساختاری میکند.
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 صالحیتهای
مذهبی متصدیانش ،البهشرط است.
این نوع از نهادها ،زیاد بودهاند .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 .بهیاد دارم
که در مقابل چارت حکمرانی برخی از
پستهای واتیکان  -مانند وزیر دارایی
 ستاره قرار داده بودند و این ،بدین معنابود که این پستها ،سکوالر هستند و
ً
برای تصدی وزارت دارایی ،لزوما نیاز
نیست که شخص ،کشیش باشد .لذا
برخی از نهادهای واتیکان ،مذهبی بود
و برخی دیگر سکوالر .در واقع ،دولت
ّ
کلیت واحدی ندارد ،به این معنا که یا
مذهبی باشد و یا سکوالر؛ بلکه برخی از
نهادهای درون آن ،مذهبیاند و برخی
سکوالر.
در دورهی مشروطه ،برخی از نهادها -
مانند نهاد قضاوت  -دینی بودند و برخی
از نهادها هم میتوانست در اختیار هر
فردی  -اعم از روحانی و غیر روحانی -
قرار گیرد .در دورهی جمهوری اسالمی
نیز چنین است و برخی از نهادها  -مانند
رهبری و ریاست قوهی قضائیه  -فقط
در اختیار مجتهدین روحانی است،
گرچه نهادهایی مانند ریاست جمهوری
 در معنای رایج از سکوالر که در دنیاوجود دارد ،ولی در ایران کم کاربرد است
 سکوالرند و روحانیون و غیر روحانیونمیتوانند متصدی آن باشند.
برداشت دوم از مفهوم سکوالریسم -که
به انتهای آن ،ایسم اضافه شده است-
ایدئولوژیک میباشد که ضمن تأکید به
جدایی دو نهاد دین و دولت از یکدیگر،

گاهی حتی نسبت به نمادهای مذهبی
همچون حجاب و صلیب -بهشرط الاست و با آنها میجنگد .این ایدئولوژی
در همه جای دنیا وجود ندارد و مدتی
در فرانسه و ترکیهی زمان آتاتورک و
ایران دوران رضاشاه پهلوی
کمی نیز در ِ
وجود داشته و حتی حزب کمونیست
چین نسبت به مذهب کنفوسیوس،
ضدیت نداشته است .اما این ایده در
ایــران ،بر خالف عرف دانش سیاسی
برجسته شده است ،که دالیل مختلفی
دارد از جمله اینکه ،رفتهرفته دولت ما،
ایدئولوژیکتر میشود.
افــراطگــرایــی نیز مانند ســکــوالر ،دو
چهره دارد ،یکی افراطگرایی مذهبی
است که در جهان اســام نمونههای
متعددی دارد ،و آغاز آن به دوره سید
قطب در اخوانالمسلمین بازمیگردد.
آنها بر این عقیده بودند که اسالم ،تنها
راه حل است و ایدهی آنها تصرف دولت
بهمنظور اجرای احکام دینی از سوی
اخوانی
دولت بود ،که به رادیکالیسم
ِ
اولیه ،شناخته میشود.
در رادیکالیسم مذهبی ،دولت ،ناشی
از حقوق مردم تلقی نمیشود ،بلکه
دولت ،امری مستقل از دولت قلمداد
میشود 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
بهشمار مــیرود و رابــطـهی مــردم با
دولــت ،از بــاب تکالیف و یکطرفه
است .لذا ،اینکه دولتی بتواند شریعت
ً
را اجرایی نماید ،لزوما بهمعنای دولت
دینی نیست ،زیــرا در همهی دنیا،
دولتها شریعت را حمایت میکنند،
ً
مثال در  ۱۵کشور از کشورهای اروپایی،
دیــن رسمی وجــود دارد ،ولــی کسی
نمیگوید این دولتها ،دین هستند.
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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 افــراطگــرایــی مذهبی
بهمعنای مذهبی بودن دولت نیست،
بلکه بهمعنای ساخت اقتدارگرایانهی
دولــت است که برچسب مذهبی هم
دارد.
ـی نــوع دوم ،افراطگرایی
افــراطگــرایـ ِ
سکوالر است ،با همان استداللی که
بخشی از جریانهای مذهبی معتقدند
باید دولت را تصرف کنند و از طریق آن
ارزشهــای مذهبی را جــاری نمایند،
سکوالرهای افراطی نیز بر این باورند
که باید دولت را تسخیر کنند و اجازه
ندهند مذهبیها به آن راه یابند.
در ارتباط با دوره دولتهای 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 میباشد؛ یکی از
گونههای آن میگوید دین باید درون
دولت قرار گیرد و از آن به دین دولتی و
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یا ملی یاد میشود و مثال آن ،میتواند
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 .گونهی
دیگر انــدراج ،عبارت است از اندراج
دولت در دین که از آن به دولتهای
دینی یاد میشود ،مثل دولت در داخل
مذهب مسیحیت ،که میتوانیم نام
آنرا پاپیزم بگذاریم .مثال دیگر گرایش
متأسفانه غالبی است که در دورهی
جمهوری اسالمی وجود دارد و سعی
در شکستن استقالل دولــت و حل
کردن آن در تشیع دارد و فکر میکند
اگــر ایــن کــار را بکند ،بهنفع شیعه
ً
است ،در حالیکه اصال چنین نیست
و موجب برهم خوردن تعادل جامعه
میشود.
الگوی بعدی ،الگوی تفکیک است.
ایــن الگو نیز بر دو گونه اســت ،یکی

اینکه بگوییم الگوی تفکیک ،الگوی
تضاد است ،و مثال آن ،ترکیهی زمان
آتــاتــورک میباشد که در آن ،دولت
سعی داشت دین را بشکند .مثال دیگر،
نظریهی تحریم دولت در تشیع است که
میتوان نمونهی آنرا در نظریات شیخ
مرتضی انصاری در مکاسب شاهد بود
که در آن ،دین سعی داشــت دولــت را
بشکند؛ همچنان که این نظریه ،دولت
ناصرشاه قاجار را از بین برد و از درون
آن ،مشروطه بیرون آمد .گونهی دیگر
آن نیز مبتنی بر تعادل و تعامل است و در
آن ،فرض بر این است که دین و دولت،
یکدیگر را نفی نمیکنند.
در هر دو قانون اساسی که در ایران
تجربه کــردهایــم ،رهبران هر دو ،به
سمت تعادل بوده و بهدنبال حل کردن
دولت در دین و یا بالعکس نبودهاند،
بلکه بر این باور بودند که دولت و دین،
مستقل از یکدیگر هستند و باید به تنظیم

ً
روابط میان این دو نهاد اندیشید ،مثال
مراقب بود که قوانین ،خالف آموزههای
دین نباشد ،چرا که بر این باور بودند
ً
که اوالوظیفهی دین ،قانونگذاری
ً
نیست و ثانیا در بلند مدت ،هیچ دولتی
نمیتواند مردمانش را راضی نگه دارد و
اگر سرنوشت دین ،با دولت گره بخورد،
دین متضرر خواهد شد.
در گونهی دوم از الگوی تفکیک -یعنی
تعادل و تعامل -نهادهایی تأسیس
چ یک از
میشود که اجازه نمیدهد هی 
دین و دولت ،بر یکدیگر استیال پیدا کنند
ً
و مرحوم مــدرس هم گفت که اساسا
مشروطه بهدنبال شرعیسازی قوانین
نبود ،بلکه مترصد این بود که از ساخت
و تصویب قوانین معارض با شریعت،
جلوگیری نماید.
در دورهی جمهوری اســامــی نیز
نــهــادهــای تــعــادل دهــنــده ،بــه چشم
ً
میخورد ،مثال میتوان به اصل ۵۶
قانون اساسی اشاره کرد که در آن ،همه
چیز به مردم سپرده شده است ،ولی از
سوی دیگر ،در همین قانون اساسی
میبینیم که وظایف خطیری برای نهاد
رهبری بیان میشود.
الگوی مشروطه یک وجه مثبت داشت
و یک وجه منفی .مسئلهی اصلی دوران
مشروطه مذهبی بودن و یا نبودن دولت
ً
نیست ،زیرا اساسا در آن دوران چنین
مبحثی مطرح نبود و از سال ۱۳۲۰
و متأثر از فضای چپ ،مارکسیستی
و حزب تــوده و تقی ارانــی بود که این
مباحث پیش آمد.
در دورهی 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 بهدنبال این رفت که
وجه دینی شدن قانون را غلیظ نماید
و از معمای اصلی دورهی مشروطه

که پیشگیری از استبداد بود ،غفلت
کــرد .بنابراین باید گفت ،دوگانهی
دینی بودن و یا نبودن دولت ،در زمان
ً
ما رخ داد و اساسا در دورهی مشروطه،
ً
صحبتی جدی از آن نمیشد و نهایتا
به مسائلی از این دست که آیا آزادی
و قانون اساسی مشروع است یا خیر
پرداخته میشد.
مسئلهی 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 مجلهی مهم «دنیا» که توسط
تقی ارانی منتشر میشد ،منازعه بر سر
دوگانهی دولت مشروطه و استبدادی،
بهسمت منازعهی دولت دینی و دولت
ماتریالیستی تغییر جهت داد .در اینجا
بود که از مسئلهی استبداد و آزادی،
غفلت شد و از آنجایی که سابقهی
دموکراسی در ایــران کم و شکننده
بود ،استبداد دینی بازگشت و تعبیر
دینی هم پیدا کرد .لذا نظریههایی پیدا
میشود که دموکراسی را شر دینی  -و
نه عرفی  -میدانند و به این سمت
میروند که دولت را تکلیفگرا کنند
و رگههایی از دموکراسی که از دوران
مشروطه و در قانون اساسی بهجا مانده
بود را به شدت به حاشیه میرانند و
وضعیت به گونهای میشود که دیگر،
مسئلهی 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 میشود
و در مقابل آن ،دینی کردن دولت پدید
میآید.
در واقع تغییری در ذهنیت پیدا میشود
که عبارتست از «عبور از مسئلهی
استبداد و دموکراسی بهسمت توهم
دیــن و ضد دینی بــودن دولـــت» .در
ً
حالیکه اساسا این مسئله در جامعهی
ما وجود ندارد و از جمعیت حال حاضر

ایران هیچکس را نمیتوانید پیدا کنید
که بهصورت فعال ،ضد دین باشد.
لــذا منازعهی مــوجــود ،منازعهای
اســت موهوم و بــدون نتایج روشــن.
این منازعه ،فقط میتواند این معما
ـت یک جامعه،
را درست کند که دولـ ِ
دینی است و از آنجایی هم که خصلت
تمام دولتها فشل بدون است ،این
مذهب مستقر
ناکارآمدی دولــت ،به
ِ
ســر ریــز مـیشــود و در نتیجه وقتی
جــوان وارد جامعه میشود و شغلی
پیدا نمیکند ،بینماز مـیشــود ،در
حالیکه در نظریههای قبلی جوان
اگر کار پیدا نمیکرد ،به مذهب و دین
توسل میجست و خودش را با آن ،آرام
میکرد.
در مشروطه چون مسئله استبداد و
دموکراسی اســت ،مرجع گفتوگو،
حقوق مــردم بــود و وقتی هم حرف
از غصب زده مـ یشــد ،نمیگفتند
وظیفهی ما درمان کردن غصب مقام
امام است .در زمان مشروطه میگفتند
که تا امام زمان(عج) نیامده ،مقامش
نیز قابل استیفا نیست ،اما وظیفهی
شرعی ما جلوگیری از غصب حقوق
مــردم اســت؛ به این ترتیب وظیفهی
شرعی حوزههای علمیه روی حقوق
مــردم متمرکز شــد؛ امــا در دورهی
جمهوری اسالمی میبینیم که بحث،
بر مسئلهی رهبری و مفهوم امامت
تغییر جهت داده و مسئلهی 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.
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دینی بودن و
یا نبودن دولت،
در زمان ما رخ
ً
داد و اساسا در
دورهی مشروطه،
صحبتی جدی
از آن نمیشد.
مسئلهی ایران،
استبداد و
دموکراسی
نیست و فقط
مسئله بر سر
دینی بودن و یا
نبودن دولت
است.
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بصیرتافزایی سیاسی و اجتماعی؛
راهبردها و راهݡکارها
گزارش نشست علمی
روز چهارشنبه  ۱۹دیماه  ،۱۳۹۷بهمناسبت دههی بصیرت ،نشستی با عنوان «بصیرتافزایی سیاسی و اجتماعی؛ راهبردها
و راهکارها» و با سخنرانی حجتاالسالم حمیدرضا شریعتمداری و حجتاالسالم احمد رهدار در سالن شهید بهشتی دانشگاه
باقرالعلوم قم برگزار گردید.
در ادامه گزارشی از این نشست را میخوانید:

دݡکتر شریعتمداری
مفهوم بصیرت که در ادبیات سیاسی
ما به کار میرود ،ریشه در تعالیم قرآنی
و روایی داشته و معنایی دقیقتر از َب َصر
و سایر منابع کسب علم و آگاهی برای
آن متصور است و مرحلهی باالتری از
72
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کسب آگاهی محسوب میشود .تعابیر
کسب
و مفاهیم مختلفی بــرای بیان ِ
باالتر آگاهی وجود دارد که از آن جمله
ِ
میتوان به تعابیری همچون فواد اشاره
کرد که در قرآن نیز مورد استفاده قرار
گرفته است.
هــمچــنــیــن در فــرمــایــشــاتــی

همچون«علیکم بــالــدرایــات ال
بالروایات» عنوان درایت را آوردهاند.
یکی از این تعابیر و مفاهیم ،مفهوم
بصیرت است و قدیمیترین منبعی
که از آن یاد کــرده ،حــارث محاسبی
اســـت کــه در قـــرن ســـوم ،یــکــی از
کارکردهای عقل را بصیرت عنوان

میکند .در مجموع میتوان گفت
بصیرت ،درکی است عمیقتر نسبت
به دریافتهای معمولی که ما از راه
حواس بهدست میآوریم .آنچه که از
طریق حواس بهدست میآید را تعبیر
به علم کردهاند ،در گام بعد نوبت به
عقل میرسد ،الزمهی عاقل بودن،
عالم بودن است و تعابیری همچون
ُ
َ ْ َََ
ُ«ر َّب َع ِال ٍم قد قتل ُه َج ْهل ُه» ،نشانگر
این میباشد که جهل ،در مقابل عقل
قــرار میگیرد و انسان میتواند هم
عالم و هم جاهل باشد .در مجموع باید
گفت بصیرت ،درایت و عقل ،حاکی
از فهمهای عمیقتری است که در
گــروی ژرفنــگــری ،غایتاندیشی،
نگاه به گذشته و آیندهی موضوعات،
عمل نکردن براساس حب و بغضها
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 همتراز با آن
هستند  -افــزوده شده و آن قید« ،عن

الله» است؛ یعنی تعبیر عقل ،به همراه
این قید ،در روایات ما ،مکرر بهکار رفته
است.
همانطور که ما امـــروزه در کاربرد
بصیرت ،عالوه بر بهکار گرفتن عقل،
دیانت و والیت را نیز در نظر میگیریم،
ً
با کاربرد اصیل این تعبیر کامال انطباق
دارد .بنابراین ،وقتی صحبت از تعقل
میکنیم دو عنصر را با هم در نظر
میگیریم ،یکی اینکه این تعقل ما نسبت
روشنی با خدا و دین و وحی داشته باشد
ً
و دیگر ،واقعا تعقل باشد؛ یعنی نتوانیم
جای واژهی تعقل و یا بصیرت ،واژهی
دیگری همچون تعبد را قرار دهیم .لذا،
واژهی بصیرت ،والیتمداری و عقل
را میتوان به دینداری و والیتمداری
عاقالنه تعبیر کرد .این به معنای تعبد
نیست و البته گاهی هم خود عقل ،ما
را به تعبد دعوت میکند ،ولی این بدین
معناست که ما فهم داریــم و نقطهی
عزیمت و مقصد ما عقل است ،اما عقلی
که دست پــروردهی پیامبران ،وحی،
تقوا ،تهذیب و اخالق میباشد.

دݡکتر رهدار
این مکان ،یعنی دانشگاه باقرالعلوم
قم ،دانشگاه طالب بوده و حدود یک
دهــه اســت که از فتنهی  ۸۸گذشته
میگذرد ،ولی هنوز دانشگاه نتوانسته
است جلسهای بهنام فتنه و درسهایی
که طلبه و حوزه از آن میتواند بگیرد،
برگزار نماید و نتیجه این شده که در
کالسهایمان ،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
الزم مـیشــود ،دم از والیــت و نظام
میزنیم و نــان والیــت و نظام را هم
میخوریم ،اما دقت نمیکنیم که در ده
سال گذشته ،رهبر انقالب ،از سال ،۸۸
همیشه با عنوان فتنه نام برده است.
سوال من این است که چند نفر از اساتید
ما در حــوزهی علمیه ،این دانشگاه و
بیرون از آن ،حاضرند از عنوان فتنه
استفاده کنند؟
ما بهخوبی 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 میشود و به
بهانهی اینکه میخواهیم بحث علمی
داشته باشیم ،از این حرفها نمیزنیم
که جلسه ،سیاسی نشود .ســوال این
است که مگر سیاست ،علم نیست؟
این دانشگاه ،مدعی است که اولین
دانشگاهی میباشد که رشتهی 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 مسئلهی فتنه و سال
 ،۸۸بحث تقلب و پیروز شدن فرد و
جناحی بر افــراد و جناحهای دیگر
نبود ،بلکه مسئلهی اصلی آن ،برخورد
فلسفهی سیاسی نظام اســامــی با
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دکتر رهدار:
اصل ماجرا و
مسئلهی فتنه
 ،۸۸بحث
تقلب و پیروز
شدن فرد و
جناحی بر افراد
و جناحهای
دیگر نبود ،بلکه
مسئلهی اصلی
آن ،برخورد
فلسفهی سیاسی
نظام اسالمی با
فلسفهی سیاسی
غرب بود.
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فلسفهی سیاسی غــرب بـــود .این
درگیری در مقیاس تمدنی و فلسفهی
تاریخ و فلسفهی انسان بــود .مشکل
این است که اگر ما بخواهیم در اینجا
به این موارد بپردازیم ،متهم به ارائهی
مطالب سیاسی و غیر علمی میشویم.
سوال این است که دانشگاه باقرالعلوم
یا سایر مراکز علمی و دانشگاههای قم
آیا جرأت داشتهاند تریبونی در سطح
اساتید صاحب موضع در ســال ۸۸
ِ
برگزار نمایند .این از مظلومیتهای
انقالب است که در درون و خــارج از
حوزه ،کسانیکه هیچگاه پای انقالب
و نظام نبودهاند ،قانونها را مینویسند،
ساختارها را تعریف میکنند ،هژمونی
زدن ما ،به ما
میسازند و قبل از حرف ِ
برچسب افراطیگری و بیسوادی
میزنند.
نکتهی دوم این است که اواخر دههی
شصت ،مقام معظم رهــبــری بحث
تهاجم فرهنگی را مطرح کردند .پس
از یک دهه ،ایشان دوباره به این مسئله
اشــاره و تاکید میکنند .اینکه آقایان
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کتاب و مقاله در مورد تعریف لغوی و
اصطالحی تهاجم نوشتهاند ،منظور
رهبری این تعریفها که نبود .منظور
ایشان این بود که سبک زندگی غربی
در زندگی ما نفوذ پیدا کرده و الزم است
ما چارهای برای آن بیندیشیم .اینکه
ما یک دهه را بهنام دهـهی بصیرت
نام نهادهایم ،به این معنا نیست که در
آن دهــه ،معنای لغوی و اصطالحی
بصیرت را کشف کنیم و مترادف آنرا
از آیــات و روایــات ،استخراج نماییم.
اینگونه حرفها ،مشکلی را از ما حل
نمیکند .ما در دههی بصیرت ،باید از
برنامه و چشمانداز خود برای حرکت
برای آینده صحبت کنیم .حرفهای
من ،نقد به آقای شریعمداری نیست،
بلکه بنده ایــن نقدها را نسبت به
مــســئــوالن جلسه و دانــشــگــاه وارد
میکنم .این تنها برنامهای است که
این دانشگاه در دههی بصیرت برگزار
کرده و آن هم با عنوانی که خواستهاند
ُ
صرفا بحثی علمی را ترتیب و شکل
داده باشند.

بهنظرم چند ساحت وجــود دارد که
میتوان در بستر آنها به درسآموزی و
بصیرت و عبرتگرفتن پرداخت .اولین
بستر «دین» یعنی آیات و روایات است.
در این بستر درسآمــوزی به دو شکل
متنی آیه
محقق میشود؛ یکی صراحت ِ
و یا روایت ،به ما میگوید که چه رویهای
را در مواجهه با یک فتنه اتخاذ کنیم و
دیگری اینکه معصوم در مواجهه با یک
رخداد تاریخی با رفتارش ،به ما نشان
میدهد که چگونه به بصیرت دست
یابیم .در مــورد متونی که به بصیرت
اشــاره میکنند میتوان به فرمایش
پیامبر اشاره کرد که اندیشیدن ،آگاهی
به ماهیت زمانه و دانشآموختن،
بـهعــنــوان عــوامــل بــصــیــرتزا اشــاره
داشــت؛ همچنین میتوان در همین
راستا به فرمایش حضرت امیر که مردم
کوفه را غیر قابل اتکا در بزنگاه معرفی
کرد ،اشاره نمود.
بستر دوم «تــاریــخ» و مطالعهی آن
است که البته به تعبیر دکتر داوری
اردکانی ،ما ایرانیها در آن ،ضعیف
عمل کــردهایــم .در همین انقالب
اسالمی ،امام خمینی(ره) از بستر تاریخ
معاصر ،درسهایی برای تحقق و تداوم
انقالب آموخت و لذا در همین راستا
و با درسآمــوزی از نهضت مشروطه
تالش کردند که با سایر علما اختالف
عمدهای نداشته و یا به سفارتخانهها
و روشنفکرانی که دل در گروی غرب
دارند ،اعتماد نداشته باشند.
از همین تــاریــخ مـیآمــوزیــم کــه هر
جریانی که از روحانیت فاصله گرفته،
به بیراهه رفته است ،هر گاه از دو رهبر
این انقالب فاصله گرفتهایم ،ضربه
خوردهایم ،چرا که امام خمینی و رهبر
انــقــاب ،شاخصهای ایــن انقالب
هستند و الزم است ما خودمان را با
ایــن دو منشور تطبیق دهیم و توجه
داشته باشیم که متابعت از آنها ،حجیت

در عمل را  -حتی اگــر ولــی و رهبر،
ناخواسته دچــار خطا شود  -بــرای ما
تمام میکند و خــودش نیز بهعنوان
یک مجتهد ،معذور و دارای اجر است.
درس تاریخی دیگری هم که از انقالب
میتوانیم بگیریم این است که آمریکا،
و غــرب و اسرائیل مطلقا دوســت ما
نخواهد بــود ،ولــو اگــر لباس دوست
بپوشند.

دݡکتر شریعتمداری

برای اینکه درک مشترکی از موضوع
جلسه با آقــای رهــدار داشته باشیم،
بهنظرم الزم بــود متصدیان جلسه،
پیشنشست کــوتــاهــی را بــرگــزار
میکردند .ضمن اینکه بحث سیاسی
منافاتی با مباحث سیاسی ندارد و البته
این را هم مد نظر داشته باشیم که ما
کنشگران سیاسی ،به معنای خاص آن
نیستیم و همچنین فضای کلی کشور،
فضای طرح چنین مسائلی نیست ،ولی
این را از ایشان میپذیرم که باید مسائل
را طوری طرح کنیم که به اصل بحث،
نزدیکتر شویم.
دینی ما دو کاربرد
واژهی فتنه ،در منابع ِ
دارد؛ گاهی فتنه بهمعنای مجموعهای
از درگیریها و آشوبها است که همه
چیز در آن ،نمایان بوده و گاهی هم این
واژه در مواردی بهکار رفته که انسان در
آنها ،مفتون میشود؛ یعنی انسان چیز
یا کسی را حق میپندارد که در واقع
حق نیست .در این صورت ،با مراجعهی
به منابع دینی ،این برداشت را خواهیم
داشت که میتوان دو گونه مواجهه با
فتنه داشت ،یک .بهگونهای رفتار کنیم
که گــروه و شخصی نتواند هیچگونه
بهرهبرداریای از ما داشته باشد .دو.
منفعل نباشیم و در صحنه حضور پیدا
کنیم.
بــنــده هــم قــبــول دارم کــه آنــچــه در
انتخابات سال  ۸۸رخ داد ،فتنه  -در

هر دو معنای آشوب و التباس حق و
باطل  -بود و در چنین شرایطی آنچه
که به کمک افراد میآید ،بصیرت است
که بنده هم معنایی از آن را ارائه کردم
و الزم است افراد با فهم عمیقتری،
مسائل را مورد کنکاش قرار دهند و
مرکزیت ایــن فهم نیز دیــن ،والیــت،
مرجعیت و رهبری باشد .آنچه در
سال  ۸۸رخ داد ،در کنار تلخیهای
فــراوانــش ،دستاوردها و درسهــای
مهمی نیز برایمان داشت.
ســوال :به نظر شما اگــر هدف
فتنهی  ۸۸را براندازی نظام در
نظر بگیریم ،جایگزین متصدیان
آن برای جمهوری اسالمی ،چه
بوده است؟

دݡکتر شریعتمداری

یکی از مهمترین درسهای فتنهی ۸۸
این بود که در طرح دعواهای درونی و
داخلی خود ،باید بسیار دقیقتر رفتار
کنیم و به این توجه داشته باشیم که
کشاندن مردم به خیابان این خطر را
در پی دارد که بازیگردانان دیگری،
ماجرا را بهدست گیرند .لــذا هدف
کسانیکه اعتراضات بعد از انتخابات
را شــروع کــردنــد ،کنار زدن رقیب
سیاسی و برنده شدن در انتخابات بود
و دنبال معارضه با رهبری و نظام و یا
زمینهسازی برای دخالت بیگانگان
نبودند ،اما در عمل فضا بهگونهای
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
کسانیکه در آغاز کار ،اعتراضات را
سردمداری میکرند نبود .لذا ،الزم
است که این درس را بیاموزیم و دقت
داشته باشیم معارضهی 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  ۸۸بهکار نمیبرد ،بنده نیز
از این تعبیر استفاده نمیکردم .فتنه
مربوط به وقایعی است که امر برای ما
مشتبه میشود .در سال  ۸۸یک طرف
ماجرا رهبری قرار داشت و در طرف
مقابل ،رسانههای معرض غربی قرار
گرفته بودند .ماهیت فتنه ،نیازمند یک
بستر تاریخی و نیز بهانهای همچون
انــتــخــابــات اســـت .واضـــح اســت که
رهبری از مردم معترضی که امر برای
آنها مشتبه شده بود ،گالیه نداشتند.
استفاده از واژهی فتنه نیز نشانگر
بزرگواری رهبری است و سطح ماجرا،
نه فتنه ،که خیانت آشکار بود.
ســردمــداران این وقایع که خودشان
هم در دورههــای مختلفی مسئولیت
انتخابات را بهعهده داشتند ،دچار
خیانت آشــکــار گــردیــدنــد و حــرف از
تقلبهای آنچنانی زدند و گالیههای
رهبری نیز خطاب به آنها بود .ماجرای
دیگر ،نسبت حوزهی ما با این مسائل
بود و این ،همان درسی است که ما باید
آنرا مورد تدقیق قرار دهیم و به این
بیندیشیم که چرا حوزهای که از دل آن،
انقالب برآمده بود ،نتوانست آنچنان
که باید در سال  ۸۸همپای رهبری
به سطح تحلیل برسند .ایــن گالیه
ً
مستقیما خطاب به آن دسته از اساتید
حوزه است که پای درس آنها مفهوم
والیــت و ولیفقیه 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 بهسالمت تشییع
نماید .قم الزم است از فقدان تحلیل
تاریخی خود ،ناراحت باشد.
و بصیرت
ِ
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دکتر رهدار:
دانشگاه
باقرالعلوم،
مدعی است
اولین دانشگاهی
میباشد که
رشتهی علوم
سیاسی را وارد
قم کرده ،ولی
باید پرسید در
این ده سال
پس از فتنه،۸۸
چند جلسه در
این دانشگاه،
با عنوان فتنه
برگزار و به اصل
ماجرا پرداخته
شده است.
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پروفسور لگنهاوزن:

باید با بازخوانی میراث فلسفی ݡگذشته
مسایل امروز را حل کرد ،فلسفه اسالمی مملو از
نݡکتههای انسانسازی است
گری کارل (محمد) لگنهاوزن ،استاد فلسفه و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم ،متولد  ۳می۱۹۵۳
میالدی در شهر نیویورک است که از  ۲۸سال پیش در ایران سکونت دارد .او بخشهایی از فلسفه اسالمی را با غالمرضا اعوانی و آیتالله
مصباح یزدی گفتگو و فراگرفته است .از دیدگاه وی ،فلسفه اسالمی میراث علمی مسلمانان بوده و در زندگی امروز انسانها نیز میتواند
نقش آفرین باشد.
در موسسه علمی-پژوهشی امام خمینی قم پیرامون عالیق علمی و فسلفی او به گفتگو نشستیم.

شما چــه مــقــدار بــا فلسفه
اسالمی آشنا بوده و کدام بخشها
را بیشتر دنبال کردهاید؟ در واقع

بیشتر پیگیر فلسفه صدرایی
هستید یا فلسفه اشراق یا فلسفه
سینوی را دنبال میکنید؟

وقتی که تازه به ایران آمده بودم
در انجمن حکمت و فلسفه تهران
مشغول شدم .نزدیک به  ۲۸سال پیش
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وقتی از
دانشجویان
میخواهم
پایاننامهشان
درباره ابنسینا
و آثارش
باشد ،متوجه
میشوم که
برای آنها خسته
کننده است و
نمیپذیرند،
به نظر آنها
موضوعات
ی بهتر
امروز 
هستند.

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 نمیتوانستم بخوانم،
برای من میخواندند و اشکاالت مرا
تصحیح میکردند.
من در انجمن اتاقی داشتم و در واقع
آنجا زندگی مـیکــردم .هر وقــت بین
جلسات بــرای ایشان فرصتی پیش
میآمد خدمت ایشان میرسیدم و متن
را با هم میخواندیم .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 رسالهها
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 خواندهاید؟
آن موقع نه ،ولی بعدها و بویژه
زمانی که به انگلیسی ترجمه شدند
برخی از آثار ایشان را خواندم.
آثـــار ابـنســیــنــا بــرایــتــان
جذابیت داشت؟
به ابنسینا هم عالقه داشتم،
بویژه وقتی که با کاتولیکها گفتگو
میکردم متوجه شدم که برخی از آنها
که با الهیات سنتی کاتولیک آشنایی
داشتند ،از ابنسینا حــرف میزدند.
فیلسوفان رسمی دیــن کاتولیک از
ابنسینا استفاده زیادی کردهاند و موارد
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مشترکی میان آنها وجود دارد ،اما وقتی
به ایران آمدم و متوجه شدم که آیتالله
مصباح یزدی عالقه خاصی به ابنسینا
دارنـــد ،در من هم انگیزه آشنایی با
ابنسینا به وجود آمد و بیشتر روی این
شخصیت متمرکز شدم.
نکته مهم اینکه کتابهای خوبی از
ابنسینا 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
و میتوانستم تا انــدازهای عربی را که
خیلی سررشتهای در آن نداشتم ،در
کنار انگلیسی بخوانم .بعدها چند مقاله
درباره فلسفه ابنسینا نوشتم.
با آثار مالصدرا چگونه آشنا
شدید؟
بــا تــوجــه بــه اهــمــیــت فلسفه
مالصدرا سعی کردم آشنایی بیشتری
با او پیدا کنم .درباره مالصدرا و بخشی
که درباره معرفت نفس صحبت میکند
جلسات خصوصی زیــادی با آیتالله
مصباح یزدی داشتهام و با توضیحات
ایشان مطالب برای من بسیار جالبتر
میشد .چندین بــار بــرای سخنرانی
درباره فلسفه اسالمی به اروپا دعوت
شــدم .آنجا دربــاره فلسفه مالصدرا
صحبت کــردم .ولی باید اشــاره کنم
که رشته اصلی من فلسفه غرب بود و
پایاننامهام 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
اســامــی وقــت بیشتری نیاز دارم؛
پس تصمیم گرفتم همینجا بمانم و
فلسفه غرب تدریس کنم ،چون آن را
میشناسم.

شما فلسفه غــرب را با
رویکرد تحلیلی کار کردهاید یا
قارهای؟
از جوانی عالقه زیادی به فلسفه
قـــارهای داشــتــم .در یـــازده سالگی،
کتابی راجع به فلسفه خواندم که بسیار
برایم جالب بود و همان زمان تصمیم
گرفتم فلسفه بخوانم .بعدها در دوران
دبیرستان به سارتر ،هگل و فلسفه
اگزیستانس عالقه پیدا کــردم .تقریبا
تمام آثار کامو را خواندم .از سارتر رمان و
نمایشنامه هم میخواندم.
دیدگاههای انسانی آنها
برای شما جالب بود؟
نکته جالب برای من این بود که
فلسفه فقط یک سلسله نظریهپردازی
نیست ،با فلسفه میتوانیم در زندگی
خود راهی پیدا کنیم یا راهی بسازیم.
بهویژه 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
قــارهای به مفاهیم مبهمی همچون
مفهوم زندگی و یا پوچگرایی مشغول
بودم که وقتی به فلسفه تحلیلی روی
آوردم ،فلسفه را دقیقتر دریافتم و طبعا
عالقهمند 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 شیوهای 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

و کار فیلسوف پیدا کــردن اشتباهات
دیگران است .پیدا کردن اشتباهات و
نقد دیگران راحتتر 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
ایدههایی برای زندگی دارد؟
در ایران تقریبا همه این سوال را
از من میپرسند 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 فلسفهها هم همینطور است،
روی آنها کار میکنند و کسی شکی
نــدارد و نمیگوید که این دیگر کهنه
شده اســت ،ولی اینجا اینطور نیست
و تردید دارنــد و میگویند این فلسفه
با عرفان و سایر مــوارد مخلوط شد و
دیگر فلسفه محض نیست .این پرسش
مطرح میشود که ما با این فلسفه چه
کار باید کنیم ،دور بیندازیمش؟ آیا ما
میتوانیم درباره تمام فالسفه گذشته
همینطور حرف بزنیم؟
بــایــد تــوجــه داشــتــه باشیم کــه همه
اندیشمندان براساس پیشفرضهای
زمان خودشان کار کردهاند ،ولی باز
هم ما به آنها رجوع میکنیم .چرا فکر
نمیکنیم که بــرای بــازســازی حرف
آنها امــروز چه کــاری باید کــرد و چه
استفادهای از آن میتوانیم بکنیم؟
از نظر من همه فیلسوفان بزرگ حرفی
قابل استفاده داشــتــه و فیلسوفان
مسلمان حرفهای مفید زیادی دارند.
به طور مثال ،ابنسینا آنقدر مهم است
که به تمام چیزهایی که بعد از ایشان
وارد فلسفه اسالمی شده مرتبط است.

به واسطه ترجمه آثار ابنسینا به زبان
التین ،فلسفه او نفوذ زیادی در فلسفه
غرب پیدا کرد.
اینجا باید انتقادی مطرح کنم که
وقــتــی از دانــشــجــویــان میخواهم
پــایــاننــامـهشــان دربـــاره ابنسینا 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 میشوم
که بــرای آنها خسته کننده اســت و
نمیپذیرند ،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 میکردند؛ تفکرات و
گرایشهای گذشته چگونه تغییر کرده
است.
شاید یکی از علتهایی
که این مسئله را مدام در ایران
مطرح می کنند ،دغدغه توسعه
ایران باشد و اینکه در غرب کدام
فلسفه پایههای فکری توسعه را
ً
ایجاد کرد و احیانا برای جامعهی
ایران چه کاری می توان انجام
داد؟
وقتی کــه دربـــاره توسعه بحث
میکنیم چه توسعهای مد نظر است که
ما برای آن به دنبال فلسفه میگردیم؟
من فکر میکنم اگر مبحث انسانسازی
مطرح باشد ،فلسفه اسالمی از ابتدا تا
انتها ،مملو از نکتههای انسانسازی
است.
فلسفه غرب چه تعریفی از
انسان دارد و درباره کدام انسان
بحث مــی کند؟ تصور میکنم
انسان را سوژه عاقل و باارادهای
تعریف میکند که میتواند 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
کمتر به توسعه دنیا فکر میکند،
ولی ســوژهای قدرتمند دنیایش
را می سازد ،شاید چنین تفاوتی
در تعریف انسان در این فلسفهها
این نتایج را در پی داشته باشد.
این نکته بسیار گفته میشود،
ولــی من اصــا حاضر نیستم چنین
حرفی را رد یا تایید کنم .وقتی از
فلسفه غـــرب صحبت م ـیشــود،
منظور فلسفه مدرن غرب است .این
فلسفه میخواهد تمام قرون وسطی
را فــرامــوش کــرده و از ابتدا چیزی
درســت کند .به نظر من ایــن فلسفه
هم درســت نیست و باید پلهپله 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
داشتههایمان چگونه افکار جدید را
ارزشیابی و بهگزینی 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.

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
داشتههایمان
چگونه افکار
جدید را
ارزشیابی و
بهگزینی کنیم.
اگر غیر از این
باشد ،فقط باید
تقلید کنیم ،یا با
تعصب هر چیزی
را رد کنیم.

منظور شما از مدنیته بومی
چیست؟
شهید مطهری ،دکتر شریعتی
و عالمه طباطبایی متفکر بودند ،چه
حرف آنها را قبول کنیم و چه نکنیم،
نمیتوانیم منکر متفکر بودنشان شویم.
آنها در ضمن آگاه بودن به داشتههای
خــود و پــدرانــشــان ،توجه خاصی به
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جهان مــدرن نیز داشتند .از جهات
مختلف – چه سنت و چه سیاست و
… – در حال یافتن راهحلی 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 اینگونه میبینید که
در مواجهه با افکار جدید و با
توجه به ارزشهــا و داشتههای
خــود بررسی کند کــدام بخش
پــذیــرفــتــنــی و کــــدام بخش
ردکردنی است؟
بله ،حتی بیش از این .به نظر من
همانگونه که فیلسوفان اروپایی – چه
کانتی و چه ارسطویی -برای مواجهه
با مسائل خود فلسفهای از همین مواد
موجود برای امروز میسازند ،ما هم

میتوانیم همین کار را انجام دهیم .با
توجه به سنت فکری موجود ،میتوان
چنین بــرداشــتــی داشـــت .چندین
مرتبه در اروپــا پیرامون تشکیک
وجود صدرایی سخنرانی کــردهام،
این مفهوم هیچ معادلی در فلسفه
غرب ندارد ،ابتکاری جالب است و
باید روی این موضوع بررسی کرد
که چه چیزی میتوان از این مفهوم
استخراج نمود.
چند سال پیش در اتریش سمیناری
پیرامون فلسفه دین با توجه به غرب
داشتم .درباره تشکیک وجود و چند
مسئله دیگر صحبت کــردم .بعد از
اتــمــام صحبتم یکی از فیلسوفان
مشهور پروتستان آمریکایی که
مبلغ بــوده و به فلسفه اسالمی هم
عالقهمند است ،سوالی از من پرسید.
او شخصیت عجیبی داشته و کتابی
هم درباره برهان امکان وجود دارد و
آن را تایید میکند .از جمله مسیحیانی
است که از فلسفه اسالمی برای تایید
اعتقادات خــود استفاده مینماید.
عکسالعمل ایشان نسبت به بحث من
این بود که گفت ،من اصال نمیفهمم
شما چه میگویید .یا چیزی وجود دارد
یا ندارد! یک زن یا حامله است یا حامله
نیست .من پاسخ دادم ،زن میتواند
دوقلو حامله باشد ،که آنجا دیدم
که ایشان اصــا متوجه ایــن فلسفه
نمیشود.
مسائل فلسفه اسالمی
در حــوزهی علمیه قم را با چه
روشهایی دنبال میکنید؟ و از
چه مجاری و کانالهایی در مورد
فضای فکری فلسفه ایران مطلع
میشوید؟
متاسفانه هنوز نه در زبان عربی
و نه در فارسی مهارتهای الزم را
کسب نکردهام .به اندازهای که باید متن
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بخوانم ،نمیخوانم و بیشتر اطالعات
من از دوستانی است که به دیــدار هم
میرویم.
بــه نظر شما علت تمایل
برخی از روشنفکران به فلسفه
تحلیلی چیست؟
برخی به فلسفه تحلیلی به عنوان
مکتبی نگاه میکنند 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 نمیکنند ،ولی نمیتوان 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 میدانستند .این برداشت دلیل
دارد ،چــون حــرف سیاسی پوپر مورد
عالقه برخی از روشنفکران بــود .از
طرف دیگر ،پوپر روش تحلیلی داشت
و حرفهایی که پیرامون دموکراسی
میزد ،مورد پسند بسیاری از ایرانیها
بود .آنها گمان میکردند که این دو با هم
هستند و اگر با فکر پوپری پیش برویم
دموکراسی و همه چیز همراه او میآید.
هـــر جــامــعــه بـــا تــوجــه
بــه نــیــازهــای خـــود بــه دنــبــال
اندیشمندان میرود.
امــروز در ایــران نگاه به فلسفه
غرب با وضعیتی که تازه آمده بودم اصال
قابل قیاس نیست .بسیار دقیقتر شده
است .پایاننامههای بسیار خوبی نوشته
میشود ،برخی از تحقیقات درجه یک
است ،قبال اینطور نبود .فکر میکنم
جای امیدواری وجود دارد ،در دانشگاه
تهران ،دانشگاه قم ،دانشگاه ادیان و
هم در دانشگاه مفید زمینههای رشد

ایجاد شده و این فضا در ایران توسعه
یافته است.
فــلــســفــه غــــرب چــطــور
توانست با علوم انسانی ارتباط
پیدا کــرده و جایی بــرای خود
در زندگیها باز کند و زندگی با
پشتوانهای فلسفی پیش برود؟
ارتباط بین فلسفه غرب و علوم
انسانی کــم اســت .جامعهشناسی و
روانشناسی و اقتصاد ما فیلسوفانی دارد
که تحت تاثیر این علوم هستند ،ولی
چنین فیلسوفانی کماند.
آیـــا افــــراد مــانــنــد پــوپــر،
هابرماس ،رورتی ،سندل و مک
اینتایر که دیدگاههای سیاسی
هم دارند ،فیلسوف نیستند؟
چرا همه اینها فیلسوف هستند.
ســردمــداران نظام سیاسی آمریکا
اهمیتی برای دیدگاههای فیلسوفان
فــعــال سیاسی قــائــل نیستند .اگر
فیلسوفی نکته تــازهای بگوید مثال
بگوید نظام سیاسی امریکا باید عوض
شود ،در نظر آنها مطلب مضحکی به
نظر میرسد .در حالی که در ایران این
طور نیست .مدیران سیاسی ایران به
اظهار نظرهای 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 میبرم.
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 میتواند هر

چیزی که دلش میخواهد بگوید،
ولی کسی گوش نمیکند! در ایران
هر کسی نمیتواند هر چیزی بگوید،
ولی وقتی گفت همه گوشها نسبت
به آن حساس شده و واکنش نشان
میدهند .در ایــران به دیدگاههای
مطرح شده در مسائل سیاسی بسیار
حساس هستند .هابر ماس هم در
قالب نظامی که در آنجا هست با یک
گرایش خاص حرف میزند .اینجا هم
متفکرانی داشتیم که سعی داشتند
چنین کــاری بکنند و فلسفههای
سیاسی جدیدی که نظام را حمایت
میکنند را بسازند .شاید کسی با
شهرت هابر ماس نداشته باشیم،
ولی نمیتوان گفت اصال وجود ندارد،
راه بسته نیست.
در ســالهــای حــضــور در
ایران موضوع خاصی بوده است
که شما خأل آن را احساس کنید؟
نکتهای درباره حدیث میخواهم
بگویم ،کار ما درباره حدیث کم است.
وقتی کتابهای حدیث را میخوانیم
بعضی را که دوســت داریــم انتخاب
میکنیم و برخی را نادیده میگیریم؛
نه براساس تاریخ ،بلکه براساس اینکه
این حدیث چه میگوید .همه همین کار
را میکنند و رفتار ما با حدیث سلیقهای
است .ولی خوب بود درباره روایات کار
تاریخی میکردیم .کتابهایی داشتیم
که در قرنهای مختلف چاپ شده و
اختالفاتی در میان آنها وجود دارد.
یکی از دوســتــان میگفت برخی از
روایات« بصائر الدرجات» ،شاید در
اصل این کتاب نبوده است .اینها را
باید اثبات کرد و کتابخانهها را بررسی
نموده و نسخههای اولیه این کتب را
پیدا کرد و کتابهایی را که دربــاره این
کتاب حرف زدهاند را مورد مطالعه قرار
داد.
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در اروپا،
آمریکا و
کشورهای
دیگری که
متخصصان
ارسطو زیاد
هستند نکته این
است که ارسطو
حرفی دارد و
روی آنها کار
میکنند و کسی
شکی ندارد و
نمیگوید که
این دیگر کهنه
شده است ،ولی
در ایران تردید
دارند و میگویند
این فلسفه با
عرفان و سایر
موارد مخلوط شد
و دیگر فلسفه
محض نیست.
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بینش تمدنی؛
بایستݡگیها
و چالشهای
آن در
ایران ݡکنونی
روایــت استاد محسن الویری
از دیــدار پژوهشگران حوزه
تمدن نوین اسالمی با رهبر
معظم انقالب

عصر پنجشنبه  1397/11/12سی و
هفت نفر از پژوهشگران حــوزه تمدن
نوین اسالمی با رهبر معظم انقالب دیدار
داشتند .گمان میرفت 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
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از غیرمعمین نیز در محیطهای علمی
قم و در ارتباط با حوزه علمیه مشغول
فعالیت هستند .شاید بتوان پیام این
نکته را اهتمام بیشتر حوزهها در مقایسه
بــا دانشگاه بــه مــوضــوع تمدن نوین
اسالمی دانست.
انتظار این که در این نشستها مخالفان
انگاره تمدن نوین اسالمی هم حضور
یابند ،سنجیده نیست ولی تأکید رهبر
معظم انــقــاب بــر تعامل بــا فضای
نخبگانی به منظور شناساندن درک
درست از تمدن نوین اسالمی این پیام
را داشــت که نباید همه اندیشههای
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  -جانها سخت تشنه
معنویت است و این فرصتها را نباید کم
اهمیت شمرد.
دوبــار تفقد یکایک حاضران از سوی
رهبر معظم انقالب در بــدو ورود به
اتــاق پیش از شــروع نماز و در آغــاز
گفتوشنودها ،پرسشهای صمیمی
از بعضی حاضران ،مزاحهای معهود،
رفتار متواضعانه و تأکید بر اختصاص
هر چه بیشتر وقت به بیانات حاضران،
دو بار پذیرایی با استکانهای کوچک
چای و شیرینیهایی آن هم کوچک،
یک دمپایی ســاده ،شکوه سادگی در
سجادهای از پتویی مندرس با روکشی
از پارچه سفید ،انگشترهایی که حسب
درخواست نصیب بعضی از دوستان

شد و موضوعهایی از این دســت ،هر
یک میتواند بهانهای برای نوشتههایی
پــراحــســاس و یــا پــیــمــان ـهای بــرای
تحلیلهایی با اساس دینی یا اجتماعی
باشد .اینها را هم نباید کم انگاشت.
این نکات به ظاهر جزئی و خرد برای
متولدان دهههای چهل که خاطرات
ایام پیروزی انقالب و ایام دفاع مقدس
همچنان شفاف و پرجاذبه همواره با
آنهاست ،و برای کسانی که آرمانها
بل هویت خود را همچنان در این انقالب
و در پیوند با نمادها و ارکان آن دنبال
میکنند هر یک دریچهای است به یک
دنیا احساس و اندیشه ،برای آن نسل،
بیگانه نبودن این حرفها با تأمالت
نظری نخبگانی از بدیهیات است …
بگذریم ،افسوس و شاید هم شکر که
برخی حرفها 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 لکزایی.
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 برنامههای خود در
زمینه تمدن اسالمی دارد.
_______________________
در ادامه چکیدهای از مطالبی
که بنده در این جلسه عرض
کردم ،ارائه میشود.
______________________
یــــادآوری :مطالبی کــه مــورب
درج شدهاند و داخل پرانتز قرار
گرفته است ،در جلسه بیان نشد.

چیستی بینش تمدنی

با این پیشفرض که تمدن و یا الاقل
الیههایی از آن مقولهای مدیریتپذیر
است ،مجموعه مباحث و فعالیتهای
معطوف به تمدن را میتوان به سه دسته
کنشی ،دانشی و بینشی تقسیم کرد.
کنشها ،رفتارهای تمدنساز هستند و
از باالترین سطوح فعالیتهای جهانی
تا خردترین فعالیتهای میدانی در یک
محله و حتی خانواده را در برمیگیرد.
فعالیتهای دانشی هم که دربردارنده
مجموعه مطالعات و پژوهشهایی
است که بــرای واکــاوی و تبیین ابعاد
مختلف نظری و تاریخی و عینی تمدن
صورت میبندد؛ 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
تمدناندیشی ،رویکرد تمدنی ،روحیه
تمدنی ،فهم تمدنی ،درک تمدنی و
دغدغه تمدنی هم یاد میشود.
بینش تمدنی یعنی نگریستن به مسائل
مختلف در افــق گستردهترین واحد
اجتماعی و نگاه کردن به تمام مسائل
فــرد و جامعه با نگاهی فرازمانی و
فرامکانی در باالترین حد ممکن زیست
اجتماعی بشر در دایرهای فراختر از نگاه
جهانی؛ (زیرا نگاه جهانی محدود به
اکنون جهان است و نگاه تمدنی گذشته
و حال و آینده را در برمیگیرد).
الزمــه چنین نگاهی توجه بایسته و
عمیق به مبانی و چارچوبها و همه
نقطههای اتــصــال یــک پــدیــده حتی
فردی با نظامهای 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 کمالیافته 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 میکنند و تصریح
به آگاهیهای تمدنی است .در حالت
خودآگاهی تمدنی است که میتوان به
پرسشهای مهمی از این دست پاسخ
داد :سهم من یا ما در ایجاد تمدن
نوین اسالمی چیست؟ مشکالت و
توانائیهای من یا ما در این زمینه کدام
است؟ عوامل تشویقکننده 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 پیشفرض دیگری را در اینجا
برجسته کنیم که پیشینه تمدنزایی
یک نظام اندیشهای به سترونی آن
نمیانجامد و اکنون ما شاهد پیدایش
تمدن نوین اسالمی براساس اندیشه
اســامــی هستیم ،مــیتــوان گفت
بینش تمدنی معطوف به تمدن نوین
اســامــی یــک احــســاس معطوف به
عمل ،یک احساس وظیفهآور است،
به همان مفهومی که در این جمله نغز
حضرتعالی بازتاب یافته است« :باید
همه احساس کنند که مسئولیت ایجاد
تمدن اسالمی نوین بر دوش آنهاست»
()۹۱/۷/۲۳

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
اندیشههای
موجود درباره
تمدن نوین
اسالمی را
تا بدین پایه
همسو انگاشت
و نشاید که با
دگراندیشان
این موضوع
کاری نداشت.

ویژگیهای بینش تمدنی

بینش تمدنی به معنایی که گذشت،
گام نخست حرکت یک کشور در مسیر
دستیابی بــه تمدن و زمینهساز هر
فعالیت دیگر است و میتوان مهمترین
ویژگیهای آن را معطوف به تمدن نوین
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تمدن اسالمی
بدون مشارکت
گسترده و
همدالنه همه
مسلمانان با
ملیتهای
متعدد و مذاهب
مختلف و
گرایشهای
فکری و فقهی
گوناگون مطلقا
امکان تحقق
ندارد.
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اسالمی اینگونه برشمرد:
بینش تمدنی منحصر به گروهی
خاص نیست ،چتر گستردهای است که
از باالترین سطوح تا پایینترین سطح
جامعه را دربرمیگیرد ،اگر مدیریت
تمدن تنها در توان گروههای مشخصی
در جامعه مانند سیاستمداران بوده و اگر
تمدنپژوهی در قلمرو توان دانشمندان
است ،برخورداری از بینش تمدنی را
از همه آحاد جامعه باید انتظار داشت.
تجربه صــدر اســام بــرای چگونگی
مشارکت دادن آحــاد مــردم در مسیر
پیشرفت و ایفای نقش تمدنی از سوی
یکایک شهروندان در قالب احکام و
اخالق دینی تجربهای بسیار ارزشمند
و شایسته بازخوانی در این زمینه است.
بینش تمدنی به ما میآموزد که هر
چند حکومت و صحنه سیاست نقش
مؤثر و غیرقابل انــکــاری در فرایند
شکلگیری و تداوم یک تمدن دارد ولی
به دلیل نقش مهم و مستقل از حکومت
مردم ،یکسانپنداری 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 همافزا با آنها
و بهرهگیری از دانــش انباشت شده
آنهاست.
بینش تمدنی یعنی همان تعبیر منیع
حضرتعالی 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 میآموزد.
بینش تمدنی به یادآورنده ضرورت و
ضوابط پایبندی به قواعد حرکت جمعی
بر مدار آموزههای دینی است.
بینش تمدنی آموزگار از دست ندادن
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فرصتها و بهرهگیری مناسب از
ظرفیتها و هر لحظه را همچون شب
قدر ،قدر دانستن است.
بینش تمدنی درسآمــوز 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 نمیکند .تمدن
پیشین اسالمی با وجود همه ستمها،
نابسامانیها ،جنگها و نارساییهای 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 ملیتهای متعدد و مذاهب
مختلف و گرایشهای فکری و فقهی
گوناگون مطلقا امکان تحقق ندارد.

بایستگیهای بینش تمدنی

در بخش دیــگــری از عــرایــضــم که
فرصت بیان آن نیست قصد داشتم
بایستگیهای بینش تمدنی به گونهای
که بتوان سنجههایی برای ارزیابی کمی
آن به دست آورد برشمرده شود.
(اگــر قــرار باشد بایستگیهایی برای
بینش تمدنی ،برشمرده شــود ،شاید
بتوان از مــواردی مانند جامعنگری،
کالننگری ،امیدگرایی و امیدبخشی،
میراثگرایی در عین تحولخواهی،
تن دادن به واقعیت تکثرها و تنوعها
و تعددها ،امتباوری ،برخورداری از
روح کار جمعی ،همافزایی در نگاه به
داشتهها ،نقدپذیری ،آرمانخواهی،
باور قلبی به ظرفیت جامعهسازی اسالم
نام برد.
تمدناندیشان باید خــود نماد رفتار
تمدنی متناسب با ایــن بایستگیها
باشند.
بینش تمدنی به دلیل پیوند با اقشار و

گروههای مختلف اجتماعی نیازمند
بــهــرهگــیــری از ابـــزارهـــای مختلف
و متناسب با هر قشر و گــروه برای
نهادینهسازی است).

چالشهای بینش تمدنی

در بین چالشهای گوناگون بینش
تمدنی ،آنچه اکنون در محیطهای
نخبگانی که باید مبلغان و مروجان
اصلی ایــن بینش باشند ،بــه چشم
میخورد وجود رگههایی از جریانهای
اندیشهسوز با ظاهری مزین به نمادهای
ارزشی است که مهارت اصلی آنها تقلیل
معارف تمدنساز 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 نکتهای بر خالف امیال
فردی و منافع جناحی آنها باشد .این
آسیب میتواند برباد دهنده بسیاری از
ظرفیتها و فرصتها باشد.

جمعبندی

مراد از این سخنان تأکید بر ضرورت
فرهنگسازی 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 اســامــی در مجموعه دفتر
تبلیغات اسالمی طی چهار سال شروع
به کار خود با محور قرار دادن ضعف
بینش تمدنی ،فعالیتهایی را در چهار
محور آموزش ،پژوهش ،فرهنگسازی
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 گروههای مختلف روحانیان
مانند مبلغان ،طالب در حال تحصیل و
حتی ائمه جمعه به پایان رسانده است.

نقدی بر
مستند
«بهتان برای
حفظ نظام»
مهدی مسائلی

اخیرا مستندی با عنوان «بهتان برای
حفظ نظام» از شبکه بیبیسی منتشر
شد که در آن مشروع بودن ُبهتان به
فقهی
بدعتگزاران و مخالفان را نظر ِ
امام خمینی و آیتالله خامنهای دانسته
و بهتانسازی را یک دستور دینی در
برخورد با مخالفان نظام جلوه میدهد.
اگــرچــه ســازنــده ایــن مستند حسین
باستانی است ،ولی براساس تحلیلهای
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 نظریهپردازی این
مستند برعهده اوست.
نسبت
ـات
ِ
در ایــن مستند بــرای اثــبـ ِ
ُبهتان برای حفظ نظام ،ابتدا روایت
معروف «داود بن ِصرحان» مورد نقد
و بررسی قرار میگیرد ،مبنی بر اینکه
عــدهای از دیــنداران با سوءبرداشت
از تعبیر «باهتوهم» در ایــن روایــت،
آن را به معنای بهتان و تهمتزدن
به بــدعـتگــزاران و مخالفان تفسیر
کردهاند ،در حالی که این تعبیر به معنای
َم ُبهوت کردن به وسیله استدالل است.
در این بخش از مستند نقدی از شهید
مطهری نیز منتشر میشود که تفسیر

ُبهتان از این روایــت را به «بعضی از
آدمهای کم سواد» نسبت میدهد.
اما در ادامــه سازندگان این مستند با
پخش دو سخنرانی از امــام خمینی،
تــاش میکنند ایــشــان را معتقد به
مشروعیت بهتانسازی برای مخالفان
سیاسی و دینی نشان دهند .سخنرانی
اول مربوط به یکی از جلسات  ۱۳گانه
دروس والیــت فقیه امــام خمینی در
بهمن ماه  ۱۳۴۸در نجف است که امام
پس از بیان جــواز غیبت و لــزوم رسوا
کردن عدهای از روحانیون به شاه لقب
«جل جالله» دادهانــد ،برای تأکید بر
موضوع جواز غیبت این افراد میگوید:
«حتی در یک روایــتــی که حــاال یادم
نیست کجاست ،تهمتی که از گناهان
کبیره است ،در یک همچین مواردی
گاهی وقتها جایز میشود ،گاهی
وقتها واجب میشود».
همانگونه که مشخص است سخنرانی
امام خمینی در اینجا یک موضعگیری
ارزیابی
ـدون
سیاسی است و ایشان بـ ِ
ِ
علمی روایتی که آن را به صورت مبهم
و اجمالی در خاطر دارنــد ،مطلبی را
بیان میکنند که شاید نظر فقهی ایشان
نبوده است و فقط برای تأکید بر جواز

غیبت بیان شده است .از همینرو در
همان سال هنگامی کتاب والیت فقیه
در نجف بــرای چــاپ آمــاده میشود،
جمالت مربوط به تهمت زدن از سخنان
امــام خمینی حذف میشود و با تأیید
ایشان این کتاب قبل از انقالب منتشر
مـیشــود .ولــی در ایــن مستند ،بیان
میشود 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
 ۱۳۶۰پخش مـیشــود کــه ایــشــان با
تاکید بر ضرورت و وجوب حفظ اسالم،
مصلحت آن را از تمام احکام باالتر
میداند ،آن گونه که برای حفظ اسالم
میتواند دروغ گفتن هم واجب شود،
شرب خمر هم واجب شود.
امــا تهیهکنندگان ایــن مستند به
مخاطبین اینگونه الغاء میکنند که
گویا دروغ گفتن برای حفظ نظام ،با این
سخنان موضوعیت و فعلیت یافته است
و امام خمینی و مسئولین دروغگویی را
به یک قانون برای حفظ نظام یا حتی
دفــاع از آن تبدیل کــردهانــد .در حالی
مقام امکان
که سخن امام خمینی در ِ
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آیتالله
خامنهای در
درسهای فقهی
خویش که به
صورت عمومی
منتشر نشده
است ،تفسیر
ُبهتان را از فراز
«باهتوهم» رد
کرده و آن را
قبول ندارند.
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فرضی است نه جواز فعلی دروغگویی و
قانون عمومی شدن آن .به دیگر سخن،
احراز دروغ خاصی که حفظ نظام تنها
ِ
منوط به بیان آن است ،شاید هیچگاه
صــورت نگیرد ،همانگونه که شاید
هیچگاه احراز نشود که کسی برای حفظ
نظام ،فقط و منحصرا باید شراب بنوشد.
اما از آنجا که سازندگان این مستند
به مطلبی از آیتالله خامنهای برای
نسبت دادن «بهتان برای حفظ نظام»
دست نیافتهاند ،با تکیه بر تکنیکهای
رسانهای کوشیدهاند 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 گونهای نمایش
میدهند که گویا رهبری جوابی مثبت
بــه مشروعیت تهمت بــه مخالفان
داشــتـهانــد و از بیان آن خـــودداری
کــردهانــد .همچنین سازندگان این
مستند بــا طــرح مــوضــوع نزدیکی و
ارتباط آیتالله مؤمن با رهبری ،به
سراغ کتاب مبانی تحریرالوسیله ایشان
میروند و پس از اذعان به این که وی نیز
تهمتزدن به بدعتگزاران را نامشروع
احتمال ایشان را که
میدانند ،متن یک
ِ
دربــاره جواز نسبتهای غیرمعلوم به
بدعت گزاران است ،برجسته میکنند.
سازندگان این مستند با این مقدمهچینی
میخواهند طرح احتماالت را در کتاب
آیتالله مؤمن به عنوان نظر دینی
آیتالله خامنهای به مخاطب جلوه
دهند.
اما نکت ه مهمی که آنها از آن بیاطالع
بودهاند یا نخواستهاند آن را مطرح کنند
اینکه آیتالله خامنهای در درسهای
فقهی خویش که به صــورت عمومی
منتشر نشده است ،درباره روایت مورد
بحث ،اظهارنظر نمودهاند و تفسیر
ُبهتان را از فراز «باهتوهم» رد کرد ه و آن
را قبول ندارند .جالباینکه حتی مقام
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معظم رهبری از غیبت و بیان معایبی
از مخالفان که با نقد آنها ارتباطی ندارد،
نهی میکنند ،ایشان در قسمتی از درس
خــارج فقه ( )۸۹/۱۰/۷که اتفاقا به
صورت عمومی منتشر شده ،میگویند:
«اینی که اصال این کار [غیبت] جایز
است یا جایز نیست ولو به قصد اصالح
باشد ،این را نمیشود به طور مطلق یک
چنین چیزی را پابند شد؛ که ما بگوئیم
ما چــون میخواهیم 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 میکنند،
خیلی اوقـــات بــه غیبت هــم اکتفاء
نمیکنند؛ خــب ،مالحظه میکنید
دیگر .گاهی چیزهائی را میآورند که
ِّ
معلوم نیست حد غیبت بر او صادق
باشد؛ شاید مصداق تهمت است،
مصداق افتراء است ،مصداق قول به
غیر علم اســت ،مصداق ّ
سب و شتم
است؛ نمیشود 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
حرفهای آشکار وجود دارد که انسان
اگر ذکر آنها را کند ،اصال هم غیبت
نیست ،و میتواند انسان نقد کند .بله
ّ
مسلم است ،امروز یک جریان صحیح
ّ
و حقی در جامعهی ما وجــود دارد،
جریانهای باطلی هم وجود دارد که به
انواع و اقسام طرق میخواهند جامعه
را خــراب کنند ،انقالب را منحرف
کنند؛ در این شکی نیست .آدمهائی
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 حرفهای 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 میکنیم(.منتشر
شده در سایت مقام معظم رهبری)
سازندگان این مستند در ادامــه برای
اثبات ادعــای خویش گزارشهایی را
از عملکرد انقالبیون در قبل و بعد از
انقالب به گونهای چینش میکند که
گویا افرادی به صورت سازماندهی شده
و با تکیه بر آموزههای مکتبی خویش
به مخالفان جمهوری اسالمی تهمت
زدهانـــد .در حالیکه ایــن گزارشها
صحیح یا ناصحیح ارتباطی با آموزههای
دینی و مکتبی نــدارد و پشتوانه آن
رقابتهای سیاسی ،هواهای نفسانی
و یا غفلت رسانهای آنها است و چنین
برخوردهایی به جمهوری اسالمی نیز
اختصاص نــدارد و در تمام نظامهای
سیاسی وجود دارد.
متأسفانه سازندگان این مستند حتی با
پخش گزارشهای ناقص و یکسویه
از بعضی اتفاقات تاریخی همچون
اختالف امــام خمینی و آیتالله سید
محمد روحانی همان ُبهتانسازی را
که به انقالبیون منتسب میکنند ،خود
بهتان
مرتکب شدهاند و به امام خمینی ِ
سکوت و رضایت در برابر بهتانسازی را
نسبت دادهاند.
ُ
ُ
ت و بهتان به
حقیقت این که ایراد تهم 
گونهای که دیگران آن را تهمت فرض
نکنند و به آن معتقد شوند ،خود یک هنر
رسانهای است که بیبیسی در این کار
ُ
ایراد تهمت همیشه با بیان
خبره استِ .
اطالعات دروغ و معلومالکذب صورت
نمیگیرد ،بلکه مطرح نکردن همه
حقیقتها یا طرح اجمالی آنها ،و چینش
ناقص اطالعات صحیح،
نادرست یا ِ
در ذهن مخاطبین عادی تهمتهای
ناروا را ایجاد و اثبات میکند و بیبیسی
همواره از این روش بهره میبرد.

نقد ادعای
انتساب جواز
بهتان به آیتاهلل
محمد مومنقمی
سید اکبر موسوی

اخیرا در مستندی که از شبکه بیبیسی
با عنوان «بهتان» پخش شــد ،ادعا
شده است آیتالله محمد مؤمن قائل
به «جواز مباهته» یعنی تهمت زدن به
مخالفان میباشد.
متن منتشر شده در پایگاه بیبیسی به
شرح زیر است:
«بعضی از فقهای معتمد حضرت
آی ـتالــلــه خــامــن ـهای ،رهــبــر فعلی
جمهوری اسالمی هم ،به صراحت
تهمت زدن به اهــل بدعت را جایز
دانستهاند .به عنوان نمونه محمد
مومنقمی از فقهای شورای نگهبان
و مسئول «امــتــحــان اجــتــهــاد» از
کــانــدیــداهــای عضویت در مجلس
خبرگان رهــبــری ،در صفحه ۲۵۲
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
تهمت جنسی در مــواردی که قطعا
دروغ باشد ،جایز نیست ،اما اگر دروغ
بــودن مــواردی قطعی نباشد ،جایز
است».
محسن کدیور در مستند پیرامون دیدگاه

آیتالله مؤمن میگوید…«:اگر [قذف]
معلوم الکذب باشد ،مجاز نیست .شق
سوم اتهامی است که مشکوک الصدق
باشد ،نه یقین داریــم راســت است،
نه یقین داریــم دروغ اســت .احتمال
میدهیم ،مشکوک هستیم راست
است ،یا دروغ اینجا اشکالی ندارد .این
تبصره که بعد از انقلت و قلت آمده،
ً
بعد از اشکال و جواب اشکال ،عمال
دست نظام را باز میکند که با این تبصره
ً
اتهامها را نوعا 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 آیتالله
مؤمن نادرست است.
ب .بر فرض صحت انتساب این دیدگاه
به آیتالله مؤمن ،مباهته دربــاره اهل
بدعت است ،نه مخالفان سیاسی.
ج .بر فرض صحت انتساب این دیگاه به
آیتالله مؤمن ،انتساب دیدگاه آیتالله
مؤمن بــه نظام جمهوری اسالمی
نادرست است.

الــف .دیــدگــاه آیـتالــلــه مؤمن
درباره مباهته []1
آیتالله محمد مؤمن در مصاحبهای
با هفته ٔ
نامه  ۹دی ،در تیرماه ،۱۳۹۳
در پاسخ به پرسش «یکی دیگر از افراد
شبیه به او میگوید؛ شما بر پایهی یک
روایتی فرمودید که اگر کسی اهل فسق
و فاسق بود به او هر نسبتی از جمله
نسبت زنــا میشود داد» ،میگوید:
«من نزدم این حرف را» و جواز بهتان را
تکذیب میکند.
از آنچه در کتاب «مبانی تحریر الوسیلة»
آمــده اســت ،جــواز مباهته برداشت
ٔ
دربــاره جواز
نمیشود .محمد مؤمن
ََُ َ
بهتان به دو فقره از روایت «إذا رأیتم أهل
َ
َّ
یب َو ِالبد ِع …» اشاره داشته و هر دو
الر ِ
را رد میکند .او استناد به «باهتوهم» را
به این دلیل که احتمال دارد معنایی غیر
از ایراد بهتان داشته باشد ،رد میکند
و میگوید :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 آیتالله مؤمن در ان قلت
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و قلتی احتمال میدهد از «اکثروا من
سبهم» بــرای جــواز بهتان استدالل
شود ،بدینگونه که قذف یکی از موارد
«سب» است و «سب» در این فقره از
روایت جایز شمرده شده است .مؤمن
پاسخ میدهد نهایت چیزی که از جواز
«سب» فهمیده شود ،اهانت به مسبوب
اســت؛ امــا قــذف مشتمل بــر کــذب و
حرامی دیگر است.
آنگاه در استدراکی -که محل بحث
اســت -میگوید اگر قذف مشتمل بر
ً
کــذب نباشد ،مثال 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
میشود .
کدیور به این استدراک برای انتساب
جواز بهتان به آیتالله مؤمن استناد
میکند .ایــن اســتــدراک بــا عبارت
«اللهم اال ان یقال» آغاز شده است.
ایــن عبارت به معنای «مگر اینکه
گفته شود» است؛ اما در متون حوزوی
در بسیاری مــوارد اشــاره به ضعف،
تحکمآمیز بودن و نادرست بودن توجیه
دارد .شبیه عبارت «فتأمل» و «فافهم»
و امثال آن که تنها به معنای لغویشان
نیست و اشاره به اشکال ناگفته در متن
دارد .بخشی از شــروح و حاشیهها،
تالش برای کشف و بیان اشکال خفته
در فتأملهاست.
«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
آی ـتالــلــه شبیری زنــجــانــی دربـــاره
استداللی که پس از این عبارت آمده
گفته است« :البته خود ایشان هم این
دلیل را خیلی محکم نمیداند ،لذا به
عنوان «اللهم اال أن یقال» تعبیر كرده
است» [درس خارج فقه ۱۷ ،آبان .]۷۹
88
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یا «گویا این عبارت « اال ان تقول» شبیه
ّ
عبارت «اللهم اال ان یقال» است كه به
ّ
تكلفآمیز بودن جواب اشاره دارد …»
[درس خارج فقه ۸ ،فروردین ]۹۰
عبارتی که کدیور بدان اشــاره دارد ،با
«اللهم اال ان یقال» آغاز شده است و از
آنجایی که این عبارت در متون حوزوی
اشـــاره بــه ضعف و تکلفآمیز بــودن
استدالل بعد از خود دارد ،نمیتوان 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 اتهامهای جنسی را سختگیرانه
ممنوع کرده است و تنها با وجود چهار
شاهد عادل به این اتهام توجه میشود.
ایــن سختگیری بدین معناست که
صــرف تطابق با واقــع مد نظر شارع
نیست؛ چه بسا یک نفر آگــاه به زنا یا
لواط فرد باشد؛ اما از نظر شارع بیان آن
ممنوع است.
ً
به عبارت دیگر قــذف صرفا «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 اتهامهای 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 آیتالله مؤمن
نمیتوان جواز بهتان زدن را فهمید .او
هر دو استدالل را رد میکند و توجیه

استدالل دوم را با عبارتی بیان میکند
که نشانه ضعف است .کدیور به ساختار
ایــن عــبــارت توجه نــکــرده اســت و به
نادرستی آن را دیدگاه آیتالله مؤمن
بیان کرده است.
ب .روایت «باهتوهم» و مخالفان
سیاسی
کدیور ادعــا میکند با توجه به جواز
بهتان که از این روایــت برداشت شده
است ،نظام به مخالفان خود اتهامهای
دروغ میزند .حتی اگر فرض کنیم که
دیدگاه آیتالله مؤمن جواز بهتان است،
نمیتوان مخالفان سیاسی را از آن
جهت که مخالف سیاسیاند ،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 میشود.
روشن است که میان اهل ریب و بدعت
و مخالفان سیاسی تفاوت است .توسعه
معنای اهل بدعت به مخالفان سیاسی
نه در متن آیتالله مؤمن اســت و نه
دلیلی بر آن است .متن بیگانه از اتهام به
مخالفان سیاسی است.
ج.دیدگاه آیتالله مؤمن و دیدگاه
نظام
اگرچه با توجه به حضور آیتالله مؤمن
در شــورای نگهبان و شــورای عالی
قضایی و … دیدگاههای او در برخی
قوانین تأثیر داشته است؛ اما بدین معنا
نیست که دیدگاه وی ،دیدگاه نظام
است .در بسیاری از موارد ،دیدگاههای
محمد مؤمن با دیدگاههای رسمی نظام
متفاوت است .به عنوان نمونه در نظریه
والیت فقیه آیتالله مؤمن ،جایی برای
مردمساالری دینی نیست؛ اما حضرت
آیتالله خامنهای از مردمساالری دینی
دفاع میکند.
در این مستند هیچ اشارهای به دیدگاه

حضرت آیـتالــلــه خــامــنـهای دربــاره
جواز بهتان به مخالفان نشده است و
با واژه «بعضی فقهای معتمد» سعی
در انتساب غیرمستقیم ایــن دیدگاه
به حضرت آیتالله خامنهای دارد.
بر فرض انتساب قول جواز بهتان به
آیتالله مؤمن ،نمیتوان به صرف
«معتمد» بودن این دیدگاه را به حضرت
آیتالله خامنهای نسبت داد و آن را بهانه
نظام برای اتهام به دیگران دانست .بنا
به نقل برخی شاگردان حضرت آیتالله
خامنهای ،ایشان در درس خارج فقه،
معنای جــواز بهتان از مباهته را رد
کردهاند.
نکته دیگر اینکه در ابتدای مستند گفته
شده است نه تن از مراجع -که برخی
از آنها معتمد و مورد احترام حضرت
آیتالله خامنهایاند -در پاسخ به
استفتائی جواز بهتان را رد کردهاند.
چــکــیــده کـــام ایــنــکــه در کلمات
محسن کدیور سه اشتباه مشاهده
میشود :نخست ،عبارت «اللهم
اال ان یقال» را که داللــت بر ضعف

مطلب میکند ،نــادیــده گرفته است
و بــه همین دلــیــل انتساب دیــدگــاه
جواز بهتان به محمد مؤمن نادرست
است .دوم ،روایت مورد بحث ،تنها
ٔ
درباره
درباره اهل ریب و بدعت است نه
مخالفان سیاسی و در کالم محمد مؤمن
هیچ اشـــارهای به مخالفان سیاسی
نیست و بر فرض جواز «سب» و بهتان،
باید به مورد اشاره شده در روایت اکتفا
کرد و در غیر آن به عمومات حرمت
رجــوع کــرد و سوم ،حتی اگــر این
دیدگاه ،دیدگاه آیتالله محمد مؤمن
باشد ،نمیتوان آن را دیــدگــاه نظام
دانست.

پانوشت

[ ]1أنّقوله« :باهتوهم» ترغیبف 
ی
إیراد البهتان والفریة علیهم وإطالقه
ل لقذفه م بمثل الزنا واللواطّ ،
لكنه
شام 
ن المباهتة هنا بمعنی
مبنیعلی كو 
ّ
إیراد البهتان ،وهوغی ر مسلم؛ إذمن
ن یرادبها جعله م متحیرین
المحتملأ 
م بالحجج
ن قوله 
م ببطال 
بإلزامه 

َ
یقولهتعالی ف ُب ِهتَ
القاطعة ،کماف 
َّ
ََ
ّ
ل الحدیث :أنهیجب
ال ِذی كف َر فحاص 
ك حیثیاتهم بذكرما فیهم ،کما
هت 
ن بإقامة الحجج
ب جعله م مبهوتی 
یج 
القاطعةعلی بطالن مقالتهم .ومعهذا
االحتمالفال ّ
ی جواز
حجةفیهاعل 
ن عمومات حرمة القذف
قذفهم ،بل إ ّ
ّ
ّ
ن
ولــزوم الحدب ه محكمة .إن قلت :إ ّ
إطالق تجویز ّ
سبهمبل األمرب ه یقتضی
جواز ّ
ل القذف قلت :إنّما
م بمث 
سبه 
ّ
ب إنماهو إهانة
یقتضی ه السبّبماهو س ّ
المسبوب ّ
وأما ارتكاب الكذبأوحرام
ً
ّ
ب إنماهو
آخر مثلفال فغایة تجویز الس ّ
ل قذفه م المشتمل
تجویز إهانتهمال مث 
ّ
ّ
علی حرام آخر الله ّم إلأن یقال :إنهال
ل القذف المعلو م كذبه،ال المعلوم
یشم 
ّ
ال المشكوك الصدق؛ فإنهفی
صدق ه و 
ً ّ
ّ
ن إنمایکون حرامابما أنه
هذین الموردی 
ّ
ف و القذفمن مصادیق السبّبما أنه
قذ 
ق الصحیحة یقتضی جواز
سبّ فإطال 
ن القذف الغیر المعلوم الكذب،
بل رجحا 
ّ
ّ
و بها یقید إطالقات أدلة حرمته ،و الله
العالم بحقایق احکام.
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جستاری در روایات طبی در پرتو
مالحظات فقهی اصولی
گزارش نشست علمی  /سیدعلی فاطمی

روز دوشنبه  ۲۴دیماه  ،۱۳۹۷نشست «جستاری در روایات طبی در پرتو مالحظات فقهی اصولی» با سخنرانی دکتر حسینعلی
سعدی ،آیتالله ابوالقاسم علیدوست و آیتالله سیدمصطفی محقق داماد در دانشگاه امام صادق(ع) تهران برگزار شد.
در ادامه گزارش مباحثات از این نشست را میخوانید:
در ابـــتـــدای ایـــن نشست دکتر
سعدی به طرح دیدگاههای خود با
موضوع «مالحظات اصولی مغفول در
بررسی روایات طبی» پرداخته و اظهار
داشتند ،مسألهی دین و نظام سالمت در
جامعه از مسائل مهم است .برخی برآنند
نقش فقه و دین را در نظامسازی ،بویژه
در حوزهی پزشکی کمرنگ جلوه دهند.
اما تفاوت معرفت دینی ما با دیگر ادیان
در این است که ما ظرفیت نظامسازی
داریم.
به طور کلی سه چالش عمده در روش
استفاده از منابع دینی برای نظامسازی
در حوزهی سالمت وجود دارد:
یکی از چالشهای نظامسازی دینی،
90
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عــدم شفافیت منهج و روشــی است
که براساس آن از منابع دینی برای
نظامسازی بهره میبریم .در این میان
اصول فقه ،از بهترین دانشهایی است
که در این راستا میتوان 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 نظامسازی میروید ،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؟ طبعا

اگر اولی را برگزینیم ،برخی از روایات
از شمول بررسی اصولی فقهی خارج
میشوند.
گام دوم طبقهبندی و تفکیک مسائل
اصول فقه است .برخی اصول فقه را
کلی نگاه میکنند ،اما به نظر میرسد
درون خود آن نیز بتوان تفکیکهایی
ایــجــاد کـــرد ،بــه طــور مــثــال مباحث
زبانشناسی که اصول فهم متن بهطور
کلی است و آموزههای آن میتواند از
حوزهی متون فقهی فراتر رود .فضای
حاکم بر روایـــات ما در زمــان صدور
روایات ،فضای حضور طب یونانی بوده
است .فهم مدلول نهایی برخی از روایات
نیز باید ذیل همین فضا مورد توجه قرار

گیرد .یا مثال دیگر در مبحث حجیت
ظهورات بــوده و در حــوزهی سالمت
نیز حائز اهمیت است و گفته میشود
که استظهار داللت بر تعذیر و تنجیز
میکند.
حال پرسش این است که آیا به همین
طریق میتوانیم 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 حوزهی نماز ،شبیه چنین روایتی
حجت اســت؛ اما در حــوزهی پزشکی
چنین نیست .برخی از بخشهای دانش
اصول فقه ناظر به علوم اعتباری است؛
آن هم دستهای از علوم اعتباری که به
دنبال تنجیز هستیم و نه هر دستهای از
علوم اعتباری .این موضوع در مباحث
تحول در علوم انسانی نیز صــادق
است .پس ضروری است که با تفکیک
بخشهای مختلف این دانش ،تکلیف
خود را با هر کدام از این بخشها روشن
کنیم.
گـــام ســوم ،بــحــث مــعــیــارهــا و
سنجههاست .در ایــن زمینه برخی

روایــات عقلی و کالمی داریــم .چطور
میتوانیم آن ها را ارزیابی کنیم؟ آیا
نظیر حوزهی تعبدی تنها بررسی سندی
و داللتی کافی اســت؟ یا اینکه مفاد
آن نیز باید به عقل عرضه شــود؟ در
ابتدای رسالهی ّ
ذهبیه ،امام رضا(ع)
ُ
میفرمایند که من َ
«علی ما َج ّربته»
یعنی بر اساس آنچه تجربه کردم-این روایــات را به شما میگویم؛ ارجاع
به تجربه در این کالم موضوع مهمی
است.
در این زمینه باید به نکتهای اشاره کرد،
با فرض اینکه بحثهای سندی روایات
حوزهی سالمت را حلشده بپنداریم،
فهم مدلول روایات ،با چالشهای جدی
ً
روبهرو است .مثال در مورد پیامبر(ص)
که در مدینه حاکمیت سیاسی اجتماعی
نیز داشتند ،این نکته مهمی است که
روایــت نقلشده ،از شــأن حاکمیتی
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»
در صــدور ایــن روایــت چه بــوده؟ این
مناقشه ،مناقشهای دیرپاست؛ بهطوری
که شهید اول نیز در کتاب «القواعد و

الفوائد» ،دربــارهی اینکه چگونه این
موضوع را درک کنیم نکتهای را بیان
میکنند.
با این مقدمه ،آیا اکنون میتوانیم شأن
سومی برای اهلبیت(ع) به نام شأن
بشری غیر وحیانی باز کنیم؟ برخی از
ِ
علمای ّ
عامه ،نظیر ابن خلدون ،در این
حوزه گفتهاند که ّ
نبی اسالم یک شأن
عرفی داشتهاند که در آن« ،الیوحی
ّ
الی» و «مثلکم» بودهاند؛ 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 «قاعدهی
تسامح» در ادل ـهی سنن در زمینهی
روایــات طبی بیان داشتند :بخشی از
روایات طبی شامل حوزهی پیشگیری،
استحباب و… است که میتوان آن
را ذیل تسامح در ادلهی سنن فهمید.
اما اینکه بخواهیم از همین روایات
برای حوزههای تکوینی حکم بدهیم
ً
خطاست .مثال اینکه فردی بگوید من
براساس این روایت ،فالن تشخیص و
تجویز را برای فالن بیماری میدهم
جایز نیست ،زیرا اصال این موضوع ،ذیل
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علیدوست:
در دورانی قرار
داریم که دو
جریان افراطی
و تفریطی وجود
دارد ،جریان
اول کسانیاند
که به شکل
افراطی تمام
متون دینی را
مرتبط به زمان و
مکان میدانند؛
و در مقابل این
افراط ،گروهی
نیز میگویند
که تمام آنچه
از تراث به
ما رسیده
جامع ،جهانی،
فرازمانی و
فرامکانی است.
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تسامح ادلهی سنن قرار نمیگیرد .بنده
مقالهای با عنوان «حجیت در اجتهاد
نظامساز» نوشتهام که در آن به صورت
ایجابی دربارهی اینکه حجیت چگونه
باید در این گونه علوم تأمین شود ،بحث
کردهام.

دکتر سعدی:
برخی برآنند
نقش فقه و دین
را در نظامسازی،
بویژه در حوزهی
پزشکی کمرنگ
جلوه دهند.
اما تفاوت
معرفت دینی ما
با دیگر ادیان
در این است
که ما ظرفیت
نظامسازی
داریم.
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در بـــخـــش دیــــگــــری از ایـــن
نشست ،آیتالله ابوالقاسم
علیدوست پیرامون روایــات طبی
بــا تاکید بــر روششــنــاســی استنباط
گزارههای 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
میکند و به دنبال کشف شریعت از
نصوص دینی است.
ً
اجتهاد به معنی االعم ،ضرورتا کاری
ً
به فقه ندارد ،و شاید صرفا بخواهد به
گــزارهای هستیشناسانه دست یابد.
پس آن بخش از اصول فقه که دربارهی
منطق فهمیدن بهطور کلی است ،دیگر
اختصاص به فقه و علوم اسالمی ندارد.
این ،اجتهاد و استنباط به معنی االعم
است و اینگونه نیست که تنها فقیهان در
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معرض اجتهاد باشند؛ بلکه هر کسی که
بخواهد در مسیر معارف قدم بردارد ،نیاز
به استنباط دارد.
مفهوم دوم مورد بحث ما« ،گزارههای
طــبــی» اســـت .یــک وقــت منظور از
گــزارههــای طبی ،گــزارههــای مبین
هستها است و نه حکمها؛ مثال بیان
اینکه این را بخوری چه میشود ،عوامل
این مریضی چیست و…  .اینها بیان
هستها هستند و حکمی در آنها
نیست .امــا گاهی گــزارههــای طبی
گزارههای هنجارشناسانهاند :فالن
چیز مستحب ،مکروه ،حرام و… است.
اگر ما در کسوت پزشک باشیم به دنبال
گزارههای اول خواهیم بود؛ اما اگر در
کسوت فقیه باشیم به دنبال گزارههای
دستهی دوم میرویم.
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 گزارههای فقهی ،باید به
چند نکته توجه کرد:
اول ،توجه به سند و داللت .آنچه که
مهم اســت «داللــت کافی» اســت .با
«شاید» و «اگر» نمیتوان استنباط کرد.
باید داللتی داشته باشیم که «درخور

شــان مسألهی مــا» بــاشــد .لــذا ،اگر
بهعنوان مثال ،گزارهای فقهی باشد،
ممکن است بگوییم ظهور داشتن در
موضوع ،و ثقه بودن خبر یا… برای ما
کافی است؛ اما اگر گزارهای غیرفقهی
باشد ،معتقدیم که خبر واحد نمیتواند
در مورد آن حجت باشد .در گزارههای
غیرفقهی ،سختگیری بیشتر است و
اگر مسأله مهم هم باشد ،حتی جدای از
ظهور ،اطمینان نیز کافی نیست و ما نیاز
به یقین خواهیم داشت.
یک مسألهی مهم را نمیتوان با یک
روایــت ،هرچند معتبر ،استنباط کرد.
لذا در اینجا مراتب مختلفی در بررسی
روایــت پیش مـیآیــد .توجه به سند ،و
داللتی کافی که کفایت آن با توجه به
شأن و اهمیت مسأله مشخص میشود،
مالحظهی اول ما در این باره است .در
همین زمینه ،تفاوت اعتبار ابواب روایی
نیز به کار ما میآید .روایات برخی از ابواب
ما ،محکمتر از برخی دیگر از ابواب است،
ً
مثال در روایات طبی در مقایسه با روایات
عبادات روایات ضعیفتری داریم.
دوم ،روایـــات تــراث اسالمی و حتی
آیــات قــرآن ،در دو گــروه عمده جای
میگیرند ،بعضی از نصوص دینی
فرازمانی و فرامکانیاند؛ مانند آیهی

«یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعهود» ،اما
برخی از روایــات و آیــات ممکن است
جامع باشند ،ولــی جهانی و جــاودان
نباشند .به عبارت دیگر ،دستهی اول،
قضایای حقیقیه و دستهی دوم قضایای
خارجیهاند.
در دورانــی قــرار داریــم که دو جریان
افراطی و تفریطی در این زمینه وجود
دارد ،جریان اول کسانیاند که به شکل
افراطی تمام متون دینی را مرتبط به
زمان و مکان میدانند؛ و در مقابل این
افــراط ،گروهی نیز میگویند که تمام
آنچه از تراث به ما رسیده جامع ،جهانی،
فرازمانی و فرامکانی است.
اگــر میخواهیم به سیرهی معصوم
تمسک کنیم ،باید مؤلفهی 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،
نمیتوان به سیره توسل کرد.
جناب صدوق ،در مورد روایات طب دو
مساله مطرح میکنند:
یک .بسیاری از این روایــات موردی
است و ممکن است متعلق به شرایط آب
و هوای مکه باشد.
دو .بعضی نسخهها ممکن است
فردی و با توجه به طبع فرد بوده باشد.
چنین فرضهایی در روایــات تعبدی
کمتر پیش میآید ،اما در مورد حوزهای
نظیر طب ،مبتالبهتر است.
سومین آسیب ،نقل ناقص است.
بسیار پیش میآید از میان دو روایت،
یکی کاملتر از دیگری است که طبق
قواعد اصولی ،روایات کاملتر اولویت
دارند.
چهارم ،مطالعهی نصوص در نظام
حلقوی و هرمی است .باید نصوص را
در کنار هم و البته گاهی در طول هم
مطالعه کرد .این در همهی 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 تقسیمبندی ،این شئون
را به  ۱۲شأن تقسیم کردهام .به عنوان
مثال ،روایتی از امام صادق(ع) داریم
غرامه ٌ
ٌ
ٌ
ندامه» .یعنی
خساره
که «الکفاله
کفیل شدن موجب خسارت ،زیانبینی
و پشیمانی است .بعضی از بزرگان به
همین روایت تمسک جست ه و گفتهاند
که کفالت مکروه است .اما آیا میتوان
گفت امــام صـــادق(ع) به سبب بیان
حکم شرعی این بیان را داشتهاند؟ آیا
برداشت این معنا از کالم امام با روح
آنچه از دین میشناسیم مطابق است؟
ششم ،موضوع «مدیریت رابطهی
نصوص مبین باید و هست» میباشد.
اگر قبول کنیم که برخی از نصوص
ما مبین بایدها و برخی مبین هستها
است ،رابطهی میان این دو باید روشن
شود .ما چقدر میتوانیم از هر کدام از
اینها 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 آیهی «فلینظر االنسان مم
ُ
َ
ماء دافق» حکم داده که
خلق ،خلق من ٍ
تلقیح مصنوعی حرام است؛ به این دلیل
که آب آن دافق و جهنده نیست! یا یکی
از آقایان دربــارهی سند  ۲۰۳۰اظهار
کردهاند که با استناد به آیهی «لقد خلقنا
ً
االنسان فی کبد» اساسا چرا باید به
سمت توسعه و رفاه حرکت کنیم؟ البته
ً
اخیرا از عکس این شیوه نیز بهره برده
میشود ،مثال آقایی گفته است چون
فاصلهی 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.
همانطور که مطالعه نکردن نصوص
دینی و تنها ســراغ عقل رفتن کافی
نیست ،تنها مطالعهی وحی و نصوص
دینی فــارغ از عقل نیز نادرست است
و هر دوی اینها باید در کنار هم مورد
استفاده قرار گیرند.
در قــســمــت پــایــانــی ایـــن نشست
نیز ،آیتالله محقق دامــاد کــه
ً
اساسا 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 اهلبیت(ع) به ما رسیده ،نهاد
اجتهاد میباشد .اجتهاد در شیعه بسیار
توسعه پیدا کرده ،اما با کمال تأسف،
گویی اجتهاد تنها در حوزهی شریعت
به کار رفته است .البته مجتهدان ما
در این حوزه بسیار دقیق و موشکافانه
عمل کــردهانــد؛ اما ما امــروز در آفات
عدم استفاده از اجتهاد در سایر حوزهها
گرفتار شــدهایــم .روایـــات تاریخی،
تفسیری ،کالمی و… از جملهی روایاتی
هستند که کار اجتهادی بر روی آنها
انجام نشده و از ایــن موضوع بسیار
آسیب دیــدهایــم .بسیاری از احادیثی
که مــورد تمسک اشاعره یا متصوفه
قرار میگرفت ،میتوانست با یک کار
اجتهادی و فقاهت بلندنظرانه ،جلوی
آن گرفته شود.
ّ ّ
َ
در مورد آیهی «یا ایها الذین آمنوا ِان
َ ُ
َ ُ
ََ
ٌ
جائکم فاسق ِب َن ٍبأ فت َب ّینوا ان تصیبوا
َ ُ
َ ً َ َ َُ
صبحوا َعلی ما ف َعلتم
قوما ِبجهال ٍه فت ِ
نادمین» ،یک قاعدهی فقهی داریم
ِ
که از آن برای اعتبارسنجی خبر واحد
استفاده میکنیم .اما چرا همین منطق
را در حوزههای دیگر تسری ندادهایم؟
ً
مثال چرا مواجههی ما با خبرنگاران نیز
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نباید در ذیل همین قاعده قرار بگیرد؟
از مباحث متأخرتر که بشر امــروز در
حوزههای دیگر به آن دست یافته نیز
میتوان به حــوزهی 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 میکند ،منفعتی از آن خبر میبرد
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
فلسفهی بعثت انبیاء چه بوده است به
روشنی مشخص کنیم .هدف این بوده
که ما بدنمان سالم باشد و معدهمان درد
نکند؟ یا اینکه مسألهای فراتر در کار
بوده است؟ از دیدگاه حکما و متکلمین،
شریعت و نظم اجتماعی ،فلسفهی
بعثت انبیاء است.
بنده معتقدم که حتی به این دیدگاه نیز
میتوان افزود ،یعنی دریچهای که انبیاء
از عالم غیب برای ما باز کردند ،قطعا از
دستان خود ما کوتاه بود .اتصال از فیزیک
94
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به متافیزیک ،تنها با راهبری انبیاء میسر
ّ
شد ،و ِال ما چه خبری میتوانستیم از
ً
آخرت ،و اساسا از معنویت داشته باشیم؟
ً
یقینا بشر با عقل خود نمیتوانست 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 اینها؟ و بعد هم آن روایات زیر
سؤال بروند؟ آیا این خیانت به میراث
بلند اهلبیت(ع) نیست؟ پیامبر(ص)
هنگامی که بیمار شد بــرای خویش
طبیب یهودی آورد! چرا ما هیچ روایتی
نداریم که اهلبیت(ع) خودشان خود را
معالجه میکردند؟
اکثر روایاتی که در مورد مباحث طبی
وجود دارد ،راوی آن عطارها هستند!
در اینصورت هیچکدام از این روایتها
حجیت ندارد! کار انبیاء و هدف ایشان
را کوچک نکنیم! ما ابتدا باید مباحث
کالمی را حل کنیم تا بفهمیم امامت
َ
ّ
«انــا َا َ
رسلنا ُر ُسلنا
و نبوت یعنی چه؛
َ
الب ِّی َ َ َ َ َ ُ
َ
ُ
َ
ب َ
الکتاب و المیزان،
ِ
نات و انزلنا معهم ِ
ِ
َل َ
یقوم الـ ّـنـ ُ
ـاس ِبالقسط» .ایــن است
فلسفهی نبوت! نه اینکه ّ
نبی خدا به ما

قرص مسکن بدهد .من تعجب میکنم
که چرا حوزهی علمیهی قم در این باره
تاکنون با مسامحه عمل کرده است.
هرکسی در جامعه باید به وظیفهی خود
بپردازد .الحمدلله ما در کشوری هستیم
که علم طب آن در طراز پیشرفتهترین
کشورها قرار دارد .قدر پزشکهایمان
را بدانیم و با این بحثها ،نه پزشکهای
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 حوزهی طب ،میتوان
از آنها به یک مکتب طبی رسید ،بیان
ً
کردند :روایات طبی ما،اوال باید در یک
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 میپذیریم و اگر
ً
مثال دربــارهی بیماریهای معده بود،
نمیتوان آن را به دین و خداوند منتسب
کرد؛ بلکه باید آن را از این دیدگاه که
امام نیز در حال بیان تجربهی خویش به
عنوان یک بشر عادی است ،نگریست.

درسی فقهی از تجربه صفویه!
یادداشت وارده | محسن قنبریان

آیــا دانشگاه(…) در تهران – با همه
خدماتش -به یک مرکز «تبارگماری»
بدل نشده است؟! آیا سرمایه اولیه آن
و نمونههای مشابهاش در قم و تهران
و… از امــوال مصادرهای یا حاکمیتی
و عمومی تـــدارک نــشــده بـــود؟! آیا
امــروز علیرغم ارائــه خدمات علمی و
فرهنگی ،خانواده و فامیلی را بهرهمندتر
نکردهاند؟!
آیا آنچه برخی نمایندگان ولی فقیه
در مراکز استانها پس از چند دهه با
جایگاه ویژه خود تدارک کردهاند ،پس
از خود به شخصیت حقوقی بعد واگذار
میکنند یا همچنان بنام خودشان و در
تصرف نزدیکانشان باقی میماند؟! در
بعضی استانها مجموعهای تجاری،
ساختمانی مفصل برای مصال یا دفتر
امام جمعه تــدارک شده که معموال به
منصوب بعد منتقل میشود ،اما امتیاز
دانشگاه ،شبکه مــاهــوارهای ،دهها
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!
نمونهها 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

در استفاده از اراضــی خــاص و منابع
عمومی توسط علماء اســام -کــه در
دولــت صفوی محترم شــده بودند-

بحثهای فقهی عمیقی بین علماء تراز
اول شیعه شکل گــرفــت .یــک طرف
محقق ثانی بود که از اراضیای در عراق
بــرای خــود در راســتــای مقاصد دینی
بهره میبرد؛ و در طرف دیگر مقدس
اردبیلی بود که اصال بخاطر پرهیز از
این استفادهها -حتی بــرای خدمات
عمومی -به «مقدس» لقب گرفت .در
این بــاره رسالههای فقهی نوشته شد
که  ۴تا از آنها در کتاب الخراجیات توسط
جامعه مدرسین یکجا چاپ شده است.
از جمله خردههایی که مثل فاضل
طیف بهرهمند از منابع
قطیفی به ِ
عمومی میگرفت 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).
در مقابل ،ســادات و روحانیونی که
چنین اقطاعی از سوی حاکمیت به آنها
واگذار شده بود به عمل فقهای بزرگ
شیعه مثل سید مرتضی و عالمه حلی
استناد میکردند که چندین قریه در
تصرف داشتند! مخالفین نیز در دفاع
از آن فقهای بزرگ اصرار داشتند که
حتی خط عالمه حلی را دیدهاند که آن
زمینها 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 زمینها -که اصال
چون فتوحات مــأذون از امام معصوم
نبوده ،اینها قابل خراجگذاری نیست-
صغروی هم این اشکال را مطرح می
کند کــه :چگونه یکی از ما [علماء]
میتواند 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 خانهها و امالکی که
به قیمت نــازل ،اول انقالب به برخی
مسئوالن واگذار و امروز با متراژهای باال
و قیمتهای 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 ماهوارهای و خیریههای
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 سالها 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 اندوختهای برای موقعیت بعدی آن
فقیه(مثال مرجعیت)قرارگیرد؛ یا خدای
نکرده نوعی تبارگماری در آنها شکل گیرد
و فامیل و خانوادهای را بهرهمندتر کند!...
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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 اندیشههای موجود در حوزه علمیه قم | استاد بیابانی

در ابــتــدا مــعــرفــیای از
خودتان داشته باشید.
ُ
بنده در سال  ۱۳۴۱در اسکو،
یکی از شهرهای نزدیک تبریز به دنیا
آمدم .کالس سوم راهنمایی را تا سال
 ۱۳۵۸خواندم و دیگر ادامه ندادم .بعد
از پیروزی انقالب وارد حــوزه علمیه
شــدم .ابتدا در مدرسه طالبیه تبریز
مشغول درس شــدم ،تا ســال  ۶۱که

آنجا بودم ادبیات را تا سیوطی و مغنی
خواندم .سال  ۶۱وارد حوزه مشهد شدم
و تا سال  ۶۴در 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 میگفت و یک
مقدار هم نزد آقای قانعی خصوصی
خواندم .از سال  ۶۴وارد حوزه علمیه
قم شــدم .آقایان مرحوم علی نمازی
شــاهــرودی و آقــای کــجــوری کــه از
شاگردان مرحوم میرزا مهدی اصفهانی
بودند به من سفارش کرده بودند که در
قم از محضر مرحوم آیتالله محمدباقر
ملکی میانجی که از شاگردان مرحوم
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شخصیتی مانند
آقای حلبی که به
عنوان عنصری
ضدسیاست
شناخته میشود
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
تصمیمهایی
گرفته و پایبند به
آنها ماندهاند.
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میرزا مهدی اصفهانی بود ،بهرهمند
شوم.
در حوزه قم ،رسائل را نزد آقای اعتمادی
و مکاسب را از آقای پایانی و ستوده درس
میگرفتم و برخی درسهای 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 ،تخصصیها 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
 ۷۸تا  ۸۲درسهــای کالم آنجا را با
معدل تقریبی  ۱۸سپری کــرده و از
آنجا فارغالتحصیل شدم .البته چون
آن موقع ملبس نبودم ،اجــازه نوشتن
پایاننامه را پیدا نــکــردم .در کنار
بحثهای 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 فعالیتهای
پژوهشی موسسه کالم یا دائرة المعارف
فقه برمذهب اهـلبــیــت(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 فعالیتهای
مذکور ،در درس خارج اصول آیتالله
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وحید خراسانی و نیز درس خارج فقه
آیتالله شیخ جواد تبریزی هم شرکت
میکردم .در مجموع به طور مستمر
ده سال در درسهــای خــارج این دو
بزرگوار شرکت کردم .هفت سال هم
در دایره المعارف فقه کار کردم که اوایل
کمی فیشبرداری کردم و سریع وارد
کارشناسی فیشبرداری و مقاالت
شــدم .بعد از هفت سال با همکاری
آقــایــان محمدتقی سبحانی و رضا
برنجکار پایه موسسهای را گذاشتیم
که ابتدا در محل موسسه طاها اتاقی
داشتیم ،به تدریج جایی را اجاره کردیم،
کتابخانهای درست کردیم و کارهای
تحقیقی خودمان را در حوزه معارفی
کــه گــرایــش تفکیکی داشـــت ،آغــاز
کردیم که فعالیتهای این دوستان
همچنان ادامه دارد و موسسه معارف
اهلبیت(ع) ادامه آن فعالیتها است.
بعد از مدتی فعالیتهای ثابت خود را
با مؤسسه قطع کــردم و با تعدادی از
دوستان مشغول تحقیق و پژوهش و
تدریس هستم .برخی از آثاری که ارائه
کــردهام 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 نهایتا در مجموعهای
با عنوان «جایگاه عالم ارواح و ّذر در
فطرت توحیدی انسان» چاپ شد و
برخی کتابهای دیگر.
از ســال  ۶۵یــا  ۶۶تــدریــس معارف
اهلبیت(ع) را شروع کــردم .البته از
همان زمــان که موسسه را تاسیس
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  ۶۵۰جلسه تدریس داشتهام .شرح

ابواب الهدی ،شرح رساله قضا و قدر،
شرح مصباح الهدی و شرح اعجازنامه
نمونهای از این جلسات و کالسها 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
درسهایم است.
درسهایی 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 درسهایی که ما در آنجا داشتیم،
رنــگ فلسفه داشــت تا کــام .مثال ما
نهایه را بهطور کامل در آنجا یک مقدار
نزد آقای فیاضی و یک مقدار هم نزد
آقای ممدوحی خواندیم؛ بخشهایی
از منظومه و اسفار را خواندیم .آیتالله
گرامی ،دکتر بهشتی ،آیتالله سبحانی
در آنجا استاد فلسفه ما بودند .در کنار
اینها همواره مطالعه کتب فلسفی را
نیز در برنامه خود داشتم .در مدرسهی
آقای کجوری همراه با آقای برنجکار،
منظومه را با هم خدمت آقای کجوری
میخواندیم .بعد بدایه را نیز که از
نــوارهــای آقــای فیاضی گــوش کرده
بودیم ،با هم بحث میکردیم .به هرحال
آنچه به نام کالم درس میگرفتیم ،با
آنچه که قرار بود دفاع و تبیین معارف
اهـلبــیــت(ع) و وحــی باشد مغایرت
داشـــت و در ایــن ســالهــا یــک متن
اعتقادی که براساس روایــات شکل
گرفته باشد ندیدم؛ نه در آثــار علمی
آیتالله سبحانی و نه در هیچکدام از
کارهای موسسه امام صادق(ع).
ایــن بحث مــربــوط بــه آن
دوره میشود ،در این چند ساله

که تغییر کتب درسی پیش آمده
ً
اســـت ،اگــر قــبــا کــتــاب آقــای
مصباح یــزدی محور بــود ،االن
ً
کتابی که اخیرا آقایان برنجکار
و ســبــحــانــی بــه عــنــوان متن
درسی حوزه در زمینه اعتقادات
نوشتهاند ،جایگزین شده است
و برخی اشکال میکنند که این
متن کامال اخــبــاری و روایـــی و
کالمی بوده و هیچ استدالل عقلی
در آن نیست.
آنچه تــاریــخ کــام بــه مــا نشان
میدهد آن است که بر خالف انتظاری
که از کــام مـیرفــت ،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 فرآوردههای
این عقل همخوانی نداشت ،باید به
تاویل و تطبیق متون با این عقل مبادرت
ورزیــد .اما از آنجایی که متکلمان به
نحوی به متون دینی دلبستگی داشتند،
نمیتوانستند همچون فالسفه این
ً
متون را به کلی کنار نهاده و تماما تابع
همان مبنای خودبنیادشان باشند .در
نتیجه به تدریج کالم در مباحث عقلی
ً
کامال 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 میداند .مبنی
براینکه اینقدر نظرات ما محکم
است که فلسفه ،فلسفه است و
کالم نشد ،اما کالم فلسفه شد.
بله .ما ایــن را در گرایشهای
کالمی موجود میبینیم.
ایـــــن ضـــعـــف کـــــام را
نمیرساند؟

نه ضعف کالم را ،بلکه ضعف
روش کالمی را نشان میدهد .یعنی
اگر متکلم در روش خود به روش عقلی
(خودبنیاد) محض روی نمیآورد،
این اتفاق نمیافتاد .لذا ،اگر متکلم با
تعریف درست عقل که متون دینی نیز
ً
ناظر بر آن است ،پیش میآمد ،اوال ،نه
ً
فلسفی میشد و ثانیا ،نه به ناتوانیهای
فلسفی گرفتار مـیآمــد .اگــر چنین
اتفاقی میافتاد ،متکلم میتوانست هم
تبیین درستی از عالم واقع داشته باشد
و هم میتوانست اشکاالت مختلف
فلسفی یا غیرفلسفی را پاسخگو بوده و
اندیشههای مختلف را مجاب کند .ما
برآنیم که روش میرزا مهدی اصفهانی
اینگونه بوده است .ایشان سعی داشته
ـود دین آغــاز کند ،حقیقت عقل
از خـ ِ
و دیگر مباحث معرفتشناسی را با
کمک دین به دست آورده و با همین
لسان با دیگر اندیشهها به گفتگو
مینشیند و مخاطبان نیز بدون هیچ
ً
ّ
تقیدی به متون دینی ،کالم او را کامال
عاقالنه مییابند .میرزای اصفهانی
پایه مباحثش را در اصول اعتقادی بر
عقلی که دین متذکر آن است بنا نهاده و
بر این مبنا با مخاطبش سخن میگوید،
چون همه مخاطبانش از آن بهرهمند
هستند .بازگشت مرحوم میرزا به
معارف دینی بازگشتی تمامعیار است،
نه اینکه بخواهد با مبانی خودبنیاد
کالمی مرسوم به
فلسفی ،عرفانی و یا
ِ
تطبیق متون دینی با این مبانی بپردازد.
ایشان از همان سنگبنا و از همان
حقیقت معرفتشناسی ،اخــاص
در رجوع به متون دینی را پیشه خود
میسازد .بر این مبنا ،کل پایههای
عقالنیت خودبنیاد فلسفی را مورد
سوال قرار داده و اشکاالتی اساسی
را متوجه تعاریف این نحلهها از عقل و
عقالنیت میداند .میرزای اصفهانی
تقسیم و تعریف علم به حصولی و

حضوری را خدشهپذیر میداند و قائل
است که این اصول در ساختار فکری
فلسفه و کــام 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
نحلههای 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 نحلههای فلسفی و عرفانی
و کالمی در تعامل با اندیشههای جدید
به ناکارآمدیهایی در روش فکری
خود اقرار کرده باشند ،اما هیچ پیشنهاد
ً
سازندهای پس از نقد نداشتهاند؛ مثال
در سالهای اخیر میبینیم اندیشمندانی
هــمــچــون آقـــای فــیــاضــی بــه برخی
کاستیهای معرفتشناسانه نظام
فلسفی اشــاره دارنــدّ .اما چون مبنای
فیلسوفان را در این باب قبول دارد،
دچــار مشکل شده اســت .مثال ایشان
بابی در معرفتشناسی فلسفی دارد و
قائل است علم حصولی و حضوری از
تقسیمات ثنایی است و نمیشود غیر
از این علم داشت .بعد براساس همین
تقسیم ثنایی که پذیرفته ،علم خدا را نیز
در این تقسیم جای میدهد 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
نمیآیند ،نمیتواند علم حضوری باشد.
لذا ،ایشان معتقد است که خدای تعالی
به آنچه موجود اســت ،میتواند علم
حضوری داشته باشد ،اما به آنچه موجود
نیست ،نمیتواند علم حضوری باشد.
علم حصولی هم صورت میخواهد و
صورت نیاز به محل دارد و در نتیجه به
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مشکلی گرفتار آمده که قبل از آن ،سایر
فیلسوفان مانند ابنسینا 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
میرسد میرزای اصفهانی مسیر بسیار
ثمربخشی را پیش روی ما نهادهاند.
هرچقدر تکثر در حوزه زیاد
باشد ،چه از جهت جریانهای
فکری و علمی یا حتی مباحث
سیاسی بسیار مفید خواهد بود.
حــوزه در همین تکثرها است
که رشــد میکند .از منظر شما
موقعیت امــــروز دانــشهــای
حــوزوی ،و به صــورت خاصتر
وضعیت علم کــام در حــوزه
چگونه است؟ چه نواقصی دارد؟
رویکردها و نوع مواجههای 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 اندیشههایی که ممکن است
از جهاتی با هم تفاوت داشته باشند ،در
حوزههای علمیه توجه شده و افرادی
چون شما به این مقوله توجه کردهاند.
این بحث در حوزههای علمیه از همان
اوایل شکلگیری حوزهها بوده و ادامه
خواهد داشت .یعنی چارهای در اینکه
ما افکار و اندیشههای متفاوت داشته
باشیم ،وجود ندارد .اینکه بگوییم اینها
را جمع کنیم و یک فکر در حوزه حاکم
باشد ،امکانپذیر نیست .علت این است
که رشد علمی در سایه تضارب آراء،
اندیشهها و افکار متفاوت است .در سایه
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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 اندیشههای
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
صاحبنظر باشیم .اگر ما به آنچه در
اطرافمان میگذرد ،بیتفاوت باشیم،
هیچگاه نخواهیم توانست خودمان
را روزآمــد کنیم .در حقیقت جمود و
تنگنظری 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 پذیرفتهایم،
میتوانیم 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 میطلبد
و نیازمند روابط و تعامل است که باید
از سوی حوزویان با اقشار مختلف و
اندیشههای متفاوت این تعامل را ایجاد
کرد .اما این بدان معنا نیست که حوزه
را محل دانشهای مختلف بشری
قرار بدهیم ،بلکه باید با تکیه بر ثقلین
و فهم دقیق آنها ،بر دیگر اندیشهها نیز
نظارت داشته و آنها را نیز رصد کنیم و
حرفها و اندیشههای آنها را در ارتباط
با آنچه در حــوزه وظیفه و مسئولیت
یک حوزوی است ،ببینیم .همچنین
وظیفهی یک حــوزوی این نیست که
خودش تمام دانشها را داشته باشد
و با اشراف بر آن دانشها 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 اندیشههای 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 ّ
اهمیت
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
میکنیم ،و عقیدهمان بر درستی چنین
اعتقادی است ،باید اصول اساسی و
پایههای مذهب را به صورت محکم و
استوار نگاه داریم .یعنی اگر قرار است
از رخنهای اعتقادات تشیع مورد شبهه
ً
قرار گیرد ،سریعا 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 میکند؛ یعنی میخواهد
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 نمیکنم.
پس اگر از توحید ،عدل ،نبوت و معاد
صحبت میکند و در سایه آنها از والیت
و امامت صحبت میکند ،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
ده هــزار متخصص علم کالم

داشــتــه باشیم ،خــوب و کافی
ّ
حد ّ
معینی
اســت ،یا اینکه هیچ
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 نمیتوانم
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 اندازهای 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 اندازهای
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
میشود ،نمیتوانند پاسخگو باشند و
در چنین مواردی به مراجع دینی ارجاع
میدهند؛ 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
پایهای که در هر دین و آئین الزم است،
یادگرفته و به آن باور دارد .اما االن با
یک شبههای 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 میآید ،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.

ایــن رســـوخ کــه آگاهانه
اتفاق نمیافتد؟
جای اعتقاد ،جای ورود اینها
نیست ،انسان میتواند آنجا را حفظ
کند ،اما در مورد آن تامل هم کند .به
نظر میرسد که ما جایگاه اعتقاد را
در حوزه تشیع به واسطه بحثهای
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 .میشود کسانی باشند
کــه در بحث و نظر ،بــه بحثهای
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 فلسفیاش با آنچه در اعتقاد
پدر و مادرش بوده است ،بسیار تفاوت
دارد ،اما بر همان اعتقادات پدر و
مادرش بوده است .بتخانه میرفته،
بتپرستی داشته است ،اما در کنار
این اعتقادات ،نظرات فلسفی هم
دارد .البته روشن است بتپرستی او و
دیگران با فطرت توحیدی انسان آزاده
که توسط پیامبران به فطرتش ّ
متنبه
شده اســت ،کفر و عناد اســت .یعنی
خود پرستش بت نشان میدهد که او
به خدای واحد یگانه ّ
توجه پیداکرده
ّاما شیاطین به جای پرستش خدا او را
به پرستش بت منحرف کردهاند .و این
با عقل خودبنیاد شاید مشکلی نداشته
باشدّ ،اما با عقلی که روشنگر قلب و
دل انسان است ،منافات دارد .نظیر
این را نسبت به آیتالله جوادی آملی
تذکری داده است .ایشان میگوید که
من به آقای جوادی آملی عرض کردم،
شما وقتی نماز میخوانید و به «ایاک
نعبد» میرسید ،در آنجایی که ایاک

نعبد میگویید همان واجب الوجودی
را که در فلسفه اثبات میکنید مورد
خطاب قرار میدهید؟ یا نه ،این چیز
دیگری است؟ یعنی ایشان میخواهد
ی متفاوت
نشان دهــد مسائل نظر 
از اعتقادات اســت .این جدایی نظر
و اعتقاد امــری اســت که در زندگی
ً
عــادی مــردم نیز جریان دارد؛ مثال
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 میکنیم،
میبینیم این اندیشه هیچ جایگاهی
در زندگی واقعیاش نــدارد .اگر یک
ماتریالیست میخواست در زندگی
واقعی به مبانی فکریاش پایبند باشد،
نباید به کسی خوبی میکرد ،نباید با
کسی تعامل میکرد ،نباید رفتارهای
خیرخواهانه میداشت و نمونههایی
از این دست که با مادهانگاری هیچ
توافقی ندارند.
در نگاه مادیگرایانه ،انسان زمانی
به این دنیا میآید و بعد از مدتی از دنیا
مــیرود و دیگر تمام میشود و هیچ
چیزی پس از این برای او نخواهد بود.
اگر از این شخص پرسیده شود که چرا
شما کار خیر انجام میدهید ،باید یک
لــذت موجود بــرای خــود درســت کند.
میگوید من با این کار خیرم ،چنین
لذتی را احساس میکنم ،و این لذت
است که من را به این کار میکشد .من
میگویم لذتهای زیادی وجود دارد،
آیا در کنار این لذتی که شما میبرید،
لذتهای شهوی یا میل به برخی از
چیزها بــرای شما وجــود دارد یا خیر؟
مثال چیزی مال من است و او دلش
میخواهد این را داشته باشد ،این یک
لذت است .یا مثال جنس مخالفی است
که به آن رغبت داشته و میتواند به آن
دسترسی داشته باشد و قدرت و توانایی و
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در سالهای
اخیر میبینیم
اندیشمندانی
همچون آقای
فیاضی به برخی
کاستیهای
معرفتشناسانه
نظام فلسفی
اشاره دارند.
ّاما چون مبنای
فیلسوفان را در
این باب قبول
دارد ،دچار
مشکل شده
است.

101

بیشتر
درسهایی که
ما در موسسه
امام صادق(ع)
داشتیم ،رنگ
فلسفه داشت تا
کالم .آنچه به
نام کالم درس
میگرفتیم با آنچه
که قرار بود دفاع
و تبیین معارف
اهلبیت(ع)
و وحی باشد
مغایرت داشت
و در این سالها
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 میکنند ،باید از این لذت صرفنظر
کنند ،و اگر از این لذت صرفنظر شود،
چه لذتی جایگزین آن دارد که بگوید
من به جای آن ،لذت دیگری را انتخاب
کردم .آنچه مادی فکر میکند و عقل
او برای او در این محدوده میخواهد
تصمیم بگیرد و جهت بدهد ،میگوید
که چرا باید از این لذت صرفنظر کنید،
در حالیکه قدرت و توانایی آن را دارید،
که اگــر خــاف ایــن کنید ،در حقیقت
خالف عقلت کــردهای .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 .مادیگرا در زندگی
خود و در تعامل خود با تمام موجوداتی
که در کنارش وجود دارد ،صرفا مادی
عمل نمیکند .قطعا خالف ماده عمل
میکند و اندیشه و نظر با آن درونی که
موجب اعمال انسان میشود ،تطبیق
نمیکند .مرحوم محمدتقی جعفری
هم به نظرم میرسد متذکر همین
نکته شده و قائل است فرد مادیگرایی
که از قدرتش برای رسیدن به امیالش
استفاده نمیکند ،بیعقل است؛ چراکه
مقتضای اندیشهاش چیزی غیر این
عمل اوســت .ما برآنیم که حتی یک
انسان مادیگرا که در مقام اندیشه و نظر
منکر خدا و قیامت است ،اما براساس
فطرت توحیدیاش به گونهای دیگر
عمل میکند.
اگــر مــا بخواهیم از این
نظر و علوم عقلی برای تقویت یا
اثبات بیشتر آن فطرت استفاده
کنیم ،اینجا مشکل پیش میآید.
چون همه که یک روحیه تعبدی
ندارند.
بحث تعبد بحث دیگری است.
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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 نمیگیرد .در این راستا ما برآنیم
که همگان بر یک اصول فطری آفریده
شــدهانــد و حرکت در مسیر صحیح
زندگی در تطبیق با آن اصول فطری و
خدادادی ایجاد میشود .اگر قرار است
انسانی عاقالنه(یعنی عقل اثــارهای و
نوری نه عقل فلسفی و نظری) رفتار
کند و با رفتاری عاقالنه قدم در مسیر
ّ
تدین گذارد ،تنها با احیاء معارف فطری
خدادادی او این مهم فراهم میشود.
و
ِ
با تصویرسازیهای ذهنی و صغری
کبری چــیــدنهــای مفهومی ،هیچ
واقعیت خارجی منکشف نمیشود،
تا بتوان براساس آن راهی را آغاز و به
پیمودن آن همت گماشت .منظورمان
از سخن پیشین این بود که اگر بزرگان
اندیشههای فلسفی ،کالمی ،عرفانی و
نظایر اینها میخواستند با اتکاء بر همین
دستاوردهای فکری خود حرکت کنند،
نه تنها موفق به ورود به مسیر دینداری
نمیشدند ،بلکه حتی قادر به ارائهی
مسیری برای زندگی طبیعی نبودند.
در نظر بگیرید فــردی را
کــه از کــودکــی در یــک فضای
کامال بیدین رشد کرده است،
و بــه مــرحــلـهای رســیــده کــه ما
مـیخــواهــیــم بــحــث آخـــرت را
به او بفهمانیم .اینجا احتماال
راهــی دیگر نیست ،چــون باید
بــا اســتــداللهــای عقلی بــه او
بفهمانیم ،چــون فضایی پیش
آمده که اصال هیچ فضایی برای
فطرتش وجـــود نــداشــتــه و در
حداقل بوده است.
آنچه که گفتیم بهمثابه مخالفت
با عقالنیت محسوب نمیشود .آنچه ما

طرد میکنیم تصوراتی است که نام عقل
به خود گرفته و هیچگونه ّ
حجیتی هم
نداشته و بنابراین ،نمیتوانند بر کسی
نیز ّ
حجت را تمام کنند .تاسف بیشتر
آنجاست که با همین پایههای لرزان
هم بخواهیم معارف متقن دینی را ارائه
کنیم .همهی انسانها مخلوق خدای
تعالی هستند و اگر خدای تعالی از آنها
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 میشود.
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 میتوان عموم مردمان
را مجاب کرد؟ همین اختالف مبانی
موجب گرایشها و نحلههای مختلف
فکری شده است .اگر قرار بود از این
عقل فلسفی کسی مجاب شود ،خود
این اندیشمندان که بهمثابه بزرگان
اندیشه و تفکر بشری هستند ،به این
همه اختالفات گرفتار نمیآمدند.
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
انسانها قرار بود با همان مبانی فکری
خــود گــذران زندگی کنند ،هیچگاه
زندگی انسان دوام نمییافت .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
چارهای جز عمل به تعالیم حیاتبخش
و آموزههای حقیقی وحی وجود ندارد.

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 میگویند
که یک شکار میخورد ،اما چهل
مورد دیگر را میدرد.
اما شیر این کار را نمی کند .آیا ما
میتوانیم 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 میکنند؟

در میان موجودات ،این انسان است
که میتوان گفت از جهاتی به تمام
انواع دیگر تسلط پیدا کرده و همه آنها
را به تدریج از صفحه زمین منقرض
میکند .با کمی دقت در میان حیوانات
نیز میتوان رگههایی 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 میدهد
چیز دیگری در درون وجود دارد که عمل
ً
افراد قابل تطابق با یک اندیشهی صرفا
مادی نیست .این عمل از کجا سرچشمه
میگیرد؟ اگر بگوییم از فکر سرچشمه
میگیرد 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 نمیتوانیم بگوییم فالنی را
که با ما هماعتقاد نیست از حوزه تشیع
خارج کنید .چون در تاریخ تشیع ،چنین
اخراجهایی نبوده است .پس ما باید با
همان سعهصدری 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 شدهاند ،اینها را هم باید جمع کنند
و تقابل را هیچ موقع نباید در این سطح
بپذیرند.
اگر بخواهیم از نظامهای فکری مثالی
ذکر کنیم ،قاعدهی ّ
علیت فلسفی ،مثال
مناسبی خواهد بود .فالسفه موحدی
که براساس نظام فلسفی میاندیشند،
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
مـیشــود .ایــن صریح عبارت مرحوم
مطهری است .اگر اندکی در این قاعده
تأمل کنیم به این نتیجه میرسیم که
ضــرورت حاکم بر این قاعدۀ فلسفی،
جــای هیچگونه تغییری را باقی
فلسفی مبتنی
نمیگذارد و در این نظام
ِ
بر ّ
علیت نه میتوان 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 نمیتواند ذرهای
حرکت کند و اگر جزئی از این نظام را از
جای خود حرکت دهید ،کل این نظام
به هم میریزد .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
کردهاند .شعر معروفشان این است که:
«گر یک ذره را برگیری از جــای /
خلل یابد همه عالم سراپای».
نظیر این را آیتالله ممدوحی در کالس
درس میگفت که این َپ ِرکاهی که از باال
به پایین میافتد ،اگر بخواهید یک ذره
این پر کاه را از این فضا بردارید ،کل نظام
هستی به هم میریزد .چرا؟ به خاطر
اینکه آقای مطهری میگوید که این
نظام هستی علی و معلولی ،چون اعداد
و ارقام به هم پیوستهاند .آقای طباطبایی
میگوید که مثل حلقههای زنجیر به
هم پیوستهاند که اگر اولین حلقه را شما
تکان دهید ،تا انتها همه حلقهها تکان
میخورد .اگر فرض بر این باشد که با
تکان خوردن یک حلقه همه چیز به هم
میریزد ،االن این کلماتی که من بر زبان
جاری میکنم ،این کلمات بالضروره باید
از من سر بزند ،و هر تکانی در هر جایی
که میخورد باید بالضروره در همان
زمان و همان مکان حادث شود که اگر
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ذرهای تاخیر افتد ،نظام بر هم میریزد.
نه تقدیم و تاخیر میتوان داشت و نه
میتوان آن را از نظام برداشت .این نظام
را نظام علی و معلولی میگویند .همه
فالسفه ما این نظام علی و معلولی را
در فکر و اندیشه خودشان پذیرفتهاند،
امــا زندگی واقعیشان بر خــاف این
منظر فلسفیشان است .اگر ذرهای از
ّ
اموال همین قائالن به نظام علی را از
آنها بگیریم بنابر فهم واقعی خود لب
به اعتراض گشوده و اعمال مترتب
بر این فهم حقیقی را انجام میدهند
و گویی به کلی فراموش کردهاند که
ّ
در نظام فکریشان از ضــرورت علی
سخن گفته بودند و سارق امــوال آنها
نیز هیچ کاری نکرده ،مگر به ضرورتی
ّ
که ناگزیر از آن بوده است .با نظام علی
دیگر نمیتوان از حسن و قبح اعمال
سخن گفت ،نمیتوان از جزا و پاداش
ّ
سخن گفت ،نمیتوان از تعلیم و تعلم
سخن گفت و نظایر تمام این کارهایی
که زندگی بشر با آنها رنگ گرفته است.
ّ
«علی و معلولی» با آن
اگر آن نظام ِ
ضیق و تنگیاش ،را واقعا بخواهیم در
جریان حیات جاری کنیم ،هیچ یک از
این کارهایی را که انجام میدهیم و با
اشخاص به صورتهای مختلف رفتار
میکنیم ،نمیتوان توجیه کرد.
در واقــع این استدالل را
میآورید که نظر در استدالل آن
آقایان یک چیز اســت و عمل و
فطرت و آنچه که اتفاق میافتد
چیز دیگری است.
میخواهم بگویم آنچه در این
نظرات ارائه شده با واقع زندگی و اعتقاد
حتی خود این صاحبنظران متفاوت
ً
است .یا اینکه مثال عرفای ما قائلاند
یک وجــود بیشتر نــداریــم .آیــا چنین
دیدگاهی با عالم واقع منطبق است؟ بر
فرض پذیرش دیدگاه وحدت وجودی،

چه وحدت وجود و چه وحدت شهودی،
آیا میتوان زندگی کرد؟
بر اساس نگاه وحدت وجودی عارف به
جایی میرسد که جز خدا چیز دیگری
نمیبیند .عارف مادامی که در این مقام
است فقط خدا میبیند .حال سوال این
است که وقتی انسان فقط خدا میبیند
در این حال ،خورد و خوراک دارد یا نه؟
رفت و آمد دارد یا نه؟ اشخاصی که به او
سالم میدهند ،جواب میدهد یا نه؟ اگر
جواب میدهد ،خودش جواب میدهد
یا دیگری جــواب میدهد؟ بحثی در
اصول است که گفته میشود قاطع تا
مادامی که قاطع است ،نمیشود گفت
که چرا اینگونه عمل میکنید ،چون غیر
آن نمیبیند .عارف نیز در همان وقتی
که جز حق شهود نمیکند ،اگر چیزی به
او گفته شود ،نباید چیزی بشنود ،چون
جز خدا نمیبیند ،حاال چطور در این
مقامی که فعال در آن شهود است ،توجیه
میکنند؟ اما اگر در این کارها بیرون از
شهود است ،نسبت به عالم چطور نگاه
میکند؟ آیا غیر از کثرت میبیند؟اگر
وحدت اصل است چرا کثرت میبیند؟
باالخره آن درست است یا این؟ میگوید
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 میرسیم؛
یعنی هم وحــدت درســت اســت و هم
کثرت.
غرض اینکه اگر این ذهنیتها را در
زندگی واقعی بیاوریم ،عالم واقع برهم
میریزد و دیگر نمیتوان 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
میشود که در حــاالت عــادی زندگی

فطری بشر رخ نمیدهد .مردم عادی
هم توحیدشان را دارنــد و هم زندگی
عادی را دارنــد ،هیچ اختاللی هم در
زندگیشان ایجاد نمیشود.
با ایــن مقام فنای شهودی که ادعا
میشود ،حتی برخی متون دینی قابل
ً
پذیرش نخواهند بــود .مثال با قائل
شدن به وحدت شهود دیگر نمیتوان
آیه والیت را پذیرا شد که حضرتش(ع)
در حــال نماز خاتمبخشی 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
هست ،وحــدت وجــود اســت .وحدت
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
اســت فقط یک حالت بــرای شخص
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 دیدگاههایی به هیچ
وجه با زندگی واقعی ما تطابق ندارد و
عارف نمیتواند 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
زیــادی اســت .در عالم نظر یک
چیزی م ـیشــود ،امــا وقتی به
عالم واقع میرسد چیز دیگری
میشود.
بله .همینطور است .مقایسه این

نظریات و اندیشهها با واقع زندگی حاکی
از تنافر این دو سوی مقایسه است.
پس باید همه چیز مبتنی بر
آموزههای علوم اهلبیت باشد
که این هم مبتنی بر فطرت است.
ما یک اساس و پایه داریم ،که آن
اساس خود را در تمام حیات بشر نشان
میدهد .اما بشر به آن توجه ندارد .کسی
که در حوزه دانش الهی کار میکند،
باید بتواند حوزه دانش الهی را به همان
نحوی کــه در خلقت خــدا و بندگان
خدا جریان دارد ،نشان دهد .نباید به
سوی ساختن چهارچوبهای فکری
رفت و عالم واقع را ترک کرد .آنچه ما
در حوزه اندیشه و فکر میگوییم باید
قابل تطبیق با عالم واقع باشد .یکی از
اشکاالتی که به فلسفه و نظام فکری
وارد شده است ،از سوی اندیشمندانی
بوده که دغدغههای علمی داشتهاند.
ایــن اندیشمندان قائلند که فلسفه
هیچ ارتباطی با عالم واقع نــدارد و ما
میخواهیم عالم واقع را تبیین کنیم و
میخواهیم در واقعیت زندگی کنیم نه در
تصورات .شروع فلسفه برای تبیین عالم
واقع بود ،اما آنچه عاید کرد نه تنها تبیین
نبود ،بلکه ارائه دیدگاههایی بود که وارد
نمودنشان به عالم واقع موجب از هم
پاشیدگی آن خواهد شد.
متناسب بــا بحثهایی
کــه گــذشــت ،وضعیت علوم و
دانش را در حوزه چگونه ارزیابی
میکنید
در حوزه حرکتهایی شده است که
حاکی از بازگشت به فطرت و هماهنگی
بــا مــعــارف اصــیــل توحیدی قـــرآن و
روایات است .زمانی از عالم ّذر صحبت
میکردیم ،از ارواح و خلقت روح قبل
از بدن صحبت میکردیم ،ولی کسی
اهمیت نمیداد ،اما االن در همین

حوزه استاد فیاضی تمام این مطالب را
در علم النفس فلسفی مطابق روایات
مطرح میکند و تمام استداللهایی که
در فلسفه مشایی و صدرایی بر خالف این
روایات است را ّرد میکند .این رویکردی
جدید به حوزه معارف دینی ماست .به
نظر میرسد دو عامل در ایجاد چنین
حرکتهایی نقش داشته است؛ یکی
ظهور مکتب تفکیک و دیگری ورود
اندیشههای فلسفی مغرب زمین.
شــمــا معتقد بــه فلسفه
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 حقیقیاش بود .امروزه
که فلسفه غرب خود را هم از قید دین
و هم از قید فلسفه یونانی رها میبیند،
سواالت و اشکاالتی را مطرح مینماید
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 پایهای استوار کردهاند
کــه پایه مشکل داشــتــه اســت ،لــذا،
اضافات اینها نه کمکی به دین کرده و نه
کمکی به فلسفه.

به نظر
میرسد که ما
جایگاه اعتقاد
را در حوزه
تشیع به واسطه
بحثهای
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.

در ایــنــجــا از انــصــاف
صاحبنظران ایــن عرصه نیز
دریغ نکنیم ،اگر در مورد استاد
فیاضی میفرمایید که ایشان
برگشتهاند و ایــن مسائل را
میفرمایند ،آن اخالق و انصاف
شخصی ایشان را هم دستکم
نگیریم که بر دانش و یافتههای
قبلیشان اصــرار غیراخالقی
ندارد ،آنچه که احساس میکند
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که به حقیقت دست پیدا کرده
است ،آن را تبیین میکند.
ما این را اخالق نمیگوییم بلکه
وظیفه هر کسی میدانیم ،اصال کار
یک فیلسوف باید همین باشد .فیلسوف
خود را آزاد میداند ،و مقید به هرآنچه از
قبل رسیده است ،نمیداند .باید آزاد فکر
کند و حوزه فکر و اندیشهاش را به یک
نکته خاص حبس نکند ،بلکه از تمامی
اندیشهها 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 مییابد ،میپذیرد
و درپی آن میرود .در روایات ما هم بر
همین تاکید شده است .شما آنچه را که
مییابید ،پی آن را بگیرید .اما چیزی را
که حق نیافتید ،پیگیری نکنید .آنجایی
که رسیدید حق است ،عیب ندارد .اما
راههای رسیدن چیست؟
فرمودید در دههــای اخیر
اقبال و توجه به اهلبیت(ع) در
حوزه بسیار بیشتر شده است که
دالیل متعددی دارد که از جمله
اینکه گفته میشود فلسفه غرب
یــک تهدید جــدی شــده اســت–
اینکه شما بــا فلسفه اسالمی
موافق هستید یا خیر یک بحث
دیگری اســت -از طــرف دیگر
فرمودید که بیشتر نقشآفرینی
مکتب تفکیک باعث شده است
که اقبال به علوم اهلبیت(ع)
بیشتر شود.
بله همینطور اســت .با توجه
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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 حوزههای شهرستانها
خبر دارم که به شدت با ورود اندیشه
تفکیک به مرزهای فکری طالب
جلوگیری میشود .مانع میشوند
که مبادا در میان طلبهها ،افکار و
اندیشههای تفکیکی بتواند وارد شود.
یکی از جهات مختلف این امر آن است
که میبینند آن چیزی را که از سوی
شاگردان میرزای اصفهانی مطرح
میشود ،بسیاری از مسائل مهمی را
که آنها به صورت مسلم گرفتهاند ،زیر
سوال خواهد برد .روشن است که اگر
چنین اندیشههایی از اصول محکم
و استواری برخوردار بودند ،هیچگاه
اینچنین به مقابله با باورمندان به
تفکیک نمیپرداختند .در فضاهای
رسانهای هم من میبینم که اندیشه
تفکیکی را راه نمیدهند .یعنی در
جایی که قدرت در دست یک عدهای
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 نمیدهند .خــود ایــن نشان
میدهد که این چقدر قدرت دارد ،و
روی اصول دقیق علمی جلو میآید.
در ابتدای بحث فرمودید
کــه باید اندیشههای مختلف
باشد ،و حوزه علمیه باید به همه
ســـواالت جامعه پاسخ بدهد.
فلسفیها معتقدند که ما برای
همه ســـواالت عقلی و غیره

پاسخ داریــم ،حتی فراتر از آن
برای مدیریت جامعه یا اصطالحا
حاکمیت هم حرف بــرای گفتن
داریــم ،حتی برای سیاست هم
پاسخ داریــم ،فلسفه صدرایی و
حکمت متعالیه را هم میآورند،
برای اداره جامعه نظریهپردازی
میکنند .االن من به عنوان یک
شخص ثالث وقتی میبینم که
فلسفه چنین قدرتی دارد ،اما در
مقابل مثال مکتب تفکیک یا چنین
قدرتی نــدارد یا چنین ادعایی
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 میگوییم که
این چیزی ناقص است.
قبل از پاسخ به این سوال باید
متذکر این نکته باشم که معیار ما
در بررسی یک اندیشه هیچگاه نباید
اصلی باشد که ما بــرای خود مسلم
دانستهایم .به نظر میرسد در این
ســوال شما ،ایــن فــرض وجــود دارد
که ما یک اصل مسلمی به نام تدبیر
جامعه داریم و بعد تمامی اندیشهها
را براساس این اصل مسلم داوری
میکنیم .حال آنکه خود این اصل
نیز محل نزاع است .اگر مالک اصلی
ما دین اســت ،بنابراین ،باید مالک
داوری اندیشهها را نیز از خود دین
بگیریم و مالک داوری اندیشهها در
دین مطابقت آنها با واقع و تذکرات
معصومین(ع) است.
اگر با چنین سوالی مواجه شدیم آنگاه
ً
میگوییم :چنانکه متذکر شدیم اوال
اندیشههای فلسفی -عرفانی چون
رابطهای با عالم واقع ندارند ،هیچگاه
نمیتوانند در مورد اداره امور جامعه
که امــری واقعی است نظری داشته

باشند؛ به عنوان مثال بیایید در مورد
اندیشه مالصدرا کمی تأمل کنیم.
ایشان در یک تقسیمبندی ،دو دوره از
اندیشه را برای خود مطرح میسازد:
دورهای که همچنان پایبند به ّ
علیت
است و دورهای که ّ
علیت را وانهاده و
قائل به وحدت شخصی وجود میشود.
اگر در همین دو نحوه از اندیشه تاملی
داشته باشیم درمییابیم که هیچکدام
از این دو نحوه نگاه نمیتواند ارتباطی
با واقعیت عالم داشته باشد؛ چراکه
ّ
پایبندی به ّ
علیت و ضرورت علی هیچ
جایی بــرای اختیار باقی نمیگذارد
و با حذف اختیار نمیتوان 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 نمیرسد.
بنابراین ،اگر بخواهیم با مبانی فلسفی
پیش بیاییم هیچ حرفی برای امور واقع
ً
نخواهیم داشت؛ چنانکه مثال در تمام
آثار عالمه طباطبایی که از سالطین
فلسفه صدرایی در زمان ما بودند هیچ
طرح و نظری برای حکومت و حاکمیت
جامعه نمیبینیم و بیشتر فضای اندیشه

فکری فیلسوفان ما صرفا در همان
فضای االهیاتی که در تصورات بنا
نهادهاند،صرف میشود.
بر خالف چنین اندیشههایی ،اگر از
نگری این
فطرت شــروع کنیم ،واقع ِ
مسیر به ما اجــازه میدهد 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 بحثهایی مانند
اداره جامعه و حکومتداری حرفی
برای گفتن داشته باشد ،تنها از سوی
کسانی عملی خواهد بود که تکیه بر
فطرت داشته و با همین مبنا خود را
بندهی خدای تعالی یافته و در تمام امور
زندگیشان خود را مطیع دستورات
حجج الهی میدانند که پیامرسانان
خدای تعالی هستند.
ممکن اســت در نقض آنــچــه گفته
شــد بفرمایید کــه مــا از ســوی همین
فیلسوفان در برخی مــواضــع شاهد
اظهارنظرهایی در امور واقعی و یا حتی
بحثهای حکومتی هستیم .در پاسخ
باید بگویم این اظهارنظرها برخاسته از
اندیشهی مقبول آنها نیست ،بلکه جنبه
فقاهتی آنها ممکن است موجب چنین
اظهارنظرهایی شود.

والیت و حکومتی که در نظام فلسفی
وجود دارد ،باز هم نمیتواند از علیت
جدا باشد .این فلسفه ،فلسفه علیت
اســت .فلسفه علیت نه در حکومت
میتواند نظر دهد ،نه در جریان زندگی
اخالقی انسان میتواند نظر دهد.
چون همانطور که علیت را در نظام
تکوین جاری میدانند ،تمام خلق و
خوی انسانی را روی مشهورات عامه
ً
بــرده و آن را امــری صرفا اعتباری
دانستهاند .پس عقل عملی آنها واقعا
در نظام اخــاقــی انــســان و حرکت
رفتاری انسان جز اعتبار چیز دیگری
نیست .که این هم یکی از مشکالت
فلسفه ما است.
در ایــن طــرف پاسخ مکتب
تفکیک چــیــســت .آیـــا نــظــری،
الــگــویــی و حــرفــی بـــرای بحث
حاکمیت اسالمی حکومت دارند
یــا خــیــر؟ بــا اســتــنــاد بــه صحبت
مقدماتی حضرتعالی که فرمودید
عــلــوم حـــوزوی بــایــد بـــرای همه
خــواســتـههــای اجتماعی پاسخ
داشــتــه بــاشــد .قــاعــدتــا یکی از
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)
انتظار ارائه دیدگاهی
دارند ،بنابراین،
ِ
مرتبط با واقع از سوی این اندیشمندان
انتظاری قابل پذیرش است و البته
گفتگو از این مبانی در این موضوع،
خود مجال دیگری میطلبد .از سویی،
عمل و رفتار ایــن اندیشمندان نیز
حاکی از حضور آنــان در متن جامعه
و اتخاذ تصمیماتی متناسب با مبانی
فقهیشان بــوده اســت .مثال آشیخ
مجتبی قزوینی را از شخصیتهایی
میبینیم کــه از جــریــانــات انقالب
اســامــی دور نــبــودهانــد و یــا حتی
شخصیتی مانند آقــای حلبی که به
عنوان عنصری ضدسیاست شناخته
میشود 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 تصمیمهایی گرفته و پایبند
به آنها ماندهاند.
ایشان که از دیگر شاگردان مرحوم میرزا
مهدی اصفهانی بودند ،در ملی شدن
صنعت نفت شرکت داشتند ،خطابهها
و منبرهایی در آن دوران داشتند .قبل از
انقالب با توجه به اوضاع خاص جامعه
و در جهت مقابله با اندیشههای 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 جوانهای این مملکت
را با یک نظام خــاص در مقابل نفوذ
بهائیت قرار داد و توانست تعدادی از
108
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شیعیان را از فرورفتن در خطر بهائیت
نجات دهد.
و آن افـــراد بعدها جزو
مدیران انقالب شدند.
بله .عدهای از همین کسانی که
آقای حلبی متکفل تعلیم دینیشان شده
بود و درون انجمن بودند از مدیران مهم
ارتش و وزرا بودند .این نشان میدهد
که اینها عمال در آنچه به عنوان یک
وظیفه اجتماعی خودشان میدانند،
با اختالفات سلیقهای که وجود دارد،
وارد شدهاند .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
حجتیهای 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 اهلبیت(ع)

فعالیت دارند ،کامال در تضاد و مبارزه
فکری هستند و همواره بر علیه آنها کار
میکنند .یکی بهائیت است و دیگری
وهابیت .جوانهایی که با اینها ارتباط
دارند ،کامال مجهز میشوند که بتوانند
با این اندیشهها مقابله کرده و از کیان
فکری تشیع دفاع کنند.
بـــه ویـــــژه کـــه کـــارکـــرد
بهائیت از کارهای اعتقادی به
فعالیتهای سیاسی و انقالبی
تبدیل شده است.
در جاهایی که میتوانند و اجازه
دخالت دارند ،دخالت میکنند ،و اگر
هم در جایی از آنها کمک بخواهند ،در
نقد اینها وارد شدهاند .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 گروهها و
تشکیالت اختالف سالیق وجود دارد،
و نمیتوان آنها را نادیده گرفت .آنچه
مهم است و محور اصلی است ،همان
اعتقاد به تشیع و والیت اهلبیت(ع)
اعتقادی
اســت .در کنار ایــن اصــل
ِ
مــحــوری ،یک فقیهی ممکن است
گسترهی والیت فقیه را ضیق و فقیهی
دیگر موسعتر بداند ،اینها هیچکدام
موجب خــارج شــدن از دایــره اعتقاد
که همان والیت اهلبیت(ع) است،
نــمـیشــود .مــا همگی اصــل والیــت
آلالــلــه(ع) را پذیرفتهایم 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 نمیتوانیم بگوییم
فالنی را که با ما هماعتقاد نیست از
حوزه تشیع خارج کنید .چون در تاریخ

تشیع ،چنین اخراجهایی نبوده است.
پس ما باید با همان سعهصدری 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 شدهاند ،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 میرسد که در میان اصولیان
ما و مجتهدین ما به این صورت طرح
نشده اســت ،نکته جالبی دارد که
ایشان براساس معرفت توحیدی که به
عنوان توحید فطری قبول کرده است و
تذکری که از ناحیه پیامبر(ص) به بشر
میرسد ،معتقد است که عقل انسان
بعد از توجه به خدا و یافتن مملوکیت
خود ،مییابد که خدای تعالی که خالق
اوســت ،قیوم و مالک او نیز بــوده و
بنابراین ،باید تابع محض خدای تعالی
بود .بنابراین ،خدای تعالی در رأس
والیت قرار میگیرد و آنگاه با همین
والیــت اســت که والیــت اولیاء الهی
نیز شکل میگیرد و فرمانبرداری از
خداوند در اطاعت از انبیاء و اوصیاء(ع)
جلوه مینماید .مــیــرزای اصفهانی
میگوید که والیــات از خــدای تعالی
سرچشمه میگیرد .والیــت از خدا
میآید ،پیامبر(ص) دارد ،ائمه دارند،
بعد وارد رتبههای بعدی والیت میشود
و قائل به انواع والیت از جمله والیات
عدول المومنین ،فقیه ،پدر نسبت به
فرزند ،شوهر نسبت به زن و نظایر اینها
میشود و قائل است چنین والیتهایی
در جامعه انسانی جریان دارد و نفی
والیــات موجب به هم ریختگی نظام
اجتماع میشود .ایشان سپس متذکر
رتبهبندی والیات میشود 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 میرسد 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
میکند .خدای تعالی در انتخاب نبی،
انتخاب ولی ،انتخاب اطاعت از پدر،
برای انسان آزادی قرار نداده است و
او را در این حوزهها موظف به اطاعت
کــرده اســت .ایــن در نظام تشیع یک
اصل مسلم است که والیات از خدای
تعالی سرچشمه میگیرد و بنده در این
مسیر نمیتواند دخالت کند .چرا؟ چون
انسان خود را بنده مییابد ،مملوک
مییابد 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 گفتهاند اقتضاء این نظام
نیست ،بلکه خــدای تعالی براساس
ّ
حاکمیتش این احکام را وضع فرموده
است.
بنابراین ،جایگاههای 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 نعمتهایی
که در این فضا از جانب خدا در اختیار ما
گذاشته ،قرار داریم .آیا همه آن به اختیار
ما است یا خیر؟
بــه نظر مـیرســد 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
میدهد علم الزم را که علمی احاطی
است و بر همه مخلوقات احاطه دارد
نیز عطا میفرماید .پیامبر و امام نه تنها

بر همه موجودات احاطه دارد ،بلکه به
آنچه اهداف خدا از این مخلوقات است
و آیندهاش را هم در نظر گرفته ،علم
دارد؛ مثال خدا ممکن است در نسل
یک شخصی یک عدهای 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 نمیشود ،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
اندازهای که آگاهی دارند میتوانند اقدام
کنند .اما واقعا یک شخصی به امری
وارد شود که االن نمیداند که اگر این
امر را انجام دهــد ،بعد آن چه اتفاقی
خواهد افتاد ،آیا میتواند وارد شود یا نه؟
تا جایی که علمش را دارد،
وظیفه است .اگر بخواهد اعمال
والیت کند ،اعمال والیتش باید
بــراســاس آگــاهــی واقــع ـیاش
باشد.
والیـــت بــراســاس عــلــم ،امــری
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،
اما در مــواردی که فرزند با علمی که
دارد مییابد که اطاعت از پدر او را از
ّ
مسیر حق دور میکند ،دیگر موظف به
اطاعت نخواهد بود.
میرزای اصفهانی که از فطرت آغاز
میکند و بر مبنای فطرت سخن میگوید
در بحث والیــات نیز با اتکاء بر همین
مبنا ،علم را موجب والیت میداند و این
امری است که در عرف عموم انسانها
نیز امری پذیرفته شده است.
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بازگشت
مرحوم میرزای
اصفهانی به
معارف دینی
بازگشتی تمام
عیار است .ایشان
از همان سنگبنا
و از همان حقیقت
معرفتشناسی،
اخالص در
رجوع به متون
دینی را پیشه
خود میسازد.
بر این مبنا،
کل پایههای
عقالنیت
خودبنیاد فلسفی
را مورد سوال
قرار میدهد.
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باالخره مݡکتب تفݡکیک ،الݡگویی برای
ّ
حاݡکمیت اسالمی در عصر غیبت دارد یا
خیر؟ /نسل جدید انجمن حجتیه به
مراتب راحتتر از نسل سابق به دشمنی و
مخالفت برمیخیزد
نقد حجتاالسالم اکبری آهنگر بر مواضع اخیر حجتاالسالم بیابانی | رضا اکبری آهنگر

گفتگوی مباحثات با استاد بیابانی پیرامون اندیشه فکری ایشان بازتابهای گوناگونی داشتهاست .برخی از پاسخها ذیل
همان مطلب بوده که عینا منتشر شده و برخی دیگر توسط خوانندگان به سایت ارسال شدهاست که به مرور منتشر خواهد
شد .یکی از این پاسخها در سایت رجانیوز به قلم حجتاالسالم اکبری آهنگر نگاشته شدهاست .چنانچه این پاسخ مستقیما به
مباحثات ارسال میشد بدون هیچگونه اعمال نظری منتشر میشد .این رویه مباحثات خود پاسخی شفاف به برخی تعریضات
جناب آقای اکبری آهنگر نیز میباشد .در عین حال مباحثات براساس رویه خود مبنی بر خوانش بدون واسطهی اندیشهها و نقد
آنها اصرار داشته و از همهی اهالی نقد و نظر برای ارائه دیدگاههای خود دعوت میکند.
ً
اخیرا سایت «مباحثات» مصاحبهای
از استاد بیابانی منتشر نمود که حاوی
نکات قابل ّ
تأملی بود .بخش اعظمی از
110
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این گفتگو به مباحثی پیرامون نقد برخی
مبانی اعتقادی فالسفه و عرفا اختصاص
یافته استّ .اما به اقتضای بحث ،اشاراتی

هم به شیخ محمود حلبی و انجمن ّ
حجتیه
شده که این نوشتار بنا دارد تا بیشتر به نقد
این بخش از مصاحبه بپردازد.

ّ ً
مسلما نمیتوان از اندیشههای موجود
در حوزه و پیشکسوتان این اندیشهها
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 کردهاندّ .اما از
آنجا که در این مصاحبه بیشتر به مباحث
نظری پرداخته شده و در مواردی سایه
بر حافظه تاریخی مصاحبهکننده و
مصاحبهشونده 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 پاسخهای این مصاحبه
بدین شرح است:
«مصاحبه کننده :در این طرف
پاسخ مکتب تفکیک چیست.
آیــا نــظــری ،الــگــویــی و حرفی
بــرای بحث حاکمیت اسالمی
حکومت دارند یا خیر؟ با استناد
به صحبت مقدماتی حضرتعالی
که فرمودید علوم حــوزوی باید
برای همه خواستههای 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
انتظار
معصومین(ع) دارند ،بنابراین،
ِ
ارائه دیدگاهی مرتبط با واقع از سوی
این اندیشمندان انتظاری قابل پذیرش
است و البته گفتگو از این مبانی در
ایــن مــوضــوع ،خــود مجال دیگری
میطلبد .از سویی ،عمل و رفتار این
اندیشمندان نیز حاکی از حضور آنان
در متن جامعه و اتخاذ تصمیماتی

متناسب با مبانی فقهیشان بوده
اســت .مثال آشیخ مجتبی قزوینی
را از شخصیتهایی میبینیم که از
جریانات انقالب اسالمی دور نبودهاند
و یا حتی شخصیتی مانند آقای حلبی
که به عنوان عنصری ضدسیاست
شناخته میشود ،هیچگاه چنین نبوده
که از مناسبات اجتماعی و تحوالت
زمــان خــود فــرار کــرده و کنج عزلت
گزیده باشد ،بلکه ایشان نیز متناسب
با مبانی فقهی خود تصمیمهایی گرفته
و پایبند به آنها ماندهاند .ایشان که از
دیگر شاگردان مرحوم میرزا مهدی
اصفهانی بودند ،در ملی شدن صنعت
نفت شرکت داشــتــنــد ،خطابهها و
منبرهایی در آن دوران داشتند .قبل از
انقالب با توجه به اوضاع خاص جامعه
و در جهت مقابله با اندیشههای خاص
ضد دینی ،جلو ایستادند».
ّ
 .1آنچه که مسلم اســت استاد
بیابانی نه در ایــن پاسخ بلکه تا آخر
مصاحبه تصریح نمیفرمایند که
باالخره مکتب تفکیک ،الگویی برای
ّ
حاکمیت اسالمی در عصر غیبت دارد
یا خیر؟ آیا تشکیل حکومت اسالمی
به معنای صدارت ولی فقیه را قبول
ّ
حاکمیت اسالم
دارد یا اعتقاد به
ً
از طــرق دیــگــری داشــتــه و یــا اصــا
ّ
حاکمیت و اسالم در
رابطهای میان
عصر غیبت نمیبیند؟ 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 دارندّ .اما گویا به ذهنشان خطور
میکند 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 میشود که صددرصد مخالف
نهضت امــام بــود! [ ]1لــذا چــارهای
نمیماند جز این که اعتراف نمایند که
این افــراد «متناسب با مبانی فقهی
خود» چنین کردهاند .و این سئوال باقی
میماند که پس باالخره متناسب با
مبانی تفکیکیشان ،اعتقاد به تشکیل
حکومت اســامــی در عصر غیبت
داشتهاند یا خیر؟
 .2بیشک شیخ محمود حلبی
به عنوان یکی از اصلیترین شاگردان
میرزا مهدی اصفهانی و از سران
مکتب معارف خراسان ،معتقد است
کــه تشکیل حکومت اســامــی در
عصر غیبت به دلیل عدم وجود رهبر
معصوم باطل است ،و طبیعی است
کــه وقتی اســاس تشکیل حکومت
ّ
اسالمی ،باطل دانسته شــود ،توقع
ّ
این که صاحب این تفکر الگویی برای
پاسخگویی به نیازهای جامعه از این
طریق داشته باشد ،بیمعناست .هر
چند کــه شیخ محمود حلبی بارها
بــر بــطــان نهضت امـــام و تشکیل
حکومت اسالمی در عصر غیبت تأکید
داشتهّ ،اما جهت یــادآوری ،عباراتی
از سخنرانی مــعــروف وی را مــرور
میکنیم :االن هم حکومت اسالمی
خوب است؟ شما آن مصداق حاکم
اسالم نشان بدهيد ،آنکه معصوم از
خطا باشد نشان بدهيد ،آنکه معصوم
از گناه باشد را نشان بدهيد ،آنکه هوا و
هوس و حب رياست و شهوت و غضب
و تمايالت نفس به هيچ وجه در او اثر
نکند نشان بدهيد ،او بايد توی ميدان
جلو بيفتد بنده تنها خاک پايش ،تمام
روحانيين قربان خاک پايش شویم….
انشاء الله تعالی بياری 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
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وقتی ّ
بهائیت
میتواند در
نظام جمهوری
اسالمی به
فعالیتهای
سیاسی و انقالبی
روی آورده و
خود را مخفی
کند ،انجمن
ّ
حجتیه به طریق
اولی این امکان
برایش فراهم
است.
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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 پستهای
کلیدی ندهید؟».
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بقيةالله االعظم ولی الله االعظم امام
زمان (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء)
او تشريف بياورند ،جانمان را قربانش
میكنیم]2[».
اگر این نگاه همان نگاه مکتب تفکیک
اســت که نتیجه میگیریم ،مکتب
تفکیک الگویی بــرای اداره جامعه
از طریق تشکیل حکومت اسالمی
نــدارد .اگر چنین نیست و قائالن به
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 میگیریم که بین مبانی
فقهی و تفکیکی شیخ مغایرت به وجود
آمده و او در عمل ،نظرات فقهیاش
را ترجیح داده است .و اینجاست که
باید از همه حامیان شیخ پرسید که آیا
مبانی تفکیک فقط برای درس و بحث
است؟
 .3جالب آن که استاد بیابانی به
سران تفکیک این اجازه را میدهد که
از مبانی خود عدول کرده و در رفتار و
عملکرد ،براساس آنچه که از نظر فقهی
تشخیص میدهند عمل نمایند حتی
اگر بر خالف مبانی تفکیک باشدّ .اما
وقتی پای حکما و عرفا به میان میآید،
ایــن رفتار را به نوعی ّ
مذمت کــرده و
میگویند« :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
بحثهای حکومتی هستیم .در پاسخ
باید بگویم این اظهارنظرها برخاسته
از اندیشهی مقبول آنها نیست ،بلکه
جنبه فقاهتی آنها ممکن است موجب
چنین اظهارنظرهایی شود ».و یا اینکه:
«میخواهم بگویم آنچه در این نظرات
ارائه شده با واقع زندگی و اعتقاد حتی
خود این صاحبنظران متفاوت است».
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ّ
 .4کسی مدعی آن نشده است
که شیخ محمود حلبی «از مناسبات
اجتماعی و تحوالت زمــان خود فرار
کرده و کنج عزلت گزیده باشدّ ».ادعای
ً
ما این است که اتفاقا شیخ محمود حلبی
در قالب یک تشکیالت ،بخشی از
ظرفیت ّ
ّ
مهم جامعه که جوانان مذهبی
بودند را راهنمایی نمود ّاما به طریق
نادرست!
 .5استاد بیابانی به گونهای بر
ّ
صحت تصمیمگیری بر مبانی فقهی
تأکید داشــتــه و آن را بـیمــحــدوده
مینمایانند که راه توجیه برای هر کسی
باز میشود .اگر نفس این سخن که شیخ
محمود حلبی «متناسب با مبانی فقهی
خود تصمیمهایی گرفته و پایبند به آنها
ماندهاند» بــرای توجیه تصمیمات او
کفایت میکند ،پس هیچ فقیهی را نباید
ّ
ّ
مذمت نمود .و در این صورت چه توقعی
از عموم جامعه برای تشخیص راه حق
ً
از باطل باقی میماند؟ راستی ،اصال
شیخ محمود حلبی تا چه میزان از علوم
ّ
حوزوی بهره داشته؟ آیا او مجتهد مسلم
بوده است که برای خود مبانی فقهی
داشته باشد؟
ّ
 .6استاد بیابانی مدعی هستند که
شیخ محمود حلبی «متناسب با مبانی
فقهی خود تصمیمهایی گرفته و پایبند
ّ
به آنها مانده» .جهت اطــاع ایشان
عرض میکنیم آنچه که از ظاهر امر
برمیآید ،مواضع شیخ محمود حلبی
از شهریور سال  ۵۷تغییر پیدا کرده[]3
و او که در طول پانزده سال نهضت
ّ
حتی پای یک ّ
بیانیه
اسالمی ،نه تنها
علیه رژیم پهلوی را امضاء ننمود بلکه
ّ
صددرصد ضد انقالب بود ،یک شبه
به حامیان جمهوری اسالمی پیوست و
ّاولین ّ
بیانیهاش را در تاریخ 1358/1/1
مبنی بر دعــوت مــردم به شرکت در

رفراندم صــادر نمود!! (البته پس از
بیانیه احــزاب و گروههایی همچون
حزب توده ،سازمان مجاهدین خلق،
ّ
جبههی ملی ،حزب خلق مسلمان،
حزب کمونیست ایران و…!)[ ]4پس
از آن نیز تا سال  ۶۲که انجمن در ظاهر
تعطیل شد ،باز هم به مناسبتهای
گوناگون در قالب ّ
بیانیههای فردی
و تشکیالتی ،اعتقادش را به نظام
جــمــهــوری اســامــی ،والیـــت فقیه
و شخص امــام خــمــیــنــی(ره) ،ابــراز
مینمود .لذا یا باید گفت که به مبانی
فقهیاش پایبند نبوده و یا این که. ...
 .7استاد بیابانی عالوه بر مبانی
فقهی شیخ محمود حلبی ،مبارزه او
با امثال ّ
بهائیت را بهانه دیگری برای
عدم همراهیاش با نهضت جلوه داده
و میگویند« :قبل از انقالب با توجه به
اوضاع خاص جامعه و در جهت مقابله
با اندیشههای خاص ضد دینی ،جلو
ایستادند» .باید پرسید آیا قبول داشتن
نهضت (از قید همراهی گذشتیم) با
مقابله با اندیشههای خاص ضد دینی،
قابل جمع نبود؟ مگر در همان زمان
علمایی نداشتیم که همزمان در دو
جبهه مبارزه با رژیم پهلوی و تفکرات
ّ
انحرافی ّفعال بودند یا حداقل اگر هم
در یک جبهه مبارزه میکردند جبهه
دیگر را قبول داشته و یا آن را تضعیف
نمینمودند؟
 .۸یکی از مسائلی که در این
ّ
مصاحبه قابل ّ
توجه و تذکر است این
نکته میباشد که مصاحبه کننده ،یا خود
از حامیان عملکرد شیخ محمود حلبی و
ّ
حجتیه است و یا این که آگاهی
انجمن
او از مباحث تاریخی مربوطه ،کم است!
البته مــقــداری هم به سیاستهای
سایت «مباحثات» بــرمـیگــردد که
همواره بنا داشته تا تصویری خاص از

ّ
واقعیت را نشان دهد! مصاحبهکننده
توجیه استاد بیابانی مبنی بر مقابله شیخ
با ّ
بهائیت را اینگونه تقویت میکند 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 مصاحبهکننده
گرامی عرض میشود که فرضیهی
شما در صورتی صحیح بود که شیخ
مبارزه با رژیم پهلوی و سرنگونی او
و سپس تشکیل حکومت اسالمی را
قبول میداشت .در این صورت ،مبارزه
همچون باری میشد که میان دو نفر
تقسیم شده و در یک راستا حرکت و
به یکدیگر کمک مینمایندّ .اما وقتی
یکی از این دو نفر در حین حرکت در
مسیر دیگری سنگاندازی مینماید و
اعتقاد دارد که بار طرف مقابل به مقصد
کج است ،دیگر نمیتوان آنها را هم
مسیر دانست .به همین عبارت بسنده
میکنم که اگر شما میتوانید برخی از
اعضای درجه یک انجمن که مخبر
ساواک بــوده[ ]5و اسم مستعار و کد
داشتهاند را انقالبی بدانید ،صاحب این
قلم به خودش چنین جرأتی نمیدهد!
تو خود حدیث ّ
مفصل بخوان از این
مجمل.
 .9استاد بیابانی نیز در پاسخ
به سخن مصاحبه کننده میگوید:
«ایشان در آن دوران حرکتی انجام
دادند که [برخی از] بهترین جوانهای
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
میکنم کــه ...« :توانست تعدادی
از شیعیان را از فرورفتن در خطر
بهائیت نجات دهــدّ ،امــا به واسطه
مبانی فکری غلطش پیرامون مبارزه
با ظلم در عصر غیبت و با استناد به
روایات عدم قیام در برابر حاکم ظالم،
سبب دینزدگی تعدادی از جوانان
عدالتخواه و ظلمستیز و فرو افتادن
آنــان به دام گــروههــای چپ شد که
ّ
مدعی بودند برای مبارزه برنامه دارند.
او به واسطه برخورد قشری با مذهب
و برداشتهای تک بعدی از اسالم،
بخشی از ّ
ظرفیتی که میتوانست در
قالب مذهب مبارزه کند را از بین برد
و تبدیل به یکی از موانع درونی نهضت
شد».
 .10مصاحبهکننده محترم ،در
ادامه باز هم تالش میکند تا بخشی
از ّ
واقعیت را پیرامون شاگردان شیخ
محمود حلبی بگوید و سخن استاد
بیابانی را بــه ایــن سمت میکشاند
کــه« :و آن افـــراد بعدها جزو
مدیران انقالب شدند «استاد
هم میگویند» :بله .عدهای از همین
کسانی که آقای حلبی متکفل تعلیم
دینیشان شــده بــود و درون انجمن
بودند از مدیران مهم ارتش و وزرا بودند.
این نشان میدهد که اینها عمال در
آنچه به عنوان یک وظیفه اجتماعی
خــودشــان مـیدانــنــد ،بــا اختالفات
سلیقهای که وجود دارد ،وارد شدهاند.
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».

ّ
شکی نیست که برخی از جوانانی
ّ
حجتیه
که عضو تشکیالت انجمن
ّ
مسئولیت
بودند در جمهوری اسالمی
گرفتندّ .امــا سادهانگاری است اگر
ّ
بــدون دقــت به این مسئله نگریسته
شـــود .بــرخــی از کــســانــی کــه جــزو
خــدمـتگــزاران 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.
ّامــا نباید غافل شد که دسته سومی
نیز وجــود داشتند .همانان کــه به
ّ
اعتراف خودشان ،حتی وقتی شیخ
محمود حلبی در شهریور  ۵۷به
همراهی با نهضت تظاهر کرد ،بر او
خروشیدند![ ]6راستی چه کسانی
پس از پیروزی انقالب ،بر پرونده
ســاواک شیخ محمود حلبی دستبرد
زدنــد؟[ ]7بعضی از همان شاگردان
شیخ که پس از انقالب مسئولیت
گرفتند یا مــردم عــادی؟ امــام از چه
چیزی نگران بود که دستور داد «به
آنان پستهای کلیدی ندهید!»[]8
و ّاما 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 میشده که حرکت۱۵ ،
سال قبل شروع شد و شما از همان
ابتدا علم مخالفت با این حرکت را بر
دوش کشیدید! البته جهت آگاهی
دقیقتر استاد بیابانی ،جناب آقای
دکتر نادر فضلی (از حاضران در آن
جلسه و از مسئولین فعلی انجمن)
عبارت شیخ را اینگونه نقل میکنند
که خطاب به امام گفت« :حضرت آقا
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اگر قبل از
پیروزی انقالب،
انجمنیها
تشکیل حکومت
اسالمی را
محکوم به
شکست
میدانستند،
امروزه پس
از گذشت
چهل سال از
این تشکیل
حکومت و وجود
نقصهایی در
اداره کشور،
نسل جدید
انجمن در عمل
به نظریهی
پدران خود
ایمان آورده و
معتقد است که
انقالب از اساس
باطل بود.

114

خدا به دست شما این درخت ۲۵۰۰
ساله رو از ریشه در آورد .ما هم در
خناق و اختناق بودیم نمیتونستیم با
شما همراهی کنیم .االن در خدمت
شماییم ]9[».بله ،اگر در همان خناق
و اختناق که از برخی ریشسپیدان
حوزه تا جوانان دانشگاه و مردم کوچه
و بــازار ،مبارزه و ایستادگی کردند و
کشته و شکنجه شــدنــد ،همراهی
میکردید ،هنر بود .هرچند که حضرت
امام حسین (علیه ّ
السالم) ّ
حر را نیز
پذیرفتند و باید الگو گرفت ّاما حرکت
ّتوابین 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.
 .11پرسش و پاسخ بعدی این
مصاحبه بدین شرح است« :مصاحبه
کننده :البته نقدی هم بر انجمن
حجتیهای 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 اهلبیت(ع)
فعالیت دارند ،کامال در تضاد و مبارزه
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فکری هستند و همواره بر علیه آنها
کــار میکنند .یکی بهائیت اســت و
دیــگــری وهابیت .جــوانهــایــی که
با اینها ارتباط دارنــد ،کامال مجهز
میشوند که بتوانند با این اندیشهها
مقابله کرده و از کیان فکری تشیع
دفاع کنند».
همانگونه که به وضوح مشهود است،
مصاحبهکننده سایت «مباحثات»
عامدانه یا جاهالنه ،تمام قد از نسل
قدیم انجمن دفاع نموده و میگوید:
«باالخره حرکتی داشتند و درست هم
بــود»!! همینجا از دستاندرکاران
محترم این سایت تقاضامندیم تا فقط
عبارات امــام و مقام معظم رهبری
ّ
حجتیه را به عنوان
پیرامون انجمن
ّ
یک مطلب منتشر نمایند تا حداقل
برای کادر خودشان یادآوری شود.
 .12و ّاما در مورد پاسخ استاد،
ّ
ً
انشاءالله حتما منظور ایشان این نبوده
است که میان فرزندان این انقالب و
مملکت با امام زمان(عج) رابطهای
نیست و حال این نسل جدید انجمن
است که میخواهد پیوند ایجاد نماید.
چرا که یکی از اشکاالت انجمنیها 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.
همچنان کــه معتقدند ایــن نظام و
انــقــاب ،بــا بزرگنمایی دشمنانی
همچون رژیم پهلوی ،آمریکا ،اسرائیل
و ...ذهن جامعه را از خطر دشمنان
بهائیت و ّ
وه ّ
حقیقی همچون ّ
ابیت دور
و غافل کرد.
ً
 .13بر خالف ّ
تصور استاد ،اتفاقا
ً
و استثنائا مصاحبه کننده محترم این
ً
بار کامال درست تشخیص داده ،چرا

ً
که نسل جدید انجمن «واقعا معتقد
ً
است که ما کال نباید کــاری داشته
باشیم» .اگر قبل از پیروزی انقالب،
انجمنیها تشکیل حکومت اسالمی
را محکوم به شکست میدانستند،
امـــروزه پس از گذشت چهل سال
از ایــن تشکیل حکومت و وجــود
نقصهایی در اداره کشور ،نسل جدید
انجمن در عمل به نظریهی پدران
خود ایمان آورده و معتقد است که
انقالب از اساس باطل بود .به ویژه
ایــن که نسل امــروز انجمن نه اوج
فساد و فحشا و ظلم زمــان پهلوی
ّ
را درک نموده و نه مشقات و خون
جگرهایی که مــردم بــرای رسیدن
ّ
متحمل شدند را
به ایــن حکومت
دیده است .لذا به مراتب راحتتر از
نسل سابق به دشمنی و مخالفت
برمیخیزد .البته این بدان معنا نیست
که در امــور دخالت نکنند .این یک
ّ
قاعده کلی است که انجمن برای
پیشرفت خود ،از هیچ امری فرو گذار
نمیکند .خواه در رژیم سلطنتی باشد
و خواه در حکومت اسالمی.
 .14راستی یک بار دیگر پاسخ
ّ
اســتــاد را بــا دقــت بخوانید! ایشان
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 میزنند
و تا سخن از این گروه به میان میآید
ّ
تعجبوار میپرسند «مگر انجمن هنوز
هست؟» ،با دیدن اینگونه مصاحبهها
بفهمند که خود را بخواب زدن هم
ّ
ّ
حــدی دارد .دیگر بوی تعفن هنگام
خوابشان ،همه را آزار میدهد!
 .15مصاحبهکننده محترم
معتقدند که« :کارکرد بهائیت از
کارهای اعتقادی به فعالیتهای
سیاسی و انقالبی تبدیل شده

استّ ».او ًالّ ،
بهائیت از ابتدا فرقهای
سیاسی ولی در قالب اعتقادات بود نه
این که امروزه سیاسی شده باشد و به
ّ
فعایتهای سیاسی روی آورده باشد.
در ثانی طبیعی است که وقتی ّ
بهائیت
میتواند در نظام جمهوری اسالمی به
فعالیتهای سیاسی و انقالبی روی
آورده و خــود را مخفی کند ،انجمن
ّ
حجتیه بــه طریق اولــی ایــن امکان
برایش فراهم اســت .و امــام چه زیبا
فرمود که« :دیروز حجتیهایها 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 انقالبیتر از انقالبیون
شدهاند!»[]10
 .16اســتــاد بیابانی در بخش
دیگری از بیانات خود درباره انجمنیها
میفرمایند« :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 گروهها و تشکیالت
اختالف سالیق وجود دارد ،و نمیتوان
آنها را نادیده گرفت .آنچه مهم است
و محور اصلی است ،همان اعتقاد به
تشیع و والیت اهلبیت(ع) است».
یکی از مشکالتی که در بیانات استاد
بیابانی پیرامون عملکرد شیخ محمود
حلبی و انجمنیها وجود دارد آن است
که در تالشند تا مخالفتها را یا با این
عنوان که «متناسب با مبانی فقهی خود
تصمیمهایی گرفتهاند» توجیه کنند و
یا در سطحی پایینتر ،این مسائل را در
ّ
حد یک «اختالف سلیقه» ّ
تنزل داده
و سپس با طرح این موضوع که ما در
اعتقاد به تشیع و والیت اهلبیت(ع)
ّ
ّ
اشتراک داریم ،توقع عدم تقابل جدی
ً
دارند! مثال در همین پاسخ میگویند:
«این بدان معنا نیست که ما هر گروه
و تشکیالتی را به طور کلی تایید کنیم.

در تمامی گروهها و تشکیالت اختال 
ف
سالیق وجــود دارد ،و نمیتوان آنها
را نــادیــده گــرفــت» .و یا پیش از این
گفته بودند« :اینها عمال در آنچه به
عنوان یک وظیفه اجتماعی خودشان
مـیدانــنــد ،بــا اخــتــافــات سلیقهای
که وجــود دارد ،وارد شدهاند» .اینها
اختالف سلیقه نیست ،اختالفاتی
مبنایی است.
 .17استاد بیابانی در راستای پشتیبانی
هرچه بیشتر از جریان فکری مورد
دفاعشان ،میگویند« :یک فقیهی
ممکن است گسترهی والیت فقیه را
ضیق و فقیهی دیگر موسعتر بداند ،اینها
هیچکدام موجب خارج شدن از دایره
اعتقاد که همان والیت اهلبیت(ع)
است ،نمیشود .ما همگی اصل والیت
آلالــلــه(ع) را پذیرفتهایم 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 نمیتوانیم بگوییم
فالنی را که با ما هماعتقاد نیست از
حوزه تشیع خارج کنید .چون در تاریخ
تشیع ،چنین اخراجهایی نبوده است».
این سخنان بسی مایه ّ
تعجب است چرا
که آنانی که ّ
تخصصی در این مسائل
ّ
ندارند هم مطلعاند که آن میزان که
حکما و عرفا از جانب مخالفینشان
به خروج از ّ
تشیع 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
کنندهی اسالم و ...میشمرد![]11
ایــن شیخ محمود حلبی بــود کــه بر
فــراز منبر ،مالصدرا را «مــا تحتا»
مینامید[ ]12و در دروس خود پیرامون
فالسفه و عــرفــا از چنین عباراتی
استفاده میکرد« :خاک بر دهانشان

و آتش بر زبانشان! …خداوند آنها را به
حال خودشان ول کرده تا در تارهای
عنکبوتی خودشان غرق شوند]13[».
 .18استاد بیابانی در پایان این مصاحبه،
اشارهای هم به موضوع والیت از نظر
مرحوم میرزا مهدی اصفهانی دارند.
ای کاش ایشان کمی بیشتر و صریحتر
نظر مرحوم میرزا را پیرامون والیت
فقیه و تشکیل حکومت اسالمی در
عصر غیبت میگفتند .عباراتی از
مرحوم میرزا در ایــن زمینه به چاپ
رسیده است که بعید است ایشان ندیده
بــاشــنــد ]14[.عباراتی که شاید اگر
بیان میشد ،باز هم دلیلی بود بر این
که بزرگانی همچون حضرات آیات
شیخ مجتبی قزوینی ،میرزا جواد آقا
ّ
تهرانی ،میرزا حسنعلی مروارید حق
شاگردی میرزا مهدی اصفهانی را در
این موضوع بهتر از شیخ محمود حلبی
به جای آوردند.
 .19آخرین بخش این مصاحبه ،پس
از آن که استاد بیابانی اعتقاد مرحوم
میرزا به والیت را تعریف مینمایند،
میگویند« :به نظر میرسد 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 میدهد علم الزم را که علمی
احاطی است و بر همه مخلوقات احاطه
دارد نیز عطا میفرماید .پیامبر و امام نه
تنها بر همه موجودات احاطه دارد ،بلکه
به آنچه اهــداف خدا از این مخلوقات
است و آیندهاش را هم در نظر گرفته،
علم دارد؛ مثال خدا ممکن است در نسل
یک شخصی یک عدهای 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 نمیشود ،اما کسی که
آگاهی نــدارد ،رفتار دیگری خواهد
نسخه مکتوب  /شماره  / 21رمستان 1397

115

یکی از
اشکاالت
انجمنیها به
انقالبیون این
است که این
نظام و انقالب،
با بزرگنمایی
دشمنانی
همچون رژیم
پهلوی ،آمریکا،
اسرائیل و ...ذهن
جامعه را از خطر
دشمنان حقیقی
همچون ّ
بهائیت
ّ
وه ّ
ابیت دور و
و
غافل کرد.

116

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
نــدارد ،افــراد به انـــدازهای که آگاهی
دارند میتوانند اقدام کنند .اما واقعا
یک شخصی به امــری وارد شــود که
االن نمیداند که اگر این امر را انجام
دهد ،بعد آن چه اتفاقی خواهد افتاد ،آیا
میتواند وارد شود یا نه؟
مصاحبهکننده :تــا جــایــی که
علمش را دارد ،وظیفه است.
اگر بخواهد اعمال والیت کند،
اعمال والیتش باید براساس
آگاهی واقعیاش 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 مییابد که اطاعت از پدر او را از
ّ
مسیر حق دور میکند ،دیگر موظف به
اطاعت نخواهد بود میرزای اصفهانی
که از فطرت آغاز میکند و بر مبنای
فطرت سخن میگوید در بحث والیات
نیز با اتکاء بر همین مبنا ،علم را موجب
والیت میداند و این امری است که در
عرف عموم انسانها نیز امری پذیرفته
شده است».
شاید این سخن استاد بیابانی ،نیاز به
تبیین بیشتری داشت .اگر این سخن
استاد که فرمودند« :افراد به اندازهای
که آگاهی دارند میتوانند اقدام کنند.
ً
اما واقعا یک شخصی به امــری وارد
شود که االن نمیداند که اگر این امر
را انجام دهد ،بعد آن چه اتفاقی خواهد
افتاد ،آیا میتواند وارد شود یا نه؟» به
این معنا باشد که الزم است قبل از ورود
به هر کاری علم به نتیجه آن داشت،
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ّ
ً
بسیاری از امور متوقف میشود! مثال
مگر شیخ محمود حلبی میدانست
که نتیجه نهضت نفت چه میشود
که به آن ورود پیدا کــرد؟ یا از میزان
موفقیتش در مبارزه با ّ
ّ
بهائیت آگاه بود؟
ّ
چرا از جمهوری اسالمی و دفاع مقدس
حمایت نمود؟ با این نگاه ،عملکرد
دیگر ســران تفکیک چگونه توجیه
ً
میشود؟ اصال چرا میرزای اصفهانی
به ایران آمد؟ مگر نتیجه را میدانست؟
ً
و دهها سئوال دیگر… .احتماال حقیر،
منظور استاد را ّ
متوجه نشدهام! آنچه که
ما از امام آموختیم این بود که« :همهی
ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفهایم،
نه مأمور به نتیجه ]15[».و یا اینکه در
نامه عزل آقای منتظری نوشتند« :من
کار به تاریخ و آنچه اتفاق میافتد ندارم؛
من تنها باید به وظیفه شرعی خود عمل
کنم ]16[».به راستی اگر امام مبنا را
بر علم به نتیجه قرار میداد و از والیت
خودش برای این عزل تاریخی استفاده
نمینمود ،امــروز را چگونه سپری
میکردیم!؟
و آخرین سئوال از استاد این که اگر
معتقدید که مکتب تفکیک برای
همه خواستههای اجتماعی از جمله
ّ
حاکمیت اسالم ،پاسخ
الگویی برای
دارد ،چگونه میتوان این الگو را جامه
عمل پوشانید وقتی علم به نتیجه آن
نداریم؟

پانوشتها

[ ]1جهت آشنایی بیشتر با مواضع
شیخ محمود حلبی نسبت به نهضت
امام ،مراجعه شود به کتاب مروری بر
ّ
تفکرات انجمن ّ
حج ّتیه ،رضا
تاریخچه و
اکبری آهنگر ،انتشارات سوره مهر،
چاپ ّاول .۱۳۹۶
[ ]2فایل صوتی این سخنرانی موجود
است.

[ ]3جریانها و سازمانهای مذهبی-
سیاسی ایـــران ،رســـول جعفریان،
ص.۴۵۵
ّ
[ ]4درسنامه انجمن حجتیه ،رضا
اکبری آهنگر ،نشر حقپژوهی ،ص
.۱۸۶
[ ]5به عنوان نمونه مراجعه شود
بــه خــاطــرات ماشاءالله کــازرونــی،
مصاحبه و تدوین ّ
سید قاسم یاحسینی،
انتشارات سوره مهر ،چاپ اول،۱۳۸۸
ص.۲۹۵
[ ]6جریانها و سازمانهای مذهبی-
سیاسی ایـــران ،رســـول جعفریان،
ص.۴۵۵
[ ]7نهضت امام خمینی ،سید حمید
روحانی ،انتشارات مرکز اسناد انقالب
اســامــی ،چــاپ دوم پاییز  ،۷۴ج،۳
ص.۱۸۸
[ ]8پس از بحران ،کارنامه و خاطرات
هاشمی رفسنجانی ،نشر معارف
انقالب ،چاپ سوم  ،۱۳۸۶ص.۱۰۴
ّ
حجتیه ،رضا
[ ]9درسنامه انجمن
اکبری آهنگر ،نشر حقپژوهی ،ص
.۳۱۲
[ ]10صحیفه امام ،جلد  ،۲۱ص .۲۸۱
[ ]11تمامی ایــن مـــوارد در فصول
مختلف کتاب آئین و اندیشه (بررسی
مبانی و دیدگاههای مکتب تفکیک)،
سید محمد موسوی ،انتشارات حکمت
همراه با منبع ذکر شده است.
[ ]12خاطرات منتظری و نقد آن،
اسدالله بادامچیان ،انتشارات اندیشه
ناب ،چاپ اول  ،۱۳۸۵ص.۲۱۳
[ ]13دروس معارف الهیه ،دروس ۲۱
و .۴۷
[ ]14مراجعه شود به کتاب :االفتاء
و التقلید المواهب السنیه الصوارم
العقلیه ،مــیــرزا مهدی اصفهانی،
موسسه معارف اهلبیت(ع)۱۳۹۶ ،
[ ]15صحیفه امام ،جلد  ،۲۱ص .۲۸۴
[ ]16همان ،جلد  ،۲۱ص .۳۳۲

علوم عقلی و فلسفه را آنݡگونه ݡکه هست
بشناسیم و معرفی کنیم
یادداشت وارده :نقدی بر گفتگوی استاد بیابانی | مهدی شجریان(دانش آموخته دکتری فلسفه اسالمی و استاد حوزه)

سایت مباحثات به عنوان مجله فکری تحلیلی حوزه همواره تالش کرده است ،از تبادل نظر پیرامون مسائل نظری و
اندیشهای استقبال کند .در این راستا ،چندی پیش مباحثات در گفتگویی اختصاصی با استاد بیابانی به بررسی اندیشههای
موجود در حوزه علمیه قم با تاکید بر کالم و فلسفه پرداخت .به دنبال انتشار دیدگاههای استاد بیابانی از این سایت ،مهدی
شجریان در پاسخ به دیدگاههای استاد بیابانی نکاتی را بیان داشتهاند که در ادامه میخوانید:
ً
اخیرا 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
 که دربــردارنــده مباحث پردامنه ومفصلی است و پرداختن به هر یک از
آنها نیازمند مجالی مستقل و موسع
است  -نگارنده را بر آن داشت که در
این یادداشت نکاتی را خاطرنشان کرده
َ َ ِّ
َّ َ َ
َ
ين َي ْست ِم ُعون
باد ال ِذ
و از باب «فبش ْر ِع ِ

ْ َ َ َ َّ َ َ
الق ْول ف َيت ِب ُعون أ ْح َس َنه»[ ]1مطالبی را
ً
با مخاطبین  -مخصوصا افراد مشتاقی
که کمتر با دیدگاههای فلسفی آشنا
ً
هستند و ایبسا نهایتا آنها را از زبان
مخالفین شنیدهاند  -در میان گذارم.
آنچه درمجموع مطالب ایشان را تا
حدودی از برخی همکیشان خود متمایز
میسازد تأکید بر دو نکته مسرتبخش
است؛ ابتدا باید اصرار ایشان بر مطلوبیت
تضارب آراء را ستود آنجا که میگوید:

«چارهای در اینکه ما افکار و اندیشههای
متفاوت داشته باشیم ،وجــود نــدارد.
اینکه بگوییم اینها را جمع کنیم و یک
فکر در حوزه حاکم باشد ،امکانپذیر
نیست .علت این است که رشد علمی
در سایه تضارب آراء ،اندیشهها و افکار
متفاوت است» .پیداست که این عبارت
مشتمل بر نوعی تواضع علمی است که
تمام حقیقت را در احتکار خود نمیبیند
و با آغوشی بــاز نقدهای منطقی را
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طالب
خالیالذهن نباید
مفتون فلسفه
گردند و این علم
بهگونهای به آنها
معرفی شود که
قدسیتی در منظر
آنها پیدا کرده
و بهمثابه وحی
منزل محسوب
شود .عالوه بر
این ،نباید هراس
ایجاد شود و
فلسفه بهعنوان
کفریاتی خالف
دین به آنها
نشان داده شود.
متأسفانه هر دو
رویکرد با شدت و
ضعف در حوزهها
وجود دارد.

118

میپذیرد .دیگر اینکه ایشان از نوعی
مطلوبیت ســازش نیز سخن به میان
میآورد و معتقد است در آنجا که مبانی
دیگران را نپذیرفتیم و حقیقت برای
ما بهگونهای دیگر جلوهگر شد نباید به
فکر طرد و حذف دیگران باشیم« .هیچ
موقع نمیتوانیم بگوییم فالنی را که
با ما هماعتقاد نیست از حــوزه تشیع
خارج کنید .چون در تاریخ تشیع ،چنین
اخراجهایی نبوده است .پس ما باید با
همان سعهصدری 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 شدهاند ،اینها را هم باید جمع
کنند و تقابل را هیچ موقع نباید در این
سطح بپذیرند» .این دو نکته ستودنی در
برخی مخالفان فلسفه دیده نمیشود،
ً
بهگونهای که دیگران را تماما در مسیر
باطل میشمارند و ب ه تحقیر و تکفیر
آنهــا مـیپــردازنــد به همین روی از
اینجهت شخصیت ایشان شایسته
تقدیر و تکریم است.
آنچه در این نوشتار مورد قضاوت قرار
میگیرد 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 بهطور 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
میکاوند ،به نظر میرسد میتوان آن را
محل قضاوت قرارداد.
بهصورت کلی در مصاحبه دو رویکرد
قابل رهگیری اســت :اول رویکرد
ایجابی که در آن برخی مبانی و اصولی
ن شده است که تفکر ایشان بهصورت
بیا 
خــاص بــر آنهــا مبتنی اســت و دوم
رویکرد سلبی که در آن به نقد برخی
اندیشههای فلسفی پرداختهشده است.
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در ادامه با تفکیک این دو رویکرد بحث
را دنبال میکنیم.

 -۱رویݡکرد ایجابی

از خــال مباحث به دســت میآید که
محوریترین اصول ایجابی که ایشان
بر آنها تأکید دارد  ۳اصل هستند که
در ادامه بیان گردیده و نکات تأملی در
خصوص آنها نیز ذکر میشود.
 -1-1انکار عقل خودبنیاد
به نظر ایشان عقل خود بنیاد و مستقل
کــه بــدون تکیهبــر محتوای دیــن به
موضوعات دینی مــیپــردازد ،سر از
بیراهه درمــــیآورد .مقصود از عقل
خودبنیاد ،عقلی اســت که در عرض
کتاب و سنت سخن میگوید و دلیلی
مستقل بــرای حل مسائل اعتقادی
محسوب میشود .او نهتنها فالسفه
بلکه متکلمان را به دلیل بهرهوری از
این عقل بر خطا میداند و میگوید:
«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 فرآوردههای 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
دلبستگی داشتند ،نمیتوانستند
همچون فالسفه این متون را بهکلی
ً
کنار نهاده و تماما تابع همان مبنای
خودبنیادشان باشند» ،ایشان با روش
تفکر منطقی نیز میانهای نـــدارد و
میگوید« :با تصویرسازیهای ذهنی
و صغری کبری چیدنهای مفهومی،
هــیــچ واقــعــیــت خــارجــی منکشف
نمیشود ،تا بتوان براساس آن راهی را
آغاز و به پیمودن آن همت گماشت».
در اینجا نکاتی قابل تأمل هستند:

 )1چگونه میتوان 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 ّمیسر
است؟ آیا اگر برای اثبات این اصول به
متون دینی ارجــاع داده شود ،دور رخ
نمیدهد؟ پیداست کسی که از اصل
وجود خدا میپرسد بابیان فردی که ادعا
میکند نماینده خداست قانع نخواهد
شد ،بلکه در بیان همین فرد نیز تردید
میکند و از وجه اعتبار و حجیت آن
ســؤال میکند .به دیگر سخن اعتبار
روایــات متوقف بر وجــود خدا و وجود
اوصــافــی مثل حکمت و صــدق و ...
خداوند است حال اگر بخواهد وجود خدا
و اوصاف او با همین روایات ثابت شود
دور باطل رخ میدهد.
 )2در این بیان جایگاه «متون ارشادی
دیــنــی» واضـــح نیست .بـــدون شک
برخی از بیانات معصومین(ع) نظیر
منکران شارع و
مناظرات با ملحدان و
ِ
شریعت ،عقلی محض هستند و تکیه
بر هیچ مقدمه تعبدی ندارند و به تعبیر
رایج «ارشــاد بهحکم عقل» میباشند
و بهروشنی در آنها صغری و کبرای
عقلی بهکار رفته است .آیا این سیره امام
بهکارگیری از «عقل خود بنیاد» نیست؟
اگر فعل امام حجت است -که هست-
آیا نمیتوان از این سیره عملی «جواز
مراجعه به عقل خودبنیاد» را استفاده
کرد؟[]2
 )3صرفنظر از سیره عملی ائمه
معصومین(ع) نسبت روایــاتــی که
بهصراحت بر حجیت عقل تکیه دارند با
این ادعای کلی چگونه تبیین میشود؟
برای نمونه آیا در روایت معروف موسی
بن جعفر(ع) به هــشــام ]3[،عقل در
عرض انبیاء و رسل حجت قرار داده
نشده اســت؟ پیداست کــه سخن از

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 ب ه تصریح وی خود متکلمان
این عقل مستقل را حجت میدانند و در
این مسئله خود را مقلد روش فالسفه
یونان نمیشمارند ،بلکه تابع روشی که
امامان معصوم(ع) به آنها آموختهاند،
میدانند.
 )4در مبنای ایشان با متونی که ظاهر
آنها با عقل بدیهی سازگار نیست باید
چه کرد؟ باالتر ،با متونی که نص آنها
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
میبرد ،نباید در این موارد به کار گرفته
شود؟ چگونه است که با ظنون روایی
میتوان از ظاهر آیات قرآن -که سند
ً
قطعی دارنــد -دست برداشت و مثال
میتوان عام و مطلق قرآنی را با روایتی
ظنی برخالف ظاهر حمل کــرد ،اما
نمیتوان 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 نمیتوان با ارائه جوابی کلی و
مبهم از کنار آنها گذشت.
 )5این نکته که فالسفه متون دینی را
بهکلی رها کردهاند ،دستکم از ناحیه
بسیاری از آنها قابلقبول نیست .برای
مثال ابنسینا هرچند معاد جسمانی را
با عقل نمیتواند اثبات کند ،اما با توجه
به آیات فراوان ،آن را تعبدا میپذیرد و
مالصدرا نیز در جایجای کتب خود
مدعی است که مطالب فلسفی خود و
حتی برخی نوآوریهای خویش نظیر
حرکت جوهری را از آیــات و روایــات
برداشت کــرده اســت .ایــن نوشتار در
صدد اثبات صحتوسقم این مدعیات

نیست ،اما به این نکته توجه میدهد که
بیان چنین اتهام کلی به تمام فالسفه
ادعایی سخت و موسع است که تحقیقی
مفصل را در پی دارد.
 )6صرفنظر از تمام نکات قبل ،کالم
ایشان در اینجا خودمتناقض است،
زیرا از طرفی میگوید صغری و کبری
ً
چیدنهای مفهومی -که ظاهرا مقصود
همان مستقل است -واقعیتی را ثابت
نمیکند ،اما از طرف دیگر در همین
مصاحبه مکرر از صغری و کبرای
منطقی ذهنی استفاده کرده است! در
یک نمونه روشن میگوید« :اگر قرار
بود از این عقل فلسفی کسی مجاب
شود ،خود این اندیشمندان که بهمثابه
بزرگان اندیشه و تفکر بشری هستند ،به
اینهمه اختالفات گرفتار نمیآمدند»،
پیداست که این قیاس استثنایی با نقض
تالی است و ایشان نقض مقدم را نتیجه
گرفته است و مالزمه موجود در صغرای
ً
آن نیز کامال مستقل و به تعبیر ایشان
ذهنی اســت ،حال چگونه میتوان با
استداللی منطقی  -که از نظر ایشان
باطل محض است  -بر فالسفه ایراد
کــرد؟! قاعدتا ایشان بهجای استفاده
از عقل مستقل در نقد دیگران و ارائه
ً
صغری و کبری صرفا باید متن یک
روایت را قرائت کند و بس.
 -1-2اکتفاء به اخبار
ایشان در ادامه انکار اعتبار عقل مستقل
بر این باور است که میراث برجایمانده
از اهل بیت(ع) رای شناخت حقایق
دینی کفایت میکند و حتی میتوان
با تکیهبر آنها تمام نظامهای فکری
رقیب را نیز به چالش کشید .وی پس
از انتقاد از جمود و تنگنظری در حوزه
علمیه میگوید« :باید با تکیهبر ثقلین و
فهم دقیق آنها ،بر دیگر اندیشهها نیز
نظارت داشته و آنها را نیز رصد کنیم و
حرفها و اندیشههای آنها را در ارتباط

با آنچه در حــوزه وظیفه و مسئولیت
یک حوزوی است ،ببینیم» .در همین
راستا از میرزای اصفهانی تمجید کرده
و میگوید« :بازگشت مرحوم میرزا به
معارف دینی بازگشتی تمامعیار است...
ایشان از همان سنگبنا و از همان
حقیقت معرفتشناسی ،اخــاص
در رجــوع به متون دینی را پیشه خود
میسازد».
در این خصوص نیز نکات قابلتأملی
وجود دارد:
 .1عبارت «بازگشت مخلصانه به معارف
ً
دینی» خصوصا برای افــرادی که دل
در گرو دین دارند ،عبارتی پرحالوت و
جذاب است و ناخواسته عاطفه متشرع
ما را برمیانگیزاند و علیه کسانی که
بخواهند مسیری غیر از آن پیشه کنند،
میشوراند .اما بهراستی آیا «معارف
دینی» خصوص متون روایی هستند؟
این سؤال جدی در کالم ایشان محل
بحث واقع نمیشود ،اما باید توجه کرد
که به باور بسیاری معارف عقلی نیز در
ً
زمره معارف دینی هستند و اساسا تقابل
میان عقل و شرع تقابلی ناصحیح است،
بلکه عقل با نقل تقابل دارد و این دو
هرکدام جلوهای از شرع و معارف دینی
هستند .اگر این مبنا ثابت شود آنگاه
نمیتوان به این سادگی جامعه فالسفه
و متکلمین را به فاصله از معارف دینی و
روشی ناخالص متهم ساخت.
 .2برفرض که معارف دینی خصوص
متون باشد ،بهراستی آیا میتوان با
اکتفای به آنها به مصاف تمام مکاتب
رقیب رفــت؟ آیــا در ایــن متون پاسخ
به تمام شبهاتی که تا قیامت توسط
فلسفههای متکثر الــحــادی ساخته
ً
میشوند ،وجود دارد؟ آیا اساسا بدون
پرداختن به فلسفه و اطــاع از تاریخ
سیر تفکرات فلسفی میتوان سخنان
نظامهای فکری رقیب را فهمید تا
پـساز آن ب ه نقد آنهــا مبادرت کرد؟
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به نظر میرسد این ادعای کلی نوعی
سادهاندیشی و غفلت از حجم گسترده
فعالیتهای فلسفههای رقیب است .و
در آن نوعی بیاطالعی از نحوه مواجهه
فالسفه اسالمی با نظامهای غربی
وجود دارد .برای نمونه معرفتشناسی
کانت که از اساس در واقعی بودن مفهوم
وجود تردید میکند و راهی برای پذیرش
عقالنی وجود خدا باقی نمیگذارد و
دهها نظام فکری رقیب دیگر که مبانی
اعتقادی ما را با چالشهایی مواجهه
میکنند ،توسط کدا م یک از تفکیکیان
و مخالفان فلسفه پاسخدادهشدهاند و با
ارائه کدام روایت حلوفصل گردیدهاند؟
این در حالی است که فلسفه اسالمی
بهصورت خاص بعد از صدرالمتالهینو بــهصــورت اخـــص بــعــد از عالمه
طباطبایی -در این حوزهها تالشهایی
ل تقدیر داشته است.
عمیق و قاب 
 .3توجه به تمایز سهگانه «علم ،سنت
و روایــت» در این مجال ادعای ایشان
را با چالش مواجه میکند .مقصود این
است که امام(ع) علم دارد و «علم امام»
بنابر مبنای مشهور مطلق است و او
تمام حقایق را میداند .طبق این مبنا
پاسخ به نظامهای فلسفی رقیب تا دامنه
قیامت در مرتبه علم او موجود است و اگر
اراده کند به بهترین وجه تمام آنها را
به چالش میکشد .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 میگیرد
و طبعا تمام علم امام در سنت او منعکس
نشده است ،بلکه آن حضرات متناسب
به اقتضائات زمانه خود و پرسشهای
موجود ،مراتبی از این علم را در سنت
خویش جلوهگر ساختهاند ،اما بیان همه
آنها 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
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حملکنندهای برای آن نمییابم]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 نقلشده است.
در اینجا نباید روایت را باسنت یکسان
محسوب کرد ،هرچند گاهی تسامحا
به روایــت ،سنت اطالق میشود ،زیرا
روایت کاشف از سنت است نه خود آن
و طبیعی است که این کاشفیت نیز تام
نیست ،زیــرا بسیاری از سنت امامان
ً
اساسا نقل نشده است و برخی از آنچه
نقلشده ،سنت امام نیست و ریشه در
وضع و جعل یا خطای عمدی و سهوی
راویــان دارد .بنابراین ،در این سهگانه
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 میشویم اطالق
و گستره حقیقتنمایی کمتر میشود.
دسترسی به سنت و علم بهصورت
مستقیم بــرای ما میسر نیست و تنها
روایــات هستند که امــروزه به وساطت
ما را به سنت و علم معصومان(ع)
میرسانند .حال سؤال این است که در
این میان چگونه میتوان 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
روایت سنت
در آن جای دارد  -با حکم ِ
امام  -که مطلق نیست و ایبسا به خطا
نقلشده یا وضعی در آن ر خ داده باشد -
خلط شده است.
 .4صرفنظر از اشکال قبل ،اگر بپذیریم
که مراجعه به روایــت ،ما را از هر منبع
دیگری بینیاز میکند و میتوانیم با
آنهــا به تمام نیازهای فکری بشر تا
دامنه قیامت پاسخ دهیم ،سؤال مهم
دیگری خودنمایی میکند .آیا در این
حــوزه تنها اخبار متواتر -کــه طبعی

کمیت قابلتوجهی ندارند -اعتبار دارند
یا میتوان از اخبار آحاد ظنی نیز برای
مسائل اعتقادی بهره برد؟ اگر اخبار
آحــاد در ایــن عرصه حجت هستند،
دلیل اعتبار و حجیت آنها چیست؟
و اگر حجت نیستند چگونه میتوان از
روایات معدود متواتر چنین توقع وسیعی
داشــت؟ پاسخ به این ســؤاالت نیز در
روش «بازگشت مخلصانه به معارف
دینی» روشن نیست.
 -1-3تمایز نظر و اعتقاد
در اهمیت حوزه اعتقادات شکی نیست
و همه میدانیم که اصــل دیــنداری
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 نمیتواند بین «اعتقاد» و «فکر
مستقل عقلی» ارتباط برقرار کند ،به
ً
همین روی صراحتا میگوید« :به نظر
میرسد که ما جایگاه اعتقاد را در حوزه
تشیع بهواسطه بحثهای نظری و
منطق ارسطویی و فلسفی دچار مشکل
کردیم .یعنی در حقیقت فکر کردیم که
اعتقاد با نظر است ،درحالیکه اساس
اعتقاد به اینها پیوند نخورده است»،
مقصود ایشان این است که میان آنچه
در بــاب آن مستقالنه میاندیشیم یا
همان نتیجهای که باعقل فلسفی به آن
ک طرف و حوزه ایمان و
میرسیم از ی 
باورهای اعتقادی ما از طرف دیگر هیچ
پیوندی نیست و آنچه را میاندیشیم،
به آن اعتقاد نداریم و در زندگی روزمره
ما رواج پیدا نمیکند .در همین راستا
ارسطو را مطرح میکند و معتقد است
او به بتکده میرفته و بتپرست بوده
اســت ،هرچند در آثــار فلسفی خود از
«بتپرستی» دفــاع عقالنی نکرده و
ایبسا مبانی فلسفی او با این رویکرد
عملی مخالف است .نمونه دیگر از نظر

ایشان آیتالله جوادی آملی است که
هرچند خدا را واجبالوجود میداند،
اما هنگام نماز خواندن و توجه به خدای
متعال ،او را با چنین وصفی در نظر
نمیآورد .در همین راستا نمونههای
دیگری نیز ذکر شده است.
پیداست که مقصود ایشان نفی هرگونه
خردورزی از حوزه اعتقاد نیست ،بلکه
ً
ظاهرا نظر به همان عقل مستقل دارد.
به همین روی ،شکلگیری اعتقادات با
عقالنیت عمومی در فهم دین را کافی
میداند و میگوید« :حرکت کردن در
همان مسیر عقالنیتی که عموم مردم
از آن برخوردارند موجب فهم درست و
صحیح دین میشود .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 بهمثابه بزرگان اندیشه
و تفکر بشری هستند ،به ایـن همه
اختالفات گرفتار نمیآمدند».
در خصوص ایــن مبنای ایــشــان نیز
سؤاالت و ابهاماتی وجود دارد:
 .1اگر بخش دوم سخنان ایشان نبود
بــرای نگارنده فهم بخش اول میسر
نمیشد ،زیرا در بخش اول میان اعتقاد
و مطلق فهمیدن گسست ایجاد میکند
و در بخش دوم میان اعتقاد و فهم
خودبنیاد فلسفی چنین میکند .روشن
است که بخش اول قابلقبول نیست و
اعتقاد و ایمان  -هرگونه که تفسیر شود
 در دل خود نوعی بینش و فهم را داردبه همین روی در بخش دوم این فهم به
خصوص «فهم فلسفی مستقل» تفسیر
ِ
شده است.
 .2باید توجه نمود که اعتقاد و ایمان
تشکیکی است و مراتب ضعیف و قوی
دارد .در مراتب ضعیف آن میتوان کالم

ایشان را پذیرفت ،زیرا انسانهای عادی
که از دقتهای عقلی غفلت داشته ،در
زندگی روزمره به سر میبرند و با شبهات
فلسفی و هجمه مکاتب فکری مختلف
مواجه نیستند ،نیازی به تأمالت مستقل
عقلی و فلسفی ندارند و همانطور که
ایشان میگوید عقل فطری حداقلی
برای شکلگیری اعتقاد آنها کفایت
ً
میکند ،امــا ایــن حکم قطعا دربــاره
افــراد دیگری که به این حوزهها ورود
پیدا کردهاند و یا طالب علوم دینی که
عهدهدار 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 میافتد و به کفر و
الحاد و انکار میانجامد.
 .3این ادعا که آنچه فالسفه میاندیشند
در زندگی عملی آنها حضور ندارد ،در
کالم ایشان فاقد هرگونه دلیل معتبر
است .صرف استناد به نقلقولهایی
مشکوک و معلق در هوا در خصوص
فالسفه نیز چیزی را ثابت نمیکند.
ً
عالوه بر این ،اساسا اینکه اعتقادات
فلسفی در درون فیلسوفان حضور دارد
یا نه ،مورد قضاوت واقع نمیشود ،زیرا
مسئلهای 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! مثال چگونه
میتوان ادعــا کرد که فالن فیلسوف
موقع نماز خدایی که در فلسفه خود به آن
ً
رسیده است را کامال کنار میگذارد و به
خدایی که ما میگوییم توجه میکند؟!
ضمن اینکه این ادعا با تصریح بسیاری
از اساتید فلسفه به ایــن نکته که «با
باورهای فلسفی زندگی میکنند و آنها
را در لحظهلحظه حیات خود حاضر و
ناظر میبینند» قابلجمع نیست .حال
آیا باید تصریح این اساتید را پذیرفت  -که

نگارنده بهکرات از آنها شنیده است  -یا
ادعایی که میگوید« :اینها آنچه را
در فلسفه میگویند قبول ندارند»؟ در
خصوص بتپرستی ارسطو نیز نمیتوان
با نقلقولهایی ضعیف آن را ثابت
ً
کرد ،خصوصا در جایی که یک فرد در
کتابهای خود تصریح مکرر برخالف
ً
آن دارد حقیقتا چگونه میتوان با تکیه
بر یک نقلقول تمام آنهــا را نادیده
انگاشت؟! چنین رویکردی نهتنها فاقد
نصاب علمی است ،بلکه دور از انصاف
نیز مینماید.
 .4این 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
معرفتشناختی اســت ،باید گفت که
ً
تمام فالسفه به آن ملتزم هستند و اساسا
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 میآید،
باید گفت که البته میان فیلسوفان
این محتوا اجماعی نیست ،اما هرگز
نمیتوان برخالف باور آقای بیابانی از
این اختالفنظرها «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
ً
روشهــا نوعا یکسان است ،اما نتایج
ً
لزوما یکسان نیست و گاهی تا مرز ارائه
دو نظریه متناقض پیش میرود .آنگاه
آیا میتوان گفت« :اگر قرار بود از روش
فقهی کسی مجاب شود ،خود فقیهان به
اینهمه اختالفات گرفتار نمیآمدند»؟
آیا خود تفکیکیان هرچند روشی واحد
برای فهم معارف دینی ارائه میدهند،
ً
در نتایج بهدستآمده کامال یکسان
هستند؟ آیا ایشان که اختالف افکار و
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قضاوت استاد
بیابانی در مورد
شخص عالمه
طباطبایی بسیار
ناپخته و دور از
انصاف است،
ً
خصوصا که تمام
آثار عالمه را
متهم به دوری از
اظهارنظر سیاسی
میکند .امروزه
کمتر کتاب و
پایاننامهای
است که به
نظریه سیاسی
اسالم بپردازد.
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تضارب آراء را امری شایسته میداند
چنانچه در ابتدای یادداشت گذشت-در حوزه فلسفهورزی و بهرهمندی از
عقل مستقل ،تضارب آراء را امری
مذموم و موجب انهدام این روش و برابر
با بیثمر بودن آن محسوب میکند؟!

 -۲رویݡکرد سلبی

بهزعم استاد
بیابانی فالسفه
به دلیل اعتقاد به
علیت و در نتیجه
نفی مسئولیت
از انسانها 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 نهتنها
نظریه سیاسی
دارد بلکه آن را
به حوزه عمل نیز
میرساند.

رویکرد دوم ایشان در ایــن مصاحبه
سلبی است و در آن در چهرهای منتقد
ظاهر شده و برخی دیدگاههای 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 حقیقتا اراده کردهاند .نقدهای
ً
ایشان عمدتا لوازمی است که بر دیدگاه
فالسفه وارد نیست ،بلکه بر قرائت
آقــای بیابانی از دیدگاه فالسفه وارد
است .مخاطبانی که با فلسفه ارتباط
ندارند میتوانند قرائت دومی را که در
ادامه از این دیدگاهها ارائه میشود در
گوشه ذهن خود ثبت کنند تا اگر در آینده
فلسفه درس گرفتند قضاوت کنند که آیا
آنچه ایشان به فالسفه نسبت میدهد
صحیح است یا آنچه در این یادداشت
بیان میگردد.
 -2-1ضــرورت 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
میگوید« :اگــر اندکی در این قاعده
تأملکنیم به این نتیجه میرسیم که
ضــرورت حاکم بر این قاعدۀ فلسفی،
جـــای هــیـچگــونــه تغییری را باقی
فلسفی مبتنی
نمیگذارد و در این نظام
ِ
بر ّ
کلیت نه میتوان از اختیار سخن گفت
و نه از خدایی که بر عالم هستی حاکمیت
داشته باشد .آنچه در این نظام حاکم
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است بالضروره حاکم است و همه ذرات
نظام هستی بههمپیوسته هستند ،هیچ
چیزی از جای خود نمیتواند ذرهای
حرکت کند و اگر جزئی از این نظام را از
جای خود حرکت دهید ،کل این نظام به
هم میریزد».
در کل مصاحبه ایشان هیچ تبیینی از
اصل ضرورت علی ارائه نشده است و
ً
صرفا نتیجه و تالی فاسدی که به گمان
ایشان بر این قاعده مترتب است ،بیان
گــردیــده اســت .روشــن اســت کــه این
روش صحیح نیست و الزم بود ابتدا این
قاعده را تقریر و تبیین میکردند و بعد به
نتایج آن میپرداختند .به هر روی ،به
گمان نگارنده چنین الزمهای بر قاعده
ضرورت علی و معلولی مترتب نیست.
در ادامــه میکوشم 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
بــاور اســت که «هــر ممکنالوجودی
نیازمند علت است» ،در اینجا ابتدا الزم
است مقصود از ممکنالوجود را تقریر
نماییم .موجوداتی که بود و نبود آنها
وابسته به شرایط است ،ممکنالوجود
ً
هستند .مثال یک طوفان را در نظر
بگیرید که در عالم طبیعت تنها هنگامی
موجود میشود که شرایط متعدد جوی
دستبهدست هم دهند و طبعا اگر
یکی از آنها محقق نشود ،طوفان رخ
مقابل ممکنالوجود،
نخواهد داد .در ِ
واجــبالــوجــود مــطــرح م ـیشــود که
وجودش به هیچ شرطی متعلق نیست
و «ضــرورت بالذات» دارد و بدون نیاز
به هیچ چیز دیگری موجود است .به
بــاور فالسفه تنها مصداق ضــروری
بالذات همان خدایی است که در ادیان
مطرح شده است .حال وقتی خوب به
دنیای پیرامون خــود ،به آسمانها و
زمین و آنچه در آن است بنگریم ،روشن

میبینیم که تمام موجودات غیر از خدا
اینگونهاند و تحقق آنهــا وابسته به
شرایط مختلف است که باوجود آنها
موجود و با نبود آنها معدوم میشوند.
بنابراین ،میتوان اصل علیت را اینگونه
بازخوانی کرد که «هر موجودی که بدون
شرایط محقق نشود (ممکنالوجود)
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 میکنند .این اصل
بر این باور است که «موجودات ممکن
ً
با تحقق تمام شرایط وجود خود قطعا
ً
موجود میشوند» .مثال 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 ممکنالوجود فراهم شد
(علت تامه آن موجود شود) آنگاه آن
ً
ً
شیء ممکن ،قطعا و ضرورتا موجود
میشود و غیر از این محال است.
آقای بیابانی برای این قاعده دوم ،دو
نتیجه فاسد بیان کرده است ،ابتدا جبر
انسان و مسئولیتگریزی 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:
 .1افـــعـــال اخـــتـــیـــاری انــســان
«مــمــکــنالــوجــود» هستند و هر
ممکنالوجودی باوجود علت تامهاش
ضــروری میشود ،امــا ایــن به معنای
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

نمیشود .در همان مثال طوفان ،اگر
ده شرط را برای آن تصور کنیم و آنگاه
شرط دهم در دست ما باشد ،میتوانیم
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 مثال  ۵شرط
وجود داشته باشد ،یکی از آنها «اراده»
است که بود و نبود آن به ما واگذار شده
است ،بهگونهای که با اراده کردن این،
آخرین شرط را خود محقق میکنیم و
کار اختیاری از ما سر میزند و با اراده
نکردن این ،آخرین شرط را همچنان
معدوم میگذاریم 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 قطعا
ایجاد میشود و ما در قبال آن مسئولیم،
زیرا بدون اراده ما هرگز موجود نمیشد.
به همین دلیل است که برخالف تصور
آقای بیابانی فیلسوف میتواند 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».
 .2اصل ضرورت علی و معلولی در مورد
حاکمیت خداوند متعال نیز ذرهای
خدشه وارد نمیکند ،بلکه تنها بر این
نکته تاکید دارد که خداوند متعال نظام
هستی را بر پایه اسباب و مسببات تدبیر
میکند .بــرای مثال خداوند در قبال
تحقق یک طوفان نعوذبالله ناتوان و
عاجز نیست ،بلکه میتواند با فراهم
آوردن شرایط تحقق طوفان ،وجود
آن را ضروری کند ،چنانچه میتواند با
عدم ایجاد آن شرایط از وقوع طوفان
جلوگیری نماید.

 .3در کــام ایــشــان بهروشنی میان
ضرورت بالذات و ضرورت بالغیر خلط
شده است .آنجا که میگوید« :آنچه در
این نظام حاکم است بالضروره حاکم
است» باید پرسید مقصود از این ضرورت
چــه ضــرورتــی اســت؟ اگــر «ضــرورت
بالذات» باشد ،مقصود این است که تمام
ً
موجودات این نظام ذاتا ضرورت دارند
و وجــود آنهــا به هیچ شرطی وابسته
نیست و در حقیقت واجــب الوجود
هستند! احدی از فالسفه چنین کالمی
ندارد ،ضمن اینکه آنها 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 میگیرد (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
میتواند منجر به مغالطه اشتراک لفظی
و چنین برداشت غلطی شود.
اگــر در مصاحبه آقــای بیابانی دقت
ً
شود کامال روشن است که بسیاری از
اشکاالت ایشان ریشه در همین تقریر
ناصحیح از اصل علیت و اصل ضرورت
علی و معلولی دارد.
 -2-2وحـــدت وجـــود و انکار
هرگونه کثرت
آقای بیابانی میگوید« :براساس نگاه
وحدت وجودی ،عارف بهجایی میرسد
که جز خدا چیز دیگری نمیبیند .عارف
مادامیکه در این مقام است فقط خدا
میبیند .حال سؤال این است که وقتی
انسان فقط خدا میبیند در این حال،
خورد و خــوراک دارد یا نه؟ رفتوآمد
دارد یا نه؟ اشخاصی که به او سالم
میدهند ،جــواب میدهد یا نــه؟ اگر

جواب میدهد ،خودش جواب میدهد
یا دیگری جواب میدهد؟  ...آیا غیر از
کثرت میبیند؟ اگر وحدت اصل است
چرا کثرت میبیند؟ باالخره آن درست
است یا این؟  ...بدین ترتیب به مقام جمع
دو امر غیرقابلجمع میرسیم؛ یعنی
هم وحدت درست است و هم کثرت».
ل ذکر است:
در این مجال نیز نکاتی قاب 
 .1نــگــارنــده در ایــن یــادداشــت هیچ
داعیهای برای دفاع از وحدت وجود
نــدارد ،زیرا قرائتهای مختلفی از آن
ً
وجــود دارد که هر کــدام باید مستقال
محل بحث قرار گرفته و مبانی و بنای
آنها بهدقت 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 نمیتوان آن را قبول کرد.
 .2به باور ایشان وحدت وجود بهصورت
مطلق هرگونه کثرت را نفی میکند و
در ضمن اعتقاد به آن هیچچیزی غیر
از خدا را نمیتوان 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 میپذیرند و کثرت در نگاه آنها
امــری بدیهی و مسلم اســت .موضوع
این کثرت را برخی موجود (نه وجود)،
برخی ماهیت ،برخی تجلیات و شئون و
ً
 ...میدانند و اینگونه نیست که حقیقتا
در دار هستی هیچ کثرتی را برنتابند.
روشن است که تفصیل این دیدگاهها از
این مجال بیرون است ،اما نگارنده این
حق را برای خود میبیند که از منظری
درج ه دو و وقتی به مجموعه عبارتها و
آورده فالسفه و عرفا از خارج مینگرد،
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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استاد بیابانی
فلسفه و عرفان
را در تدبیر
زندگی اجتماعی
ناکارآمد میداند،
بلکه دخالت آنها
را در این امور
محال قلمداد
میکند بهزعم
ایشان فالسفه به
دلیل اعتقاد به
علیت و در نتیجه
نفی مسئولیت
از انسانها و
پذیرش جبری
افسارگسیخته
شانیت اظهارنظر
سیاسی و اصالح
اجتماعی ندارند.
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 .3اینکه گفتهشده است« :بدین ترتیب
به مقام جمع دو امــر غیرقابلجمع
میرسیم؛ 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 نمیگیرد.
صرفنظر از این نکته جا دارد که این
ســؤال نیز از ایشان پرسیده شــود که
بهراستی اگر به باور شما صغری و کبری
چیدنهای ذهنی واقعیتی را ثابت
نمیکند ،چه اشکال دارد که تناقضی
ه م شکل بگیرد و وحــدت و کثرت از
جهت واحد جمع شوند؟! اگر در مبنای
شما منطق ارسطویی و عقل مستقل
ناکارآمد است ،پس چگونه میتوانید
با تکیه بر این پایه عقلی و منطقی بر
فالسفه و عرفا اشکال بگیرید؟
 -2-3فقدان نظریه سیاسی
ایشان فلسفه و عرفان را در تدبیر
زندگی اجتماعی ناکارآمد میداند،
بلکه دخالت آنها را در این امور محال
قلمداد میکند .درباره فلسفه میگوید:
«ایــن فلسفه ،فلسفه علیت اســت.
فلسفه علیت نه در حکومت میتواند
نظر دهد ،نه در جریان زندگی اخالقی
انسان میتواند نظر دهــد» ،و دربــاره
عرفان میگوید« :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 نمیرسد» .درباره
عالمه طباطبایی میگوید« :در تمام آثار
عالمه طباطبایی که از سالطین فلسفه
صدرایی در زمان ما بودند هیچ طرح و
نظری برای حکومت و حاکمیت جامعه
نمیبینیم» .اگر به ایشان نقض شود که
پس چگونه برخی فالسفه اظهارنظر
سیاسی داشتهاند پاسخ میدهد« :این
اظهارنظرها برخاسته از اندیشهی
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مقبول آنها نیست ،بلکه جنبه فقاهتی
آنهـــا ممکن اســت مــوجــب چنین
اظهارنظرهایی شود» .در این مجال نیز
نکاتی به نظر میرسد:
 .1بهزعم ایشان فالسفه به دلیل اعتقاد
به علیت و در نتیجه نفی مسئولیت از
انسانها 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.
روشــن اســت که الزمــه روشــن چنین
اعتقاداتی (جبر و نفی کثرت) همین
است ،اما ایشان ثابت نکردند که فالسفه
و عرفا چنین اعتقاداتی دارنــد ،بلکه
تنها این دو را در برداشت خود ،از لوازم
دیدگاه آنها محسوب کردند .بنابراین،
نزد کسانی که چنین لوازمی را برای
مبانی فلسفی و عرفانی قائل نیستند،
اشکال ایشان اعتباری ندارد.
 .2قضاوت ایشان در مــورد شخص
عالمه طباطبایی بسیار ناپخته و دور
ً
از انصاف است ،خصوصا که تمام آثار
عالمه را متهم به دوری از اظهارنظر
سیاسی میکند .امــروزه کمتر کتاب و
پایاننامهای است که به نظریه سیاسی
اسالم بپردازد و به آثار عالمه مخصوصا
به تفسیر گرانسنگ المیزان ارجاع
ندهد .با اینهمه ایشان چگونه چنین
ادعــای وسیع و عجیبی میکند؟! در
خصوص دیدگاههای سیاسی عالمه
طباطبایی  -که در آثار مختلف ایشان
بیان شــده اســت و دربــردارنــده برخی
نگاههای متفاوت نیز هست  -میتوان
بــه کتاب «تــأمــات سیاسی عالمه
طباطبایی» نوشته اســتــاد ســروش
محالتی مراجعه کرد.
 .3صرفنظر از عالمه طباطبایی
بزرگان فالسفه و عرفا اظهارنظرهای
سیاسی داشتهاند .چه کسی میتواند
مباحث فارابی در حکومت و عدالت

را نادیده انگارد و مطالب بوعلی را در
این حوزه به کنار نهد .در میان عرفای
معاصر ما بنیانگذار انقالب اسالمی
نقض روشنی بر گفتار ایشان است
که نهتنها نظریه سیاسی دارد بلکه
آن را به حــوزه عمل نیز میرساند.
درعینحال نمیتوان بدون دلیل و از
موضعی پیشداورانه 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 صاحبنظر و عمل
بودهاند به فعالیتهای سیاسی محدود
آنها اشاره میکند؛ حال آیا نمیشود
همین فعالیتهای محدود را برخاسته
از جنبه فقاهتی یا سایر جنبههای
آنها دانست؟! چگونه است که حضور
سیاسی ناچیز آنها از «مکتب تفکیک»
برخاسته است اما حضور سیاسی پررنگ
فالسفه در مقام نظر و عمل از «مکتب
فلسفه» نیست ،بلکه از جنبههای
دیگر نشات گرفته است؟! آیا اینگونه
قضاوتها چیزی جز سوء ظن در باب
فلسفه نیست؟
 .4صــرفنــظــر از فیلسوفانی که
بهصراحت به مسائل سیاسی پرداختهاند
رویکرد دیگری نیز در میان اندیشمندان
کنونی وجود دارد که کارآمدی فلسفه
اسالمی در عرصه حکمرانی را نشان
میدهد .در این رویکرد با تمسک به
مبانی فلسفی «حکمت متعالیه» تالش
میشود که بنایی برای فلسفه سیاسی
پیریزی شود و از «سیاست متعالیه»
سخن بــه میان مـیآیــد .جستجویی
مختصر حجم قابلتوجهی از تألیفاتی
که در این حوزه نگاشته شده است را
نشان میدهد.
مطالب دیگری نیز در این مصاحبه وجود
دارد که در آنهــا برخی دیدگاههای
فلسفی دیگر نظیر اعتباریت حسن و

قبح ،دیدگاه برخی فالسفه در خصوص
علم الهی و  ...مطرح شده است که به
جهت ضیق مجال به آنهــا پرداخته
نمیشود ،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 آنها فاصلهای
ژرف دارد.

 -۳سخن 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 بهنقد میپردازند
همواره تخصص ندارند و بهصورت
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 ابرامها
و این منازعات و مناظرات را دنبال
میکنند .طبیعی است که قضاوت
در باب صحتوسقم 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
بهحق و حقیقت برسیم ،کار بسیار
مشکل میشود ،زیــرا هم در میان
موافقان فلسفه انسانهایی شریف،
مهذب ،پرتالش ،مخلص و اندیشمند
وجود دارنــد و هم در میان مخالفان
فلسفه وارستگانی با این صفات به
چشم میخورند .در این مقام هیچ چیز
نمیتواند 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
جنجالها «سکوت» است.
بــا توجه بــه آنچه گفته شــد آیــا طرح
این مباحث بــرای مخاطبان عام امر
صحیحی اســت؟ در ایــن بــاب آقــای
بیابانی ظاهرا پاسخ مثبت دارد ،زیرا
میگوید« :مــن حتی از حــوزههــای
شهرستانها خبر دارم که بهشدت
با ورود اندیشه تفکیک به مرزهای
فکری طالب جلوگیری میشود .مانع
میشوند که مبادا در میان طلبهها ،افکار
و اندیشههای تفکیکی بتواند وارد شود»
در انتهای این یادداشت نیز چند نکته در
خصوص این جمالت بیان میشود:
 .1بنده نیز از نزدیک شاهد ترویج مباحث
تفکیکی و مقابله شدید با اندیشههای
فلسفی در مدارس سطح یک شهرستان
بودهام و طالبی را در خاطر دارم که بر
اثر تاثیری که از این مباحث میگرفتند،
پــر حـــرارت احــســاس وظیفه کــرده و
درحالی که هنوز دوره ادبیات را تمام
نکرده بودند ،دغدغه خواندن اسفار و
پاسخگویی به کفریات آن را داشتند! از
یاد نمیبرم 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 آنها
تفکر تفکیک نیز ترویج میشود.
 .2کتاب عقایدی کــه بـهتــازگــی در
ســالهــای ابــتــدایــی مـــدارس علمیه
برادران تدریس میشود و توسط آقای
سبحانی و برنجکار نوشته شده است
نماینده بسیاری از اندیشههای تفکیکی
است .محتوای این کتاب  -که از جهات
عدیدهای دارای نقص است و نگارنده با
مطالعه و تدقیق در متن آن به این نکته
دست یافته است  -بهجای کتابهایی

بــا محوریت فلسفه جایگزین شده
است ،با این همه ،چگونه آقای بیابانی
میگوید« :قدرت در دست یک عدهای
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 حوزههای علمیه کتابی قوی
مانند عقاید آیتالله مصباح را با کتابی
اینچنینی جایگزین نمیکردند».
 .3بر اساس آنچه گفته شد به اعتقاد
نگارنده هر دو رویکرد غلط است .طالب
خالیالذهن نباید مفتون فلسفه گردند
و این علم بهگونهای به آنها معرفی
شود که قدسیتی در منظر آنهــا پیدا
کــرده و بهمثابه وحی منزل محسوب
شود .عالوه بر این ،نباید هراس ایجاد
شود و فلسفه بهعنوان کفریاتی خالف
دین به آنها نشان داده شود .متأسفانه
هــر دو رویــکــرد بــا شــدت و ضعف در
حوزهها وجود دارد و در این میان جایگاه
مسیری میانه و به دور از افراط و تفریط
و دعــوت طــاب مبتدی به آرامــش و
اینکه قضاوت در این باب را باید به زمان
خودش موکول کنند ،به شدت ضروری
مینماید.

به نظر استاد
بیابانی عقل
خودبنیاد و
مستقل که
بدون تکیهبر
محتوای دین به
موضوعات دینی
میپردازد،
سر از بیراهه
درمیآورد.

پینوشتها

[ ]1زمر.۱۷ :
[ ]2بــرای اطــاع از این سیره عملی
مطالعه کتاب «علی بن موسیالرضا
و فلسفه الهی» آیتالله جوادی آملی
بسیار سودمند است.
َ َ ُ َّ َّ َ َ
ُ َّ َْ
َّ
اس حجتي ِ 
ن
[ ]3يا ِهشام إن لله على الن
ُ َّ ً َ َ ً ِ َ ُ ِ َّ ِ ً َ َ ً َ َ ِ َّ َّ َ ُ
اطنة فأ َما الظ ِاهرة
حجة ظ ِاهرة و حجة ب ِ
َ ُّ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َّ ْ َ َ ُ
فالرسل و الن ِبياء و ال ِئمة ع و أما الب ِاطنة
َ ْ ُ
فال ُعقول( .اصــول کافی ،ج ،۱کتاب
العقل و الجهل ،حدیث .)۱۲
[ ]4نهجالبالغه صبحی صالح ،حکمت
.۱۴3
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بـ ـ ــازخـ ـ ــوانـ ـ ــی
پـ ـ ـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ـ ـ ــده
مدعی یمانی
گــــــزارش نــشــســت عــلــمــی |
مصطفی صالحی

روز سهشنبه۱۱ ،دی ماه ،۱۳۹۷نشست «بازخوانی پرونده مدعی یمانی» با سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین علی
محمدی هوشیار در دانشگاه ادیان و مذاهب قم برگزار شد.
گزارشی از این نشست را در ادامه میخوانید:
در حال حاضر به طور عمده با سه گروه از
مدعیان مهدویت مواجه هستیم:
دستهی اول ،کسانیاند که خودشان
را به مهدی بودن ،معرفی کردهاند .این
دسته ،اغلب از میان اهلسنت بودهاند.
دستهی دوم ،کسانیاند که خودشان
را مهدی معرفی نکرده و دیگران ایشان
را مهدی دانستهاند ،اما آنها در مقابل
ایــن تفکر ساکت بــود ه و اعتراضی به
ً
آن نداشتهاند .این دسته ،غالبا از بین
شیعیان  -البته از بین شیعیان  ۱۲امامی
چنین افرادی کم بودهاند و اکثر آنها از
میان فرقههای انحرافی شیعه  -بودهاند.
دســتـهی سوم ،کسانیاند کــه نه
ادعـــای مهدی بــودن داشــتـهانــد و نه
دیگران آنها را مهدی پنداشتهاند ،بلکه
اینها  -با عناوینی همچون سید حسنی،
یمانی ،سید خراسانی و مدعیان بابیت
و زمینهسازی  -ادعــای زمینهسازی
فرهنگی و نظامی بــرای ظهور امام
زمان(عج) را داشتهاند .از بین اهلسنت
و شیعیان ،افــراد فــراوانــی هستند که
متعلق بــه دســتـهی ســوم میباشند.
ً
دستهی سوم ،غالبا جریانساز بوده و فضا
را برای مدعیان مهدویت ،فراهم ساخته
و منتسبین به آن ،نسبت به دو دستهی
126

نسخه مکتوب  /شماره  / 21زمستان 1397

دیگر ،موفقتر بودهاند ،زیرا میدانستند
فضای ذهنی شیعه ،متأثر از فضای
ذهنی اهلسنت ،به گونهای است که ما را
به زمینهسازی ترغیب میکند.
اولین بار شیخ مفید ترغیب و تشویق
به زمینه سازی ظهور کرده و تصریح
نموده که تا زمانیکه اجتماع یاران وجود
نداشته باشد ،حضرت ظهور نخواهد
کرد .ویژگی منتسبین به دستهی سوم
ً
این است که اوال توانستهاند مردم را
به صرف یک ادعا بفریبند ،زیرا نیازی
به معجزه و علم ندارند و در روایات هم
ویژگی خاصی برایشان بیان نشده است،
ً
و ثانیا برخی از آنها ،در ادعاهایشان،
سیر صعودی داشتهاند و از ادعای نیابت
به نبوت و یا حتی الوهیت صعود کردهاند
که از جملهی 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 حوزهی 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 مهدیای 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
دوازدهگانهای که بعد از قائم خواهند
آمد ،مقام نبوت را دارند .احمدالحسن
در گام نهایی هم خــودش را به مقام
الوهیت میرساند.
«احمدالحسن» متولد  ۱۹۶۸در جنوب
عراق ،در شهر بصره و در روستایی در
حاشیهی شطالعرب میباشد .او در سال
 ۱۹۹۲از دانشگاه بصره و در رشتهی
عمران فارغالتحصیل و در سال ۱۹۹۹
وارد حوزهی علمیهی آیتالله محمدباقر
صدر شد و بهمدت کمتر از یکسال در
آنجا درس خواند و بالفاصله ادعای
اولــش  -یعنی مبارزه با فساد مالی و
علمی حوزه  -را مطرح کرد.
حــوزهی علمیهی آیتالله محمدباقر
صــدر ،تحت برنامه نبوده است و هر
شخصی که میخواسته ،میتوانسته در
آنجا مشغول به تحصیل شود .نکتهی
جالب این است که در حوزهی آیتالله

محمدباقر صــدر ،بهصورت همزمان
چهار مدعی مهدویت وجود داشتهاند
که یکی از آنها همین احمدالحسن
است .نفر دوم فردی بهنام «احمد کاظم
کرعاوی بصری» اســت که رئیس و
بنیانگذار فرقه و سازمان تروریستی
جندالسما میباشد و ادعا میکرد روح
امیرالمومنین در من حلول کرده و من،
قاضی آسمانها هستم .نفرات سوم
َ َّ
و چهارم نیز عبارتند از «حیدر ُمشتت
ُ
نشداوی» و «سید محمود حسنی
الم ِ
ســرخــی» ،که نفر اخیر ادعــا میکند
حسنی مذکور در روایــات
همان سید
ِ
است و امام زمان ،شوهر خواهر اوست
و میگوید با وجود من ،تقلید از سایر
مراجع ،حرام است .نکتهی عجیب این
است که وقتی این شخص ،دو سال
درس طلبگی میخواند ،با حکم آیتالله
محمدباقر صدر به امامت جمعهی شهر
ناصریه میرسد و دو سال بعد که آیتالله
محمدباقر صــدر میخواسته آقــای
سرخی را امام جمعهی کربال کند ،به
شهادت میرسد.
الزم اســـت اشــــاره کــنــم کــه حیدر
َ َّ
ُمشتت ،بعدها نامش را به ابوعبدالله
حسینالقحطانی تغییر داد و در حال
حاضر عدهای در تهران ،قم و خوزستان،
اعتقاد دارنــد که ایــن شخص ،همان
یمانی موعود است و قرار است روزی
رجعت نماید و به قائم میپیوندد .این
شخص ،ادعــای مهدویت را بههمراه
احمدالحسن اعالم کرد و قرار گذاشتند
که احمدالحسن فرزند و وصــی امام
َ َّ
زمــان(عــج) و حیدر ُمشتت نیز یمانی
باشد .این افراد در سال  ۲۰۰۰مکانی
مانند حسینیه را تأسیس کــردنــد و
نشریهی «القائم» را راهانــدازی کردند
وعالمت کنونی آنها نیز ستارهی داود
ً
اســت کــه شــش َپــر دارد .گرچه قبال
ستارهای با پنج پر ،عالمت آنها بود و
همین عالمت را هم پای نامهای که به

رهبر ایران نوشتند ،زده بودند و در آن نامه
از آیتالله خامنهای خواسته بودند قدرت
را ترک کند و آنرا تسلیم احمدالحسن
َ َّ
نماید .حیدر ُمشتت بعدها با احمدالحسن
به اختالف برخورده و یکدیگر را دجال
نامیدند .البته بــا کشته شــدن حیدر
َ َّ
ُمشتت ،فضا برای احمدالحسن ،بازتر
شد و تبلیغاتش را بیشتر کرد.
َ َّ
زمانیکه حیدر ُمشتت وارد ایــران
و منطقهی شــادگــان شــد ،هــمــراه با
شخصی بـهنــام عیسی المزرعاوی
 مــعــروف بــه حــاج صالح  -نامهایرا در  ۸بند در راستای تبلیغ جریان
احمدالحسن ،خطاب بــه  ۲۴تــن از
مراجع تقلید و فضال تنظیم کردند،
که در نهایت نامهنگاریهای ایشان
با شکست مواجه شــد .آنها در سال
 ۱۳۸۱از حرم حضرت معصومه(ص) تا
جمکران را کفنپوشان و با جمعیتی ۵۰
نفره و با شعار «ظهر المهدی» پیادهروی
کردند که عدهای از این افراد ،از جمله
َ َّ
حیدر ُمشتت دستگیر شدند.
َ َّ
وقتی حیدر ُمشتت کشته شــد ،اولین
معارضی که برای احمدالحسن بهوجود
آمد ،آیتالله سیستانی بود؛ زیرا ایشان
دستور دادند موکبهای احمد بصری در
مسیر پیادهروی اربعین جمع شود .بههمین
خاطر احمدالحسن ،ادعــا کرد مصداق
دجال سجستانی ،آیتالله سیستانی است،
در حالیکه میدانیم ایشان ،اهل مشهد
است و نه سیستان و انتصاب ایشان به
سیستان ،به این جهت است که جد ایشان،
شیخاالسالم سیستان بوده است ،وگرنه
نه آیتالله سیستانی و نه پدر و یا جد ایشان،
اهل سیستان نمیباشند.
از آنــجــایـیکــه آی ـتالــلــه سیستانی
نقشههای احمدالحسن را بر آب کرده
بــود ،احمدالحسن تصمیم گرفت با
احمد کاظم کرعاوی بصری متحد شود
و در دهم محرم  ۲۰۰۸که مردم بهسمت
کربال میروند و نجف خلوت میشود،

آیتالله 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 قطعا او در این
پادگان ،حضور داشته است .اسنادی
وجود دارد که میگوید او در همان سال
به استرالیا گریخت و در آنجا بههمراه
سه نفر دیگر ،شرکتی برای واردات و
صــادرات قطعات خودروهای سنگین
ً
راه انداخته است .اخیرا 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
هماکنون این شیوخ مکتب نجف  -و یا
سه شاخهی فرعی این مکتب  -هستند
که عهدهدار این جریان شدهاند.
سه روز بعد از مــاجــرای درگــیــری در
این پادگان ،عبدالله هاشم که مستند
«بهسوی ظهور» را با هدف زمینهسازی
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  ۱۲نفر از ما را
انتخاب و نزد امام زمان(عج) برد؛ و امام
فرمود شیوخ مکتب نجف ،مال مردم را
ً
به باطل میخورند .متقابال 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،
موشهای فاضالبند! ایــن درگیری
دامنهدار بود تا اینکه شاخهی سومی با
نام «احالس» ،با توجه به روایت «كونوا
احــاس بیوتكم» بهوجود آمد و ادعا
کردند احمدالحسن واقعی نزد ماست و
به ما گفته من میروم تا با پدرم  -یعنی
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اولین بار شیخ
مفید ترغیب و
تشویق به زمینه
سازی ظهور
کرده و تصریح
نموده که تا
زمانیکه اجتماع
یاران وجود
نداشته باشد،
حضرت ظهور
نخواهد کرد.
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طلبهای بهنام
آقای عباس فتحیه
که مدتی هم در
موسسهی اسراء
کار پژوهشی
انجام میداد،
بهمنظور اعالم
مخالفت با
مراجع و نظام،
وارد جرگهی
طرفداران
احمدالحسن شد
و در برگزاری
اغتشاشهای
اخیری هم که در
تربت حیدریه
رخ داد ،نقش
عمدهای داشت.
این جریان،
بهدنبال این بود
که حساسیت
امنیتی نظام را باال
ببرد.
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امــام زمان(عج)  -نزد شما برگردم و
قیام کنم .شاخهی چهارم گروه «جیش
الغضب» است که به روایتی که میگوید
یمانی ،امیر جیش الغضب اســت،
استناد میکنند و اینها هم میگویند
احمدالحسن ،نزد ماست و قرار است ما
علیه سفیانی بجنگیم و مرادشان هم از
سفیانی ،داعش است گرچه در عمل ،با
این گروه ،هیچگاه نجنگیدند .نکتهی
عجیب اینکه در همین قم ،طلبههایی
بودهاند که پولهایی را بهمنظور کمک به
احمد الحسن ،به این گروه فرستادهاند.
از جمله شیوههای تبلیغ جریان انحرافی
احمدالحسن ،دیــوارنــویــســی ،توزیع
شبنامه ،برگزاری نماز جمعه و بروشور
است و جامعهی هدف این جریان -که در
نجف ،حوزهی علمیهی مستقل دارد و
شبکههای ماهوارهای «المنقذ العالمی»
و «رایـــات ســود» و نیز یــک دانشگاه
را تأسیس کــرده -حــوزههــای علمیه
میباشد و هدف نهایی آنها هم تبدیل
نیابت عامهی فقیه به نیابت خاصهی
احمدالحسن است ،تا از این طریق بتواند
بهراحتی دست به نسخ شریعت بزند.
عوامل متعددی میتواند موجب سوق
پیدا کــردن برخی از طلبهها بهسمت
این جریان باشد ،از جملهی مهمترین
دالیل ،فاصله گرفتن حوزههای علمیه
از روایـــات اه ـلبــیــت(ع) میباشد.
طــــرفداران ایــن جــریــان ،یکدست
نیستند و هر کدام با انگیزهی متفاوتی
به حمایت از این جریان دست میزند
که از جملهی این انگیزهها میتواند
انگیزههای مالی ،مخالفت با مراجع و
یا مخالفت با نظام اسالمی و حوزهای
علمیه باشد.
یــاران و انصار ایــرانــی ایــن جریان را
میتوان در سه دستهی تندرو ،مماشاتی
و معتدل جای داد .طلبهای بهنام آقای
عباس فتحیه که مدتی هم در موسسهی
اســراء کــار پژوهشی انجام مــیداد و
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مــدرک ارشــد فلسفه دارد ،بهمنظور
اعالم مخالفت با مراجع و نظام ،وارد
جــرگـهی طــــرفداران احمدالحسن
شــد و در بــرگــزاری اغتشاشهای
اخیری هم که در تربت حیدریه رخ
داد ،نقش عمدهای داشت و گویا چند
وقت است که دستگیر شده است .این
فرد را میتوان از جملهی طرفداران
تندروی جریان احمد الحسن به شمار
آورد .این جریان ،بهدنبال این بود که
حساسیت امنیتی نظام را باال ببرد و
در ِپس آنها انصار مماشاتی رشد و نمو
پیدا کردند تا تالشهای خود را نرم
و اعتقادی  -و نه مبارزهی سخت -
نشان دهــد؛ اینها میگفتند ما رهبر
ایران را همان خراسانی  -که یکی از
یــاران امام زمان(عج) و متحد یمانی
است  -میدانیم .سرکردگی این دسته،
بهدست آقای حسین موسوی سرابی
شیرجینی بود ،و دو سال در مدرسهی
حجتیهی قــم تحصیل کــرد و عضو
سازمان مجاهدین خلق بود و وظیفهی
نفوذ به بیت آقــای شریعتمداری 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
طلبههایی را در پردیسان قم ،جذب این
جریان و منحرف نماید و بعد هم دوباره به
سوئد برگشت .متأسفانه گروه مماشاتیه
توانست مقداری از حساسیتهای نظام
و مردم به جریان احمد الحسن را بکاهد.
سرپرست گــروه معتدل نیز طلبهای
بهنام آقای علیاکبر جوکار است که در
پردیسان زندگی میکرد و گویا هماکنون
در زندان است ،اخباری مسلک بوده
و ضد فلسفه میباشد .این دسته ،نه
تندروی گروه اول را دارد و نه حاضر
شده است مانند گــروه دوم ،امتیازی
را به نظام بدهد؛ پخش بروشورها

و دیوارنویسیهای موجود در شهر
نیز ،توسط این دسته انجام میشود و
خطرناکترین دسته هم ،همین دسته
اســت و بــدون ایجاد حساسیت بین
موافقین و مخالفینش توانسته هدفش
را پی بگیرد.
ادعاهای احمد الحسن در چهار حوزهی
سیاسی ،فقهی ،اجتماعی و اعتقادی
قابل دستهبندی است .او در حوزهی
«سیاسی» ادعا میکند ما هیچ اعتقادی
به دموکراسی و انتخابات نــداریــم و
حکومت باید بهدست ولی خدا اداره شود
و ولی خدا ،باید وصی پیامبر(ص) بوده
باشد و من ،همان وصی پیامبر(ص)
هستم .از همینرو نامههایی 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 فرقهی انحرافی
از اغتشاشات اخیر بصره حمایت کرد و
لذا حساسیت دولت عراق نسبت به این
جریان برانگیخته شد و موکبهای این
جریان در مسیر پیادهروی اربعین ،توسط
دولت ،جمعآوری گردید .ذیل مدعای
«اجتماعی» میگوید من همان مهدی
هستم که خــروج خواهم کرد و طبق
حدیث پیامبر(ص) ،زمین را در حالیکه
پر از ظلم و جور شده است ،از عدل پر
میکنم .
همچنین ذیل مدعای «فقهی» ادعای
نسخ شریعت را دارد ،از جمله نسخهای
ایشان این است که اگر به انــدازهی یک
عمر نماز قضا به عهدهتان باشد ،میتوانید
در شب  ۲۳رمضان تا میتوانید نماز قضا
بخوانید و خــدا ،سایر نمازهای قضا را
بر شما خواهد بخشید .از دیگر نسخها
میتوان به جــواز سرقت از مخالفین،
بهمنظور کمک به انصار احمد الحسن
اشاره کرد .ذیل مدعای «اعتقادی» نیز
خود را یمانی ،سفیر امام زمان(عج) ،نبی،
قائم و دارای مقام الوهیت میداند.
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به مناسبت نکوداشت آیتالله
سید محمود هاشمی شاهرودی

راه ناتمام
علیاشرف فتحی

دو سال پس از آنکه آیتالله هاشمی
رفسنجانی رئــیــس پیشین مجمع
تشخیص مصلحت نــظــام در دی
ماه  ۱۳۹۵از دنیا رفته بــود ،جانشین
او آیـ تالــلــه سید محمود هاشمی
شــاهــرودی نیز مــاه دی در ســن ۷۰
سالگی از دنیا رفت.
تا پیش از  ۲۳مرداد  ۱۳۷۸که به عنوان
چهارمین ریــیــس دستگاه قضائی
جمهوری اسالمی منصوب شد ،همه
او را با عنوان «سید محمود هاشمی»
میشناختند که یکی از مجتهدان جوان
حوزه علمیه قم ،از شاگردان شاخص
شهید آیتالله محمدباقر صدر و عضو
فقهای شورای نگهبان بود .اما از زمانی
که آیتالله خامنهای در حکم انتصاب
وی به ریاست قــوه قضائیه ،به رسم
معمول و نانوشته حوزههای علمیه ،نام
زادگاه اجداد او را نیز به نام خانوادگیاش
افزود« ،آیتالله هاشمی شاهرودی»
به عنوان یکی از سران نظام جمهوری
اســامــی در داخـــل و خـــارج بــه نام
شناختهشدهای بدل شد.
مــرداد ۱۳۲۷شمسی در نجف از پدر و
مــادری ایرانی متولد شد .پــدرش سید
علی هاشمی اگرچه از شاگردان نخبه
آیتاللهالعظمی سید ابوالقاسم خوئی
بود ،اما در آستانه چهل سالگی درگذشت.
گفته میشود که وی اولین نویسنده
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تقریرات درس آیتالله 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 آیتالله محمدباقر
صدر بدل شد .میگویند استادش او را
امید آینده اســام و مسلمین و ذخیره
شریعت دانسته بــود .آیتالله دکتر
مصطفی محقق داماد به خاطر میآورد
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 تنگتر شد .سید محمود هاشمی
بــا اینکه عضو فعال گــروه منتقد و
زیرزمینی «حزب الدعوةاالسالمیة»
نبود ،اما چندین هفته زندانی شد و
سرانجام در فروردین  ۱۳۵۸به سفارش
استادش از راه کویت به ایــران آمد.
در ایران نیز مدت کوتاهی به فعالیت
سیاسی علیه رژیـــم صـــدام حسین
پرداخت و همراه با شهید آیتالله سید
محمدباقر حکیم «مجلس اعالی
انقالب اسالمی عــراق» را تأسیس
کــرد .او نخستین رییس ایــن تشکل
بود ،ولی پس از چند ماه ریاست آن را
به شهید حکیم واگــذار کرد و تا چند
سال به عنوان سخنگوی این گروه
مبارز فعالیت کرد .این اقدامات آیتالله

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 آنگونه که خود
گفته است ،به توصیه امام خمینی در
تدریس و پژوهش حوزوی متمرکز شد
تا یک نظریهپرداز برای نظام والیت فقیه
باشد .تأسیس «مؤسسه دایرةالمعارف
فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت(ع)»
در ابتدای رهبری آیتالله خامنهای
و با دستور ایــشــان ،مهمترین اقــدام
تشکیالتی آیتالله هاشمی شاهرودی
در حوزه علمیه قم به شمار میآید.
اما روزگــار دوریگزینی او از سیاست
چندان به درازا نکشید و پس از یک دهه
سکوت سیاسی ،در آذر ماه سالهای
 ۷۲و  ۷۳که آیــات عظام گلپایگانی و
اراکــی از دنیا رفتند ،وی از مرجعیت
آیتالله خامنهای 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  ۱۱اسفند
 ۱۳۷۳به جای آیتالله محمدی گیالنی
به عضویت فقهای شــورای نگهبان
درآمد و بدینترتیب در  ۴۶سالگی وارد
چرخه سطوح عالی مدیریتی ایران شد.
آیتالله خامنهای در این حکم خود ،وی

را با عنوان «فقیه بصیر و محقق» مورد
خطاب قرار داد.
بــا ایــن حــال مهمترین موضعگیری
رســانــهای و سیاسی آقـــای هاشمی
شـــاهـــرودی بــه اواخــــر آبـــان ۱۳۷۶
برمیگردد که پس از سخنرانی ۱۳
رجب آیتالله منتظری ،وی در خالل
درس خارج خود سخنان آقای منتظری
را هتاکی ،غــرضورزی و اسائه ادب به
رهبری دانست .او در پاسخ به سخنرانی
جنجالی آیتالله منتظری ،از برتری
آیتالله خامنهای بر دیگر مراجع و
اعلمیت ایشان سخن گفت و تأکید کرد:
«هــر گونه تشكیک 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 كه خداوند بعد از سالها برآورده كرده
كه یك نظام اسالمی در این مملكت شكل
گرفته كه آرزوی دیرینه انبیاء ،ائمه ،علما
و فقها بوده است .حال انسان اینها را
كنار بگذارد و به دنبال هوی و هوسهای
شخصی خــود بــرود؟! باالخره از نظر
مجتهد مطلق بودن مقام معظم رهبری
جــای شكی نیست» .ایــن سخنرانی
مهمترین دفاعیه حــوزوی از اعلمیت
رهبری در  ۲۴سال گذشته محسوب
میشود .آیتالله هاشمی شاهرودی
در ایــن سخنرانی ،عــاوه بر اشــاره به
ویژگیهای 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.
آیتالله هاشمی شاهرودی عالوه بر
آنکه همچون استادش شهید صدر
از «فهم فرهنگ و مسائل فکری و
حقوقی روز» به عنوان یکی از مؤلفههای
اعلمیت یک فقیه نــام بــرد ،همانند
قمیها که تابع نظام فکری و استداللی
آیتاللهالعظمی بــروجــردی بودند،

دقتهای 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
بحثها بیشتر بررسی کرده ،یک کتابی
نوشته ،رسالهای 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 واقعا کاری بسیار زشت و
معصیت بزرگی است».
تابستان داغ سال  ۱۳۷۸با ادامه شوک
قتلهای زنجیرهای و فاجعه تلخ کوی
دانشگاه تهران آغاز شده بود و فضای
سیاسی کشور به سمت تشنج بیشتر پیش
میرفت .آیتالله هاشمی شاهرودی که
به تازگی وارد مجلس خبرگان رهبری
شده بود ،در  ۲۳مرداد 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
اصالحطلبی همچون آیتالله صانعی
و سید علی اکبر محتشمیپور همراه
بود که نزدیکی وی به حزبالدعوه را
نشانهای بر ناهمسویی او با امام خمینی
ارزیابی میکردند.
آقــای هاشمی شــاهــرودی بر خالف
رییس قبلی قــوه قضائیه ،کمتر در
رسانهها سخن میگفت و میکوشید
چهره مالیمی از خود نشان دهد .روابط
بهتر وی با دولــت اصالحات ،شایعه
انتخاب وی به عنوان رهبر آینده را
تقویت کرد ،به گونهای که در ابتدای
دهه هشتاد آیتالله 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  ۸۸همراه بود
و او بدون آنکه در دعواهای بیسابقه 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  ۸۹دیدگاههای 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
مهمتر از همه آنکه باز هم با حکم رهبری،
ریاست نهاد تازهتأسیس «هیأت عالی حل
اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه»
را از مرداد  ۱۳۹۰به عهده گرفت تا بتواند
آتش اختالف میان احمدینژاد و برادران
الریجانی را فروبنشاند .آخرین حکمی
که از رهبری گرفت ،ریاست مجمع
تشخیص مصلحت نظام بود که نشان
از اعتماد فوقالعاده آیتالله خامنهای
داشت؛ اعتمادی که در سه دهه رهبری
ایشان ،به کمتر مجتهدی تا بدین حد ابراز
شده بود؛ مجتهدی که اکنون مهمترین
سخنگوی آرای فقهی و اصولی شهید
صدر شمرده میشود.
اکنون زعامت دینی و سیاسی آیتالله
هاشمی شــاهــرودی در نیمه راه به
سر رسیده و او در سنی از دنیا رفته
که میتوانست آغــازی بر اثرگذاری
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 آرمانهای اسالمی خود
را در عرصههای مختلف اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی در سر داشتند.
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ݡگذری برحوزه درس
آیتاهلل هاشمی شاهرودی؛ استاد فقید حوزه
یادداشت وارده  /محمدکاظم ( مقداد) شاه آبادی

شبستان بــزرگ حــرم مطهر حضرت
فاطمه معصومه(س) همان جایی
اســت کــه سالیانی توفیق شاگردی
فقیه انقالبی ،مرحوم آیتالله هاشمی
شاهرودی را در مباحث فقهی و اصولی
داشتم.
به اختصار برخی از ویژگیهای حوزه
درس ایشان را بیان مینمایم:
 .۱حجم مطالبی که در هر جلسه بیان
مینمود از عموم درسهـــای خارج
بیشتر و نسبت به برخی دروس خارج
مطرح حوزه ،دو یا سه برابر بود.
 .2به جهت برخورداری از قدرت ذهنی
باال ،مباحث بسیار دقیق علمی را پشت
سرهم و بدون وقفه بیان مینمود.
 .3بررسی موشکافانه و بسیار مطول و
عمیق مباحث اصولی از دیگر اوصاف
کمنظیر یا بینظیر درس ایشان بود.
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 .4ویژگی دیگر ،استفاده از اصطالحاتی
بود که براساس نیاز ،خود به وجود آورده
بود.
 .5مجموع ویژگیهای فوق شرایطی را
به وجود میآورد 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.
 .6به اشکاالت غیردقیق شاگردان
اهمیتی نمیداد و اشکاالت پرقوت را با
اهتمام ،پاسخ میداد.
 .7بین درس فقه و اصــول حــدود ۱۵
دقیقه و بعضا بیشتر ،از منبر درس
پایین میآمد و به اشکاالت شاگردان

به تفصیل پاسخ میداد و فضایی را به
وجود میآورد تا شاگردان – همانگونه
که سنت حوزهها از قدیم االیام بوده –،
جسارت بحث ،نقد ،رد واثبات با استاد
را داشته باشند ،تا حدی که گاه صدای
استاد و شاگرد به اطــراف شبستان
میرسید.
 .8شــروع درس ،هر روز با توسل به
ساحت مقدس حضرت حجت(س)
و قرائت دعــا و ســام و تجدید عهد
باامام عصر ارواحنا فــداه توسط یکی
از شاگردان همراه بود و در پایان در
حلقهای از شــاگــردان و عموم مردم
بــه زیـــارت حــضــرت معصومه(س)
میشتافت.
از خدای منان قبولی مجاهدات ،غفران
ذنوب و رفعت مقام آن استاد عالی مقام و
حشر با اولیاء الهی را خواستارم.

فقیه نظام
به مناسبت درگذشت آیتالله محمد مومن | علیاشرف فتحی

نــوجــوانــی کــه از شــدت فقر پــدرش
نمیتوانست طلبه شــود[ ]1به کمک
برخی اقوام و افراد ّ
خیر و با توسل و نذر و
نیاز توانست پدر تنگدستش را قانع کند تا
درس طلبگی بخواند.
آیتالله محمد مؤمن در حالی در سن ۸۱
سالگی درگذشت که جزو اثرگذارترین
مجتهدان تاریخ چهل ساله جمهوری
اسالمی بود.
آقای مؤمن که متولد سال  ۱۳۱۶در
قم بود ،از  ۱۶سالگی تحصیل دروس
حوزوی را آغاز کرد .او در ماههای پایانی

حیات آیتاللهالعظمی 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 میکرد .او را در
خاطراتش طلبهای جسور میبینیم که
شخصیت علمی و سلوک مبارزاتی امام
خمینی را بر همه چیز مقدم میدارد و با
صراحت میگوید:

«روحیه آقــای دامــاد و دیگر آقایان،
روحیه مبارزه نبود و حس نمیکردند
که افــرادی که در این مسیر ،قربانی
میشوند شهید به حسابآیند .تنها
امام خمینی بودند که میفرمودند :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 میدید
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و حتی به دوستان نزدیکش توصیه
میکرد که از شرکت در درس علمایی
چون آیتالله شریعتمداری خودداری
کنند]3[.
آیتالله مؤمن پس از چند سال شرکت
در جلسات درس خــارج امــام خمینی
و آیــات عظام محقق دامــاد و مرتضی
حائری یــزدی تدریس سطوح عالی
حــوزوی را آغاز کرد .او از آقای حسن
روحانی؛ رییسجمهور فعلی به عنوان
یکی از بهترین شاگردان خود در دهه
پنجاه شمسی یاد کرده است]4[.
آقــای مؤمن قمی به واسطه قرابت
دیرینه بــا امــام خمینی ،از ابتدای
جمهوری اسالمی در زمره مجتهدان
مهم نظام درآمــد و مسؤولیتهای
مهمی در شـــورای عــالــی قضایی،
شــورای نگهبان ،مجلس خبرگان
رهبری و شــورای بازنگری قانون
اساسی داشــت .برخی پژوهشگران
علوم سیاسی معتقدند که آقای مؤمن از
اثرگذارترین مجتهدان نظام جمهوری
اسالمی بوده است[ ]5خود وی نیز در
خاطراتش گفته که با وجود عالقهاش
به تدریس ،از هر طــرف بــرای قبول
مسؤولیتهای حکومتی احاطه شده
بود]6[.
از جمله نقشآفرینیهای مهم آیتالله
مؤمن ،پایهگذاری جلسات بحث فقهی
در حضور آیتالله خامنهای 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 عدهای
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
کــردم خــوب اســت چنین جلسهای
برگزار شود تا دیگران به جهات علمی
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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  ۶۹گواهی کتبی داد:
«هــنــگــام رأیگـــیـــری در مجلس
خــبــرگــان بـــرای رهــبــری حضرت
آیتالله خامنهای – دامــت برکاته-
اجتهاد معظمله با قیام بینهی شرعی
ٌ
نزد اینجانب ثابت بود ،ولی بعدا به
واسطه حضور در جلسات مباحثات
ٌ
فقهی ،شخصا بــه اجتهاد ایشان
پی بــردم و اکنون شهادت میدهم
کــه معظمله مجتهدی عـــادل و
جامعالشرایط 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 میشد به
این شایعات و نسبتها پاسخ دهد و
تکذیبشان کند.
ایــن حواشی سیاسی در حالی بوده
کــه آیــتالــلــه مــؤمــن از مهمترین
نظریهپردازان تئوری نصب ولی فقیه
و لــزوم اطاعت مــردم از اوامــر او بوده
است« .ولی امر» کلیدواژه آراء و مبانی
فقهی آقای مؤمن است[ ]9و در همه
کتب ،مقاالت و مصاحبههای وی بر
نقش اصیل و محوری فقیه در حکومت
و نقش فرعی بقیه ارکان حکومت تأکید
میشود .از نگاه آقــای مؤمن ،حتی
مجلس نیز بازوی تقنینی ولیامر و تابعی
از اراده و مصلحت اوســت .اطاعت از
ولیامر بر همه مسؤولین و مردم واجب
است و این اطاعت در راستای اطاعت از
پیامبر و ائمه(ع) قلمداد میشود:
«ولیفقیه 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».
آیــتالــلــه مــؤمــن بــا همین نظریه
مــحــوریاش 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
آیتالله هاشمی شــاهــرودی ،همه
نهادهای مهم حکومتی را دچار یک
خأل جدی کرده است؛ دو مجتهدی که
مشاور و بازوی مهم حوزوی رهبر معظم
انقالب و اجتهادشان فصلالخطاب
فقهی نظام جمهوری اسالمی تلقی
میشد.

پانوشتها

[ ]1خاطرات آیتالله مؤمن ،ص۲۶
[ ]2همان ،ص ۷۷
[ ]3همان ،ص۸۳
[ ]4همان ،ص ۱۰۲
[ ]5فقه و سیاست در ایــران معاصر،
داود فیرحی ،ص ۴۴۴
[ ]6خاطرات آیتالله مؤمن ،ص ۱۹۱
[ ]7گفتگوی آیتالله مؤمن با مجله
پاسدار اسالم ،ش  ،۳۸۷خرداد ،۱۳۹۳
ص ۴۲
[ ]8درر الفوائد فی اجوبه القائد ،سال
۱۴۱۴ق ،ص ۲۳
[ ]9فقه و سیاست در ایــران معاصر،
داود فیرحی ،ص ۴۴۵

فقیهی با رازهای سر به مهر
بهمناسبت درگذشت آیتالله مؤمن | سید هادی طباطبایی

در اواخــر عمر ،نامش بیشتر بر سر
فعالین خارجنشین
زبانها افتاده بود.
ِ
هم بر سر سخنان و اندیشهی او به
مجادله برخاسته بــودنــد .ماجرای
حکم «مباهته» موضوعی شده بود که
پای آیتالله محمد مؤمن قمی را به
میان میکشید .برخی او را از قائلین و
داعیهداران بهتانزنی به بدعتگذران
میدانستند و بعضی او را َبری از این

حکم میشمردند؛ 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 ۱۳۱۹
ثبت کــرده بــودنــد؛ امــا خــود بعدها به
تحقیق پرداخت و به این نتیجه رسید
که زادروزش  ۲۲دی ماه  ۱۳۱۶بوده

است .پدرش حاج عباس ،کشاورز بود
و سواد خواندن نداشت .از همین روی
بود که هنگامهی تولد محمد را ثبت
نکرده و ابهام در تاریخ تولدش رخ داده
پدربزرگ محمد ،فرد صالحی بود
بود.
ِ
و به «مؤمن» شهرت یافته بــود .حاج
عباس ،نام خانوادگی «راه انجام» را
برای خود برگزیده بود؛ اما بعدها آن
را به «مؤمنپور» تغییر داد .نخستین
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فرزند ذکور او ،محمد بود که او نیز نام
خانوادگی «دانـــشزاده» را برگزید و
محمد دانـشزاده قمی نامیده شد؛ اما
همچنان به نام جدش «مؤمن» شناخته
میشد.
خــانــوادهی محمد ،پنج بــرادر و پنج
خواهر بودند .یکی از برادرهای او به
نام مهدی ،در بهمن ماه  ۵۷به شهادت
رسید .حاج عباس ،زمانی به عتبات
مشرف شده و در خالل خواستههایش
از امیرالمؤمنین(ع) به دعا طلبیده بود که
این نخستین فرزند ذکورش ،طلبه و ُمال
شود .محمد ،سالهای نخست تحصیل
را در مدارس اسالمی ملی آن زمان به
انجام رساند .بعدها که قصد رفتن به
حــوزه علمیه داشــت ،پــدرش موافقت
چندانی نمیکرد .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 زمانها است که محمد
در یکی از شبهای قــدر در مسجد
امــام حسن عسکری(ع) به حضرت
ولی عصر(عج) متوسل میشود و خواب
میبیند 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 مثال فرض کنید یک ماه و نیم
دیگر انشاالله کار تو حل میشود]1[».
مادری محمد که
بزرگ
در این میان ،پدر ِ
ِ
وسع مالی چندانی هم نداشته ،واسطه
مـیشــود و هزینهی محمد را ّ
تقبل
میکند و او به حوزه علمیه میرود.
در محضر اساتید بسیاری حاضر
مـیشــود .به درس آیتاللهالعظمی
بروجردی هم مـیرود؛ اما در اینباره
میگوید« :چند ماه بعد از شرکت در
درس مرحوم آیتالله بــروجــردی به
136

نسخه مکتوب  /شماره  / 21زمستان 1397

این نتیجه رسیدم که این درس چندان
بــرای ما مفید نیست .شاید نکاتی در
درس گفته میشد که برای کسانی که
خودشان در درس ،کار کشته بودند
مفید بود؛ ولی ما که به تازگی در جرگهی
درسخارجخوانها درآمــده بودیم ،از
درس حضرت امــام ،بیشتر استفاده
م ـیکــردیــم ]2[».در ســال  ۱۳۳۷در
محفل درسی امام خمینی شرکت کرده
و با ایشان آشنا میشود« :ایشان استاد
منحصر ما شدند ]3[».محمد مؤمن
تقریرات درسهــای اصــول ،مکاسب
محرمه و بیع امام خمینی را مینگارد.
درس آیتالله محقق داماد را نیز تجربه
کرد و ادعا کرد که «بعد از حضرت امام،
بهترین استاد حوزهی علمیه ،مرحوم
آقای داماد هستند که ما فقه و اصول را
نزد ایشان رفتیم ]4[».تقریرات درس
آیتالله 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 میشویم.
درس و بیان ایشان انسان را به عالم معنا
ً
میبرد و انصافا جلسه تهذیب و بحث
اخالقی بسیار جالبی بود ]5[».وی در
فلسفه ،حاشیهای بر اسفار و شواهد
الربوبیه نیز نوشت.
محمد مؤمن ،دلبستهی مجالس و
محافل قم شده بود .اسفند ماه  ۱۳۴۷به
عراق هم رفت .قصد اقامت نداشت؛ اما
پای درس اساتید نجف هم حاضر شد .او
دلبستهی قم شده بود و به کوتاهزمانی
در اوایل  ۱۳۴۸به قم بازگشت .وی پس
از بازگشت ،به همراه آیتالله طاهری
خــرمآبــادی -که با هم به نجف رفته
بودند -درصدد بر میآیند که مرتبهی

علمی آیتالله شریعتمداری را نیز محک
بزنند .این دو ،به سبب اختالف نظرهای
سیاسی با مرحوم شریعتمداری ،تردید
داشتهاند که آیا در این درس نیز حاضر
شوند یــا خیر؟ طــاهــری خــرمآبــادی
موظف میشود که چند روزی به درس
آیتالله شریعتمداری برود و گزارش
آن درس را بــا محمد مؤمن نیز در
میان بگذارد .طاهری خرمآبادی دو
سه روز این کار را انجام میدهد و در
ً
نهایت اظهار میکند که «انصافا ایشان
(آیتالله شریعتمداری) باید نزد امام،
مکاسب بخواند]6[».
با آغاز فعالیتهای سیاسی به رهبری
آیتالله خمینی ،محمد مؤمن نیز به
این میدان وارد میشود .سال ۱۳۵۲
حاکمیت پهلوی نام  ۲۵تن از مدرسین
حوزه علمیه را برای بازداشت و تبعید
اعالم میکند .آیتالله مؤمن نیز که در
سال  ۱۳۴۲به عضویت جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم در آمده بود مورد تعقیب
قــرار میگیرد .وی میتواند 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 میکنند.
محمد مؤمن هشت ماه در شهداد و
سه سال در تویسرکان ،تبعید را تجربه
میکند .در این زمان ،او از مباحث علمی
خود پای پس نمیکشد .در شهداد،
بحث «صید و ذباحه» را مطالعه کرد
و مطالبی نگاشت .در تویسرکان هم
برای افرادی که قصد داشتهاند به وضع
حوزویشان نظم و نسقی بدهند ،بحث
مکاسب و رسائل را برگزار میکند.
فروردین ماه  ،۱۳۵۶دورهی تبعید بیش
از سهسالهی او پایان یافت.
پس از رهایی از تبعید ،بار دیگر به تدریس
در حوزه ادامــه میدهد .محمد مؤمن
میگفت که یکی از الطاف خداوند به من
این بوده که در هر دورهای ،چند طلبه

فهیم در میان شاگردان ما بوده است.
در یکی از این دورههــا ،حسن روحانی
حضور داشته و استاد ،این شاگرد خود
را جزو طلبههای برتر میدانسته است.
حسن روحانی اما با طلبهی دیگری
که همبحث بــوده ،تبانی میکند 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
تعطیلکردن ،درس تشکیل نخواهد
شــد .محمد مؤمن با ایــن درخواست
موافقت نمیکند و آن دو در درس
شرکت نمیکنند .پس از چند روز ،حسن
روحانی به نزد مؤمن رفته و میگوید:
«شما به خاطر دقتی که در مقام تدریس
داریــد ،ما را به خودتان و این شیوهی
تدریس عــادت دادهایــد و طــوری شده
اســت که ما به هر درس دیگری که
میرویم ،نمیپسندیم]7[».
ّ
رویــهی مؤمن در تدریس به این نحو
بــوده که از تدریس به شکل گسترده
پرهیز داشته و به گفتن یک درس اکتفا
میکرده 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
میشدند و من به این باور نمیرسیدم که
حداقل یک نفر از آنان درس را بفهمد،
تدریس را ادامــه نمیدادم» .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
مــیپــردازد .در ســالهــای نخستین
پیروزی نیز وی بحثهای طلبگی را
دنبال میکرد و میکوشید تا رابطهاش
با حوزه قطع نشود؛ اما به حضور او در
کارهای اجرایی نیاز بیشتری حس

میشده است« :از همان سال ۱۳۵۷
وقتی قرار شد کمیتهای در قم تأسیس
شود ،بنده حضور و عضویت داشتم».
در مرداد  ۱۳۵۸که مرحوم قدوسی به
ِس َمت دادستان کل انقالب منصوب
شد ،ابالغی از سوی امام خمینی برای
محمد مؤمن صادر شد و تمام کارهای
قم که مربوط به دادگــاه ،زندانها و
تبلیغات مربوط به آن بود را به او واگذار
کردند .مؤمن که به کارهای قضایی
و حقوقی ورود کــرده بــود ،پیشنهاد
میدهد که مــدرسـهای بــرای تربیت
قضایی طــاب ایجاد شــود« :شاید
مرحوم شهید باهنر و مرحوم شهید
ً
قدوسی و ظــاهــرا شهید بهشتی که
عضو شورای انقالب بودند ،یک روز در
جلسهای در قم که بنده و آقای طاهری
خرمآبادی هم بودیم ،حضور داشتند.
به آنهــا گفتم که شما مصوبهای را
بگذرانید که بر مبنای آن از وجود
روحانیون در نظام استفاده شود]8[».
پیشنهاد او پذیرفته میشود و او سه چهار
سال در مدرسه عالی تربیتی و قضایی
برای طالب تدریس میکند.
وی در سال  ۱۳۶۰عضو شورای عالی
قضایی میشود .عضویت او در این
شــورا به درازا نمیانجامد و در سال
 ۱۳۶۱مسألهای حادث میشود که او را
به استعفا از این شورا میکشاند .در این
واقعه ،آیتالله جوادی آملی و مرحوم
ربانی املشی نیز استعفا میدهند .این
که چرا وی از این شورا استعفا میدهد
را هیچگاه بازگو نکرد .در همین ایام
آیتالله خامنهای به او میگوید 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
زندگانیاش باقی گذاشت.
وی پس از این استعفا ،مجال دوباره
مییابد تا به مباحث حــوزوی بازگردد

و به تدریس بــپــردازد .در پاییز ۱۳۶۲
درسهـــای حــوزه را بــار دیگر از سر
میگیرد .در همین سال ،امام خمینی
در حکمی وی را به عضویت شورای
نگهبان منصوب میکند.
محمد مؤمن در دورههــای اول و دوم
مجلس خبرگان رهبری از طرف مردم
سمنان و در دورههای بعد به نمایندگی از
مردم قم به مجلس راه مییابد .مدیریت
حــوزه علمیه قــم نیز بــه وی سپرده
میشود.
حضور او در مجامع علمی و سیاسی،
وی را با آیتالله خامنهای آشنا میکند.
او رفتهرفته به موقعیت علمی و فقهی
آیتالله خامنهای نیز پی میبرد .محمد
مؤمن پیشنهاد میدهد تا جلسات
هفتگی برگزار شود و برخی از فقها به
محضر آیتالله خامنهای رفته و در
خصوص مباحث روز و مستحدثه به
بحث فقهی بپردازند تا منزلت علمی
ایــشــان نیز بــرای دیگر فقها معلوم
شود .این جلسات هر پنجشنبه برگزار
میشود و آیتالله قمی نیز در آن شرکت
میکند.
سال  ۱۳۷۴محمد مؤمن در اتوبان قم -
تهران دچار سانحهی رانندگی شد .یک
ماه بیهوش بود و  ۴۲روز بستری شد.
پس از این سانحه ،وی دیگر در جلسات
هفتگی آیتالله خامنهای شرکت
نکرد .او پیش از این نیز در سال ۵۶
دچار سانحه رانندگی شده بود .آیتالله
طاهری خرمآبادی آن واقعه را اینگونه
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 گونهای که سقف ماشین به طرف
پایین و چهارچرخ آن به طرف آسمان
شد… درهای ماشین باز نمیشد 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[».
واقعهی سانحه رانندگی در سال ۷۴
جدیتر بود و آیتالله مؤمن را از حضور
در جلسات پنجشنبهها محروم کرد .وی
بعدها کتاب «کلمات السعیدة فی مسائل
ً
الجدیدة» که غالبا در جلسات پنجشنبه
مــورد بحث قــرار گرفته بود را منتشر
کرد .مرحوم مؤمن اگرچه از مقام علمی
آیتالله خامنهای به دفاع میپرداخت،
امــا موضع وی در خصوص انتخاب
رهبری مورد تردید قرار گرفت.
برخی او را از جمله افرادی دانستند که
در ابتدا ،مرجعیت آیتالله خامنهای را
نپذیرفته است .همچنین گفته شد که
وی جلسهای که در خصوص رهبری
آیتالله خامنهای تشکیل شد را ترک
کرده است .محمد مؤمن در واکنش به
این پرسش که «عدهای مدعی شدهاند
که جنابعالی با مرجعیت ایشان (آیتالله
خامنهای) مخالف بــودهایــد» ،پاسخ
داد« :خدا عاقبت انسان را به خیر کند.
حیف است آدم وقتش را بگذارد و این
جور الطائالت را جواب بدهد… بنده
ً
فکر میکنم اصال ارزش پاسخ دادن
ندارد .بدیهی است بنده این حرفها را
تکذیب میکنم؛ اما بیش از این سخنی
نمیگویم]10[».
مــرحــوم مــؤمــن کــه کمتر مصاحبه
و گــف ـتوگــویــی انــجــام مــــیداد ،با
پرسشهایی مواجه شده بود که منش
رفتاری وی را مورد سئوال قرار میداد.
محسن کدیور ادعا کرده بود که محمد
مؤمن در خصوص مرحوم آذری قمی
نیز وساطتی انجام داده است .آیتالله
مــؤمــن امــا در ایــن خــصــوص نیز به
شخصیت محسن کدیور پرداخته و گفته
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بود« :این آقای محترمی که نام میبرید
در قم بــود؛ ولــی ایـنطــور نبود که از
فضالی قم محسوب شود .ایشان منزل
من هم آمــده (در سالهای) جلوتر و
بعضی از موارد علمی را مطرح کرده؛ اما
این جهاتی که میفرمایید در خصوص
آقای آذری من یادم نمیآید .بر فرض
هم محصور آقای آذری قمی محصور
بوده ،اینها جعلیاتی است؛ دروغ است
دیگر]11[».
اما جنجال بر سر روایتی که محمد مؤمن
در خصوص مباهته بیان میکند ،بیش
از اینها 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
مــورد نقض و ابــرامهــای زیــادی قرار
گرفت .او گفت که آیتالله مؤمن در
کتاب خود ،قذف و نسبت زنا دادن
این ِ
به بدعت گذاران در دین را نه تنها جایز،
که دارای رجحان دانسته است]12[.
محمد مؤمن اما در پاسخ به پرسشی که
میگفت« :شما بر پایه روایتی فرمودید
که اگر کسی اهل فسق و فاسق بود به او
هر نسبتی از جمله زنا میشود داد» ،به
نحو سربستهای پاسخ داد که «من نزدم
این حرف را]13[.»...
با این وجود ،محمد مؤمن کتابهایی
را از خود برجای گذاشت که بهعنوان
مبانی فکری و فقهی جمهوری اسالمی
شناخته میشود .او گفته بود که در مقام
تحقیق و تدریس ،از امام خمینی الهام
گرفتهام که میگفته طلبه نباید ّ
مقرر
مطالب استاد باشد و باید خودش مطالب
را بررسی کند و نظر دهد .آیتالله مؤمن
با همین سبک فکری بود که میگفت:
«بــنــده عــادتــم ایــن اســت کــه مطالعه
ً
میکنم و خودم مستقال روی مطالب
فکر میکنم و اتخاذ تصمیم میکنم .اگر
کالمی از بزرگان را باید نقد کنم ،مضایقه
نمینمایم .در مقام تدریس هم این

روش را داشتم و به نوشتههایم رجوع
میکردم .از زمان نگارش این نوشتهها
بیش از بیست سال میگذرد .وقتی به
این نوشتهها مینگرم ،به جز موارد نادر
شاید در حد یک درصد با فکر و اندیشهی
کنونیام انطباق ندارد]14[».
برخی از نوشتهها و َم ِنشهای رفتاری
او اما تا پایان زندگیاش همچنان سر به
ُمهر ماند .مشخص نشد که آیا او چنین
آرائــی داشته و از آن عــدول کــرده ،یا
اینکه از ابتدا نیز به چنین احکام ناروایی
قائل نبوده است .شاید ابهامها بر سر
ً
نظرات فقهی و بعضا سلوک رفتاری
ِ
محمد مؤمن نیز از آنجا ناشی میشود
که «نوشتههای سابق ،در حد یک
درصد هم با فکر و اندیشهی کنونیام
انطباق ندارد».

پانوشتها:

[ ]1خــاطــرات آیــت الله محمد مؤمن قمی،
تدوین رضا شیخ محمدی ،مرکز اسناد انقالب
اسالمی ،۱۳۸۷،ص.۲۷
[ ]2همان ،ص.۴۴
[ ]3همان ،ص.۱۱۸
[ ]4همان.
[ ]5همان ،ص.۱۶۱
[ ]6همان ،ص.۱۸۳
[ ]7خــاطــرات آیتالله محمد مؤمن قمی،
ص.۱۰۱
[ ]8همان ،ص.۱۶۹
[ ]9خــاطــرات آیتالله طاهری خــرمآبــادی،
صص.۱۴۹ – ۱۴۸
[ ]10نقل از خاطرات و گفتوگوهای سیاسی
آیتالله مؤمن ،تدوین محمدمهدی بهدادوند و
یاسر عسگری ،نشر معارف ،۱۳۹۴ ،ص.۱۱۹
[ ]11همان ،ص.۲۵۹
[ ]12رک :محمد سروش محالتی ،تهمت در
خدمت دیانت ،وبسایت ایشان.
[ ]13خاطرات و گفتوگوهای سیاسی آیتالله
مؤمن ،ص.۲۵۹
[ ]14همان ،ص.۱۷۲

سنجش اظهارات آقای موسوی خوئینیها
درباره امام موسی صدر
یادداشت  /دکتر محسن الویری

ً
اخــیــرا مصاحبهای از آیتالله آقای
سیدمحمد موسوی خوئینیها منتشر
شــده که در آن اخبار و تحلیلهایی
متفاوت دربــاره دو تن از چهرههای
برجسته شیعی جهان معاصر اسالم
یعنی امام موسی صدر و مرحوم آیتالله
هاشمی رفسنجانی بیان شده است.
در بخشهایی از این مصاحبه درباره
امام موسی صدر چنین آمده:
«مرحوم آقاموسی صدر ،تا آنجا که رفتار
ظاهریاش نشان مــیداد ،هیچ نوع
همراهی با انقالب نداشت .به نظرم
ً
میآید که اساسا در آن زمــان ایشان
نظرش ایــن نبوده که نهضتی که در
ایران شروع شده به یک نتیجه خاصی
میتواند 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 …».
مناسبترین و رایجترین روش ارزیابی
میزان درستی این سخنان ،سنجش آن
با دیگر گزارههای مربوط به مناسبات
بین امام موسی صدر و انقالب اسالمی
و نقشآفرینان انقالب در اسنادی
مانند مصاحبههای چهرههای انقالب
دربــاره امــام موسی ،اظهارنظرهای
امام موسی در باره انقالب ،خاطرات
شخصیتهایی مانند مرحوم دکتر
سیدصادق طباطبایی ،گزارشهای
مــربــوط بــه ن ــوع مـــــراودات مــرحــوم
سیداحمد خمینی با امام موسی و مانند
آن است.
چنین بــه نظر مـیآیــد 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
میتوان به آن رجوع و به مدد آن درباره
این سخنان داوری کرد ،اظهار نظرهای
شخص امــام خمینی(ره) اســت .با
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 میگرفتند؟ چنین
فردی چه جایگاهی نزد امام خمینی
میتوانست داشته باشد؟
بررسی مجموعه اظهارنظرهای امام
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خمینی درباره امام موسی صدر براساس
آن چه در نرمافزار صحیفه امام خمینی
گــردآوری شده ،میتواند در این زمینه
سودمند باشد.
این اظهارنظرها چنین است:
یــک  .شــهــریــور /۱۳۵۷شــــوال
 - ۱۳۹۸تلگراف به یاسر عرفات
َّ
بسم الله الرحمن الرحیم - .جناب
آقــاى یاسر عــرفــات ،رئیس كمیته
اجراییه سازمان آزادیبخش فلسطین.
 از سالمت جناب حجت االســامآقاى سید موسى صدر ،رئیس مجلس
شیعیان لبنان ،هیچ گونه اطالعى
ندارم و موجب نگرانى اینجانب است .از
جنابعالى تقاضا دارم كه هرچه زودتر از
مكان ایشان اطالع پیدا كرده و اینجانب
را از سالمت ایــشــان آگــاه گردانید.
توفیق جنابعالى را در اهداف اسالمى
خواستارم.
َّ
روح الله الموسوى الخمینى( .صحیفه
امام ،ج ،۳ص )۴۵۸
دو ۱ .مهر  ۲۰/۱۳۵۷شــوال
 - .۱۳۹۸تلگراف به حافظ اسد
َّ
بسم الله الرحمن الرحیم - .حضرت
آقــاى حافظ اســد ،رئیس جمهورى
سوریه و رئیس كنگره جبهه صمود و
رفض ،پس از اهداى سالم؛ اینجانب
از غیبت جناب حجت االســام آقاى
سید موسى صدر نگران و متأثرم .از
جنابعالى تقاضا دارم كه این موضوع را با
سران كشورهایى كه در قضیه فلسطین
اجتماع كــردهانــد ،در میان گذارید و
اهتمام آنان را جلب نمایید… ..والسالم
َّ
َّ
علیكم و رحمة الله و بركاته  -روح الله
الموسوى الخمینى(.صحیفه امام،
ج ،۳ص )۴۷۹
ســـه ۲۶ .مهر  ۱۵/۱۳۵۷ذى
القعده  - ۱۳۹۸تلگراف به قذافی
َّ
بسم الله الرحمن الرحیم  -حضرت
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رئیس جمهور لیبى  -پس از اهداى
ســام و تحیت؛ قضیه جناب حجت
االســام آقــاى صدر به شكل معمایى
مرموز درآمــده اســت .بستگان ایشان
پس از بررسى میگویند در لیبى هستند.
چون جناب ایشان مورد احترام و محبت
روحانیون و دیگر جناحها هستند و این
امر موجب نگرانى آنهاست ،مقتضى
است در آن اهتمام نمایید .و از دولت
خودتان بخواهید ما را از سالمت ایشان و
محل اقامتشان مطلع نموده ،نگرانیها
را رفــع كنند .والــســام علیكم۱۵.
َّ
ذى القعده  - .۹۸روح الله الموسوى
الخمینى (صحیفه امام ،ج ،۴ص)۴۶ :
چــهــار ۱۵ .آبــان  ۵/۱۳۵۷ذى
الحجه  - ۱۳۹۸مصاحبه با مجله
المستقبل
[ناپدید شدن امــام موسى صــدر ،فكر
هموطنان لبنانى را اشغال كرده است.
آیا در خصوص آن تماسهایى برقرار
كردهاید؟ و نتیجه تماسها چه بوده
است؟] - .در خصوص وضعیت حجت
االســام آقــاى سید موسى صــدر كه
مورد عالقه بسیارى از مسلمین است
اقداماتى كردهایم و متأسفانه تاكنون به
نتیجه نرسیدهایم( .صحیفه امام ،ج،۴
ص )۳۳۷
پنج  ۲۰ .آبــان  ۱۰/۱۳۵۷ذى
الحجه  - ۱۳۹۸مصاحبه با
روزنامه النهار
َّ
[به نظر حضرت آیت الله چه كسانى
در اخــفــاى امــام موسى صــدر نقش
داشتهاند؟ آیا به نظر حضرتعالى ،امام
موسى صدر هنوز زنــدهانــد؟ آیا تصور
مىفرمایید كه ایشان به لبنان برگردند
یا خیر؟ بین شما و مجلس اعالى شیعه
در لبنان ،چه ارتباطى وجود دارد؟]- .
راجع به اینكه ایشان را چه كسى مخفى
كــرده اســت ،من اطالعى نــدارم .اما

راجع به اینكه ایشان زندهاند و برگردند،
امیدوارم كه زنده باشند و برگردند .من
به ایشان عالقه دارم و امیدوارم كه به
سالمت برگردند و كار خودشان را ادامه
دهند( .صحیفه امام ،ج  ،۴ص )۴۴۴
شـــش ۲ .آذر  ۲۲/۱۳۵۷ذى
الحجه ۱۳۹۸
مصاحبه با روزنامه السفیر [ -آیا خبر
جــدیــدى در مــورد امــام موسى صدر
هــســت؟] - .اقــدامــاتــى شــده اســت؛
امیدواریم سودمند باشد و ایشان كه
مــورد عالقه من و نیز شیعیان ،بلكه
مسلمین لبنان اســت ،هر چه زودتــر
به وطن خویش برگشته و به كار خود
مشغول شوند(.صحیفه امام ،ج  ،۵ص
)۸۲
هـــفـــت ۶ .آذر ۲۶/۱۳۵۷
ذىالــحــجــه  - ۱۳۹۸گفتگوبا
نمایندگان حركة المحرومین
لبنان
[سید حسین حسینى … :در زمانى
كه مجلس شیعه و حركة المحرومین
به رهبرى امام موسى كار خود را ادامه
مىدهد و در وضعى كه به اسالم و تشیع
اعتقاد داریم و از راه موسى صدر الهام
مىگیریم ،ناگهان او را ربودند ،كه ضربه
شدیدى به ما زد .و ما را سخت به خود
مشغول كرد .قدرت فكرى ما را گرفت
ً
كه نتوانیم به شیعیان دنیا خصوصا ایران
كمك كنیم.].امام :قضیه آقاى صدر
بسیار مهم ،و به ما هم لطمه وارد كرده
است ،لكن امیدوارم بزودى برگردد ،و
كارها را كه اسالمى است و به نفع شیعه،
انجام دهند .در غیاب ایشان نباید شما
آقایان مأیوس شوید( .صحیفه امام ،ج
 ،۵ص )۱۳۵
هشت ۱۶ .آذر ّ ۶/۱۳۵۷
محرم ۱۳۹۹
 -مصاحبه با نشریه لبنانى «امل»

[چه اقداماتى راجعبه امام موسى صدر
فرمودهاید؟]  -در زمانى كه نجف بودم،
تلگرافى به آقاى یاسر عرفات و تلگراف
دیگرى به رئیس جبهه صمود در سوریه
نمودم .و اینجا هم وقتى سفیر لیبى
آمده بود راجعبه ایشان صحبت كردم.
امیدوارم هرچه زودتر ایشان به لبنان
مراجعت نمایند و به مبارزاتشان علیه
اسرائیل ادامه دهند .من از این قضیه
متأثرم و دعا مىكنم كه ختم به خیر
شود(.صحیفه امام ،چ  ،۵ص )۱۸۶
نــه ۷ .اسفند  ۲۸/۱۳۵۷ربیع
االول  - ۱۳۹۹دیدار با عبدالسالم
جلود
َّ
بسم الله الرحمن الرحیم  -ما نگران
سرنوشت امام موسى صدر هستیم و
مىخواهیم به محض بازگشت به لیبى
به سرهنگ قذافى بگویید هر چه زودتر
در مــورد سرنوشت امــام موسى صدر
رسیدگى كند[.در پاسخ تقاضاى هیأت
لیبیایى كه امام اجازه دهند سرهنگ
قذافى بــراى عــرض تبریك به ایــران
ً
بیاید ]:من فعل به قم مــىروم و این
دیدار را به زمان دیگرى موكول كنید.
(صحیفه امام ،ج  ،۶ص )۲۵۷
ده ۴ .اردیبهشت ۲۶/۱۳۵۸
جـــمـــادىاالول  - ۱۳۹۹دیــدار
با هیأت لیبیایی به سرپرستی
عبدالسالم جلود
چیزى كــه ،قضیهاى كه بــراى ما و
علماى ایران و سایر اقشار به طور معما
درآمده است این فاجعه آقاى صدر است.
من و علماى ایــران بــراى این فاجعه
بسیار متأثر هستیم ،و این براى ما یك
معمایى است كه این معما حل نمىشود
ّ
ال به دست دولت لیبى .ما این معما را
مىخواهیم كه برادر ما «معمر» و دولت
حل كنند و ناراحتیهاى ما را به اتمام
ً
برسانند .من كرارا به وسایطى این معنا

ً
را تذكر دادم ،لكن اآلن نیز اكیدا تذكر
َ
مىدهم كه این معنا در ش ْعب ما و در
بین علماى ما انعكاس سوئى دارد؛ و
من میل ندارم كه بین ملت ما و دولت
شما یك سوء تفاهمى باشد .من از شما
مىخواهم كه این معما را حل كنید و
موجب راحتى ما را فراهم كنید[ .پس از
بیانات امام ،نماینده هیأت توضیحاتى
داد و امام پاسخ دادند ]:بگویید مقصود
من این نبود كه به شما یا به دولت شما
تهمت بزنم .مقصود من این بود كه
شما قــدرت داریــد كه در این ممالكى
كه نزدیك شماست و ایشان رفتهاند در
آنجا -به قول شما  -در آنجا فعالیت
بكنید و این معما را براى ما حل كنید.
ما هیچ گاه به برادران خودمان تهمت
نمىزنیم و خالف اســام نمىكنیم،
لكن از شما مىخواهیم حل این قضیه
را ،به [دلیل] اینكه شما قدرت این را
داریــد كه این مسئله را حل كنید و از
دولتهایى كه ایشان رفتهاند آنجا یك
طور تحقیقاتى بكنید و ما مطلع بشویم
[ .امام خمینى پس از شنیدن سخنان
نماینده هیأت لیبیایی فرمودند.]:
بله ،من هم این معنى را مىدانم ،لكن
مهم این است كه یك سوء تفاهمى بین
ملتها و دولتهاى اسالمى نباشد… ،
و اینكه در این معنا طرح كردم ،براى
این بود كه همین سوء تفاهم به واسطه
فعالیتى كه شما براى تحقیق این مطلب
بكنید ،رفع بشود و بین دولتین و ملتین
تفاهم صحیح حاصل بشود؛ … لكن
[خواست] مهم ما این بود كه رفع بشود
این سوء تفاهم ،و برادرى ایران و لیبى
محفوظ باشد… (صحیفه امــام ،ج،۷
صص )۱۲۰ - ۱۱۹
یازده ۱۷ .اردیبهشت ۱۰/۱۳۵۸
جمادى الثانى  - ۱۳۹۹دیــدار با
سفیر سومالی
و اما راجعبه 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 مکررا با لیبی اتصال پیدا کردیم .بلکه
آقای قطبزاده را یک دفعه فرستادیم
به لیبی دنبال این مطلب .و بعد هم
که اینجا آمدیم ،هم سفیر لیبی که آمد
پیش من ،راجعبه این مسئله صحبت
کردم و هم نخست وزیر که آمد حل این
معما را از ایشان خواستم .و معاألسف
تاکنون بــرای ما این معما حل نشده
اســت .امــیــدوارم که با کوشش دولت
ایران و سایر اقشار عالقهمند به اسالم،
این معما حل بشود( .صحیفه امام .ج،۷
صص )۱۹۹ -۱۹۸
دوازده ۳۰ .اردیــبــهــشــت
 ۵/۱۳۵۹رجب  - ۱۴۰۰دیــدار با
محمدمهدى شمسالدین (نایب
رئیس مجلس عالى شیعیان
لبنان) و اعضاى كــادر مركزى
جنبش امل
آقاى «صــدر» یك مردى است كه من
مىتوانم بگویم او را بزرگ كردهام[ .او]
به منزله یك اوالد عزیز است براى من
َّ
و من امیدوارم كه ان شاءالله ایشان با
سالمت برگردند به محل خودشان،
و بسیار مــورد تأسف است كه ایشان
را ما اآلن نمىبینیم در بین خودمان.
(صحیفه امام ،ج  ،۱۲ص )۳۱۸
ما امیدواریم كه یك روزى با جنابعالى،
َّ
با آقاى آسید موسى صدر -سلمه الله
تعالى -در قدس با هم نماز بخوانیم ان
َّ
شاءالله .و ما مأیوس نیستیم( .صحیفه
امام ،ج  ،۱۲ص )۳۲۳
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سیزده ۶ .شهریور ۱۷/۱۳۵۹
شوال  - ۱۴۰۰در جمع خانواده
امام موسی صدر
َّ
بسم الله الرحمن الرحیم - .آن چیزى
كه همه مطالب را آسان مىكند این
است كه ما و ملت ما و آقــاى صدر -
ّ َّ
سلمه الله تعالى  -به دنبال مكتب ،یك
گرفتارى پیدا كردیم .وقتى كه مسئله،
مسئله وظیفه اســت ،وظیفه ما این
است كه بــراى اســام خدمت بكنیم
و در این وظیفه ،اگر هر مقدارى كه
موفق به اجراى آن امورى كه در نظر
داریم بشویم ،این یك خیرى است فوق
اصل خیر و اگر موفق نشویم ،اصل
خیرش كه عبارت از این است كه ما در
راه خدمت به اسالم و مكتب هستیم،
آن جایى نمىرود .آقاى صدر را ،كه
من سالهاى طوالنى دیدهام ،بلكه باید
بگویم من بزرگ كردم ایشان را ،من
فضایلشان را مىدانم و خدمتهایى
هم كه بعد از آنكه به لبنان رفتهاند،
كردهاند ،آن را هم مىدانم و آنچه كه
لبنان احتیاج به ایشان دارد ،باز آن را
هم مىدانم .من امیدوارم كه انشاء
َّ
ّ
الله ،ایشان برگردند به محل خودشان
و مسلمین آنجا از ایشان استفاده كنند.
همین حاال هم كه ایشان مىگویید ،كه
شواهد داریم كه در لیبى هستند ،همین
امر ،در راه خدمت به مكتب و خدمت
به اسالم است .این هم براى ایشان
عبادت نوشته مىشود .براى ماها هم
این امورى كه واقع مىشود ،باید سهل
باشد ،از باب اینكه در راه اسالم است ...
این یك شیوهاى بوده است كه از اول،
اولیاى اسالم داشتند و در راه هدف
خودشان حبس رفتهاند و كشته شدهاند
و زجر كشیدهاند .آقاى صدر حاال دو
سال است كه در حبس هستند ،لكن
ّ
ّ
جد ایشان هفت سال مىگویند مسلم
بوده ،احتمال چهارده سال هم هست
… ..وقتى كه تاریخ انبیاء را مالحظه
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كنید ،مىبینید كه سرتاسر تاریخ انبیاء
مجاهده و زحمت و تعب بوده است،
لكن آنها خوش بودند به اینكه در خدمت
آن هدفى كه دارنــد بودند و ایــن ،هم
مایه افتخار شماست و [هم] خانواده
آقاى صدر كه یك فرد الیقى كه خدمت
مىكرد ،در راه خدمت گرفتارىاى
پیدا كرده است .من امیدوارم كه این
گرفتارى آمدنش زود سر بیاید و من
دعاى به ایشان مىكنم و خواهم كرد
َّ
و امیدوارم كه زودتر انشاءالله ،ایشان
خــاص بشوند و برگردند … من از
خداى تبارك وتعالى مسئلت مىكنم
كه ما را و شما را دلخوش كند به اینكه
ایشان برگردند پیش ما و به خدمت
َّ
خودشان ادامــه بدهند .انشــاء الله،
خداوند به همه عائله ایشان در این فراق
صبر بدهد و چشم همه را به وجود ایشان
َّ
انشاءالله ،روشن كند تا ایشان برگردند
و به خدمت به مكتب موفق بشوند و
شیعههاى لبنان هم از وجــود ایشان
استفاده بكنند ،بلكه همه مسلمانها،
َّ
انشاء الله  -..والسالم علیكم ورحمة
َّ
الله و بركاته( .صحیفه امــام ،ج،۱۳
صص)۱۶۹ - ۱۶۶ :
چهارده ۲۹ .بهمن ۱۲/۱۳۵۹
ربیعالثانى  - ۱۴۰۱دیـــدار با
خانوادههای شهدای کشورهای
اسالمی
ما شریك غم شما هستیم در اینكه
از آقــاى موسى صــدر بىاطالعایم.
(صحیفه امام ،ج  ،۱۴ص )۱۳۸
پانزده ۱۰ .تیر  ۲۸ / ۱۳۶۰شعبان
 - ۱۴۰۱دیدار با کادر رهبری امل
من از اینكه آقاى موسى صدر در بین
شما نبوده است متأثرم .او مثل فرزند
من اســت .او یك بــازوى قوى براى
اســام بــود( .صحیفه امــام ،ج ،۱۵
ص )۵

شانزده ۶ .آبـــان ۲۹/۱۳۶۰
ذىالــحــجــه  - ۱۴۰۱دیـــدار با
اعضای سازمان جنبش امل
آقاى موسى صدر فرزندى از فرزندان
من است .من براى او متأثر و متأسفم
و اقداماتى هم ،چه در نجف و چه در
ایران ،نمودهام و امیدوارم هرچه زودتر
او را در بین خودمان ببینیم( .صحیفه
امام ،ج  ،۱۵ص )۳۳۹
ایــن سخنان صریح و ستایشآمیز
امام خمینی در باره امام موسی صدر
و ایشان را بارها فرزند خود و اوالد
عزیز و بــزرگ شــده بــه دســت خود
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
تأثر و تأسف نمودن از ربــوده شدن
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
معرفی شــده اســت نمیتوانست
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 خوئینیها
الزاما به معنای یکسان دانستن کامل
مشرب و منش امــام موسی صدر
با همه طــرفــداران انقالب نیست و
ایــن هم موضوعی دیگر و شایسته
پرداختن در جایی دیگر است.

وعظ و خطابه؛ رسالت صالحی خوانساری
بهمناسبت درگذشت

گفته بود که «نمیتوانم 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 مناسبتهای مختلف از وی
دعوت کرده و منبر را در اختیار او قرار
میدادند.
صالحی خوانساری در نیمهی آبان
 ۱۳۱۸در خوانسار بهدنیا آمد .در ۱۴
سالگی به حوزه علمیه خوانسار رفت.
در آنجــا مقدمات را آموخت و برای
ادام ـهی تحصیل به قم عزیمت کرد.

او در قم ماندگار نشد و به تهران رفت؛
ً
این بار نه صرفا به خاطر کسب دانش
حــوزوی؛ بلکه ضــرورت زندگی او را
به تهران کشانده بــود .وی عمدهی
زندگانی را زین پس در تهران گذراند.
در پایتخت هم از فضای حوزوی خارج
نشده و در مدرسه مرحوم آیتالله
مجتهدی به تحصیل و تدریس مشغول
شد.
تحصیل خــود ،از محضر
او در ایــام
ِ
شیخ حسین کنی ،میرزا علی آقا
فلسفی و آیتالله سید رضا صدر نیز
بهره بــرد .با گسترش مخالفتها
علیه حاکمیت پهلوی ،شور انقالبی

در جان صالحی نیز افتاد و در کنار
تدریس حـــوزوی ،به فعالیتهای
سیاسی نیز وارد شد .یکی از دوستان
نزدیک وی در این ایام ،حجهاالسالم
سید محمدرضا سعیدی بود .وی به
همراه شهید سعیدی در فعالیتهای
انقالبی حاضر میشد .او گفته بود
که با شهید سعیدی کارهایی که
به دستور امــام خمینی باید انجام
میگرفتند ـ مانند پخش نــوار و
اعالمیه و رجــوع به بیوت مراجع ـ
را با هم انجام مـیدادیــم .صالحی
فعالیتهای سیاسی را نیز اغلب در
قالب سخنرانیهای خود به انجام
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وی به همراه
شهید سعیدی
در فعالیتهای
انقالبی حاضر
میشد .او گفته
بود که با شهید
سعیدی کارهایی
که به دستور
امام خمینی باید
انجام میگرفتند
ـ مانند پخش
نوار و اعالمیه و
رجوع به بیوت
مراجع ـ را با هم
انجام میدادیم.
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میرساند .او که از بیستسالگی منبر
میرفت ،با توصیههای امام خمینی،
سویههای سیاسی وعظ و خطابههای
خود را نیز افزون کرده بود .به همین
سبب بود که در  ۲۳سالگی 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 اینگونه توصیف کرده بود:
«بنده جمعیتی از همشهریها را
به راه انداختم و در خیابان فریاد
«یا مرگ یا خمینی» سر دادیــم و به
کسبه گفتیم مغازههایتان را ببندید؛
امام خمینی را گرفتهاند .در همین
وقت کامیونی پر از سرباز رسید و ما
را دستگیر کرد» .چهل روز بازداشت
بود .در این مدت ،آیتالله سید احمد
خوانساری و آیتالله میرزا هاشم
آملی به دیدار بازداشتشدهها رفتند
و پس از چند روز اسباب آزادی را
فراهم کردند.
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صالحی خوانساری بعدها دستخطی
از خــود منتشر کــرد کــه در زمــان
بــازداشــت نگاشته بــود« :دانــی که
چیست (وحدت) در کثرت آرمیدن/
دل بر خدای بستن و زما سوا بریدن…
مدت یک ماه است در زنــدان موقت
شهربانی کــل ،بــازداشــت شــدهام و
ـن سخن،
در محضر رجــال علم و فـ ِ
شایان علمی میبرم.
استفادههای
ِ
بحمدالله و المنه که یکی از خطبا که
ً
واقعا 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 بزرگترین سعادت
بــرای بنده بــود .آری چنین است
مردان الهی تن زیر بار ظلم ندادند و
نمیدهند…» .صالحی خوانساری
در روند فعالیتهای انقالبی ،بارها
زندانی شد .آخرین بار در اردیبشهت
 ۵۷در مسجد جامع کرج سخنرانی
میکرد که او را از منبر پایین کشیده و

بازداشت میکنند.
پس از پیروزی انقالب ،صالحی
اگــرچــه همچنان مشی و مــرام
موعظه و خطابه را در پیش گرفت،
امــا در بــرخــی کــارهــای اجــرایــی
نیز وارد شــد .او یکی از بانیان
کمیتهی انــقــاب اســامــی 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
و امـــارات نیز سفر کــرده بــود .وی
سرانجام بعد از یک دوره بیماری در
 ۱۳اسفند ماه در  ۸۰سالگی دیده از
جهان فروبست .روحش شاد.

چهرهای مؤثر در
تاریخ تحوالت
فݡکری قم
و نماینده نسلی
ویژه در انقالب
یادداشتی از استاد رسول جعفریان بهمناسبت درگذشت دکتر محمدجواد صاحبی

دیشب (شامگاه  ۲۴بهمن ماه  )۹۷خبر
درگذشت دوســت دیرین ،دانشی مرد،
جناب آقای محمدجواد صاحبی را شنیدم.
نخستین بار در سال  ۶۱ایشان را در
مرکز تحقیقاتی سپاه دیدم که مقاالتی
دربـــاره جنبشهای اســامــی بــرای
مجله پیام انقالب مینوشتند .همان
ساختمانی که آقــای گنجی و باقی و
شماری دیگر هم در آن بودند و هر کدام
در بخشهایی مشغول به کار بودند.
آقای صاحبی ،سرگرم کار خود بود و
به سبک نوشتهها و ادبیات سیاسی
مذهبی همان زمان ،در هر شماره مجله
«پیام انقالب» مقاالتی مینوشت .در آن
وقت ،این بنده خدا هم سرگرم نوشتن
دربــاره جنگهای صدر اسالم بود که
خیلی زود رها کرد.
ادامه آشنایی ما در جریان مجله کیهان
اندیشه بود که از سال  ۶۴فعالیتش را
آغاز کرد .آن زمان ،دو مجله دیگر هم
در قم بود .یکی مجله حوزه (انتشار از
سال  ،)۶۱و دیگری نور علم (انتشار از
 ۶۲تا  ) ۷۳در قم بود که در همه زمینهها
فعال بودند ،و البته گرایشهای متفاوتی

داشتند .کیهان اندیشه سومین بود
که با همکاری موسسه کیهان و گویا
زمــان مرحوم آقــای شاهچراغی که
رفاقتی با آقای صاحبی داشتند ،پدید
آمد .البد آقای صاحبی ،خودش اینها
را در خاطراتش که مرکز اسناد سال
 ۹۲چاپ کــرده ،و نامش در کشاکش
فرهنگ و سیاست است ،نوشتهاند .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 ،سالها ادامه
داشــت و بنده هم در شمار زیــادی از
آنها مقاالتی داشتم .فکر میکنم از
سالهای  ۶۷به بعد .ویژهنامه طبری را
هم همان وقت با کمک ایشان در سال
 ۶۸در آوردیم و خاطرم هست که شب
رحلت امام ،از مصاحبه با مرحوم آقای
عسکری از تهران برمیگشتیم .کیهان

اندیشه پایگاهی هم بــرای مقاالت
آقای جناتی و آقای عابدیشاهرودی،
همشهریهای خود آقای صاحبی بود.
دیدگاههای اصالحی آقای جناتی که
گاهی از سوی آقای استادی نقد هم
میشد ،آنجا انتشار یافت.
آن وقتها ،بنده بیشتر روزها به دفتر
کیهان اندیشه سر میزدم همین طور
که سری هم به آقــای سیدمحمدباقر
خسروشاهی در مجله نور علم میزدم که
سهم اصلی را در آن داشت .مجله حوزه
هم ،بیش از همه متکی به تالش آقای
مهدویراد و دوستانشان امثال آقای
ایزدپناه بود و بیشتر «اخوان الصفایی»
اداره میشد و نام نویسندگان در مجله
نمیآمد .آن وقت ،در ساختمان کیهان
در قم ،آقا مصطفی فیاضبخش بود که
کتابفروشی را اداره میکردند و هم
دوستان دیگر در خود نشریه از جمله
آقــای شوندی که حــاال همکار ما در
کتابخانه تاریخ است ،آنجا بودند .آقای
بدیعی و رباطی هم در آنجا بودند .گشت
و گذارهای تفریحی هم بود و گاهی
سرکی به باغ آقای دکتر هادی انصاری
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در تــاج خاتون مـیزدیــم .عکسهای
یادگاری هم از آن تفریحها در اختیار
هست .اینها 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  ۱۳۶۴تا
 ۱۳۷۸منتشر 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 ،ناقصالخلقه
هم هست .آقای صاحبی در حوزههای
دیگری به فعالیتهای خود ادامه داد
که متاسفانه توفیق ارتباط کمتر بود و
گهگاهی در کتابخانه تاریخ یا جاهای
دیگر ایشان را زیارت میکردم .آخرین
بار ،چند ماه قبل ،همراه دوست ارجمند
جناب آقای معراجی به دیدنشان رفتم.
آقای صاحبی سعهصدر خوبی داشت
و مقاالت نقد و ایــراد را میگذاشت.
خــودش هم گاهی نقد مینوشت .بار
اول که مقاله «مرجئه» من چاپ شد،
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خودش در شماره بعدی آن را نقد کرد.
آقای صاحبی ،نماینده یک نسل ویژهای
در انقالب است که اوال تعلق خاطر به
جنبش جهانی اسالمی دارد و عالقهمند
به سیدجمال و جریانهای اخوانی است.
نه این که بگویم مثل آنها فکر میکند؛
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 .ثانیا نوعی آزادیخواهی
فکری و رفتاری داشت؛ یعنی چپ نبود؛
از چپهای تند که در فکر و عمل ،عرصه
را بر دیگران تنگ میکردند.
ایشان بــاور به نوعی اســام سیاسی
داشــت و سعی م ـیکــرد ،رفتارهای
سیاسی و انقالبی را از دل اســام
استخراج کند .عالقهمند به شناخت
اندیشههای متفکران معاصر اسالمی
بــود و در ایــن زمینه ،سالها مطالعه
کــرد و کــاری که در بــاره نهضتهای
اســامــی 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 مالحظهای
هست به ایشان منتقل کنم .این اخالق
ایشان هم خوب بود که کارها را قبل از
چاپ به افرادی از دوستان میسپرد تا
نظر دهند.

بـــاور بــه اصـــاحگـــری در
تحوالت فکری قم

مسلما جــدای از کــار کیهان اندیشه
که در تاریخ تحوالت فکری قم اثری
ماندگار است ،کارهای خود ایشان هم
نشان از ویژگیهای دورهای از تفکر
اسالمی  -انقالبی در دوره معاصر
است .اصالحگری و باور به آن ،جزو
مؤلفههای اصلی نگاه ایشان به میراث
اسالمی بود؛ امری که در دوره اخیر ،و به
قصد احیای عظمت اسالمی گذشته و
برای ترسیم یک افق روشنتر 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 صورتبندی برای تحوالت
اسالم انقالبی زیر سایه حرکت اصالحی،
داشت .خدایش رحمت کند که عمرش را
تلف نکرد و یکسره کوشید.

بررسی تطبیقی فقه سیاسی آیت الله مؤمن
با فلسفه سیاسی هابز و طباطبایی
علی افشار زرندی

سیاسی کارل اشمیت و همچنین با مقایسه فلسفه سیاسی توماس هابز و
مقاله حاضر با بهرهگیری از اصطالح االهیات
ِ
عالمه طباطبایی درباره رابطه حاکم و مردم ،تالش میکند 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 میتوان فقه سیاسی مذکور را حامل مفاهیم
حاکمخداانگارانهای 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.
بــا تمرکز بــر انسانشناسی عالمه
طباطبایی و توماس هابز ،درمییابیم
که یکی از تفاوتهای پررنگ ،محوری
و مؤثر در فلسفه سیاسی این دو این
است که هابز تا حد زیادی حاکم را در
جایگاهی به مثابه خداوند مینشاند،
اما طباطبایی حاکم را نیز مانند یکی از
انسانها تلقی میکند و او را از برابری
حقوقی و سیاسی مستثنی نمیکند.
با تمسک به این تمایز ،میتوان 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 میشود .این
مقاله تالش میکند با به دست دادن

تعریف االهــیــات سیاسی ،مقایسه
ویژگیهای 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 میتوان 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 اندیشههای کارل اشمیت (-۱۸۸۸
۱۹۸۵م) ،حقوقدان و نظریهپرداز
برجسته آلمان اســت .مقصود او از
ترکیب االهیات سیاسی این است که
تمام مفاهیم مهم نظریه دولت در دوره

مدرن ،مفاهیمی االهیاتیاند که عرفی
شده و ساختار نظاممند خود را به دولت
مدرن انتقال دادهاند؛ استثنا در حقوق،
همان معجزه در الهیات است .ویژگی
ارزشمند اصطالح االهیات سیاسی
این است که با استفاده از آن میتوان
به بررسی آراء و اندیشههای 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 میتواند به علوم مختلفی از
جمله فقه ،علوم سیاسی ،حقوق ،کالم
و الهیات راه یابد و ابزاری برای تحلیل
قرار گیرد.
چنین رویــکــردی را پیش از کــارل
اشمیت ،در آثار الیبنیتس نیز میتوان
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دید که بر رابطه نظاممند میان حقوق
و االهــیــات تأکید کــرده و معتقد بود
ما به دلیل شباهت حــیــرتآور میان
االهیات و حقوق ،به شایستگی الگوی
تقسیم خود را از اولی به دومی انتقال
دادهایــم( .اشمیت ،۱۳۹۳ ،ص)۶۲ .
هانس کلسن ،حقوقدان معاصر کارل
اشمیت نیز از سال ۱۹۲۰م پیوندهایی
میان االهیات و حقوق برقرار کرده
بود ،گرچه به تمامی با اشمیت مخالف
بــود و هر گونه وضعیت استثنایی و
امر خودسرانهای را در حکومت نفی
مـیکــرد؛ وضعیتی کــه بنابر تحلیل
اشمیت  ،مبتنی بر متافیزیکی است
که قانونمندی حقوقی و طبیعی را
همسان تلقی میکند .از همین منظر
است که میتوان رویکرد اشمیت درباره
معجزه را فهم کــرد؛ چــرا که به باور
او ،قانونگذار و حاکم ،در هیئت قادر
متعال ظاهر میشود و میتواند 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 میگیرد ،ناگهان
از خواب میپرد .چنانکه گئورگ شوآب
در پیشگفتار ترجمه انگلیسی کتاب
االهیات سیاسی کارل اشمیت تصریح
کــرده ،جوهره اقتدار حاکم ،تملک
انحصاری حق تصمیمگیری سیاسی و
یا انحصار آن است .بر این اساس ،حاکم
کسی است که بر وضعیت استثنا تصمیم
میگیرد( .اشمیت ،۱۳۹۳ ،ص)۱۵ .
در مقایسه میان هانس کلسن و کارل
اشمیت مبتنی بر مفهوم حسن و قبح
در مباحث کالمی در میان مسلمانان،
میتوان کلسن را به معتزلیان و اشمیت
را به اشعریان نزدیک دانست .خدا-
حاکم از نظرگاه اشمیت ،اگر تشخیص
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دهد که وضعیت بهنجار از دست رفته،
میتواند 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 ساعتساز است
که هیچ وضعیت استثناییای برای
حضور مداخلهگر او در جهان فراتر از
قوانین و هنجارهای موضوعه متصور
نیست.

رابــطــه حــاکــم و مـــردم از
دیدگاه هابز و طباطبایی

به دست دادن تحلیلی روشن از رابطه
حاکم و مــردم از دیدگاه توماس هابز
(۱۶۷۹-۱۵۸۸م) و سید محمدحسین
طباطبایی (۱۳۶۰-۱۲۸۱ش) ،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
نمیشود و بر این اساس ،حسن و قبح
در زندگی شخصی ،در ارتباط با مقصد
حرکت به سوی سعادت معنا پیدا میکند
و در هر حال برخاسته از فعل انسانی
است و نمیتواند به اجتماع یا حاکم
مرتبط شود( .یزدانیمقدم ،۱۳۹۱ ،ص.
)۱۷۸-۱۷۷
اســاس انسانشناسی تــومــاس هابز
در اثر مــحــوریاش ،لویاتان ،حاصل
دروننگری و خودشناسی هابزی است و
بر این اساس ،همه آموزههای وی برآمده
از همین دروننــگــری اســت و سپس
سرایت دادن احکام این دروننگری 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
میسازد که هابز چگونه و بر اساس
چه زمینههای فکری ،حسن و قبح را
نیز امری شخصی میداند و در حوزه
اجتماع ،آن را به شخص حاکم ارجاع
میدهد ،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
میشود که چرا توماس هابز ،حسن
و قبح در امور اجتماعی را به تمامی به
عهده حاکم میگذارد.
برابری
هابز تنها بــرابــری طبیعی را تصدیق
میکند ،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 انسانهاست که منتهی به ُملک
اجتماعی و حکومت اجتماعی میشود.
(یزدانیمقدم ،۱۳۹۱ ،ص)۱۷۸ .

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 انسانها تمامی قدرت خود
را به یک تن یا یک مجمع واگذار کنند
و اقدامات او را چنان بپذیرند که گویی
خود عامل آن بودهاند.
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 نمیتوانند شکل آن را تغییر
دهند؛ چرا که هر پیمان مربوط به پیش
از تأسیس حکومت ،الزامآور بودن خود
را با تأسیس حکومت از دست میدهد
و تخطی از قــرارداد تأسیس حکومت،
بیعدالتی است .بر همین اساس ،خلع
حاکم هم بیعدالتی است؛ چرا که او را
از حقی که داشته است ،منع کردهاند.
باالتر از همه آنچه گفته شد ،عقد پیمان
با خداوند هم نمیتواند 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 میکند 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 هیچگاه
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
میشود ،وضع طبیعی بازخواهدگشت و در
نتیجه عدالت از میان میرود.
امــا طباطبایی معتقد اســت قــرارداد
مــوردنــظــر در بــدو تشکیل دولــت،
قرارداد عدالت است ،نه چنان که هابز
میگوید ،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( .یزدانیمقدم،
 ،۱۳۹۱ص)۱۸۱-۱۷۸ .
قرارداد
بــرپــایــی حــکــومــت در نــگــاه هــابــز و
طباطبایی ،هر دو مبتنی بر قــرارداد
اســت .در اندیشه هابز ،ایــن قــرارداد
به آفرینش موجود جدیدی به تقلید
از طبیعت میانجامد که قــراردادی
شفاهی است و بر اساس آن ،حقوق و
اختیارات واگذار میشوند.
قرارداد از نظر هابز ،به نفع شخص ثالث
و در غیاب اوست .همین عامل است که
موجب میشود 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
معتقد است قــرارداد مقدمه برقراری
اجتماع و ورود به زندگی اجتماعی است،
قــراردادی عملی و دوطرفه است ،به
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 یکطرفه
و اســتــبــداد مـیشــود کــه بــذر بندگی
اجتماعی و سیاسی است.
بنابراین قرارداد هابزی ،قراردادی برای
پیدایش جامعه سیاسی و در عین حال

واگــذاری همه چیز حقوق و قدرتها
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 اصلیاند.
حاکم در رأس هرم الهیات قدرت است و
حکام زیردست در قاعده قرار میگیرند و
آب حیات قدرت ،از رأس هرم به قاعده
سرریز میشود.
توماس هابز گرچه میپذیرد 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 میکند و به ما میگوید
که از اقتدار دولتها یعنی حکام قانونی
اطاعت کنیم .هابز ،حتی دربــاره اینکه
کدام بخشهای کتاب مقدس به رسمیت
شناخته شود نیز معتقد است باید تابع نظر
حکومت و اقتدار کلیسای رسمی بود.
بــه بـــاور عــامــه طباطبایی ،چنین
رویکردی به منزله شرک و بتپرستی
است که منشأ آن در رابطه یکسویه و
حاکمیت استبدادی و مبتنی بر بندگی
اســت کــه در مــوضــوع عــدالــت گفته
شــد .به بــاور طباطبایی ،در حکومت
اجتماعی دینی در عصر غیبت ،حاکم
از سوی اجتماع برگزیده میشود و از
جمله وظایف او اجرای احکام و رعایت
مصالح اجتماع با مشورت با شورای
مسلمانان یعنی اجتماع دینی است .بر
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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 نمیداند.
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 میکند؛ یکی استبدادی و دیگری
اجتماعی .گرچه به بــاور طباطبایی،
ملک و فرمانروایی از سوی شخص یا
مرکز خاصی اعمال میشود ،اما با این
حال از ِآن اجتماع است و فهم دین و
تفسیر آن نیز با اجتماع است و دین از
راه فهم و تفسیر اجتماع بر دولت حاکم
میشود ،نه از راه تشخیص شخصی
حاکم( .یزدانیمقدم ،۱۳۹۱ ،ص.
)۱۹۲-۱۹۰

نظریه والیت فقیه به روایت
آیت الله مؤمن

از میان نظریههای دولــت در فقه
شیعه ،نظریه والیــت مطلقه فقیه که
به عنوان نظریه فقهی امــام خمینی
شناخته میشود ،مشهورترین نظریه
دولت در روزگار معاصر است که یکی از
روایتهای اصلی آن را آیت الله محمد
مؤمن ،از فقهای پیشین شورای نگهبان
ارائــه کــرده اســت .با توجه به آنچه به
طور خالصه درباره ویژگیهای فلسفه
سیاسی هابز و طباطبایی ذکــر شد،
میتوان با نگاهی به رویکردهای مؤمن
در فقه سیاسی ،درباره دوری و نزدیکی
فقه سیاسی وی از فلسفه سیاسی هابز یا
طباطبایی داوری کرد.
اندیشههای فقهی سیاسی مؤمن  ،به
باور داود فیرحی ،استاد علوم سیاسی
دانشگاه تهران ،اقتدارگراترین تبیین
را از اختیارات فقیه حاکم در نظام
جمهوری اسالمی ایــران ارائــه داده
(فیرحی ،۱۳۹۳ ،ص)۴۴۵-۴۴۴ .
و حضور طوالنیمدت وی در جایگاه
فقهای شورای نگهبان ،دستکم در
برخی مــوارد باعث تزریق عملی این
نظریه در تصمیمسازیها ،قوانین و
برخی جهتگیریهای راهبردی مرتبط
با شورای نگهبان بوده است.
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بیعت شرط والیت نیست

بر اساس آنچه مؤمن در شورای بازنگری
قانون اساسی در سال  ،۱۳۶۸به عنوان
مخبر کمیسیون مربوط به رهبری گفته
است ،وی مسئله بیعت را شرط والیت
نمیداند .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 ،۱۳۹۳ ،ص)۴۵۰ .
این رویکرد آیت الله مؤمن را میتوان
در راستای نظریات توماس هابز بهتر
معنا و فهم کــرد؛ چرا که هابز معتقد
است لویاتان ،یا به عبارت مسامحهآمیز،
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

بــه بــاور مــؤمــن ،مجلس شــورا صرفا
بازوی تقنینی فقیه حاکم است و بیش
از آن اعتبار و فلسفه وجودی دیگری
ندارد .نهتنها 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،۱۳۹۳ ،
ص )۴۵۰ .وی همچنین معتقد است
راه بهتر و موافقتر با اصول شرعی آن
است که گروهی اسالمشناس زبردست
و فقیه عالیمقام ،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 قانونگذار دچار اختالف
شوند ،معتقد است که اینان تحت والیت
فقیهی که رهبر حکومت است انجام
وظیفه میکنند و قهرا فتوای ولی امر،
مــاک عمل آنــان اســت( .فیرحی،
 ،۱۳۹۳ص)۴۵۲ .

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 میشود ،پس نمیتوان 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 میکند که بر اساس آن ،انفال و
خمس و نظایر آن را ملک شخصی ولی
امــر مـیدانــد ،با ایــن استثنای کوچک
که ایــن نــوع از امــوال بر خــاف دیگر
دارایـیهــای 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 ویژگیهای فلسفه
سیاسی توماس هابز گفته شد ،حاکم
لویاتان در نظرگاه هابز ،پس از به دست

گرفتن قــدرت ،مبنای عدالت خواهد
بود .بدین سان همه احکام او عادالنه
و غیرقابل اعتراض است .با این نگاه،
همه آنچه هابز گفته را میتوان 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 نوشتهای با عنوان «سخنی
در مزاحمت اقــدام حکومت اسالمی
با حق اشخاص» ،تصریح کرده است
کــه سخن در بــاب حــقــوق اشخاص
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 میدهد و حوزه
عمومی را حق اختصاصی و بالمعارض
ولی امر معرفی میکند که شهروندان
اساسا در این حوزه حقی ندارند تا بتوان
از تزاحم حق الناس با حق حکومت
سخن گفت( .فیرحی ،۱۳۹۳ ،ص.
 )۴۷۲-۴۷۰بنابر آنچه گفته شد ،در
اندیشه آیــت الله مؤمن ،حتی به قدر
ضرورت و اضطرار نیز اکتفا نمیشود؛
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 نمونههای ذکر
شده است و هر چیزی را شامل میشود
که نقش هدایتی ولی فقیه ،موقوف به
آن است .به باور فیرحی ،نظریه آیت الله
مؤمن ،منسجمترین بیان اقتدارگرایانه از
اندیشه والیت فقیه بر مبنای نصب است.
(فیرحی ،۱۳۹۳ ،ص)۴۷۷-۴۷۶ .

عالمه طباطبایی ،معتقد به برابری
حقوقی و سیاسی اســت ،اما آیت الله
مــؤمــن ،هیچ کسی را دارای چنان
اجــازهای نمیداند 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
میکند؛ چنانکه هابز ،حاکم را فراتر و
بلکه مبنای عدالت تلقی میکند و بر این
اساس ،حاکم یکی از مصادیق برابری
حقوقی و سیاسی تلقی نمیشود ،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.

نتیجهگیری

مــروری بر آنچه دربـــاره ویژگیهای
فلسفه سیاسی توماس هابز و سید
محمدحسین طــبــاطــبــایــی و نیز
ویژگیهای فقه سیاسی محمد مؤمن
گفته شــد ،به روشنی نشان میدهد
که نظرات مؤمن در تضاد کامل با آراء
طباطبایی و نزدیک به دیدگاههای
هابز است .این تضاد و همبستگی ،به
طور ویژه دربــاره نقش مردم و جامعه
در حکومت روشــن میشود که گرچه
طباطبایی همچنان «اجتماع دینی»
را محور حکمرانی میداند ،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  ۳۸سوره شوری و آیه

 ۱۵۹سوره آل عمران را نیز به گونهای
تفسیر میکند کــه حتی اگــر وجــوب
مشورت با مــردم بر عهده ولــی فقیه
قــرار گیرد ،ولــی فقیه همچنان حق
تصمیمگیری بر خالف مشورتها را
دارد؛ چرا که به باور او ،تصمیمگیری 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
و فقه سیاسی مؤمن به انــدازهای است
که میتوان آن دو را متکی به یک منشأ
دانست .منشأی که اگر بخواهیم با ادبیات
کــارل اشمیت به توضیح آن بپردازیم،
خدایی
همان االهیات سیاسی مبتنی بر
ِ
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 میتوان گفت
بر خالف رویکرد عالمه طباطبایی که
رویکردی معتزلی است ،نظریات مؤمن بر
بنیادی اشعری جان گرفته است.
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