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خدمات عمرانی مراجع
سید هادی طباطبایی

«هرگاه مجتهد متجدد متحرکی
دست باال بزند و جلو بیفتد ،مؤمنین
کثیری با اعتماد و میل و رغبت به
دنبال آنها میآیند و صدها برابر
آنچه به دولتها میدهند ،پول و
کار و فکر و عشق در این راه صرف
خواهند کـــرد» ]۱[.این سخنان
مهندس مهدی بازرگان است که
انتظار می َب َرد مراجع دینی پیشگام
در فعالیتهای اجتماعی و عمرانی
شوند و عامه مردم را نیز با خود همراه
کنند .وی معتقد بود کوچکترین
اقدام مراجع تقلید در فعالیتهای
عمرانی ،رغبت مضاعفی را در سایر
مردم ایجاد میکند .وی مثالهایی
از فعالیت برخی روحانیون را پیش
میکشید و عنوان میکرد« :عملی
که آقای حاج سید رضا فیروزآبادی

در شهر ری انجام داد و در اثر ُحسن
نیت و ّ
همت او یک بیمارستان پر
برکت و مفصلی به وجود آمده است
و همچنین اقدامات بسیار آبرومند
و ارزنــدهای که مرحوم سید شرف
الدین و مرحوم حاج سید محسن
(امین) عاملی در لبنان و سوریه به
یادگار گذاردهاند ،نمونههای زندهای
از امکان و موفقیت این قبیل امور
میباشد».
این مهم و حضور عالمان دینی در
فعالیتهای عمرانی اما تا پیش از
زعامت شیخ عبدالکریم حائری،
کمتر نمودی داشــت .اگرچه تا
پیش از زعامت شیخ عبدالکریم،
مراجع عظام کمکها و اقداماتی
در زمینه فقرزدایی و کمک به افراد
آسیبدیده را به انجام میرساندند،

اما صورت نظاممند و منسجمی
نداشته است .مرحوم حائری یزدی
بود که هم ساختار حوزه علمیه را در
قم بنا نهاد و هم برخی فعالیتهای
عمرانی را بــه انــجــام رسانید.
بیمارستان معروف فاطمی در قم
که به ّ
همت و تدبیر آیتالله حائری
بنا شد ،از نخستین اقداماتی است
که یک مرجع تقلید در زمینه درمان
عمومی به انجام میرساند.گفته
میشود که این بیمارستان اگرچه
در ابتدای تأسیس ،دارای بنای
آراسته و نیکی بود؛ اما از تجهیزات
چندانی برخوردار نبوده است .یکی
از پزشکان حاذق از اروپا به دعوت
شیخ عبدالکریم ،برای بازدید از
این بیمارستان میآید .وی که عدم
تجهیزات الزم را در بیمارستان
نسخه مکتوب  /شماره  / 22بهار 1398
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مراجع
عظام ،در
انجام خدمات
عمرانی ،رضایت
مردمی را در
نظر داشتهاند.
از همین روی
بوده که با برخی
از فعالیتهای
عمرانی
حکومت پهلوی
نیز مخالفت
میکردهاند،
چرا که معتقد
بودند در این
فعالیتها ممکن
است حقی از
مردم ضایع شده
باشد.

6

میبیند ،هنگام خروج ،دفتر آمار
بیمارستان را مشاهده کــرده و
آمار بهبودیافتگان را نظاره کرده
و ابراز تعجب میکند .در نظر این
پزشک ،تعداد بهبودیافتگان فراتر
از امکاناتی است که در بیمارستان
وجــود دارد .وی علت را از شیخ
عبدالکریم جویا میشود و اینگونه
پاسخ میشنود که :در استخدام
کارکنان اعم از پزشک و پرستار و
حتی مستخدم ،دقت الزم به عمل
آمده تا از افراد صالح و مؤمن باشند و
کارهای خود را به عنوان یک وظیفه
مقدس به انجام برسانند .در ثانی
یکی از برنامههای درمانی در این
بیمارستان چنین است که مدام
به بیماران تلقین میشود که رو به
بهبود هستند و همین سبب میشود
تا سالمت کامل خود را به زودی به
دست آورند.
ّ
بیمارستانی که به همت شیخ
عبدالکریم حائری ساخته شده
بــود ،در فعالیتهای خود نیز از
بنمایههای دینی بهره میبرد و
اسباب برخی موفقیتها را بوجود
آورده بود .شیخ عبدالکریم ،تنها به
ساخت این بیمارستان اکتفا نکرد.
بیمارستان سهامی در قم نیز به
درخواست و اراده ایشان ساخته
شد .در مرداد ماه  ۱۳۱۳که حادثه
سیل در قم به وقــوع پیوست نیز
ایشان به حمایت از آسیبدیدگان
پرداخته و واحدهای مسکونی برای
سیلزدگان در قم ایجاد کرد .از دیگر
فعالیتهای ایشان ،ایجاد قبرستان
نو در قم و همچنین داراالطعام و
ساخت مدرسه در این شهر بود.
این فتحبابی را که آیت الله حائری
کلید زد ،پس از ایشان نیز ادامه
یافت .سال  ۱۳۲۹بود که وضع آب
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قم تغییر کرد و امکان استفاده از آن
کم و کمتر شد .آیت الله بروجردی
بود که دستور حفر ده عدد چاه
در این شهر را داد .یکی از این
چاهها در چهار راه بیمارستان
فعلی در قم بود که سبب رونق
این منطقه شد .مرحوم بروجردی
همچنین تجار و متمکنین شهر
را به خان ه خود دعوت میکرده و
از ایشان برای آبادی شهر کمک
میخواسته است .به درخواست
مرحوم بــروجــردی بــود که روند
فقرزدایی از شهر به انجام رسید و
برخی کارخانهها از جمله کارخانه
بافندگی ایجاد شد .تالش آیت الله
بروجردی در راستای فقرزدایی به
گونهای بوده که باغ ارثی خود را
در حدود چهار هزار تومان فروخت
و نان و گندم برای فقرا خرید .بعد
از این اقدام ،فامیل و بستگان ،آیت
الله بروجردی را مالمت میکنند
که این باغ بیش از این ارزش داشته
است .بستگان مرحوم بروجردی به
خریدار مراجعه میکنند تا معامله را
برگرداند ،اما وی که چنین معامله
شیرینی کرده بود ،باغ را پس نداد.
آیت الله بروجردی زمانی که سیل
شهر قم را فرا گرفته بود نیز حوزه و
ً
مردم را بسیج میکند ،شخصا در
میان سیلزدگان حاضر میشود و به
نحوه امدادرسانی نظارت میکرده
است .مرحوم بروجردی همچنین
کارخانه برق بروجرد را پیگیری و
احداث کرده بود .کارخانه سیلو در
بروجرد نیز به درخواست و همت
ایشان ساخته شــده بــود .گفته
میشود که به همت و اجازه مرحوم
بروجردی  ۱۳۴بنا در تهران ساخته
شده است .بیمارستان نجف ،حمام
سامرا ،مدرسه کرمانشاه نیز از جمله

مواردی است که به اقدام ایشان
به انجام رسیده است .بیمارستان
نکویی در قم نیز به درخواست
مرحوم بروجردی تاسیس شده
است.
ساخت بیمارستان اگرچه یکی از
اقدامات مراجع بوده اما احداث
برخی از این اماکن ،ماجراهای
سیاسی هم در پس خود داشته
است .گفته میشود که جرقههای
تأسیس بیمارستان آیــت الله
گلپایگانی در قــم ،در بحبوحه
فعالیتهای سیاسی در سال
 ۱۳۴۲زده شــد .بعد از اینکه
حاکمیت پهلوی به مدرسه فیضیه
حمله میکند و مجروحین را در
بیمارستانها نیز نمیپذیرفتند،
برخی ّ
خیرین با حمایت آیت الله
گلپایگانی اقــدام به تأسیس این
بیمارستان میکنند .آیتالله
گلپایگانی عالوه بر این بیمارستان،
در سال  ۱۳۵۳اقــدام به تأسیس
شهرکی در قم کرده بود .فعالیت
عمرانی آیت الله گلپایگانی به شهر
قم محدود نماند .در قضیه جنگ
شش روزه اعراب و اسرائیل ،ایشان
فرزندشان سید مهدی را به لبنان
فرستاده و مکانی هفت طبقه توسط
ایشان خریداری کرده و در اختیار
امــام موسی صدر قــرار میدهد.
ایتام در آنجا جمعآوری شده و
مورد حمایت قرار میگیرند .این
مرکز هم اکنون نیز فعال است و زیر
نظر سازمان ملل به انجام فعالیت
میپردازد.
اقدامات عمرانی مراجع عظام اما
ً
غالبا بر روی تاسیس مدارس علمیه
و کتابخانهها بوده است .اگرچه غالب
مراجع ،این روند را دنبال کردهاند،
اما از ساخت مکانهای عامالمنفعه

نیز غافل نماندهاند .آیت الله مرعشی
نجفی نیز از جمله مراجعی است که
به اقدامات عمرانی پرداخته بود.
بیمارستان نکویی در قم را اگرچه
آیت الله بروجردی تأسیس کرده بود
اما مرحوم مرعشی تجهیز و ساخت
بخشهایی دیگر از این بیمارستان را
انجام داد .به درخواست و پشتیبانی
آیت الله مرعشی همچنین مرکز
توانبخشی و بهزیستی در میدان
امام قم به نام دارالشفای آل محمد
احـــداث شــد .در جــریــان جنگ
تحمیلی ،همچنین در هنگام ه سیل
و زلزله نیز نام مرحوم مرعشی به
عنوان پیشتازان کمکرسانی مطرح
بوده است.
مراجع عظام ،در انجام خدمات
عمرانی ،رضایت مردمی را در نظر
داشتهاند .از همین روی بوده که
با برخی از فعالیتهای عمرانی
حکومت پهلوی نیز مخالفت
میکردهاند ،چرا که معتقد بودند
در این فعالیتها ممکن است حقی
از مردم ضایع شده باشد .مرحوم
سید احمد خوانساری در زمان
حاکمیت پهلوی ،با ساخت برخی
از خیابانها مخالفت کرده بود .نقل
شده است زمانی که پل سید خندان
تهران تازه افتتاح شده بود ،ایشان با
ماشین از پل تردد نمیکرده است.
تا اینکه فرزندشان از امام جماعت
آن محل میخواهد تا از ساکنانی
که منزلشان به واسطه ساخت این
پل تخریب شده اجازه بگیرد .بعد
از حصول این اجازه بود که مانعی
در تردد از این پل نمیبینند .همین
مواجهه را آیت الله خوانساری در
خصوص خیابان چهارمردان قم
نیز داشتند .گفته میشود تا زمانی
که آقای خوانساری در قم مشرف

بودهاند و تازه خیابان چهارمردان
باز شده بود ،ایشان هر زمان که
میخواستند بــه حــرم حضرت
معصومه(س) مشرف شوند ،از
کوچههای قبلی عبور میکردهاند.
احتیاط آیت الله خوانساری از این
رو بوده که مبادا خانههایی که در
راه ساخت این خیابان خراب شده،
مورد رضایت آن افراد نباشد.
آیت الله سید محسن حکیم نیز
از جمله مراجعی بود که هم خود
پیشقدم در تأسیس مؤسسات خیریه
میشد و هم اسباب ترغیب دیگران
در این امر را فراهم میکرده است.
آیت الله سید مرتضی عسگری
جمعیت صندوق خیریهای را در
بغداد تأسیس کرده بود .هدف این
مؤسسه سرپرستی ایتام ،درمان
بیماران ،فراهم آوردن اشتغال برای
بیکاران و … بود .هنگامی که این
مؤسسه افتتاح شد ،آیت الله حکیم
نامهای به آیت الله عسگری نوشته
و از دیگر ّ
خیرین نیز خواسته بود تا
از این مؤسسه حمایت و پشتیبانی
کنند.
اینگونه فعالیتها اگرچه در میان
ً
مراجع عظام غالبا به شهرهای
مذهبی معطوف بــوده اســت ،اما
آیت الله خویی از جمله مراجعی
بود که فعالیتهای عمرانی را به
سایر کشورها نیز گسترش داد.
این رویکرد و نگرش مرحوم خویی،
اینک در آیت الله سیستانی نیز وجود
دارد .ایشان نیز مؤسسات خیریه
بسیاری را در سایر نقاط محروم
جهان تاسیس کردهاند.
انجام خدمات عمرانی و فعالیتهای
اجتماعی امــروزه به عنوان ّ
رویه
مرسوم و معمول مراجع عظام تقلید
تبدیل شده است .در حادثه سیل

اخیر که بسیاری از شهرهای کشور
را در بر گرفت ،حمایت و کمکهای
بسیاری از سوی مراجع عظام به
انجام رسید .همه مراجع تقلید
اجازه استفاده ثلث سهم امام را
دادند .آیت الله نوری همدانی رأسا
تصمیم به ساخت تعدادی واحد
مسکونی و آموزشی و مذهبی را
داد .آیت الله بیات زنجانی اعالم
کرد که کمک به سیلزدگان از محل
مجموعه وجوهات تا هر مقداری
که فرد صالح دانسته و نیاز ببیند،
مطلوب و مبریءذمه است .آیت
الله علوی بروجردی در پیامی در
این خصوص گفت که ماهی داخل
آب زنده است و ما نیز داخل همین
مردم قیمت داریم .او توجه مراجع
به اینگونه کمکها و خدمات به
مردم و پیشگامی مراجع در این
امور را مورد تأکید قرار داده بود.
همان سخنی که مرحوم بازرگان
نیز سالها پیش به آن توجه داده
بود «هرگاه مجتهد متجدد متحرکی
دست باال بزند و جلو بیفتد ،مؤمنین
کثیری با اعتماد و میل و رغبت به
دنبال آنها میآیند و صدها برابر
آنچه به دولتها میدهند ،پول و
کار و فکر و عشق در این راه صرف
خواهند کرد».

مهندس
مهدی بازرگان
معتقد بود
کوچکترین
اقدام مراجع
تقلید در
فعالیتهای
عمرانی ،رغبت
مضاعفی را
در سایر مردم
ایجاد میکند.

پینوشت:
[ ]۱بحثی دربـــاره مرجعیت و
روحانیت ،مقاله مهندس بازرگان
با عنوان انتظارات مردم از مراجع،
ص۱۲۶-۱۲۵
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مشارݡکت اجتماعی ،وظیفه ذاتی و
اساسی روحانیون میباشد
گفتوگو با حجتاالسالم محمدرضا باقرزاده
به بهان ه حضور طالب و روحانیون برای کمک به مردم آسیبدیده از سیل ،با حجتاالسالم دکتر محمدرضا باقرزاده،
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی موسسه علمی و پژوهشی امام خمینی ،با موضوع «مشارکت اجتماعی روحانیون»
مصاحبهای انجام دادهایم .متن این مصاحبه را در ادامه ،میخوانید.

با توجه به وقوع سیل اخیری
که در کشور عزیزمان رخ داد ،شاهد
حضور گروههای بسیاری از مردم،
از جمله روحانیون و طــاب ،به
منظور کمکرسانی به سیلزدهها،
بهعنوان گــون ـهای از مشارکت
اجتماعی بودیم .پرسشی که در
ً
اینجا پیش میآید این است که اساسا
مشارکت اجتماعی روحانیون ،به
چه شکل باید صورت پذیرد؟
نکتهای که به آن اشاره کردید،
به تحلیل ماهیت رهبری در اسالم
8
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و تفاوت آن با سایر ادیان و نظامها
برمیگردد .روحانیت ،بخشی از
رهبری جامعه را به عهده دارد و
سنخ رهبری آن ،از جنس پیشروی و
پیشگامی است ،نه اینکه فقط از دور،
دستورات و رهنمودهایی را صادر کند؛
در واقع روحانیت در آنچه به جامعه
توصیه میکند ،باید پیشگام باشد.
اگر قرار است روحانیت جامعه را توصیه
به علمآموزی،اقدام ،اصالح ،جهاد،
امربهمعروف و نهی از منکر نماید ،باید
خودش پیشتاز باشد .دلیل اینکه

برخی با ورود روحانیت در مقاطع و
وقایعی مانند کمک به سیلزدگان
در سیل اخیر ،مخالفت میکنند،
بهدلیل سوء برداشت ایشان از ماهیت
روحانیت و رسالت روحانیت در اسالم
است .اینها فکر میکنند که روحانیت
ً
صنفی است که صرفا نقش آن ،بلندگو
و سخنگو بودن است ،در حالیکه
ً
نقش روحانیت ،صرفا اعالم نیست،
بلکه عمل کردن به آنچه که میگوید
هم میباشد؛ لذا ،اگر روحانیت مردم
را به انفاق و جهاد و شهادتطلبی و

کمک به دیگران میکند ،باید خودش
هم در صف اول باشد ،همچنان که
بوده است .منتها نوع این اقــدام و
پیشتازی ،در صحنهی عمل مشخص
میشود و نمیتوان نسخهای از قبل
برای آن پیچید .از همینرو کسی که
االن در منزلش در شهری مانند تهران
و یا قم نشسته است ،نمیتواند برای
یک امدادگر و یا روحانی که در مناطق
سیلزده ،در حال اقــدام است و به
آسیبدیدهگان در حال کمکرسانی
است ،نسخه بپیچد و قضاوت کند .اگر
میخواهد چنین کند ،باید خودش
هم در منطقه حضور داشته باشد.
میخواهم منظورم را با یک مثال،
خدمتتان توضیح دهم؛ تصور کنید
یک روحانی در بیابانی ،در حال تردد
است و در آنجا میبیند اتومبیل یک
شخص دچار اشکال فنی شده است.
این روحانی با دیــدن این صحنه،
لباس روحانیتش را کنار میگذارد و
اقدام به کمکرسانی به آن شخص
مینماید .این مورد را نمیتوان معیار
و دستورالعملی کلی و همیشگی برای
مواردی که یک اتومبیل خراب شده و
ً
اتفاقا یک روحانی از آنجا رد میشود،
قرار داد و بگوییم از این به بعد هر جا
چنین صحنهای رخ داد ،روحانیون
موظف هستند لباس روحانیت را
کنار گذاشته و به تعمیر اتومبیلهای
در راه مانده ،بپردازند .لذا ،آنچه که
تعیین کننده است ،شرایط میباشد.
حاال آن شخص و یا روحانیای که در
منطقهی سیلزده حضور یافته و مردم
را در شرایط بسیار بدی میبیند ،آیا
وجدان انسانی و تکلیف اسالمیاش
اجازه میدهد که فقط نظارهگر باشد
و کمک نکند .هر شخص با وجدانی
که با صحنههای این چنینی مواجه
شود ،دست به کار میشود و به کمک

آسیبدیدهگان میشتابد .اینکه برخی
از افراد به روحانیت ایراد میگیرند به
این خاطر است که خودشان کناری
نشستهاند و در منطقه و صحنه حضور
ندارند و از همینرو شاید حق داشته
باشند که چنین قضاوت کنند اما اگر
وارد صحنه شوند ،دیگر به خودشان
اجـــازهی چنین قضاوتهایی را
نخواهند داد .اینکه در فضای مجازی،
برخی میگویند چنین کمکهایی
بهخاطر خودنمایی و ریاکاری است
را میتوان نوعی انگیزهخوانی و از
بیرون در مورد دیگران قضاوت کردن
قلمداد کرد.
ً
اســاســا حــوزویــان باید در
چه قالبی به مشارکت اجتماعی
بپردازند؟
همانطور که عرض کردم،
نمیتوان یک قالب از قبل تعیین
شده را ترسیم کنیم و بگوییم این
قالب ،معیار عمل خواهد بود .در زمان
جنگ ،رهبر انقالب ،امام جمعهی
شهر تهران و شخصیتی شناخته شده
بودند اما لباس رزم به تن کرده و به
ً
جبهههای جنگ رفتند .حاال آیا مثال
میتوان گفت که روحانیت همیشه
ً
لباس رزم به تن داشته باشد؟ قطعا
خیر و این حرکت ،وابستهی به شرایط
است و در آن زمان ،آن حرکت ایشان
برای روحیه بخشی به رزمندگان
اسالم بود و برای اینکه نشان بدهد
روحانیت ،آمــادهی شهادت است.
از همین رو ،آنچه که اصل است،
مشارکت اجتماعی روحانیت میباشد
و این مشارکت ،ضروری است و شکل
آن را میدان عمل و شرایط ،تعیین
میکند .لذا چه بسا ممکن است یک
روحانی در شرایطی نقش فرمانده را
داشته باشد و در شرایطی دیگر ،نقش

یک کارگر .مثال دیگری که در مورد
اهمیت شرایط میتوانم بیان نمایم
مربوط به مرحوم امام خمینی است.
ایشان در مقطعی به ترکیه تبعید
شدند و بهخاطر شرایط و قوانین آن
کشور ،مجبور شدند لباس روحانیت
را کنار بگذارند در حالیکه در همان
زمان هم به عنوان یک روحانی تراز
اول ،شناخته شده بودند .لذا باید
اقتضای شرایط را در نظر گرفت.
آیــا مــشــارکــت اجتماعی
روحانیت در وقایعی مانند کمک
به سیلزدگان ،از وظایف ذاتی
روحانیت به شمار میرود؟
رهبر انقالب در بیاناتشان ،یکی
از رسالتهای روحانیت را مشارکت
اجتماعی برمیشمارند .به صورت
سنتی روحانیت در مشارکتهای
اجتماعی حضور داشتهاند .بهطور مثال
میتوانم به ساخت بیمارستان ،از سوی
مرحوم آیتاللهالعظمی گلپایگانی
اشاره نمایم .ایشان مرجع تقلید بودند
ولی این بیمارستان را احداث کردند.
این نشان میدهد که وقتی یک مرجع
تقلید ،کمبودی را در شهر احساس
مینماید ،وظیفهی خود میداند که
اگر بتواند ،به رفع آن کمبود مبادرت
نماید .نقطهی تمایز روحانیون شیعه
در این بوده است که بهصورت تاریخی
و سنتی ،تعداد بسیار زیادی از آنها،
در بسیاری از نقاط مختلف کشور،
اقدام به انجام خدمات زیادی از قبیل
تأسیس مدرسه ،مسجد ،راه ،قنات و
غیره نموده و مردم را هم تشویق به آن
کردهاند و خود را تافتهی جدا بافتهای
از مردم ،قلمداد نکردهاند.

روحانیت در
آنچه به جامعه
توصیه میکند،
باید پیشگام
باشد .نقش
ً
روحانیت ،صرفا
اعالم نیست،
بلکه عمل
کردن به آنچه
که میگوید هم
میباشد.

از نظر شما آیا این مشارکتها
تــوســط روحــانــیــون ،بهعنوان
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وظیفهی ذاتـــی ایــشــان تلقی
میشود و یا فکر میکند چنین
مــشــارکـتهــایــی نــه بهعنوان
وظیفهی ذاتی که برای انتقال
پیامی خاص به مــردم و جامعه
بوده است؟
نکتهای کــه اشـــاره کردید،
نتیجهی مشارکت روحانیت در امور
اجتماعی است .وقتی روحانیت به
وظیفهی خود ،ب ه درستی عمل نماید،
آن نتیجهی الزم ،محقق میشود .به
عنوان مثال باید مردم احساس کنند
روحانیت ،از خودشان است؛ ولی قرار
نیست روحانیت فقط برای اثبات آن،
در منطقهی آسیبدیده حضور یابد،
زیرا هر کس هم در این مورد شک

داشته باشد ،خود روحانیت در آن شک
ندارد و میداند که از مردم است؛ بلکه
نتیجهی قهری مشارکت روحانیت از
باب تکلیف و وظیفهی شرعی و الهی
و انسانی ،این میشود که مردم حس
کنند روحانیت ،از خودشان است.
روحانیت وقتی در منطقه حضور
مییابد ،برای کاستن از آالم بشری،
این کار را انجام میدهد و آن را برای
خود ،واجب شرعی میداند و مهم هم
نیست برخی چه میگویند.
کمکهایی که روحانیون به مردم
میکنند ،بـــرای مـــردم ،بسیار
ً
التیامبخش خواهد بود .اصال قرار
نیست روحانیون مشارکت خود را به
خاطر برخی از طعنهها ،کنار بگذارند

زیرا این روحانی حتی اگر در جایی
بــرای اقامهی نمازش که در حال
فوت وقت است بایستد ،این طعنهها
و اتهامها و نیتخوانیها وجود
خواهد داشت و قرار هم نیست که
روحانیون تسلیم این طعنهها شوند.
لذا بنده معتقدم مشارکت اجتماعی،
وظیفهی ذاتی و اساسی روحانیون
میباشد و نتیجهی قهری چنین
مشارکتهایی هم رضایت مردم از
روحانیت خواهد بود و البته رسانهها
باید این مسائل را به تصویر بکشند.
آنچه مهم است این است که روحانیت
در سالهای بسیار متمادی ،آزمون
اجتماعی به قصد
خود را در مشارکت
ِ
خدمت ،بهخوبی پس داده است.

ویژگیهای
روحانیت
پیشگام و پیشرو
در صحنه عمل و فعالیت
حضور در صف اول

آثار
همکاری با مردم
التیامبخش آسیبها
رضایت مردم
ترویج از طریق رسانه

حجتاالسالم
والمسلمین
محمدرضا باقرزاده

مشارکت
در امور اجتماعی
عمل به وظیفه
خدمت به مردم

تشویق مردم به همیاری

10
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مالحظه
و توجه به شرایط
لباس روحانیت در تبلیغ
لباس رزم در جنگ
لباس کارگری در کار

ما در عرصهی انعݡکاس رسانهای حضور طالب
در مناطق سیلزده ،باختیم /آیندهی طلبهها،
در ݡگروی ورود هر چه بیشتر به میان مردم و انجام
مشارݡکتهای اجتماعی فعاالنه است
گفتوگو با حجتاالسالم داود صالحی

«مباحثات» درصدد است با انجام مصاحبههایی با اساتید حوزوی ،شیوه و قالبهای اجتماعی مشارکتهای
اجتماعی طالب را مورد واکاوی قرار دهد .از همین رو با حجتاالسالم داود صالحی که از طالب شناخته شده در
عرصهی فعالیتهای جهادی و کمک به هموطنان آسیبدیده میباشد ،مصاحبهای را در جمعه شب ۲۳ ،فروردین
 ۱۳۹۸انجام دادهایم .ایشان در زمان انجام این مصاحبه ،در شهر سیلزدهی اهواز مشغول کمکرسانی به مردم
شریف این شهر بودند .متن این مصاحبه را در ادامه میخوانید.
االن در کدام شهر هستید؟
بنده در اهواز هستم.
شما از شهر قم به اهواز
رفتهاید؟
بله .بنده در قم ساکن هستم

و از قم ،به اهواز آمدهام .البته برخی
از دوستانی که در گروه ما هستند،
از شهرهایی غیر از قم ،تشریف
آوردهاند .ما در شبکههای مجازی با
همدیگر در ارتباط بودیم و از همهی
دوستانمان خواستیم که به کمک

شهرهای آسیبدیده بیایند و آنها
نیز آمدند.
شــمــا مــتــولــد چــه سالی
هستید و از چه سالی مشغول
کارهای جهادی شدهاید؟
نسخه مکتوب  /شماره  / 22بهار 1398

11

بنده متولد  ۱۳۵۴هستم و از ۲۲
سالگی وارد این کارها شدهام؛ در آن
زمان پایهی سوم حوزه را میخواندم.
چند روز است که در اهواز هستید؟
بنده دیروز به اینجا رسیدهام؛ البته
یکبار از  ۱۰فروردین در اینجا مستقر
شدیم ،ولی وقتی سیل پلدختر
پیش آمد ،به آنجا رفتیم اما از دیروز
دوبــاره به اهــواز برگشتهایم تا در
خدمت اهالی اهواز باشیم.

انعکاسی که
از حضور طلبهها
در سیل اخیر در
رسانهها بهوجود
آمد ،نادرست و
غیرکارشناسانه
بوده است.در
مورد نحوهی
انتشار مشارکت
طالب ،مدیریت
رسانهای رخ
نداد .نحوهی
انتشار اخبار
به شکلی بوده
است که گویا
کار طلبه ،بیل
زدن نیست و
باید فقط به
تبلیغ بپردازد.

علت بازگشت شما به اهواز
چیست؟ آیا خطر خاصی این شهر
را تهدید میکند و یا از پلدختر
رفع خطر شده است؟
ً
اساسا جنس سیلی که این دو
شهر با آن درگیر هستند ،متفاوت
است .پلدختر یک اتفاق لحظهای
بود و با توجه حجم آب بسیار زیادی
که در لحظه ،این شهر را فرا گرفته،
خرابیهای وحشتناک و بسیار زیادی
در این شهر پیش آمده است ،ولی
در اهواز و خوزستان ،آب بهصورت
تدریجی در حال باال آمــدن است و
مزارع ،کشتزارها و روستاها را زیر
آب میبرد و در حال آسیب رساندن به
معیشت مردم است؛ لذا باید قبل از هر
چیزی به اهالی روستاهای آسیبدیده،
اسکان داده میشد و همین االن هم
مردم در حال مقاومت در برابر سیل
هستند تا شهرها و روستاهای بیشتری
زیر آب نرود و نیروهای جهادی ،دولتی
و نظامی ،با همهی تــوان در حال
کمکرسانی به مردم هستند تا بیش
از این ،آسیب نبینند.
االن کــه در کــنــار مــردم
اهواز هستید ،روحیهی مردم و
نیروهای امدادی را چگونه ارزیابی
میکنید؟
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ُ
فقط میتوانم بگویم واقعا
مردم ایستادهاند .به هر روستایی که
میرویم ـ بهخصوص در روستاهای
متعلق بــه شــهــرهــای حمیدیه،
سوسنگرد و عین  ۲ـ ،میبینیم مردم
ً
شدیدا در حال کار و تالش شبانهروزی
و بدون استراحت هستند و روحیهی
بسیار باالیی دارند و تمام نیروهای
دولتی و نظامی در کنار آنها هستند؛
گرچه البته یک دلگیری از دولت
دارند زیرا در سال  ۱۳۹۵هم یک آب
گرفتگی در همین منطقه رخ داده و
خسارتهایی را به مزارع و زمینهای
برخی از اهالی این منطقه وارد کرده
است و هنوز ،خسارت آن پرداخت
نشده است ،اما با این اوصاف مردم
با جان و دل در حال فعالیت هستند
و نیروهای امدادی ،اعم از دولتی،
نظامی و داوطلب ،با تمام انرژی،
عشق و توان خود ،به این مردم کمک
میکنند.
دوستانی که همراه شما
در شهرهای اهــواز و پلدختر،
در حال امدادرسانی میباشند،
طلبه هستند؟
ً
خیر؛ غالبا لیدر گروهها ،طلبه
هستند و این لیدرها ،هر شخصی را
که مایل به کمکرسانی بودهاند ،از
شهرهای خود و به همراه خود ،به
شهرهای آسیبدیده آوردهاند .اغلب
این افراد ،از مساجد شهرهای خود
جذب گروههای امدادی شدهاند و ما
هم در اینجا ،محل استقرار خود را در
یکی از مساجد پایین شهر و محروم
اهواز قرار دادهایم و امیدواریم به حرمت
این مسجد ،کارمان برکت پیدا کند.
بــرخــورد مــردم سیلزده
با طلبههای حاضر در مناطق

آسیبدیده ،به چه شکل است؟
مردم وقتی میبییند طلبهها
آمدهاند و بدون هیچ ادعایی و با
تمام توان مشغول امداد هستند،
بسیار بسیار خوشحال میشوند
و برای مردم ،روحیهبخش است،
ً
بهخصوص که اساسا کار طلبهها
معاشرت و همراهی با مردم است.
از همینرو وقتی طلبهها به مردم
کمک میکنند ،مردم بسیار استقبال
میکنند و دلگرم میشوند .بدون
هیچگونه اغراقی عرض میکنم که
هم در پلدختر و هم در اهواز تعداد
قابل توجهی از طلبهها در حال کار
و فعالیت هستند و این برای مردم
و طلبهها مفید است ،زیرا هم آالم
مردم کمتر میشود و هم طلبهها
بهصورت عملی متوجه میشوند که
کار اصلی آنها ،ایستادن کنار مردم
است و پایگاه مردمی خود را فراموش
نکنند .از جمله برکات وقایع اخیر،
این بود که طلبهها بیش از هر زمان
دیگری در میان پایگاه مردمی خود
حضور یافتهاند.
شما در فعالیتهای جهادی
و عمرانی قبلی خــود ،در چه
مناطقی حضور داشتهاید؟
قبل از اینجا ،به همراه تعداد
قابل توجهی از طلبهها ،از روزهای
ابتدایی وقوع زلزله در سرپلذهاب
حضور یافتیم و تا  ۶ماه هم ارتباط
مستمر با آن منطقه داشتیم و البته
برخی از دوستانمان ،هنوز هم با
سرپلذهاب ارتباط دارنــد .بنده
در سیل گلستان نتوانستم توفیق
کمک داشته باشم ،زیرا در خدمت
راهیان نور بودم ،ولی از روزهای
ابتدایی سیل اهــواز و پلدختر
سعی کردیم حضور داشته باشیم.

ضمن اینکه اصل تمرکز بنده و
دوستانم ،متمرکز در بحث کارآفرینی
و محرومیتزدایی است و نه در
بحرانها ،ولی به دلیل شرایطی که
در برخی از مناطق کشور ،با وقوع
سیل پیش آمده است ،در این مناطق
حضور پیدا کردهایم.
بــــا تـــوجـــه بــــه ســـیـــل و
خــســارتهــای پــیــش آمـــدهی
حاصل از آن ،برخی معتقدند که
ً
اساسا حوزویان کارکرد دیگری
دارند و وظیفهی آنها تبلیغ دین
اســت و در واقـــع ،مخالف و یا
منتقد فعالیتهای عمرانی طالب
هستند .برخی دیگر هم این نقد
را نمیپذیرند و بر این باورند در
هر جا و هر زمینهای که کشور
با مشکل مواجه باشد ،طالب
میتوانند و باید حضور پیدا کنند.
حضور عملی شما در فعالیتهای
جهادی نشانگر این است که شما
نقد و مخالفتهای دستهی اول را
نمیپذیرید .سوال بنده از شما این
است که چه پاسخی برای نقدهای
ایشان دارید؟

بنده فکر میکنم گروه اول نیز
با اصل حضور و مشارکت اجتماعی
طلبهها مخالف نیستند و شاید نقد
آنها به نحوهی انعکاس و مواردی
از ایــن دســت اســت و بنده هم با
ایشان همنظر هستم و فکر میکنم
حق با آنهاست ،زیرا انعکاسی که
از حضور طلبهها در سیل اخیر در
رسانهها بهوجود آمد ،نادرست و
غیرکارشناسانه بوده است.
ً
لطفا بیشتر توضیح دهید.
واقعیت این است که در مورد
نحوهی انتشار مشارکت طالب،
مدیریت رسانهای رخ نداد .در واقع
نحوهی انتشار اخبار به شکلی بوده
است که گویا کار طلبه ،بیل زدن
نیست و باید فقط به تبلیغ بپردازد.
منتهی بنده بهعنوان کسیکه در
فعالیتهای اجتماعی فعال بوده
اســت ،باید عــرض کنم که بستر
هر نوع کار تبلیغی ،ولو غیردینی،
خدمت کــردن به مخاطب است.
بنده این تجربهی عملی را داشتهام
که وقتی ُمبلغ در شادیها و غمهای
مردم شریک باشد و به آنها خدمت

ً
نماید ،میتواند بعدا بسیار تأثیرگذار
باشد و مردم هم به او اقبال خواهند
داشت و حرف او خریدار خواهد
داشت .ناظر به همین مطلب ،رهبر
انقالب در دیدار دو سه سال پیش
خود اشاره کردند که طلبهها باید
غمگسار مردم باشند .بنده بر این
باورم که وظیفهی ذاتی طلبهها،
مشارکتهای این چنینی است ،زیرا
به اقتضای عقل و تجربه ،بهترین راه
برای اثرگذاری ،بهخصوص در زمانی
که مردم در موقعیت آسیبدیدگی
و استیصال قرار داشته باشند ،راه
محبت و خدمت است .طالب بدون
هیچ منتی برای مردم کار میکنند و
باید رسانهها بتوانند این مسئله را به
تصویر بکشند تا مردم بدانند طلبهها
نه تنها بار اضافی برای مردم نیستند،
بلکه در حال خدمت بیمنت برای
ایشان هستند و به کار خود هم
افتخار میکنند.
اصـــل مشارکتهای
آیــا
ِ
اجتماعی طالب در کمکرسانی و
ارتباط با مردم را از وظایف طلبهها
میدانید؟ یا بر این باورید که این
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مشارکتها ،قبل از هر چیزی ،با
هدف انتقال و القای پیام و مفاهیم
خاصی در حال انجام است؟
آنچه بنده از روایات برداشت
میکنم این است که اصل خدمت
به مردم ،موضوعیت دارد .روایت
داریم که باالترین عبادت ،خدمت به
خلق خداست .از هیمن رو ،خدمت
به مردم ،اصالت دارد و دین هم،
همین است .طلبهها میتوانند غیر از
اینکه در میدان عمل ،در حال تالش
و خدمت هستند ،به ترویج دین و
گفتمان دینی هم مشغول باشند.
در واقع خدمت به مردم از وظایف
ذاتی طلبهها میباشد ،ولی در عین
حال این منافاتی با ترویج گذارههای
دینی هم ندارد.
بهنظر شما اصل مشارکت
طالب در امور اجتماعی باید در
چه قالبهایی صورت بگیرد؟
بنده فکر میکنم قالب این
مشارکتها در راستای حل واقعی
مسائل واقعی مردم باشد .در یکی
دو سال اخیر و با گسترش فضای
مــجــازی افـــراد مختلفی تالش
کــردهانــد در خدمات اجتماعی
فعال شوند .خیلی از این خدمات
فانتزی ،خنثی ،غیر ضروری و حتی
نابودکنند ه است که هیچ دستاوردی
جز ساخت نیاز کاذب ندارد .بهعنوان
مثال دانشآموزی که در سیستان و
بلوچستان و در منطقهای محروم،
کتابهای خود را در یک پالستیک
به مدرسه میبرد و شخصی به او
ً
کیفی اهداء میکند که نهایتا یکی دو
سال از آن استفاده خواهد کرد؛ این
هدیه ،مسئلهی اصلی این کودک را
حل نکرده است و نیاز غیرضروری
برای او ایجاد کرده است .نیاز اصلی
14
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ایــن کــودک ،قبل از هر چیزی،
یک معلم خوب است .لذا به نظرم
طلبهها برای ورود موفق به مسائل
اجتماعی باید مسئلهیابی کنند و
نباید تبلیغات و جو ،آنها را از پیدا
کردن مسئلهی اصلی مردم غافل
کند و به هر قیمتی ،وارد اجتماع
شوند و دغدغهی آنها ،دیده شدن
باشد .پس موضوع اصلی ،حل
مسئلهی واقعی مردم است.
به نظر شما که تجربهی
خوبی در عرصههای اجتماعی
داشته و داریــد ،حضور طلبهها
در عرصههای اجتماعی ،حضور
فعاالنه بوده و یا حضور منفعالنه؟
الزم است قبل از هر چیزی
اشــاره داشته باشم که چندین
اتفاق در کشورمان رخ داده است
که سرفصلها و مقاطع مهمی در
سالهای اخیر محسوب میشوند.
اولین آنها ،فوت مرحوم آقای مرتضی
پاشایی ،خوانندهی معروف پاپ و
تشییع جنازهی ایشان بود که در
آن ،مردم و دستگاههای حکومتی و
دولتی به قدرت رسانههای مجازی
و شبکههای اجتماعی ،پی بردند.
یکی دیگر از این مــوارد ،زلزلهی
کرمانشاه بود که در آن ،مردم به
قدرت سلبریتیها پی بردند و به نظر
من هم همین واقعه آغازی برای به
حاشیه رانده شدن سلبریتیها شد
ً
و به همین خاطر در سیل اخیر اصال
سلبریتیها را در مناطق آسیبدیده
نمیبینید .یکی دیگر از این مقاطع
و سرفصلها ،سیل اخیر بوده که در
آن ،طلبهها این حجم از حضور را
در میدان داشتهاند .شما در هیچ
یک از اتفاقات رخ دادهی قبلی در
کشورمان ،نمیتوانید این مقدار از

حضور پررنگ طلبهها را مشاهده
کنید .بهنظرم اصل حضور طلبهها
در ایــن مــیــدان ،عملی تکلیفی
بوده است ،ولی مدیریت نادرست
رسانهای حضور این عزیزان ،باعث
ً
شده است که این حضور ،کامال از
موضع انفعالی بهنظر برسد و همین
باعث شده که بسیار این نقد و اتهام
را به طلبهها وارد میکنند که شما
برای خودنمایی به مناطق سیل
زده آمدهاید .لذا ،ما در عرصهی
انعکاس رسانهای حضور طالب در
مناطق سیلزده ،باختیم .گرچه
اصل حضوری که طلبهها داشتهاند،
بسیار خوب بوده است.
عــلــت ایـــن بــاخــت را چه
میدانید؟
نداشتن سواد رسانهای.
بیشتر توضیح دهید .این
سواد رسانهای را باید طلبههای
حاضر در مناطق سیلزده داشته
باشند یا کسانیکه حضور آنها را
ثبت میکنند و پوشش میدهند؟
هر دو؛ گرچه منظور من در
اینجا ،خود طلبهها هستند که سواد
رسانهای ندارند و البته تقصیری هم
ندارند ،زیرا این موارد به آنها آموخته
نشده است و تخصص و اطالعاتی
ً
نــدارنــد .از ایــن رو حــوزه ،حتما
باید برای طلبهها ،کالس آموزش
رسانهای برگزار نماید تا مبادا رسانه،
بتواند تصویری نامربوط از طلبهها به
تصویر بکشد.
مـــواردی که از طلبههای
حاضر در مناطق انتظار دارید
تا مراعات کنند تا مبادا برخی
رسانهها نتوانند از حضور آنها سوء

استفاده نماید ،چیست؟
ترین این موارد
یکی از مهم ِ
که ما به نیروهایمان که در منطقه
حاضر هستند ،سپردهایم این
است که حق انتقاد از هیچ نهادی
را ندارید و بههیچ عنوان مجاز
ً
به دوگانهسازیهایی که بعضا
صورت میپذیرد ،نیستید ،زیرا این
دوگانهسازیها ،بسیار مضر برای
منافع ملی و حتی برای حوزویان
میباشد .یکی دیگر از این موارد
این است که ما از دوستانمان قول
گرفتهایم که حتی در سختترین
شرایط هم حق عصبانی شدن
را ندارند و باید به هر روشی کنار

مردم بایستند .در روزهای ابتدایی
سیل ،فیلمی از یکی از عزیزان
نظامی منتشر شد که میگفت
مردم دولتیها را در مناطق آسیب
دیده نمیپذیرند و فقط از حضور و
کمک نظامیها استقبال میکنند.
چنین ادعاها و کلیپهایی ،هیچ
فایدهای ندارد جز بهانه دادن دست
رسانههایی که خیرخواه مردم و
کشورمان نیستند .نتیجهی چنین
ادعاهایی این شده است که در این
مناطق شایعه شده است که این سیل
را خود دولت ساخته است!
آیا شما از سازمان و یا نهادی،

حمایت مالی میشوید؟
خیر .ما حتی از حــوزه هم
حمایتی را دریافت نمیکنیم .شاید
در مواردی ،مردم هزینههایی را به
ما کمک کرده باشند که آن را هم
خرج خود مردم میکنیم و ریالی به
نیروهایمان نمیدهیم و حتی مخارج
ایاب و ذهاب را هم بچهها ،از جیب
خودشان پرداختهاند.
و حرف آخر؟
طلبهها برای اثرگذاری ،هیچ
راهی جز ورود به میان مردم ندارند
و هر چهقدر در این کار تأخیر کنند،
ضرر خواهند کرد.

ویژگیهای
مردم
اهمیت
سواد رسانهای

ایستادگی در حوادث
روحیه بسیار باال
با دلگیری از دولت

عدم انتقاد از نهادها
پرهیز از دوگانهسازی

جمع نیرو از مساجد
همراه کردن برای کمک

جلوگیری از عصبانیت

اصول
مشارکت اجتماعی

رهبری گروههای امداد

حجتاالسالم
والمسلمین
داود صالحی

حل مسائل واقعی مردم
مسألهیابی
عدم تولید نیاز جدید

ویژگیهای
روحانیت

آثار
همکاری با مردم

تأثیرگذاری
تبلیغ
خدمت؛ بستر تبلیغ
شریک شادی و غم مردم
محبت در هنگام آسیب

خوشحالی و دلگرمی مردم
روحیهبخشی
توجه طالب به پایگاه
مردمی خود
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مردمی بودن روحانیت و مشارݡکت مردمی،
یک اصل دینی و اسالمی است و در تنافی با
رسالت تبلیغی روحانیت نمیباشد
گفتوگو با حجتاالسالم والمسلمین علی نظری منفرد

ً
موضوع «مشارکت اجتماعی طالب» از موضوعات مهم و گاها بحث برانگیزی میباشد که بار دیگر و همزمان با
سیل رخ داده در کشورمان ،در شبکههای اجتماعی و اخبار ،برجسته شده است .برخی از افراد میگویند طلبهها
نباید وارد کارهای عمرانی شوند ،زیرا وظیفه و کار ویژهی آنها ،چیز دیگری است؛ اما برخی دیگر مخالف این موضوع
هستند و بر این باورند حضور طلبهها در چنین روزهایی در میان مردم ،از وظایف ذاتی آنها بهشمار میرود و البته
طوری هم باید این کار صورت پذیرد که از سر انفعال نبوده باشد .راجعبه این موضوع با حجتاالسالم و المسلمین
علی نظری منفرد مصاحبهای را انجام دادهایم که متن آن را در ادامه میخوانید.
یکی از گــروههــایــی که
بــهعــنــوان امـــدادرســـان در
مناطق سیلزده حضور یافته
و مشغول خدماترسانی به
16
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مـــردم هستند ،روحــانــیــون
و طــابــی مـیبــاشــنــد کــه از
شهرهای مختلف در مناطق
سیلزده حاضر شدهاند و به

یاری مردم آسیبدیده مشغول
میباشند و نوعی از مشارکت
اجتماعی را انجام میدهند.
به نظر حضرتعالی مشارکت

ً
اجتماعی طالب ،اساسا باید به
چه شکل صورت بپذیرد؟
آنچه که مشخص است این
است که روحانیون نیز ،جزئی از
ملت شریف ایران بوده و جدای از
ایشان نمیباشند؛ منتهی باید توجه
داشته باشیم هر شخصی عهدهدار
آن کاری که در آن تخصص دارد،
شود .بهعنوان مثال ،اشخاصی که
متخصص امور درمانی و پزشکی
هستند ،بــا حــضــور در مناطق
آسیبدیده ،آن وظیفهی پزشکی
خــود را عــهــدهدار میشوند و به
درمان افراد بیمار و مجروح مشغول
میشوند.
کار اصلی روحانیون ،تبلیغ دین
است و از همینرو در همین فضای
ملتهبی که بهوجود آمده است،
باید با حضور خودمان ،به تکلیف
ذاتی خود ،مشغول شویم و مردم
را به صبر و استقامت و توکل در
برابر مشکالت پیش آمده ،دعوت
نماییم و برای مردم ،آرامش ایجاد
نماییم و وعدههای الهی را برای
مردم ،یادآوری کنیم .لذا ،وظیفهی
بنیادین روحانیت ،حتی در این
فضا ،تبلیغ دین است .همانطور
که آیهی شریفه قرآن میفرماید:
«الــذیــن یبلغون رســاالت الله و
یخشونه و ال یخشون احدا اال الله
و كفى بالله حسیبا» اما گاهی
هم بهخاطر شرایطی که بهوجود
میآید ،مجبور به انجام اهم و مهم و
اولویتسنجی هستیم و لذا شرایط
اقتضا میکند یک روحانی ،غیر از
آن وظیفهی اصلی که دارد ،کار
دیگری را نیز متکفل شود ،همچنان
که در سایر مشاغل و اصناف نیز

چنین است و این قاعده ،محدود
ً
به روحانیون نیست و مثال گاهی
در تصاویری که از سیل اخیر منتشر
ً
شد ،دیدیم که افــرادی که مثال
نظامی ،پزشک و یا روحانی هستند،
بهجای انجام وظیفهی اصلی خود،
مشغول یک کار یــدی ،بهمنظور
کمک به آسیبدیدگان شدهاند.
این مسئله هم یک کار وجدانی و
شرعی میباشد و از باب اهم و مهم
است که هر شخصی که کمکی از
او برمیآید ،باید انجام دهد؛ وگرنه
وظیفهی روحانیت مشخص است و
آن ،عبارتست از تبلیغ دین و دعوت
مردم به امور خیر و بردباری و صبر و
تحمل مشکالت پیش آمده و امید
به رحمت پروردگار.
چند وقتی است که امام
جمعهی محترم تبریز ،آیتالله
آلهاشم ،با حضور گستردهی
خود در میان مردم و رقم زدن
جلوههای خاصی از مشارکت
اجتماعی توانستهاند نظر،
رضایت و همچنین انتقاداتی
را نسبت به خود جلب نمایند.
بهنظر حضرتعالی مشارکتهای
ً
اجتماعی روحانیون اساسا در چه
قالبهایی باید و میتواند صورت
پذیرد؟ آیا محدودیتی در این
قالبها وجود دارد؟
زمان و مکان است که تعیین
کنندهی تکلیف ایــن قالبها
میباشد؛ لذا بنده بر این باورم
که نمیتوان یک حکم کلی را در
اینباره صادر کرد و در همهی
مــوارد به آن استناد کنیم .این
مسئله ،در امور دیگر نیز جاری و

ساری است .بهعنوان مثال در یک
محیط ،فالن غذا مفید محسوب
میشود ،در حالیکه همان غذا
در محیطی دیگر ،مضر بهشمار
مـــیرود .لــذا ،اصــل مسئلهی
مردمی بودن و مشارکت مردمی،
امری است که اسالم و قرآن ،ما را
بدان امر فرموده است.بهعنوان
مثال میتوان به آیهی شریفه که
النب ُّی َح ْس ُب َ
َ ُّ َ َّ
ک
می
فرماید« :یا أیها ْ ِ
َّ ُ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ْ
َ
الله و م ِن اتبعک ِمن المؤ ِم ِنین» و یا
َ َ ُ َ َ ًّ
«ول ْو كنت فظا
آیهای که میفرماید:
ْ َ ْ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ
غ ِلیظ القل ِب لنفضوا ِمن حو ِلك»
اشــاره کــرد؛ همچنان که امام
رضا(ع) در حدیثی میفرماید:
«مؤمن ،مؤمن واقعی نیست،
مگر آن که سه خصلت در او باشد:
سنتی از پروردگارش و ّ
ّ
سنتی از
پیامبرش و ّ
سنتی از امامشّ .اما
ّ
سنت پروردگارش ،پوشاندن راز
خود استّ ،اما ّ
سنت پیغمبرش،
مدارا و نرم رفتاری با مردم است،
ّاما ّ
سنت امامش ،صبر کردن در
زمان تنگدستی و پریشان حالی
است».
از همین رو ،مردمی بودن روحانیت
و مشارکت مردمی ،یک اصل دینی
و اسالمی است .اما روحانیون باید
به این نکته توجه داشته باشند که
انجام برخی از امور در یک زمان
و یا منطقهای خــاص ،میتواند
وهن دین محسوب شود .وگرنه
ً
الزم است که اتفاقا روحانیون
وارد جامعه شوند و حرف مردم
را بشنوند .اما اینکه روش ورود و
مشارکت باید به چه شکل باشد،
با توجه به زمان و مکان ،متفاوت
میشود .از همین رو شاید آن
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روحانی بــزرگــواری که شما در
ســوال به ایشان اشــاره کردید،
به این نتیجه رسیدهاند که این
شیوه از تبلیغ ،کارسازتر است و
مردم هم اقبال خوبی به آن دارند
ً
و واقعا هم مأجور خواهند بود اگر
در تشخیص خودشان به این نتیجه
رسیدهاند که این مدل از رفتار و
تعامل و مشارکت ،نتیجهی بهتری
را خواهد داشت.
بــرخــی بـــر ایـــن بــاورنــد
کــه مــشــارکـتهــای اجتماعی
روحانیون ،از روی انفعال و اجبار
ً
است .مثال گفته میشود افزایش
قــدرت رسانهها و شبکههای
اجتماعی ،روحانیت را مجبور
به این مشارکتها کرده است.
آیا فکر میکنید فعالیت در ورود
روحانیون در چنین فضایی ،در
18
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نهایت به نفع روحانیت خواهد
بود و یا موجب تضرر آن میشود؟
ما در حوزهی دین بحثی داریم
که جنبهی عقالنی دارد و مصادیق
آن را در فقه و اصول میبینیم که
مطرح است و آن ،بحث تزاحم است.
ً
در این بحث معموال علما ،سراغ
مالکها میروند؛ بدین معنا که
وقتی انسان دو امر را کنار هم قرار
میدهد و نمیتواند جمع میان هر
دو نماید ،سراغ مالک میرود و سعی
میکند آن مالکی که مفسدهی کمتر
و مصلحت بیشتر دارد را انتخاب
نماید.
ً
حال واقعا جدای از نقدهایی که در
شبکههای اجتماعی به روحانیت
وارد میشود و گفته میشود این
مشارکتها از سر انفعال است و
ً
یا مثال برای خودنمایی میباشد،
مــا روحــانــیــون بــایــد ببینیم که

مشارکتهای اجتماعی که انجام
میدهیم آیا مصلحت دارد و وهن
ً
نمیباشد یا خیر .اگر واقعا مصلحت
اقــوایــی بـــرای مشارکت وجــود
دارد ،اهمیتی ندارد که دیگران
چه میگویند .عــدهای حتی به
پیامبر(ص) هم طعنه میزدند و اگر
قرار بود پیامبر(ص) به این نقدها و
بهانهها توجه کنند ،باید کارش را
رها میکرد .مگر ایشان را به سحر
َ
و جنون ،متهم نمیکردند؟ «یا أ َیها
َّ ُ ّ َ َ َ
ّ
الذ ْك ُر إ َّن َك َل َم ْج ُن ٌ
ون»
یه
ل
ال ِذی ن ِزل ع
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
یب ال َم ُ
«شاع ٌر ن َت َر َّب ُص به َر َ
ون»
ن
و یا
ِ
ِ
ِ
َْ َ ِ
َ ُ َ
َ
ْ
َ
َ
ّ
ساط ُیر الو ِلین اكتت َبها
و یا «و قالوا أ ِ
ََ ُ ًَْ َ َ ً
َ
ُْ
یه بكرة و أ ِصیل».
ف ِهی تملى عل ِ
اگــر انسان قــرار باشد به چنین
بهانهتراشیهایی دقت کند ،از
رسالتی که عقل و شرع برایش تعیین
نموده است ،باز میماند؛ لذا ،نباید
انسان به جو توجه نماید مگر اینکه

اگر به جو توجه نکند ،وهنی در دین
ایجاد میشود.
آیا مشارکت اجتماعی را
وظیفهی ذاتی طالب میدانید یا
ً
فکر میکنید این مشارکتها ،ذاتا
در اولویت نیستند و بلکه بهمنظور
انتقال پیام و مفاهیم خاصی به
جامعه ،صورت میپذیرند؟

اصل رسالت یک روحانی ،به
تبعیت از اولیاء و انبیاء ،ابالغ دین
َ
ّ ْ ُْ َ َ َ
است«َ :ب ِلغ َما أن ِزل ِإلیك ِم ْن َر ِّبك
َ
َ َ ْ ْ َ َّ ْ َ
َو ِإ ْن ل ْم تف َعل ف َما َبلغت ِر َسال َت ُه».
تمام آنچه که ما روحانیون در حوزهی
علمیه آموختهایم برای انجام این
ً
وظیفه است و وظیفهی ما اساسا،
همین است که دین را بفهمیم و
مردم را به آن دعوت کنیمَ :
«و َم ْن

َ
َ
َ َّ
َ
أ ْح َس ُن ق ْوال ِم َّم ْن َد َعا ِإلى الل ِه َو َع ِمل
َصال ًحا َو َق َال إ َّننی م َن ْال ُم ْسلم َ
ین».
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
این ،رسالت اصل ماست و به تبع
همین رسالت است که چه بسا ما الزم
ببینیم به میان مردم برویم و مشارکت
اجتماعی داشته باشیم .به نظر
بنده ،مشارکت اجتماعی روحانیت،
مزاحمتی با رسالت اصلی روحانیت
ندارد و قابل جمع میباشد.

تخصصگرایی
روحانیت
حضور تبلیغی در آسیب
دعوت مردم به صبر
عدم وهن دین

هدف از مشارکت
اجتماعی روحانیت
دعوت مردم به دین

حجتاالسالم
والمسلمین
علی نظری منفرد

رسالت روحانی
فهم دین
ابالغ دین

روش مشارکت
اجتماعی
تابع زمان و مکان
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روحانیون موثرترین ݡگروه را در تحقق این انقالب
اسالمی داشتهاند/
اݡکثریت مردم به شیطنتهایی که علیه روحانیت
میشود ،بیتوجه هستند
گفتوگو با حجتاالسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا

ً
«مباحثات» در راستای این پرسش که «آیا اساسا شرکت طالب در یاری رساندن به هموطنان سیلزده ،در راستای
وظایف طلبگی میباشد و اگر ،آری ،چگونه و در چه قالبی باید صورت پذیرد» گفتوگویی کوتاه با حجتاالسالم
والمسلمین محسن مهاجرنیا انجام داده است که متن آن را در ادامه میخوانید.
بهنظر شما طــاب در چه
جنسی از فعالیتهای اجتماعی
میبایست مشارکت داشته باشند
و این مشارکت در چه قالبهایی
باید صورت پذیرد؟
سوال بسیار خوبی است ،زیرا
به نظر بنده ،این مسئله ،بخشی از
دغدغهی امروز جامعهی ما است.
20
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آنچه مبرهن اســت ایــن اســت که
وظایف ذاتی روحانیت ،ب ه عنوان اصل
اولی از وظایف این قشر محسوب
میشود ،اما ورود ایشان به عرصههای
ضروری و موردی که در کشور ایجاد
میشود ،میبایست مد نظر روحانیت
باشد و در این موقعیتها باید سعی
داشته باشد آنچه که از او انتظار

میرود را برآورده سازد .به تعبیر دیگر
مسئولیتهای ذاتی روحانیت ،تبلیغ
دین است و هر نوع کم و کاستی در
این بخش ،موجب زیر سوال رفتن
کارکرد روحانیت خواهد بود .اما
برخی از مسئولیتهای زمانمند و
ً
موردی نیز طبیعتا در مقاطع مختلف
زمانی پیش خواهد آمد که روحانیت

میبایست در آنها نیز فعال باشد.
به عنوان مثال در برخی موارد الزم
است که روحانیت وارد شود و سعی
داشته باشد به برخی از اتهامهایی
که به نظام اسالمی وارد میشود،
پاسخ منطقی و سازنده دهد .البته
این حرف بدین معنا نیست که فقط
روحانیت این وظیفه را دارد ،اما
از آنجایی که روحانیون موثرترین
گروه در تحقق این انقالب اسالمی
را داشتهاند ،از آنها بیشترین انتظار
وجود دارد .لذا ،وقتی جنگ  ۸ساله بر
ایران تحمیل شد ،روحانیون نگفتند
که وظیفهی روحانیت فقط تبیین و
تبلیغ دین است و ما نباید در دفاع از
ً
وطن مشارکت داشته باشیم؛ اتفاقا
روحانیت از اقشاری بود که وارد شد
و شهدای زیادی نیز تقدیم کشورمان
کرد .لذا ،با توجه به ضرورتی که برای
آن دورهی خاص به وجود آمده بود،
موجب شد روحانیت پای کار باشد.
در واقع ضرورت زمانی میتواند بعد
جدیدی از مسئولیتهای روحانیت
را ـ که البته با شأن و اولویتهای
کارکردی او در تضاد نباشد ـ نمایان
کند .اجــازه دهید یک مثال را در
اینجا مطرح کنم .اگر بر فرض مثال،
سیل به ساختمان حوزهی علمیه
و یا منزل بندهی طلبه آسیب بزند،
بنده نخواهم گفت که نجات این
ساختمانها با وظیفهی ذاتی بنده
ً
در منافات است و اتفاقا تمام تالشم
را برای رفع این مشکل ،به کار خواهم
بست .حاال همین سیل ،جامعه و
مردم ما را ب ه خطر انداخته است و از
روحانیتی که همیشه در کنار مردم
بوده است ،انتظار میرود که در این
وضعیت مقطعی هم که انشاالله
بـهزودی رفع خواهد شد ،در کنار
مردم و برای مردم ،بأیستد و البته

روحانیت با تدبیری که دارد میتواند
وظایف تبلیغی و تبیینی خود را نیز به
ً
صورت همزمان پیگری کند و انصافا
اکثریت مردم نیز به شیطنتهایی
که علیه روحانیت میشود ،بیتوجه
هستند و تالشهای دلسوزانهی
روحانیون را نظارهگر میباشند؛
ن که تالشهای سایر نیروها
همچنا 
و تالشگران امدادی را نیز مدنظر
دارند و قدردان آنها هستند .این را
هم عرض کنم که روحانیت در اثنای
همین کمکرسانیهای عملی خود
میتواند با بیان و زبان خود به شبهاتی
که در مدتهای اخیر در جامعه ـ در
مورد ارتباط خشکسالی و گناهان
صورت گرفته در یک سرزمین ـ رواج
یافته پاسخ دهد.ضمن اینکه اصل
حضور روحانیت در چنین عرصههایی
میتواند تا حد زیادی رافع شبهاتی
که در مورد ناکارآمدی روحانیت و یا
نظام اسالمی مطرح میشود ،باشد.
فرمایش شما شاید صحیح
باشد ولی چه بسا منظور منتقدین
از ناکارآمدی این باشد که چرا
دولتهای مختلفی که در رأس
ً
امور اجرایی بودهاند ،مثال اقدام
به الیروبی مسیلها نکردهاند تا
حجم این فاجعه تا این حد زیاد
نباشد؟
مطلب شما نیز صحیح است،
اما آنچه که واضح است این میباشد
که بعد از استقرار نظام جمهوری
اسالمی کشورمان به صورت مداوم
با مسائل و مشکالت بزرگ و مهم و
متعددی همچون جنگ تحمیلی
و تالشهای بــرای رفــع آثــار آن،
رویارویی با نظام متخاصم آمریکا،
رفع فشار تحریمها از روی مردم
و غیره ،مواجه بوده است .بدون

تعارف باید گفت که نظام ما ،ب ه
خاطر همین مشکالت و موانع،
برنامهریزی و فرصت رسیدگی به
مواردی مانند الیروبی مسیلها و
رفع آثار خشکسالی و ریزگردها را
نداشته است .در واقع میزان زیادی
از انرژی و توان ما برای رفع مسائل و
گرفتاریهایی که ب ه صورت روزمره
پیش آمده ،گذشته است و البته اگر
فرصت میبود و به این مسائل نیز
میتوانستیم رسیدگی کنیم ،بسیار
مطلوب میبود.
به نظرتان آیا مردم نیز این
استدالل را میپذیرند ،بهخصوص
که روحانیت در طول تاریخ نشان
داده است که در کنار مردم بوده
و سعی داشته از آالم و رنجهای
آنان بکاهد؟
ً
درســـت اســت و واقــعــا هم
روحانیت همیشه در کنار مردم
بوده و هست و سعی داشته و دارد
در رفع مشکالت مردم ،سهیم باشد
و اگر هم بتواند از مشکالت مردم
بکاهد ،اما اگر برای آن اقدام نکند،
زیر سوال خواهد بود و اینکه در این
روزهای سیل در کنار مردم ایستاده
است ،بسیار بهجا و مغتنم میباشد
و همین اقدامات ،شکل جدیای
از مشارکت اجتماعی روحانیت را
به تصویر میکشد.
آیا به نظر شما این مشارکت
اجتماعی روحانیت را میتوان در
قالبهای خاصی صورتبندی کرد؟
به نظرم قالب این مشارکت را
وضعیت و شرایط زمانی ،مشخص
ً
میکند و مثال نمیتوان یکسری
از روحانیون را جدا کرد و گفت این
افراد سازمان یافته هستند که فقط
ِ
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میبایست در بستر قالبهای از
پیش تعیین شده ،وارد عمل شوند.
لذا ،راه صحیح آن است که روحانیت
با روحیهی بسیجیای که همیشه
داشته ،وارد شود و به یــاری مردم
بشتابد؛ این وضعیت را در زمان جنگ
تحمیلی نیز شاهد بودیم و میدیدیم
عملی
که روحانیت نه تنها در عرصهی ِ
جنگ ،که در عرصههای تبلیغی و
تشویق مردم برای مشارکت در دفاع
از میهن عزیزمان ،فعال بود.
از دیــــدگــــاه شـــمـــا ،آیــا
مشارکتهایی که روحانیت در
جامعه صــورت میدهد ،متأثر

از فضای خاصی میباشد و ب ه
منظور انتقال مفهوم خاصی
در حــال انــجــام اســت و یــا فکر
میکنید به اقتضای ذات وظایف
روحانیت است که شاهد مشارکت
روحانیون هستیم؟
به یک لحاظ میتوانیم بگوییم
از وظایف ذاتی روحانیت است .با
مراجعهی به تاریخ روحانیت و در زمانی
که هنوز نظام اسالمی را نتوانسته
بودیم بنا نماییم ،روحانیون و مراجع
در کــارهــای عمرانی و سازندگی
و گونههای دیگر مشارکتهای
اجتماعی ،فعال بودند .به عنوان مثال
آیتالله صدوقی ـ شهید محراب ـ به

منظور رونق معیشت مردم ،بخشهایی
از زمینهای بایر قم را زیر کشت
کشاورزی برده بود و عواید حاصل از
آن را به مردم میپرداخت .لذا ،االن
هم روحانیت به صورت هدفمند وارد
ماجرا میشود .بدین معنا که در اولین
گام روحانیت میخواهد باری از روی
دوش مردم برداشته شود .در گام
بعدی روحانیت میخواهد نشان دهد
که ما بخشی از همین مردم و جامعه
بــرادران آسیبدیدگان هستیم و
و
ِ
میخواهیم هویتی واحد را از جامعهی
اسالمی به نمایش بگذاریم و بنا به
اقتضای دستور دینی است که به کمک
شما مردم آسیب دیده ،شتافتهایم.

وظایف
روحانیت

تبلیغ دین
مسئولیتهای زمانمند،
مانند:
جنگ ،سیل و زلزله

مشارکت
اجتماعی روحانیت
به هدف برداشتن باری از
دوش مردم
به عنوان بخشی از
مردم

حجتاالسالم
والمسلمین
محسن مهاجرنیا

آثار
مشارکت
روحانیت

تبلیغ دین
رفع شبهات
در ضمن کمکرسانی
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ویژگیهای مردم
قدردانی مردم از روحانیت
عدم توجه به
شیطنتها

ݡکمک به سیل زدگان ،از وظایف ذاتی
طلبݡگی نیست  /تصور بخشی از جامعه،
هدف حوزویان تالش برای ݡکسب وجاهت
صنفی است
گفتوگو با حجتاالسالم والمسلمین مهراب صادقنیا

ً
«مباحثات» در راستای این پرسش که «آیا اساسا شرکت طالب در یاری رساندن به هموطنان سیلزده ،در راستای
وظایف طلبگی میباشد و اگر ،آری ،چگونه و در چه قالبی باید صورت پذیرد» گفتوگویی کوتاه با حجتاالسالم
دکتر مهراب صادقنیا انجام داده است که متن آن را در ادامه میخوانید.
شما حــضــور و مشارکت
طـــاب در کــمــکرســانــی به
هموطنان سیلزده را فعاالنه
میدانید و یا آن را منفعالنه
توصیف میکنید؟
حضور طــاب و روحانیون
در وضعیتهای غیر طبیعیای
همچون جنگ و سیل و زلزله از

زوایای مختلفی قابل طرح است.
نخست اینکه باید ببینیم این حضور
خودانگیخته است و یا دگرانگیخته.
یعنی باید ببینیم حوزه علمیه با فهمی
که از وضعیت دارد ،به این نتیجه
رسیده که میبایست در این وقایع
و مشارکتهای اجتماعی حضور
داشته باشد و یا شخص و اشخاص و

نهادهایی هستند که حوزه را در این
راستا قرار میدهد .ما این مسئله را در
زمان انتخابات نیز میتوانیم ببینیم؛
بدین معنا که مهم است بدانیم حوزه
بنا به فهمی که خودش بدان دست
یافته از کاندیدایی حمایت میکند
و یا حسب چیزی که دیگران از آن،
خواستهاند .این موضوع ،بسیار مهم
نسخه مکتوب  /شماره  / 22بهار 1398
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است .نکتهی مهم دیگر این است
که باید ببینیم مشارکت حوزه در
کمکرسانیهای مختلف و از جمله
در سیل اخیر ،مشارکت سازمانی
است و یا مشارکت شخصی و فردی.
یعنی باید بررسی شود که مشارکت
حوزویان بهعنوان احساس وظیفه
یک انسان و عضو جامعه بشری
صورت گرفته است و یا این مشارکت،
حاصل احساس تکلیف سازمانی
بوده است .حضور فردی و سازمانی،
بسیار مهم است و نباید این دو را با هم
خلط کنیم ،زیرا بارها مشاهده شده
است که حضور یک فرد از طالب،
به مشارکت حوزه ،معنا شده است
و این اشتباه است ،زیرا صرف طلبه
بودن ،دلیل کافی برای اینکه عمل و
یا سخن آن فرد را منتسب به حوزه
کنیم ،صحیح نیست.
نکته دیگر اینکه مشارکت طالب
مشارکت به
در چنین وقایعی ،باید
ِ
اقتضای موقعیت باشد و هرگونه
بهرهبرداری غیر از کمکرسانی
ـ مانند ارتقای وجاهت طالب در
جامعه و یا کارآمد نشان دادن حوزه
ً
ـ نه تنها مثبت نیست ،بلکه کامال
منفی است ،چرا که مردم بسیار
زیرک هستند و این مسئله را متوجه
میشوند .کمک کردن به مردم در
چنین صحنههایی لزوما نباید با بر
سر گذاشتن عمامه ،همراه باشد؛
زیــرا چنین عملی نشان دهنده
ایــن اســت ـ و یــا حــدأقــل مــردم،
چنین برداشت خواهند کرد ـ که
طلبهها فقط به منظور کمکرسانی
نیامدهاند و بلکه آمدهاند تا با استفاده
از این شرایط ،موقعیت صنفی خود
را ارتقاء داده و آن را موجهتر جلوه
بودن
دهند و همین ،از خلوص و ناب ِ
کار میکاهد .در حالیکه مردم ،قبل
24
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از اینکه میزان کمک را مدنظر داشته
باشند ،خلوصی که در آن کمک
وجود دارد را میبینند .واقعیت این
است که من نمیتوانم بپذیرم در
جایی که باید کار ِگل کرد و تا زانو در
ِگل فرو رفت و بیل زد ،بتوان عمامه بر
سر نگه دارم .این ،هیچ معنایی ندارد
جز اینکه من میخواهم موقعیت
صنفی خود را ارتقاء دهم .از همین
رو مردم هم حق دارند که بگویند شما
ما را ابزار ارتقای وجاهت اجتماعی
خود ،قرار دادهاید.
نکتهی بعد این است که حضور
حوزویان در چنین موقعیتهایی
نباید لزوما به صورتی محقق شود که
باقی نهادها هم میتوانند آن را انجام
دهند منظورم این است که طلبهها
میتوانستند به کارهایی برای
سیلزدگان بپردازند که در راستای
وظایف طلبگیشان باشد .اینکه
طلبهها در آن مناطق ،مشغول تمیز
کردن ِگلها شدهاند ،کار طبیعی و
بسیار خوبی است و بخشی از طلبهها
هم باید چنین کنند .اما بهنظرم
حوزه باید در چنین صحنههایی
وارد شود و سعی کند با استفاده
از آموزههای دینی ،از نظر روحی
و روانی آالم رنج دیدهها را بکاهد؛
البته میپذیرم که شما االن به من
بگویید حوزه ،االن چنین قابلیتی را
ندارد و من در پاسخ به شما خواهم
گفت که با شما همعقیدهام .زیرا
حوزه علمیه ،هیچ چارهای برای این
بخش ،نیندیشیده است .نکته بعدی
ً
این است که اصــا کار صحیحی
نیست کــه طلبهای در مناطق
سیلزده حضور پیدا کند و تالش کند
برای توجیه کاستیهایی که به مردم
روا میشود ،اقدام نماید .زیرا وقتی
جامعهای با یک سوگ عمومی مواجه

میشود ،دچار بیمعنایی میشود.
در اینجا الزم است طلبه ،یک زبان
و ادبیات حمایتی آموخته باشد و با
حضور در صحنههای سوگزده ،به
مردم بگوید که خداوند بابت این
رنجی که شما به آن مبتال شدهاید،
به شما اجر میدهد و روزهای بهتری
را برایتان رقم خواهد زد و این ،وعده
حتمی قرآن است که خداوند به
رنجدیدگان ،پاداش خواهد داد.
ً
آیــا اســاســا مــردم ایـــران و
بهخصوص سیلزدگان را بهلحاظ
معنوی در چنین موقعیتی
میبینید که پذیرای نصایح و
دلـــداری دادنهـــای روحانیت
باشد؟
سوال بسیار جالبی را مطرح
ً
کردید .واقعا باید به این سوال بسیار
بیندیشیم که آیا جامعه ایرانی،
آمادگی پذیرش چنین حرفی را دارد
و یا اگر دارد ،از حوزویها میپذیرد
یا خیر .بهنظر من نه؛ یعنی رویهای
که حوزه در این سالها پیموده،
طوری طی مسیر کرده که خود را از
نمایندگی مردم ،جدا کرده است و
ذهنیت عموم مردم به این شکل شده
است که عموم حوزویان و رویکرد
کلی آنها این است که کمتر از طرف
آنها زبان به سخن بگشایند و قبل
از تالش برای حل مشکالت مردم،
سعی دارد مشکالت حاکمیت و یا
دولت را حل کند .در چنین فضایی
ً
واقعا پذیرش نصایح و دعــوت به
صبری که توسط حوزویان انجام
میشود ،از طرف مردم سخت و چه
بسا غیرممکن میشود .زیرا مردم
حس میکنند حوزویان آمدهاند که
ً
کوتاهیهای حکومت و احیانا دولت
را توجیه کنند.

آیا این عدم پذیرش مردم
که اشاره داشتید ،فقط بهخاطر
عملکرد حوزویان بوده است و یا
عامل دیگری مثل جهت کلی و
عمومی رسانههای بزرگ دنیا به
سمت سکوالریزم و هدف گرفتن
جدی کشوری همچون ایران را نیز
در این روند موثر میدانید؟
ً
اخیرا در رسانهها دیدیم که
پاپ ،کفش رئیس جمهور سودان
جنوبی را بوسید و از او خواست در
کشور خود ،صلح را بنا کند .میدانید
که در کتاب مقدس آموزههای بسیار
فراوانی در مورد صلح وجود دارد،
ولی پاپ آنها را برای آقای رئیس
جمهور نخواند .این نشان میدهد
که جناب پاپ بهخوبی میداند صرف
تعلیم زبانی و دعوت به اخالق ،در
جامع ه جهانی امــروز ،جایگاهی
ندارد .در واقع سودمندی نهادهای
مذهبی و با استفاده آنها از تمام
ابعاد انسان از جمله ابعاد عاطفی
بشر ،میتوان موفق بود .جامعه
امروز ایران ،مانند بسیاری دیگر
از جوامع جهانی ،انتظار دیگری از
روحانیونش دارد که این انتظارات ،با

انتظارات نسلهای پیشین ،متفاوت
اســت .عــدم فهم ایــن انتظارات،
منجر به ایجاد فاصله میان مردم و
روحانیون دینی خواهد شد و باید
این فاصلهها را روز بهروز کاست و
کاستن از این فاصلهها ،لزوما با زبان
محقق نمیشود و روحانیت ما هم با
شرکت عملی در کمکهای عمرانی
و عملیاتی به سیلزدگان ،میخواهد
بگوید که این پیام را فهمیده است
که با موعظ ه صرف نمیتوان جایگاه
سابق را در میان مــردم داشــت و
همین مسئله را باید مغتنم شمرد.
من نمیخواهم از عبارت شما ـ
یعنی سکوالریسم ـ استفاده کنم
بلکه میخواهم این تعبیر را داشته
باشم که جامع ه مدرن امــروزی بر
تقسیم کار پیشرفته استوار است و
طبیعی است که اظهار نظر او را در
اموری که به او مربوط نیست ـ و یا به
او مربوط نمیداند ـ را بپذیرد و فقط
در زمینهای طالب را محق و سزاوار
سخنراندن میدانند که جامعه ،به
او مربوط میداند.
مشارکت عملی طلبهها

و روحانیون در کمکرسانی به
سیلزدگان را منفعالنه میدانید
یا فعاالنه؟
منفعالنه .فقط هم این نیست
ً
و در سالیان اخیر حتما در رسانهها
دیــدهایــد که طلبهها به سواحل
شمالی کشور میروند و در آنجا
مسابقه سیبخوری اجرا میکنند
و یا طلبهای در تلویزیون ،نقش بابا
روحانی را در برنامه کودک اجرا
میکند و یا این رفتارها در هیچ
جایی در سنت روحانیت ندارد و
بنده ،این پذیرش نقشهای جدید
ً
توسط روحانیون را کامال منفعالنه
میدانم ،زیرا احساس میکند در
جامعه مقبولیت سابق را ندارد و از
این راهها درصدد است به مقبولیت
و وجاهت خود در نزد مردم ،بیفزاید.
البته بنده با این کار موافق نیستم و
چندان هم مخالفتی ندارم و سعی
میکنم آن را توصیف کنم.
ب ـهنــظــر شــمــا مــشــارکــت
اجتماعی حوزویان اگر بخواهد
در شکل صحیحی اجرا شود ،باید
در چه قالبهایی صورت بگیرد؟
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اولــیــن کــار ایــن اســت که
روحانیون را برای وضعیت جدید،
تربیت کنیم .معنا نـــدارد که
طلبه در حوزه ،رسائل و مکاسب
صد ســال پیش را بخواند ،ولی
نقشهای جدید اجتماعی را به او
بسپاریم .برای اینکه طلبه ،نقش
جدیدی را در اجتماع بپذیرد باید
به او آموزشهای متناسب با آن
نقشها و دنیای جدید نیز داده
شود .نمیتوان در حوزه رسائل و
مکاسب و کفایه را خواند ولی در
جامعه ،نقش یک سکسولوژیست،
روانشانس تربیتی و یا متکلم
رواندرمــانگــر را اجــرا کــرد .از

همین رو است که طلبههایی که به
چنین کارهایی دست میزنند ،به
ابزاری متوسل میشوند که نه از
حوزه که از جای دیگری گرفتهاند
و در نتیجه ،حــوزه نمیتواند و
نمیخواهد مسئولیت حرفها و
اعمال این دسته از روحانیون را
بپذیرد .حوزه نمیتواند مسئولیت
حرفهای طلبههایی همچون
آقای دهنوی و ماندگاری و سرلک
و شهاب مــرادی که به تلوزیون
میآیند را بپذیرد ،زیرا آنچه که
آنها میگویند را حوزه به ایشان
نیاموخته است .اگر قرار است حوزه
در جهان جدید ،نقشهای نوینی را

منفعالنه
بودن نقشهای
جدید روحانیت

زوایای
حضور روحانیت
در حوادث
ایستادگی در حوادث
دگراندیخته

استفاده از ابعاد عاطفی بشر
عدم کفایت موعظه صرف

حجتاالسالم
والمسلمین
مهراب صادقنیا

تفاوت
با سایر نهادها
در راستای وظایف طلبگی
کاستن از آالم روحی
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نوع
مشارکت روحانیت
مشارکت سازمانی
مشارکت شخصی
و فردی

ضرورت تربیت روحانیون
برای وضعیت جدید

تفاوت
انتظاراتنسلجدید

به عهده بگیرد ،باید طلبههای خود
را به آموزشهای متناسب با اوضاع
جدید ،مسلح نماید .لذا ،بر این
عقیده هستم که مشارکت طلبهها
در کمکرسانی به سیلزدهها،
از جمله وظایف ذاتــی طلبگی
ایشان به شمار نمیرود ،گرچه این
کمکهای آنها بسیار خوب است،
زیرا طلبهها نیز به مانند هر انسان
دیگری ،از اینکه همنوع خود در رنج
و عذاب است ،ناراحت میشود و
دوست دارد برای او ،کار مثبتی را
انجام دهد و این کمکها ،سازگار
با وظایف ذاتی انسانی او میباشد
و باید دست این طلبهها را بوسید.

شیوه
صحیح مشارکت

اقتضای
موقعیت
عدم تالش برای ارتقای
وجاهت طالب
عدم تالش برای کارآمد
نشان دادن حوزه

بدون سر گذاشتن عمامه
داشتن عمامه به معنای
تالش برای ارتقای موقعیت
صنفی خود

جامعه
روحانیت،
مجری و آموزݡگار
دین در جامعه
است
یادداشت وارده  /روحالله رضوی

«مباحثات» پروندهای را با موضوع «مشارکت اجتماعی طالب» به بهان ه سیل اخیری که در برخی از شهرهای
وطن عزیزمان رخ داده است ،دنبال میکند و سعی دارد با اساتید و صاحبنظران حوزوی ،این پرسش را در میان
ً
بگذارد که آیا اساسا شرکت طالب در یاری رساندن به هموطنان سیلزده ،در راستای وظایف طلبگی میباشد و
اگر ،آری ،چگونه و در چه قالبی باید صورت پذیرد و آیا این مشارکت ،برای طالب باید مطلوبیت ذاتی داشته باشد و
یا در راستای انتقال مفاهیم دیگری صورت پذیرد .بر این اساس ،چندی پیش مباحثات در مصاحبهای اختصاصی
دیدگاههای حجتاالسالم دکتر مهراب صادقنیا را در این زمینه منتشر کرد .متن حاضر پاسخ روحالله رضوی،
محقق مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه به دیدگاههای ایشان میباشد ،که در ادامه میخوانید.

سکوالریسم تالش دارد تا دین را به
عنوان بعدی از ابعاد زندگی بشری
در چارچوب زمان و مکان محدود
ســازد ،به طــوری که در جوامع
سکوالر روحانی تنها به هنگام نماز
و در مکان مسجد لباس روحانی
به تن میکند ،همانگونه که یک
پزشک یا نجار و یا نظامی تنها در
هنگام انجام کار و وظیفه در قالب
صنف خود هستند.
در مقابل ،دین با ارائه برنامه برای
شئون مختلف زندگی سعی دارد
قلمرو خود را به تمام عرصههای
فــردی و اجتماعی توسعه دهد
و سبک زنــدگــی دینی را ارائــه
مینماید.
لذا ،یک مومن در همه حاالت زندگی

یک مومن است ،چه در هنگام نماز
و عبادت باشد و چه در حال تفریح
و مسافرت؛ چرا که در هر وضعیتی
الگوی دینی را در نظر دارد و به طور
مثال از تفریح نامشروع یا از مسافرت
حرام پرهیز میکند.
حــال ،روحانیت که مجریان و
آموزگاران دین در جامعه هستند،
همانگونه که دین در همه عرصهها
حضور دارد ،ایشان نیز ماهیت
خود را در تمام عرصهها حفظ
میکنند.
بر همین اساس حضور روحانیان در
حرکتهای اجتماعی مهر تاییدی
بر آن است و استنباط ریاکاری یا
تالش برای ارتقاء جایگاه صنفی
یک قیاس باطل و تقلیل حیثیت

روحانی بودن در حد اصناف مشاغل
است و منادی خطر ریشه دواندن
تفکر خزنده سکوالر در ذهن برخی
روحانیان است.
در دوره جنگ تحمیلی هم روحانیت
با همان عمامه در خط مقدم جبههها
حضور فعال داشتند و ضمن تایید
جهاد با بعثیها ،موجب دلگرمی
مردم میشدند.
در حرکت اخیر هم که روحانیان غیور
با عمامه بر سر و بیل در دست در صف
مقدم خدمترسانی به سیلزدهها
بودند ،خاطرات دلنشین حضور در
جبههها را تداعی میکردند که قطعا
اینگونه کارها عالوهبر اجر اخروی
موجبات تقویت ارتباط روحانیت و
مردم را فراهم میکند.
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فرصتی ناب برای بازاندیشی
در نسبت روحانیت و جامعه
یادداشت وارده  /حامد رضایی

مشارکت گسترده روحانیون در
کمکرسانی به مــردم سیلزده،
ذهنیت بخشی از مردم را نسبت به
آنان ترمیم کرد .این اتفاق مبارکی
است .این اتفاق اما آنگاه مبارکتر
خواهد شد که روحانیون را نسبت به
جایگاهی که باید در جامعه داشته
باشند و کارکردی که میتوانند در
گرایش مردم به دینداری داشته
باشند ،آگاه کند.
چه خوب که روحانیون به این مهم
توجه داشته باشند که رسالت آنها
صرفا از جنس «حرف زدن» نیست!
در واقع آنها صرفا وظیفه فرهنگی
ندارند ،بلکه یک رسالت عظیم
اجتماعی نیز بر دوش میکشند
و مادامی که به رسالت اجتماعی
28
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خــود عمل نکردهاند ،در پــروژه
فرهنگیشان هم موفقیت چندانی
دشت نخواهند کرد .آنچه که زمینه
را برای اقبال مردم به دغدغههای
فرهنگی روحانیون فراهم میکند،
کارکرد اجتماعی آنهاست .این
همان نکته حیاتی است که عمده
روحانیون ما تاکنون بدان توجه
چندانی نداشتهاند.
اگر تجربه کمکرسانی در سیل این
نکته را به روحانیون ما آموخته باشد
که برای اقبال مردم به دین ،قبل از
تبلیغ آن ،باید برادری اصحاب دین
برای مردم اثبات شده باشد ،انقالبی
عظیم در جنس فعالیتهای این قشر
به وجود خواهد آمد .در این صورت
آنها دیگر خود را صرفا متولی منبر

رفتن و سخنرانی کردن و کالس
برگزار کردن نمیدانند و در عوض
به فعالیتهای اجتماعی ضریب
بیشتری خواهند داد.
مشکل روحانیون و اصحاب دین
این است که متوجه نیستند که یک
پیش نیاز مهم را برای تاثیرگذاری
فرهنگی در جامعه رعایت نکردهاند
و آن اینکه هنوز برادریشان را بر
تودهها اثبات نکردهاند! و اثبات
بــرادری بر تودهها جز با پیگیری
و حل مسائل و مشکالت عینی،
واقعی و روزمره آنها اتفاق نمیافتد.
فیالواقع تا مردم کارکرد مثبت
اصحاب دین را در زندگی روزمره
خود نچشیده و لمس نکرده باشند،
دل و دماغی برای گوش سپردن

به نصایح و پند و اندرزهای آنان
نخواهند داشت و یا حداقل تاثیر
چندانی از این نصایح نخواهند
پذیرفت.
متاسفانه تاکنون عمده روحانیون ما
فعالیتهای خود را در حیطههای
انتزاعی و خارج از مسئلههای عینی
و روزمــره مردم سامان میدادند.
گویی مشکالت مردم ربطی به آنها
نداشت و وظیفه آنها صرفا کار کردن
روی «اذهان» تودهها و وارد کردن
مفاهیمی در مغز آنان بوده و بس!
انگار پلههای بلند منابر سبب شده
تا آنها نه روی زمین که در آسمانها
سیر کنند و خبر نداشته باشند که
روی زمین چه میگذرد! اما شاید
وقت آن رسیده است که اصحاب دین
پای روی زمین بگذارند و عینیتر
و واقعیتر فکر کنند و عمل کنند.
کمکرسانی روحانیون در ایام سیل
خیلی خوب است .اما بهتر آن است

که خدمترسانی به جامعه به یک
رویکرد دائمی تبدیل شــود .این
رویکرد نباید صرفا در مقاطع خاص
بحرانی مانند سیل و زلزله در دستور
کار قــرار گیرد ،بلکه باید روحی
باشد در کالبد تمام فعالیتهای
روحانیون.
مهمتر آن که این خدمترسانی
باید وجهی بنیادی تر و زیربناییتر
پیدا کند .به صورتی که فعالیتهای
علمی روحانیون با رویکرد حل
مسائل و مشکالت عینی تودهها به
صورت ساختاری و ریشهای سامان
یابد .باید تشکلهایی شکل بگیرد
که به صورت بلندمدت و تخصصی
روی این مسائل کار کنند.
فیالمثل در حالی که میلیونها
کارگر در ایران زندگی میکنند،
حتی یک تشکل طلبگی که در حوزه
مسائل کارگری فعالیت کند نداریم!
تشکلی که هم به لحاظ علمی درباره

روابط کارگر و کارفرما از دل مبانی
اسالم و تجربههای بشری ،حرف نو و
کاربردی تولید کرده و بتواند الگویی
کارآ از یک نظام کارگری عادالنه
ترسیم کند؛ و هم اینکه بتواند به
صورت واقعی مشکالت کارگران را
نه صرفا «فریاد» که «حل» کند .به
طوری که اگر یک کارگر دچار مشکل
شد اطمینان داشته باشد که اگر به
این تشکل مراجعه کند مشکلش
حل خواهد شد.
گروههای جهادی طلبگی زیاد داریم
ولی چنین گروههایی تقریبا وجود
ندارد .گروههایی که روی یک مسئله
عینی خاص تمرکز کرده و به لحاظ
علمی و عملی برای حل ریشهای آن
فعالیت کنند.
امید که روحانیون به این ایمان
قلبی دست پیدا کنند که مادامی
که در خدمت جامعه درنیامدهاند،
در خدمت مذهب هم نخواهند بود.
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طلبه و روحانی ،منهای مردم ،ݡکارآیی
نخواهد داشت
گفتوگو با حجتاالسالم والمسلمین محمد عبداللهیان

ً
«مباحثات» در راستای این پرسش که «آیا اساسا شرکت طالب در یاری رساندن به هموطنان سیلزده ،در راستای
وظایف طلبگی میباشد و اگر ،آری ،چگونه و در چه قالبی باید صورت پذیرد» گفتوگویی کوتاه با حجتاالسالم
والمسلمین محمد عبداللهیان انجام داده است که متن آن را در ادامه میخوانید.
به نظر شما نتایج مشارکت
اجتماعی اخیری که طالب در
کمکرسانی به سیل زدگــان،
رقم زدهاند ،چه مواردی میتواند
باشد و این نتایج چه تأثیری بر
ارتباط روحانیون و مردم خواهد
گذاشت.
به نظرم برای اینکه در این
مورد بتوانیم بهصورت واقعبینانه و
مطلوب بحث کنیم ،الزم است که
30
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به نتایج عملی که طالب عزیز انجام
دادهاند ،توجه داشته باشیم .ضمن
اینکه باید دقت کنیم که حوادثی
همچون سیل ،حوادثی عمومی و
غیرفردی هستند و نیاز به این هست
که همگان در رفع خسارات بهوجود
آمده ،نهایت تالش خود را مبذول
کنند .طالب نیز بخشی از جامعه
هستند و الزم است که در این راستا،
به کمک آسیبدیدگان بشتابند .از

همینرو هنگام وقوع چنین حوادثی،
حضور روحانیون کارآمد و عالم،
میتواند نتایج مثبتی را رقم بزند.
یکی از این نتایج مثبت که بنده به
تجربه آن را لمس کردهام این است که
شرح مشکالت مردم ،مسئولین و نیز
مراجع تقلید و اهل علم و تأثیرگذاران
در جامعه ،منتقل مـیشــود .از
آنجاییکه امثال مراجع معظم به قشر
متدین اعتماد دارند ،نیازهای مردم

را میتوانند بهدرستی مورد شناسایی
قرار دهند تا تصمیمات الزم ،اتخاذ
شود .مسئلهی بعدی این است که
با حضور طالب ،از وقوع برخی سوء
استفادهها ،میتوان جلوگیری کرد.
دیگر اینکه ،حضور طالب در این
زمینهها ،هم به آسیبدیدگان و هم
به سایر کسانی که جهت کمکرسانی
وارد میدان شدهاند ،میتواند روحیه
مثبت بدهد و میان روحانیون و
دیگران ،ارتباط خوبی ایجاد نماید؛
مشروط به اینکه روحانی در آنجا،
ً
شکل نمایشی نداشته باشد و واقعا
در کمکرسانیها ،مشارکت کند.
ضمن اینکه حضور طالب ،میتواند
موجب تسلی خاطر مصیبتدیدگان
باشد و این ،بسیار مهم است .از دیگر
نتایج حضور این قشر این است که
مردم میتوانند مسائل و موضوعات
شرعی پیش آمدهی خود
دینی و
ِ
را با ایشان در میان بگذارند و از
راهنماییهای آنها ،بهرمند شوند.
با توجه به این نتایج ،حضور طالب
تأثیر مستقیم و مثبتی بر ارتباط مردم
و روحانیون خواهد گذاشت.
البته حضور طالب در این عرصه
میتواند آفتهایی هم داشته باشد
که باید از آنها جلوگیری کرد .یکی از
آفتها این است که افرادی ،بهصورت
نمایشی در میدان حضور پیدا کنند.
آسیب مشابه دیگر این است که افراد،
ب ه منظور اغراض باندی ،سیاسی و
تبلیغاتی در عرصه حاضر شوند .چنین
مسائلی میتواند موجب نفرت مردم
از دستهها و قشرهای مشارکتکننده
شود .آسیب دیگر ،عدم کارآمدی است
و این باعث میشود نیروهای حاضر،
نتوانند آنگونه که شایسته است ،به
مردم یاری دهند .برای جلوگیری از
این آفتها الزم است در حوزههای

علمیه ،آموزشهایی را برای طالب
ً
در نظر بگیرند و اتفاقا اینگونه تدبیرها
در راستا و سازگار با وظایف و شئونات
طلبگی میباشد ،زیرا طلبه و روحانی،
منهای مردم ،کارآیی نخواهد داشت
و اگر بخواهد با مردم ،از طریق این
کمکرسانیها در پیوند و ارتباط باشد
ـ که به تبعیت از پیامبر(ص) باید هم
جلودار دفاع از مردم باشد ـ الزم است
این آموزشها را هم دیده باشد .نکته
مهمی که در اینجا مایلم تأکید داشته
باشم این است که به همین مقدار که
مشارکتهای خالصان ه این چنینی
خود روحانیت مفید است،
برای مردم و ِ
به همان مقدار اگر این مشارکتها با
هدف دیگری ب ه خصوص با اهداف و
اغراض سیاسی و انتخاباتی صورت
پذیرفته باشد ،مضر خواهد بود و غیر
از بدبینی ،نتیجهای نخواهد داشت؛
حتی اگر این مداخلههای سیاسی به
منظور حمایت از یک جریان سیاسی
خوشنام و خوب ،صورت پذیرفته
باشد.
آیـــا مــشــارکــت طـــاب در
کمکرسانی به آسیبدیدگان از
وقایع این چنینی را با ذات طلبگی
سازگار میدانید یا فکر میکنید
این مشارکتها باید صورت پذیرد،
اما به منظور انتقال پیام خاصی
به جامعه و مردم؟ به عنوان مثال
برخی از روحانیون در برخی
محافل همچون تماشای کنسرت
و یــا مسابقات فوتبال حاضر
میشوند .این نوع از حرکات ،آیا با
ذات طلبگی سازگار است و یا فکر
میکنید طلبهها و روحانیون در
این محافل حاضر میشوند تا پیام
خاصی را به جامعه انتقال دهند.
اگر ما طلبگی را به جلوگیری

از فساد و گمراهی تعبیر و تعریف
کنیم ،هر جریانی و اتفاقی که در این
راستا قرار بگیرد ،باید مورد حمایت
و تشویق قرار بگیرد .االن ما طالب
یک صف ِکشی برای خودمان انجام
دادهایم و خودمان را در هالهای از
نور تصور کردهایم و مردم هم که
راه خود را میروند .در حالیکه
روحانیون میتوانند با مشارکت
اجتماعی و حضور در محافلی که
مباح هستند ،از غلتیدن مردم به
سمت ُمحرمات جلوگیری کنند و
از این راه ،این مفهوم را به جامعه
انتقال دهند که استفاده و شرکت
در چنین محفلهایی بال اشکال
است .اگر روحانیون در محافلی
همچون سینما و یا کنسرتهایی که
مشکل شرعی ندارند ،حضور یابند،
میتوانند مردم را به این موارد تشویق
نمایند و از رفتن آنها به سمت موارد
منفی ،حرام و آسیبزا ،جلوگیری
کنند .با این تعبیری که عرض کردم
حضور طلبهها در چنین محافلی
هم با ذات طلبگی سازگار است
و هم میتواند برای انتقال مفهوم
خاصی به جامعه ،صورت پذیرد ،ولی
متأسفانه اکثریت روحانیون هالهای
از نور را به دور خود کشیدهاند و از
بسیاری از مشارکتهای اجتماعی
میپرهیزند.
آیـــــا مـــــیتـــــوان بــــرای
مشارکتهای اجتماعی طالب،
قالبهای خاصی را ارائه داد و
تعریف کرد؟
خیر ،نمیتوان .قالبهای
مشارکت اجتماعی طالب را با توجه
به مشکالت و مسائلی که در زمان
خاصی که پیش میآید ،میتوان و
باید ،تعریف و اجرایی کنیم و البته
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باید روحانیون هم در این قالبها،
فعاالنه و نه نمایشی ،حاضر باشند.
بهنظر شما فشار رسانهها،
چه مقدار توانسته است موجب
افــزایــش تــحــرک و مشارکت
اجتماعی طــاب بــوده باشد و
آیا این فشار را برای سرنوشت
روحانیت ،مثبت ارزیابی میکنید
و یا منفی؟
روحانیونی کــه بنده آنها
را میشناسم و م ـ یدانــم آنها،
بهصورت فردی و نه سازمان یافته در
کمکرسانی به مردم فعال هستند،
ً
اوال ،از روحانیون جوان میباشند و

ً
ثانیا ،بر این باورم که متأثر از فشار
رسانهای ،کاری را انجام نمیدهند،
زیرا آنچه آنها را به سمت کمک به
هموطنانمان سوق داده است،
احساس وظیفه انسانی و دینی بوده
است .ضمن اینکه بنده از روحانیونی
که بهصورت سازمان یافته و از طرف
نهادها به کمک مــردم میروند،
را نمیدانم که تا چه حد از فشار
رسانهها متأثر بودهاند.
آیا مشارکت حوزویان در
کمکرسانیها باید بهصورت
فــردی و خــودجــوش باشد و یا
ســازمــان یافته بــاشــد و مــورد

حمایتهای مالی و معنوی نهاد
و یا نهادهایی قرار بگیرند؟
آنچه مهم است ،خودجوش
بودن میباشد ،زیرا وقتی کار ،به
سازمان و نهاد متکی باشد ،باید از
اغــراض سیاسی و غیرسیاسی آن
سازمان ،تبعیت کند .البته مراد ما
از خودجوش بودن ،نامنظم بودن
و یا آموزش دیده نبودن نمیباشد؛
بلکه منظور این است که حوزه باید
آموزشهای الزم را به طلبههایی که
قصد مشارکتهای این چنینی دارند
را داده باشد ،ولی نباید اجازه دهد که
کار ،به مسائل باندی و حزبی و گروهی
و جناحی و سیاسی کشیده شود.

آثارمثبت
کمکرسانی روحانیون

انتقال مشکالت به مسئولین
جلوگیری از سوءاستفادهها
روحیهدهی به آسیبدیدگان
برقراری ارتباط خوب با مردم
پاسخگویی به مسائل شرعی

ویژگیهای
مشارکت روحانیون

خودجوش و فردی
بدون اتکا به سازمانها
غیرمتأثر از فشار رسانهها
احساس وظیفهی
انسانی و دینی

حجتاالسالم
والمسلمین
محمد عبداللهیان

وظایف روحانیت
جلوگیری از فساد و گمراهی
حضور در میان مردم
برای این کار
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آثار
منفی و آفتها

حضور نمایشی
اغراض سیاسی
عدم کارآمدی
دست و پاگیر بودن

امروز در حوزهی علمیه ،روند تربیت طالب ،به
سمت عرصههای خدمات اجتماعی نیست /ما به
مدیریت جهادی نیاز داریم تا بتوان طلبهها را در
راستای اهداف انقالب اسالمی تربیت کرد
گزارش نشست علمی

روز پنجشنبه ،پنجم اردیبهشت  ،۱۳۹۸نشستی با عنوان «الگوی خدمترسانی حوزویان در حوادث غیرمترقبه و
بالیای طبیعی» در سالن رضوان دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم برگزار شد .در این نشست ،برخی از طالب
فعال در عرصهی امدادرسانی به هموطنان سیلزده به ارائهی نقطه نظرات خود در مورد «مشارکت اجتماعی
طالب» پرداختند .گزارشی از این نشست را در ادامه میخوانید.

حجتاالسالم والمسلمین
روستا آزاد ،معاون فرهنگی
دفتر تبلیغات:

سیل اخیری که در کشور رخ داد،
بهار تلخ و نگرانی را برای مردم ما
رقم زد و هنوز هم بسیاری از مردم،
متأسفانه گرفتار هستند .اما در کنار
این مصیبت بسیار بزرگ ،همانطور
که مقام معظم رهبری فرمودند ،با

وقوع این سیل ،شاهد سیل همدلیها
و کمکها نیز بودیم و این نشانگر این
بود که امید و همدلی و ارزشهای
انسانی همچنان در کشور و میهن
اسالمیمان پابرجاست و دیدیم که بر
خالف آنچه که در رسانههای دشمن
پمپاژ میشد ،مردم عزیزمان همچنان
بر عهد برادری و انسانیت خود ،بیش
از پیش استوارند؛ چراکه برخی از

رسانهها چنین وانمود میکردند که
انسانیت و رحم در ایران ،از بین رفته
است و هر چه ارزش انسانی وجود
دارد ،در غرب است .اما چیزی که رخ
داد ،نشانگر این بود که آنچه در این
رسانهها گفته میشود ،صحیح نیست
و طبق آنچه که بزرگان از جمله رهبر
انقالب بارها فرموده بودند ،مردم
ایران اسالمی ،مردمانی نوعدوست
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آنچه که در
حوزهی علمیه
از آن غافل
بودهایم ،عدم
توجه به رسانه
بوده است؛
در حالیکه
باید حوزه و
طالب به سمت
مستندسازی
حرکت کنند.
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و نیکو صفت هستند و سرشت
آنها ،بر اساس آموزههای دینی و
انسانی ،سرشتی پاک و خیرخواه
است؛ همچنان که جمع حاضر ،از
افرادی هستند که بر اساس احساس
وظیفهی دینی و انسانی خود ،اقدام به
کمکرسانی به هموطنان آسیبدیده
ً
از سیل شتافتند و یقینا دلیل اول
ُْ
این اقــدام آنها آیهی شریفه «یقل
َ َ ْ َ ُ ُ َّ
إ َّنما َأع ُظ ُک ْ
وموا ِلله»
واحد ٍة أن تق
ب
م
ِ
ِ ِ
ِ
بوده است .گرچه البته این حضور
عزیزان ما ،در رسانهها ،بسیار به
چشم آمد ولی هدف ،فقط کمک به
همنوعان و هموطنانمان بوده است.
بخشی از طالبی که در این ماجرا به
کمک مردم شتافتند ،ملبس به لباس
روحانیت بودند و تعداد فراوانی از
ایشان نیز ،لباس شریف روحانیت را
به تن نداشتند .البته این حضور در
صحنه ،فقط مختص به روحانیون
نبوده است و از تمام مردم و نهادهایی
که احساس وظیفه کردند ،در این
ماجرا حضور یافتند.
اگر قصد این را داریــم که حضور
طالب را در اینگونه وقایع پوشش
خبری دهیم ،میبایست خیلی تأکید
بر حضور طلبهها نداشته باشیم و
به این نکته توجه کنیم که بهترین
نوع تبلیغ ،این است که طلبهها در
قابهای متفاوت و در کنار مردم،
دیده شوند .در واقع نیاز نیست که
خیلی روی حضور طلبهها مانور
دهیم و در سخنان رهبری هم دیدیم
که ایشان ،اسمی از قشر خاصی
نیاوردند .این رویه را در ماجرای
حضور طالب در جبهههای جنگ
نیز شاهد بودیم که حضور طلبهها
در جنگ تحمیلی و دفاع از کشور
عزیزمان ،بسیار پررنگ بود ،اما تأکید
خاصی در تبلیغات بر آن نشده است.
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نکتهی دیگر این است که نباید این
کمکرسانیها ،منقطع باشد و حیف
است که این حضور ،تداوم نداشته
باشد و ما هم در دفتر ،به این روند
کمک خواهیم کرد و باید سعی بر این
باشد که طالب بومی به این مناطق
اعزام شوند ،زیرا از این به بعد هم نیاز
به حضور روز افزون طالب در مناطق
آسیب دیده هستیم.

حجتاالسالم والمسلمین
مجید فاطمی ارفع ،مسئول
بسیج طــاب و روحانیون
استان خراسان رضوی

خواهشمندم در این جلسه ،سخنان
بنده را نه با عنوان اجراییای که
در بسیج دارم که به عنوان مدیر
یک مدرسهی علمیه بشنوید .بنده
بهعنوان مدیر یکی از مدارس علمیهی
مشهد با  ۱۱۰طلبه ،باید عرض کنم
که نسل طالب جوان امــروزی ،به
مراتب انقالبیتر و مجاهد است و این
مدیران مدارس هستند که میبایست
مقداری بیشتر ،به زیرساختهای
حضور طالب در عرصههای اجتماعی
توجه داشته باشند .یکی از فرمایشات
رهبری در مورد وظایف و رسالتهای
طلبهها و روحانیون که جای تأمل
دارد این است که ایشان سه وظیفهی
هدایت دینی ،هدایت سیاسی و
حضور هدایتگر و میدانی در خدمات
اجتماعی را برای طالب ،برشمردند
و محل بحث بنده در این جلسه،
وظیفهی سومی میباشد که البته
ً
متأسفانه عمدتا ما از آن غافل بودهایم.
همانطور که حاجآقای روستاآزاد
اشــاره داشتند ،در این روزهــا که
حضور پررنگ طلبهها در مناطق
آسیبدیده ،در رسانهها بسیار به
چشم آمد ،رهبر انقالب در فرمایشات

اخیرشان هیچ اسمی از گروه خاصی
از امــدادگــران و از جمله طالب،
نبردند .بهنظر بنده علت این کار
رهبر عزیزمان این بوده است که از
نظر ایشان ،این وظیفهی طالب بوده
است که به کمک مردم بشتابند و
توقع از طالب هم همین است ،گرچه
متأسفانه غالب روحانیون از حضور
اجتماعی خــود ،غفلت کردهاند
در حالیکه همانطور که رهبر
انقالب در مورد حضور هدایتگر و
میدانی در خدمات اجتماعی توسط
روحانیون میفرمایند ،حضور طالب
در این عرصه باعث میشود نیروهای
مردمی به صحنه بیایند.
امروز در حوزهی علمیه ،روند کلی
و فرآیند تربیت طالب ،متأسفانه به
سمت عرصههای خدمات اجتماعی
نیست و اگر هم کاری انجام میشود،
توسط طلبههای جوانی است که
خودشان و بهصورت خودجوش
احساس وظیفه کردهاند .بهنظرم
یکی از برکات سیل اخیر این بوده
است که جلساتی در حوزهی علمیه
در حال شکلگیری است تا از طریق
آنها ،الگویی برای خدمترسانی
طــاب در عرصههای اجتماعی
شکل بگیرد و سهم همهی نهادهای
حوزوی در چنین کمکرسانیهایی،
به صورت دقیق ،مشخص شود.
نکتهی دیگری که مایلم به آن اشاره
داشته باشم این است که طلبهها ،کار
فرهنگی فراوانی را انجام میدهند؛
اما با توجه به تجربهای که داشتهام
الزم است عرض کنم که کار فرهنگی
طلبهها ،پیوست اجتماعی نــدارد و
از همینرو ،اثر بخشی آن ،زیر سوال
میرود .به زبان سادهتر ما طالب اقدام به
تولید کاال و محتوای فرهنگی مینماییم
ً
در حالیکه کار ما ،لزوما مخاطب ندارد.

یکی از دالیل اینکه حضور طالب در
کمکرسانی به سیلزدهها برجسته
میشود ،نه بهخاطر کار رسانهای،
که به خاطر جنس کار بود ،زیرا در
این ماجرا ،طالب حضور اجتماعی
فعالی را داشتند و همان چیزی رخ
داد که رهبری فرموده بودند؛ البته
سخن بنده بهمعنای این نیست
که رسانه نباید وجود داشته باشد.
مــردم وقتی حضور طــاب را در
عرصهی اجتماعی و زندگی خود
شاهد باشند ،تأثیرپذیری بیشتری
از روحانیون و طالب خواهند داشت.
امــروزه در سطح مدیران انقالبی
حوزهی علمیه ،شاهد حضور مدیران
سنتیای هستیم که به اقتضای زمان
توجهی ندارند و طالب را بهگونهای
تربیت میکنند که میبینیم با وجود
گذشت سالها پس از مدیریت،
دغدغهی مدیر مدرسه ،همچنان
تلفن همراه طلبه اســت! این،
فاجعه است که متوجه این نباشیم
که همین تلفن همراه میتواند
اسلحهی طلبه و ابزار کار او باشد.
از همینرو معتقدم که ما امروزه به
مدیریت جهادی نیاز داریم تا بتوانند
طلبهها را در راستای اهداف انقالب
اسالمی تربیت کنند و ذیل همین
مطلب ،بنده بر این باورم که تربیت
جهادی ،ذیل مدیریت جهادی شکل
میگیرد و اینها توأمان با هم شکل
میگیرند و در همینجا نظام والیی
مطرح میشود و باید مدیر مدرسه و
طلبهی تحت مدیریت او در این راستا
تالش داشته باشند و کار جهادی
انجام دهند و البته این واضح است
که کار جهادی ،غیر از گوشهنشینی
و درس خواندن است.
کــار جــهــادی بـ ه معنای تــاش و
بذل جان و مال در راه دین و مردم

میباشد و از همینرو اگر حوزهی
علمیه در مقابل دشمن و در خط
مقدم ،ایفای نقش نداشته باشد،
دچار شکست حتمی خواهد شد،
لذا ،مدیران و مسئوالن حوزه باید
طالب را نسبت به حضور در کارهای
جهادی ،دغدغهمند تربیت کنند
در حالیکه میبینیم متأسفانه
گاهی برخی از مدیران با این نوع
نگاه مخالفت میورزند .به همین
دلیل است که تأکید میکنم که باید
مدیران حوزه ،به طالب ،نسبت به
مسائل روز و اجتماعی شناخت الزم
را بدهند .اگر نوع نگاه طلبه ،جهادی
و حضور اجتماعی باشد ،او میتواند
تأثیر مضاعفی بر جامعه داشته باشد و
از همین رو است که باید تمام اهداف
تربیت طلبه ،مبتنی بر روند جهادی
باشد و البته این فرآیند هم نیازمند
زمینهسازی عقالنی و اخالقی است.
در پایان الزم است که عرض کنم با اینکه
سیل ،مصیبتها و تلخیهای فراوانی
را برای مردم و کشور عزیزمان رقم
زد ،اما حضور همدالنه و یکپارچهی
طالب و روحانیون اتفاقات بسیار خوبی
را در بین مردم رقم زد ،چراکه دیدیم
طالب از روی تکلیفی که بر دوش خود
حس کرده بودند ،در راستای خدمت
به مردم کوشش مینمودند و نباید از
وظایف طالب در عرصهی خدمات
اجتماعی غفلت کنیم که در غیر این
صورت ،طالب ،دچار انفعال خواهند
شد و یا به حاشیه رانده میشوند و یا
به راههایی کشیده خواهند شد که با
وظایف روحانیت ،منافات دارد .لذا،
الزم است که در حوزهی علمیه ،طالب
را با عرصهی اجتماعی ،آشنا کنند و از
اجتماع و اقتضائات اجتماعی ،به او
شناخت الزم و کافی را بدهند تا طلبه،
فعال باشد و نه منفعل.

حجتاالسالم والمسلمین
داود صالحی

این روزها در ضرورت حضور طالب
در عرصههای خدمات اجتماعی،
صحبتهای بسیاری شده است،
ولی در مورد مصداقهای عملیاتی
شدن این حضور ،کمتر حرف زده
میشود.
بهنظرم چند اتفاق در کشورمان رخ
داد که مبدأ یکسری جریانات شد.
یکی ،جریان فوت مرحوم مرتضی
پاشایی بود که در آن ،جریانات
رسمی کشور و گروههای حزبالله
پی به قدرت رسانه بردند .دیگری
وقوع زلزلهی سرپلذهاب بود که
موجب حضور سلبریتیها در عرصه
شد .جریان دیگر ،سیل اخیری بوده
است که موجب حضور فعال جریانات
انقالبی و بهخصوص طلبهها در
عرصه شد و الزم است به این توجه
داشته باشیم که باید با بررسیهای
دقیق ،اجازه ندهیم این حضور و
خدمترسانی ،دچار حواشی شود.
تجربهی بنده نشان میدهد که
ً
اساسا نباید به عرصهی فضای
مجازی بهعنوان تهدید نگاه شود
ً
و اتفاقا بسیار فرصت مناسبی را
در اختیار ما میتواند قرار دهد که
چندین برابر تهدیدها ،تأثیر مثبت
داشته باشد .توصیه میکنم ما
طالب کتاب «انقالب شبکههای
اجتماعی» را مطالعه کنیم .این
کتاب فــوقالــعــاده ،بسیار خوب
توانسته بــه قـــدرت شبکههای
اجتماعی اشاره داشته باشد و ما
میتوانیم با مراجعهی به این کتاب،
نگاه فعاالنه نسبت به شبکههای
اجتماعی داشته باشیم و حس
انفعالمان را کنار بگذاریم.
براساس تجربهای که دارم به جرأت
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امروز به
مدیریت جهادی
نیاز داریم تا
بتوانند طلبهها
را در راستای
اهداف انقالب
اسالمی تربیت
کنند .مدیران و
مسئوالن حوزه
باید طالب را
نسبت به حضور
در کارهای
جهادی،
دغدغهمند
تربیت کنند.

عرض میکنم که مردم ،حاضرند به
طلبهها اعتماد کنند و مردم ،دارای
اموال زیادی هستند که میخواهند
در راستای کمکرسانی به دیگران
از آن ،استفاده کنند ،ولی نمیدانند
این اموال را چگونه و تحویل چه
کسی بدهند که به دست نیازمندان
واقعی برسد و ما باید بتوانیم اعتماد
مردم را جلب کنیم که ما را رابط بین
خودشان و نیازمندان قرار دهند و ما
باید از ظرفیتهای الزم ،بهره ببریم؛
ضمن اینکه وقتی با نگاه خدمت
به مــردم وارد عرصهی خدمات
اجتماعی شویم ،زمینهی کارهای
فرهنگی و تأثیرگذاری هرچه بیشتر،
فراهم خواهد بود.

حجتاالسالم والمسلمین
میالد امینی موحد ،مسئول
مرکز رسانهای صف

در حال حاضر در برخی مناطق
خوزستان ،همچون جنوب اهواز
و برخی از شهرها و روستاها،
وضعیت مساعد نیست که البته با
حضور سردار سلیمانی و مدیریت
ایشان ،وضعیت در این مناطق نیز
سعی میشود کنترل شود.مقدمهی
36
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دوم در مورد تفاوت سیل لرستان و
خوزستان است .در لرستان ارتفاع
شهر ،باالست و از همینرو آب
در شهر نمیماند و باید گل و الی
باقیمانده را تخلیه کرد در حالیکه
ارتفاع خوزستان نسبت به دریا کم
است و لذا ،آب در شهر باقی مانده
است.
در مورد بحث سیل و رسانه ،افرادی
هستند که از آب گل آلــود ماهی
میگیرند و به دنبال تخریب بوده و
هستند که از جملهی این طیفها
میتوانم به گروههای ضد نظام و
تجزیهطلبها اشاره داشته باشم.
این طیفها به شدت در برخی از
شهرها ،مشغول فعالیت رسانهای
شدید تخریبی هستند و از همینرو
میبایست مراقب افراد و گروههایی
که در مناطق سیلزده ،اهداف
دیگری را از طریق رسانهها دنبال
میکنند ،باشیم .اما متأسفانه آنچه
که در حــوزهی علمیه از آن غافل
بودهایم ،عدم توجه به رسانه بوده
است؛ در حالیکه باید حوزه و طالب
به سمت مستندسازی حرکت کنند
و البته این ،کار سختی نیست و از
طریق تلفن همراه به راحتی میتوان

مستندهای یک دقیقهای ،به منظور
اطالعرسانی تولید کرد و اگر حوزه
میتوانست سفیران رسانهای و
مستندساز تربیت کند،حضور طالب
در حــوادث غیرمترقبه همچون
سیل اخیر ،بسیار موثرتر میبود.
ما تا به حال یازده مستند گزارشی
تحت عنوان خاکریزهای خوزستان
آماده کردیم که از شبکهی سه در
حال پخش است .البته غیر از این،
برنامههای دیگری را نیز تولید
کردهایم و حاضریم تجاربمان را در
اختیار طالب قرار دهیم.
واقعیت این است که اتفاقات خوبی
از سوی مردم و طالب رخ میدهد،
اما از آنجاییکه اطالعرسانیهای
الزم ،صورت نمیگیرد ،مشکالتی
برای مردم و نظام ایجاد میشود
که برخی از آنها را شاهد هستیم.
الزم است به این نکته اشاره داشته
باشم که متأسفانه در این مدتی که
برخی از شهرها دچار سیل شدهاند،
شاهد پمپاژ منفی اطالعرسانی در
این مناطق و بهخصوص خوزستان
بودهایم و البته متأسفانه برخی از
افراد نیز نادانسته به این مسئله،
کمک میکردند.

طلبهها بهواسطه لباسی که دارند میتوانند
اداره ݡکنندهی معنوی مناطق آسیبدیده باشند
گفتوگو با حجتاالسالم محمدرضا جوان آراسته

ً
«مباحثات» در راستای این پرسش که «آیا اساسا شرکت طالب در یاری رساندن به هموطنان سیلزده ،در راستای
وظایف طلبگی میباشد و اگر ،آری ،چگونه و در چه قالبی باید صورت پذیرد» گفتوگویی کوتاه با حجتاالسالم
محمدرضا جوان آراسته ـ طلبهی سطح سوم حوزهی علمیهی قم و از طالب امدادگر و کمکرسان به هموطنان
سیلزده ـ که متن آن را در ادامه میخوانید.
شما االن در قم هستید؟
بله.
شما در کدام شهر از مناطق
سیلزده ،مشغول امداد بودید؟

من دو سفر داشتم؛ یکی بین
سیل اول و دومی که در پلدختر رخ
داد و سفر دوم هم چند روز بعد از
سیل دوم بود که به شهر پلدختر و
روستاهای اطراف و شهر معموالن

و بابازید بــودم و بعد هم به مدت
کوتاهی در اهواز بودم.
ایـــن ســفــرهــا ،چندمین
تجربهی امدادی شما بود؟
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این اولین تجربه بود که به کمک
مردم عزیزی که دچار بالیای طبیعی
ً
شده بودند ،رفتم اما قبال تجربهی
کارهای جهادی را داشتهام.
آیــا از طــرف نهاد خاصی
اعزام شدید و یا خودجوش و غیر
سازمان یافته ،اقدام کردید؟
غالب چنین امدادرسانهایی،
خــودجــوش اســت ولــی ایــن سفر
که رفتیم ،از طرف مدارس صدرا
که وابستهی به سازمان تبلیغات
میباشد ،انجام شد.
آیا سازمان تبلیغات از شما
حمایت خاصی داشته است و
یا فقط اقــدام به سازماندهی
امدادگران میکرد؟
سازمان تبلیغات موسسهای
دارد به نام سازمان صدرا که ۱۵۵
مدرسه دارد .مدارس متوسطه دوم
ً
معارف اسالم؛ موسسهی صدرا عمال
بازوی دانشآموزی سازمان تبلیغات
است .این سیل که اتفاق افتاد،
سازمان تبلیغات بسیج شد که بروند
و به هر نحوی خدمترسانی کنند .ما
هم از طرف سازمان صدرا با همین
نیت برای امدادرسانی و کمک به
دانــش آمــوزان منطقه پلدختر و
مناطق اطرافش رفتیم.
روحیهی مردم را در مناطق
سیلزده چطور دیدید؟
روحیه مــردم خیلی خوب
بــود .اتفاق خوبی که افتاده بود
امدادرسانی چشمگیر و خیلی
خوب طلبهها و نیروهای جهادی
و امــدادی بود .همین باعث شده
بود مردم منطقه علیرغم مصیبتی
که دیــده بودند ،خیلی امیدوار
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باشند .هــم بــرای مرتب کــردن
خانهها ،هم آواربرداریها ،برداشتن
گ ـلهــا ،نــجــات دادن وســایــل و
رساندن مایحتاج .چون وسعت این
ً
خدمترسانیها زیاد بود عمال مردم
را دلگرم میکرد.
فکر میکنید آسیبهای روحی و
اجتماعی چقدر بین مردم دیده
میشد و از چه جنسی بود؟
جواب این سؤال خیلی مفصل
است .نکتههای متعددی را میتوانم
بگویم .بسط دادنش نیاز به زمان
دارد .یکی از قابل پیشبینیترین
بحرانهایی و مسئلههایی که این
مواقع به وجود میآید ،بحرانهای
الهیاتی اســت؛ شــک نسبت به
خدا ،مسئله عدالت و شر .مردم
میخواهند نسبت آسیبی را که
دیدهاند با خداوند بسنجند و انبوهی
از پرسشها در چنین شرایط به
وجــود میآید .ایــن یک طیف از
مسئله ،مسئلههای الهیاتی است.
یــک طیف دیــگــر ،مسئلههای
جامعهشناختی -روانشناختی
است .رفتار آدمهای مصیبتزده
در این شرایط متفاوت و غیرقابل
ً
پیشبینی میشود .مثال بعضیها
در این شرایط حریص میشوند.
این مسئله جای تحلیل دارد که چه
اتفاقی افتاده کسی که آسیبدیده
برای گرفتن سهمیه غذایی بیشتر،
با هیجان زیادی تالش میکند ،با
اینکه میداند خدمات تا مدتی به او
میرسد .اینکه چه اتفاقی میافتد
که آدمها چنین حسی پیدا میکنند.
طیف دیگر ،مسئله نوعدوستی و
خدمترسانی است که اینطور
وقتها یکباره فراگیر میشود .این،
یک الیه پنهانی از همه آدمهاست که

در جغرافیای وسیعی آن را میبینید.
ل تحلیلی است.
این هم مسئله قاب 
از این طیف مسئلهها در چنین
بحرانهایی خیلی زیاد است.
از عبارت خوبی به نام بحران
الهیاتی نام بردید .وجود طلبهها
بـــرای کمکرسانی بهعنوان
اشخاصی که در حوزه دینداری
جزو ســردمــداران هستند این
بحران الهیاتی را کمرنگ میکرد
یا بیشتر میکرد؟
حضور روحانیون در مقام
امدادرسان برای مردم دلگرمی
م ـیآورد .این دلگرمی ،نگرانی و
اضطراب آنها را نسبت به چنین
سؤالهایی کم و او را آرام میکند.
بعد از این دوران وقتی که کار جدی
تمام شد ،وقتی کارهای جهادی
قدری فروکش کرد ،فکر میکنم
همچنان حضور روحانیون الزم
است .منتها این بار برای کارهای
تبلیغی و امید دادن و پاسخ دادن
به سؤاالت و تقویت این جنبه دینی
در مردم.
به نظر شما بعد از این کارهای
امـــدادی کــه شما میفرمایید
کارهای تبلیغی شروع میشود،
مــردم حوصلهی شنیدن این
حرفها را دارند؟
موقعیتشناسی و مخاطب
شناسی برای هر طلبهای در کار
تبلیغیاش ضروری است .این را
همه میدانند کسی که آسیبدیده
من از چه دری باید وارد صحبت با او
بشوم و چطور باید حرفش را بشنوم.
در منطقه آسیبدیده چطوری باید
ظاهر بشوم .اینها را اگر یک طلبه
درست رعایت کند مطمئن باشید

مــردم او را میپذیرند .در چنین
فضایی کسی نمیپسندد و طلبهای
هم این کار را نمیکند که بخواهد
برود جایی سخنرانی کند؛ ولی با
سرکشی و کمک به مردم نزدیک
ً
شود .مثال با هاللاحمر هماهنگ
کند و بستهای را که قرار است آنها
به مردم برسانند ،او به در خانهشان
برساند و وقتی که میرساند کمی هم
آنجا بنشیند ،درد دلشان را بشنود و
اگر سؤالی دارند پاسخ بگوید .این
ً
مدل حضور و نقشآفرینی قطعا
اثرگذار و مثبت است.
برخی میگویند میشود
در خالل این کمکرسانی تبلیغ
بیانی و زبانی هم انجام داد .به نظر
شما که خودتان هم آنجا تشریف
داشتید چنین چیزی امکان
تحقق دارد؟
اگر تبلیغ را به معنای عام در
نظر بگیرید ،من هم با این نظر همراه
هستم؛ ولی اگر تبلیغ را به معنای
خاص در نظر بگیرید ،یعنی رساندن
مستقیم یک آموزه دینی و تثبیت یک
رفتار دینی یا اطالعرسانی در مورد
بعضی گزارههای دینی ،تصور من
این است که این فضا کشش چنین
کاری را ندارد و اگر رخ بدهد احتمال
زیاد نتیجه عکس بدهد .ولی اگر
معنای تبلیغ را عام در نظر بگیرید،
یعنی آنچنان که پیامبر(ص) با مردم
زندگی میکرد و زندگیاش دعوت
به دینداری بود و «بغیر السنتکم»
بخواهد دعوت کند ،بله .البته که
اینجا جای تبلیغ است و تبلیغش
هم اثرگذار است.
به لحاظ کار یدی و عمرانی
که طلبهها انجام میدادند ،به نظر

شما مجموع و برآیند تالشهای
طلبهها از لحاظ فنی مفید بود؟
آنجا انقدر فرصت خدمت
فراوان است که هر کس هر توانمندی
که ارزانـــی بکند خــریــدار دارد.
طلبهای برقکاری بلد نیست ،ولی
میتواند فرش خانواده را از زیر گل
بکشد بیرون .نمیتواند دیوار بچیند،
اما میتواند بیاید باغ مردم را از
زیر گل بکشد بیرون و آشغالهایی
را که الی درختهای مــردم گیر
کرده ،جدا کند .کارهایی که در این
موقعیتها مورد نیاز است همهشان
کارهای فنی و تکنیکی نیستند؛ بلکه
برعکس بسیاری از کارها غیرفنیاند
و وقتی اینها تمام شد ،تازه نوبت
کارهای فنی میرسد و آن موقع
هم طلبه کار فنی خودش را آغاز
میکند .میرود مینشیند با مردم
حرف میزند و از باب معنوی و روانی
مردم را آرام میکند.
فکر میکنید حضور طلبهها
با لباس روحانیت تأثیری در روند
کمکرسانیشان چه ب ه صورت
مثبت و چه منفی داشته است؟
ً
حتما .یک نکته خیلی صادقانه
بگویم .فرض را بر این بگیرید که
من طلبه میخواهم بگویم ،من
هم هستم؛ این را نباید تلقی منفی
کرد .چه اشکالی دارد که بگویم من
طلبه هم آمدهام کمکتان بکنم .اگر
من میروم نمایشی اجرا میکنم،
گرهی از کار مردم باز نمیکنم ،فقط
آمدهام بگویم من هم در این تاریخ،
در این مکان بودهام .هر که باشم با
هر لباسی ،اشتباه کردهام .اما اگر
من طلبهام آمدهام باری بردارم ،چه
اشکالی دارد؟
ً
حاال یک قدم فراتر میرویم .اساسا

اینکه طلبهها با لباس بیایند ،یک
نیاز روانــی مردم منطقه را پاسخ
میدهند .اینکه ببیند طلبهها
کنارشان هستند ،طلبههایی که
حرف میزنند اگر جایی الزم باشد
عمل هم میکنند .این برای مردم
خوب است .برای حوزه هم خوب
است .مردم دلگرم میشوند .حوزه
هم اعتبار بیشتری پیدا میکند .در
مواقع زیادی این اتفاق رخ میدهد
که در چنین موقعیتهایی بعضیها
ســردرگ ـمانــد .بعضی نیروهای
جهادی و امـــدادی کــاری انجام
میدهند ،ولی بهینه نیست .طلبهها
بهواسطه لباسی که دارند میتوانند
مدیریتکننده این شرایط باشند.
همینکه شما با این لباس در منطقه
کار میکنید ،دیگران به شما مراجعه
میکنند و میپرسند ما چه کار
کنیم؟ یعنی از شما طلب میکنند
که مدیریتشان کنید .این فرصتی
است برای بهتر انجام شدن کارها
و خدمت کردن به مردم .کاری به
فضای رسانهای و چیزی که از منطقه
منعکس شده ندارم .ما در منطقه با
لباس بودیم ،در پلدختر طلبههای
زیادی با لباس بودند و میدیدیم این
حضور طلبهها برای مردم و نیروهای
جهادی دیگر که آمده بودند کمک
کنند خوشایند بود.

ما دنبال
جامعه آرمانی
خودمان در
کالنشهرهای
مدرن
میگشتیم ،اما
در جریان این
سیل اخیر خدا
میخواست
به ما یادآوری
کند که ممکن
است آن جامعه
آرمانی در دل
خرابههای
شهرهای
مدرن باشد،
اینجاست که ما
به هم نزدیک
میشویم.

چرا خوشایند بود؟
مردم به آنها نزدیک میشوند.
شما فرض کنید همیشه دوست
داشتید با کسی همراه باشید،
ولــی عــرف جامعه بین شما و او
فاصله انداخته .حاال هر دو کنار هم
دارید دو روز زندگی میکنید و بیل
میزنید .این فاصله که عرف گذاشته
بین روحانی و توده مردم برداشته
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میشود و این اتفاق مبارکی است.
برای همین شما میبینید کسانی
که در فضای عمومی زندگی ممکن
است فاصله زیادی با طلبهها داشته
باشند ،در این فضا خودشان آغازگر
ارتباط با آنها هستند .من اگر این
لباسم نبود آن آقا نمیآمد با من گپ
و گفت کند .او میبیند که در این
شرایط خیلی از بایدها و نبایدهای
ف شده و
خودساخته جامعه حذ 
میتواند با من حرف بزند و این
یک فرصت است که من به واقعیت
جامعه و به مخاطبان واقعی خودم
در جامعه نزدیک شوم ،این مبارک
و خوب است.
حضور طلبهها را در این
اتفاق حضور فعالی میبینید یا
حضور منفعلی؟
ً
حضور آنها خصوصا در منطقه
لرستان خیلی فعال بود .خدا را شکر
مدیریت حوزه علمیه قم و تهران هم
همراهی کردند و به جهت ساختاری
امکان حضور طلبهها را فراهم کردند
و غیبت طلبهها برای امدادرسانی را
موجه کردند .برای همین طلبهها
بــدون دغدغههای حاشیهای به
امدادرسانی پرداختند.
40
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برخی منتقدین بــر این
باورند که حضور طلبهها در این
اتفاق منفعل بود و انفعالشان هم
به خاطر بحث رسانهای است.
در این چند سال اخیر که فشار
رسانهای روی حوزه روزافــزون
بــوده ،باعث شــده که طلبهها
این حجم کمکرسانی را انجام
ً
بدهند .مخصوصا بعد از بحث
بودجههایی که روی کاغذ گفته
شد به آنها اختصاص میگیرد.
شما این نقد را میپذیرید؟
نه من چنین تصوری ندارم.
ً
خصوصا بحث بودجهها یک شوخی
رسانهای بیشتر نیست .کسی که
با بودجه کشور آشنا باشد خیلی
راحت میتواند مسئله را بفهمد و
برای کسی توضیح بدهد .سستی
ایــن بــازی رسانه بــرای کشاندن
طلبهها به میدان برای همه روشن
است .از طرف دیگر فرض کنید
حجم زیــادی از انتقادات سمت
جامع المصطفی روانه شد .بارها
اسمش هم آمد .شما غیر از تک
فریم عکسهایی از طالب خارجی
چیزی در رسانهها نمیبینید.
اینطور نبود که حاال اگر جامعه

المصطفی مورد هجمه رسانهای
واقع شده بیاید طلبههای خارجی را
وارد چنین موقعیتی بکند و بخواهد
از آنها بازخورد رسانهای بگیرد
یا مرکز خدمات حوزههای علمیه
همیشه مــورد تاختوتاز است.
مرکز خدمات هیچ عکسالعمل
پررنگی در ماجرای این سیل برای
طلبهها نداشت .میخواهم بگویم
آن بازی بخصوص بازی بودجه به
نظر نمیآید اثری گذاشته باشد .من
حضور طلبهها را فعاالنه میدانم.
آیــا به نظر شما مشارکت
طلبهها در ایــن مسئله از سر
وظایف طلبگی است یا کارکرد
درجـ ه دو دارد و طلبهها برای
رساندن مفهوم دیگری به این کار
وارد شدند؟
ً
تصور من این است که اساسا
یک هنجاری در جامعه شکل گرفته
است .هنجاری مبتنی بر مشارکت
اجتماعی در بالیای طبیعی.
این یک هنجار و ارزش در جامعه
ماست و خیلیها ازجمله جامعه
حوزویان ما هم نسبت به این هنجار
عکسالعمل مثبت دارنــد .من
ً
تصورم این است که احتماال آن

چیزی که برای حضور همه اقشار
در چنین اتفاقاتی انگیزه است،
همان هم انگیزه حضور طلبهها
است و نه یک دلیل خاص و ناشی
از رسالت حوزوی یا دغدغههای
دینی .این هنجار عمومی جامعه
همه را به سمت خدمترسانی از
جمله طلبهها سوق داده است.
پس به بر این باور هستید که
ی این
از وظایف ذاتی طلبگی ،یک 
است که طلبهها سعی کنند وارد
بشوند و کمک کنند ،یعنی نگاه
درجه دو نبوده است.

من میگویم طلبه بودن خیلی در
این مسئله دخیل نبوده ،بلکه وظیفه
ذاتی انسانی طلبهها است.
حرف آخر؟
تجربه حضوری که من در این
مناطق داشتم و مواجه شدن و ارتباط
صمیمی همه اقشار مختلف با هم
که در بخشی از این اقشار ،طلبهها
هم بودند و دغدغه خدمترسانی،
چشماندازی را از آن جامعه آرمانی
که همیشه دنبالش بودیم ،به ما
نشان میداد .ما دنبال جامعه آرمانی
خودمان در کالنشهرهای مدرن

میگشتیم ،اما خدا میخواست
به ما یادآوری کند که ممکن است
آن جامعه آرمانی در دل خرابههای
شهرهای مدرن باشد ،اینجاست که
ما به هم نزدیک میشویم.
فکر میکنم ما طلبهها از حضور
در چنین موقعیتهایی درسهای
زیــادی میتوانیم بــرای خودمان
بگیریم و از این برای رشد خودمان
استفاده کنیم .فکر میکنم دعوت
طلبهها بــرای حضور در چنین
موقعیتهایی و نشستن کنار مردم
و کمکرسانی خودش یک درس
بزرگ دارد.

تنوع آسیبهای
ناشی از حوادث
بحرانهای الهیاتی
افزایش حرص
افزایش نو عدوستی

حضورطالب
به دلیل وظیفه انسانی
بر اساس هنجار مشارکت
اجتماعی در بالیای طبیعی

همراهی روحانیت با این
هنجار

حضور
با لباس روحانیت

پاسخ به یکی از نیازهای روانی
اطالع از حضور روحانیت
ایجاد همگرایی در کار
کاهش فاصله مردم با
روحانیت

آثار
حضور روحانیت

دلگرمی برای مردم
امید دادن
پاسخ به سؤاالت
تقویت جنبه
دینی مردم

حجتاالسالم
والمسلمین
محمدرضا
جوانآراسته

موقعیتشناسی
روحانیت
گوش کردن به حرف مردم
خوب سخن گفتن
تبلیغ غیرلسانی
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تا زمانیکه مردم ،روحانیت را در پیوند با
قدرت میدانند ،روحانیون مفری از شنیدن و
تحمل نقدها و حتی تخریبها نخواهند داشت
یادداشت وارده  /مصطفی صالحی

در پرونده «مشارکت اجتماعی طالب» سایت مباحثات ،مصاحبههایی با طیف متنوعی از اساتید ،کارشناسان
و حتی طالب امدادرسان به سیلزدگان داشت و نظرات آنها را منعکس کرد .به همین بهان ه بر آن شدم تا این
یادداشت را تقدیم حضور خوانندگان محترم نمایم و آنچه در ادامهی این سطور میخوانید بهمعنای نادیده گرفتن
ً
زحماتی که روحانیون در کمکرسانی به سیلزدگان تحمل کرده و میکنند ،نمیباشد و یقینا باید تالشهایی که
این قشر داشته را بهعنوان بخشی از زحمات اقشار مختلف گروههای داوطلب امدادرسانی به اطالع مردم رساند.
از همین رو این یادداشت درصدد ریشهیابی و نیز آسیبشناسی دلسوزانه برای نقدهایی است که بر مشارکتهای
اجتماعی روحانیون وارد میشود.
یکی از اقشاری که در ماجرای امداد
به سیل ،حضور پر رنگی داشت،
روحانیون و طلبههایی بودند که
ً
گاها ملبس به لباس روحانیت
42
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بودند .از جملهی سواالتی که در
مصاحبههای سایت مباحثات از
مصاحبهشوندگان پرسیده شده بود
این بود که آیا مشارکت این طالب

در کمکرسانی به سیلزدهها،
از جمله وظایف ذاتی روحانیون
بوده و یا برای انتقال پیام خاصی
صورت گرفته است؛ پاسخهایی که

به این پرسش داده شد ،مختلف
بود و برخی از مصاحبهشوندگان
آن را ذاتی و برخی نیز غیرذاتی
میدانستند .نگارندهی این سطور
بر ایــن بــاور اســت که ـ علیرغم
ً
توجیه و تفسیرهای موجود ـ اساسا
وظیفهی ذاتی روحانیت ،کمکهای
عمرانی به مردم بحرانزده نیست؛
گرچه وظیفهی ذاتی هر انسانی،
کمک به همنوعان خود میباشد.
استدالل نگارنده برای ادعای مذکور
این میباشد که در طول تاریخ و با
مراجعهی به خرد بشری در اعصار
تاریخی و نقاط جغرافیایی مختلف
بسیار بعید مینماید که مردم جهان
بر این انگاره باور داشته باشند که
یک روحانی باید به بحرانزدگان از
بالیایی مانند سیل ،کمک کند زیرا
او ،یک روحانی است؛ همچنان که
در ماجرای آتش گرفتن کلیسای
نــوتــردام فرانسه ،در رسانهها،
صحبتی از حضور و یا عدم حضور
روحانیون در کمکرسانی به اطفای
حریق وجود نداشت و همگان ،از
نیروهای آتشنشان ،انتظار دفع
خطر را داشتند؛ این در حالی است
که کلیساها مانند هر مکان دینی و
مذهبی دیگری ،بیش از هر گروه و
قشری ،محل آمد و شد روحانیون
است.
ـران پس از انقالب اسالمی
در ایـ ِ
اما وضعیت متفاوت مینماید .در
این سالها ،روحانیون را میتوان
پر بحثترین قشری نامید که در
جامعهی ایرانی ادامــهی حیات
داشتهاند .نام این قشر با بسیاری از
مسائل ،گذارهها و تصمیمات دینی،
مدیریتی ،فرهنگی و از همه مهمتر
«قدرت» گره خورده و آمیخته است.
شاید در مقابل این ادعا ،گفته شود

که اغلب مدیران کشور از روحانیون
نیستند و اشتغاالت اکثریت طالب،
در زمینهی تبلیغ و تدریس و پژوهش
اســت .این گــذاره ،با حــدودی از
حقیقت ،همسو است ،اما آنچه که با
قسمت اعظم حقیقت قابل انطباق
اســت ،این واقعیت میباشد که
ً
اوال ،این انقالب بهدست روحانیون
ً
و حوزویان انجام شده است؛ دوما،
حدأقل ده ُپست مهم و کلیدی کشور
ـ از جمله رهبری نظام ،ریاست قوهی
قضائیه و شورای نگهبان و غیره ـ در
دست روحانیون بوده و میباشد و
ً
سوما ،این ادعای جدی وجود دارد
که فرامین کلی ادارهی این سرزمین
از فقه استخراج میشود ،ولیفقیه
نیز در رأس آن ،بر اجرایی شدن
این فرامین نظارت دارد و خاستگاه
فقه ،حــوزهی علمیهای است که
ً
روحانیونی که اکثرا پستهای
اجرایی ندارند ،به بازتولید و ترویج
محتواهای فقهی مشغولند و به
نوعی تئوریهای کشورداری در
یک کشور اسالمی را تهیه و تدوین
مینمایند.
از سویی دیگر ،در سالهای اخیر،
مسائلی همچون گسترش رسانهها
و شبکههای اجتماعی ،روز افزون
شدن برخی از دشمنیهایی که
علیه روحانیت وجود دارد ،وضعیت
غیر مطلوب اقتصادی کشور و نیز
برخی از نقدهایی که به روحانیون
وارد شده ـ از جمله انتقاد مبنی بر
حکومتی شدن روحانیت ـ را شاهد
بودهایم و این منجر به حساسیت
هرچه بیشتر مردم به نهاد روحانیت
شــده اســت .نمونههایی از این
حساسیت را میتوان در ماجرای
رسانهای شدن بودجههای مربوط
به نهادهای وابسته به حوزهی علمیه

دید که موجی از نقدها را در میان
بخش قابل توجهی از مردم ایجاد
ً
کرد که البته واقعا هم مشخص نیست
این مقدار از بودجهها در عمل ،به
دست حوزههای علمیه رسیده باشد
و یا فقط روی کاغذ و در حد حرف
بوده است.
اصلی عمدهی مردمانی که از
حرف
ِ
تخصیص این بودجهها ـ حدأقل روی
کاغذ ـ به حوزههای علمیه راضی
ً
نیستند ،این میباشد که اساسا
روحانیت علیرغم بودجه ،قدرت و
ادعایی که دارد ،چه کارکرد مفیدی
را داشته است .در واقع این مردم،
دنبال پاسخ به این پرسش هستند که
«چرا علیرغم اینکه مفاهیم کلیدی
ادارهی این نظام از حوزهی علمیه
برآمده و از مفاهیم جاری در آن
تغذیه میشود ،علیرغم اینکه نهاد
روحانیت ِسمتهای کلیدی کشور
را در اختیار داشته و دارد و علیرغم
ادعـــای برخی از دانشگاههای
حوزوی و موسسات حوزوی مبنی بر
داشتن راهکار و نظر در عرصههای
حکومتداری و اقتصاد و فرهنگ
و دی ـنداری نظام نتوانسته است
مشکالت را از میان بردارد و هر روز
فشارهای بیشتری بر مردم تحمیل
مــیشــود؟» .در دسترسترین
پاسخی که روحانیون میتوانند
بــرای این پرسش داشته باشند،
«کارشکنیهای دشمن» است اما
واقعیت این است که فارغ از میزان
ـردم رنجیده
صحت این پاسخ ،مـ ِ
از مشکالت و فشارهای اقتصادی
دیگر توان قبول چنین پاسخی را
ندارند و حدأقل این پاسخ ،در این
برهه از زمان ،آنها را آرام نمیکند و
حتی ایشان را خشمگینتر خواهد
ساخت.
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حرف
اصلی عمدهی
ِ
مردمانی که
از تخصیص
بودجهها به
حوزههای علمیه
راضی نیستند،
این میباشد که
ً
اساسا روحانیت
علیرغم بودجه،
قدرت و ادعایی
که دارد ،چه
کارکرد مفیدی
را داشته است.
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نگارنده بر این عقیده است که
روحــانــیــون حتی اگــر ریــالــی از
بودجههای مملکتی استفاده
نکنند ،حتی اگر کشور از تنگناهای
تحمیل شده بر اثر تحریم رد شود
و یا حتی اگــر روحانیون هنگام
امدادرسانی به سیلزدگان لباس
روحانیت بپوشند و یا نپوشند،
باز هم این عده از مردم دست از
نقدهایی که به روحانیون داشته و
دارند ،برنخواهند داشت .دالیل
و یا حدأقل نشانههایی را نیز
بــرای دفــاع از این ادعــا میتوان
بیان داشت .از جملهی آنها این
است که اگر حضور روحانیون در
فرآیند کمکرسانی به سیلزدهها
ـ بهخصوص بهصورت عمامه بر سر
ـ رسانهای شود عدهای خواهند
گفت که این کار روحانیون برای
تبلیغ خودشان است و به نوعی یک
شوآف است و اگر هم حضور ایشان
رسانهای نشود ،عــدهی دیگری
44
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خواهند پرسید پس روحانیون چرا
به کمک سیلزدهها نمیشتابند؛
اگر روحانیون ،در سواحل شمال
و مدارس ،مسابقات سیبخوری
برگزار کنند ،برخی خواهند گفت
این کارها خالف شأن روحانیت
است و اگر هم چنین نکنند ،برخی
دیگر خواهند گفت روحانیون خود
را میگیرند و طوری رفتار میکنند
که گویا تافتهای جدا بافته هستند.
ً
ً
اســاســا ایــن ســـواالت و بعضا
بهانهجوییها هرگز تمامی نخواهد
داشت و عقل هم عدم توقف چنین
سواالت ،نقدها و بهانهجوییها را
میپذیرد ،چون انسانها در بیان
گفتههای خود ،آزادند و آزادی نقد و
گفتارـ حتی اگر گاهی از سر تخریب
باشد ـ از مولفههای جامعهی
دارای آزادی بیان و دموکراتیک
میباشد .آنچه که این نقدها،
سواالت و بهانهجوییها را میتواند
کاهش دهد این است که در اذهان

مردم ،دیگر نهاد روحانیت ،با نهاد
«قــدرت» گره نخورده باشد .در
کالم این یادداشت این
جان ِ
واقع ِ
است که تا زمانیکه از نظر مردم،
نهاد حکومت با نهاد روحانیت در
پیوندی عمیق باشد ،سواالت،
نقدها ،بهانهجوییها و تخریبها،
تمامی نخواهد داشت و روحانیت
هم مفری از شنیدن و تحمل
آن نــدارد ،البته نگارنده در این
یادداشت درصدد قضاوت در مورد
این مقوله نیست که آیا ذهنیتی که
بخش قابل توجهی از مردم در این
برههی زمانی در این باره دارند،
صحیح میباشد یا خیر و اگر صحیح
میباشد آیا روحانیون ،همچنان
به رویهای که در پیوند داشتن با
قدرت دارند ،باید تداوم بخشند و
یا طرحی دیگر اندازند.
انتشار این مطلب لزوما دیدگاه
مباحثات نبوده و از نقدهای وارده
استقبال میکنیم.
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وقت نجف :تاملی در مقایسه زمانی
به ِ
دروس خارج نجف و ایران
یادداشت وارده | مصطفی قناعتگر

معروف است که درس خارج اصول
آیتالله خویی حدود  ۶سال به طول
میانجامید .این را از تاریخ انتهای
دورهی دوم (الهدایه فی االصول
۱۳۶۹ق) و دورهی سوم (دراسات
فی علم االصول )۱۳۷۵نیز میتوان
آگاه شد .البته برخی دورهها به بیش
از  ۶سال نیز میرسید.
در نگاه ابتدایی ،میتوان این ایراد
را به دروس خارج اصول در داخل
ایران گرفت:
«وقتی محقق خویی که بی تردید
تاریخ اجتهاد
از بزرگترین
اصولیان ِ
ِ
شیعی است ،درس اصول خویش
را در  ۶سال به انجام رسانده است،
درسهای  ۱۰الی  ۱۵سالهی خارج
اصول برخی مجتهدین چه توجیه و
ِ
ضرورتی دارد؟».
باید گفت در این مقایسه ،تامالتی
باید داشت! تعداد جلسات دروس
خارج نجف بسیار بیشتر از ایران
46
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است .این فزونی ،به دلیل پایین
رسمی کشور
تعطیالت
بودن عدد
ِ
ِ
عــراق اســت .همچنین حــوزهی
نجف ،شخصا تعطیالت فراوان را
نمیپسندد .براساس اسناد تاریخی،
دروس نجف در سه ماهی تابستان نیز
برقرار بوده است .البته آقای خویی
 ۴۵روز از آن را تعطیل کردند و به
جای آن از همان معدود تعطیالت
بین سال کاستند .در عــراق ،روز
اول سال شمسی رسما تعطیل است
و مانند ایران تا سیزدهم تعطیل
نیستند .تابستان نیز به جای سه ماه،
حدود یک ماه و نیم تعطیل هستند.
تعطیالت دههی اول
ناگفته نماند که
ِ
محرم ،دههی آخر صفر ،ماه رمضان،
پنجشنبه و جمعه و برخی وفیات و
اعیاد ،بین حوزهی نجف و ایران
مشترک است.
آنچه در واقع شاهدیم این است که
دروس خارج در ایران ۱۰۰
میانگین
ِ
ِ

جلسه است که با میانگین  ۱۶۰جلسه
در نجف بسیار تفاوت دارد .یعنی هر
یکسال درس در نجف ،معادل بیش
از یکسال و نیم درس در ایران است
و هر ۶سال ،معادل  ۱۰سال!
صوت
در
خصوص آقای خویی ،وقتی ِ
ِ
درس اصول ایشان را میشنویم،
متوجه ســرعــت بـــاالی ایــشــان و
ـراوان مطالب میشویم که
حجم فـ ِ
حجم تدریس
از
میانگین سرعت و ِ
ِ
بسیاری از خارج گویان باالتر است.
این نکته نیز مقایسه یاد شده را
مخدوشتر میسازد و هر ۶سال درس
ایشان را معادل با بیش از  ۱۰سال
دروس اکثر عالمان قرار میدهد.
ِ
آری ،قرار بر این نیست که آیتالله
خویی را الگوی زمانبندی تدریس
ســایـ ِـر عالمان قــرار دهــیــم؛ اما
مناقشات وارده بر مقایسهی درس
اصول ایشان با دروس اصول ایرانی
ِ
را نیز نادیده نمیگیریم.

نجف امروز
چݡگونه
است؟
یادداشت وارده | در پاسخ به
وقت نجف
یادداشت به ِ

چندی پیش مصطفی قناعتگر
در یادداشتی با عنوان "به وقت
نجف" که از سایت مباحثات
منتشر شد ،از زاویــهای خاص
تعطیالت و مدت درس خارج
حوزه علمیه قم و نجف را مورد
مقایسه قرار داد .نوشتار حاضر،
در پاسخ به یادداشت به وقت نجف
میباشد که در ادامه میخوانید.
نجف دیارى كه شاید در روی زمین
عدیلى نداشته باشد و شهرى كه
بركت وجــود امیرالمؤمنین(ع)
زندگى در آنجا را به شیرینترین
لحظات تبدیل میكند و حوزهاى كه
نخستین حوزه علمیه شیعیان است.
حــوزه علمیهاى كه که در ٔ
سده
چهارم قمری در کنار مضجع نورانى
امیرالمؤمنین(ع) توسط شیخ
طوسى(ره) برپا شد و تا امــروز با
سابقهاى بیش از  ۹۰۰سال در حال
فعالیت است.
اگرچه دیدگاههاى مكتب قم و نجف
اختالفهاى فكری زیادی دارند ،اما

در این روزگار نوع طالب عالقهمند
به تحصیل در حوزه علمیه نجف
هستند ،زیرا امروزه حوزه نجف با
بىنظیر خود عنوانى مهم
سابقه
ِ
به ارمغان مىآورد كه شاید در هیچ
كجاى دنیا این عنوان اصیل براى
محصلین حــوزوى قابل تحصیل
نباشد.
اما حقیقت چیست؟ آیا حوزه نجف
مانند گذشته قوت علمى خود را
حفظ كرده؟
فىالواقع میزان تعطیالت حوزه
نجف چه مقدار اســت كه اغلب
مدرسین قم ،حوزه نجف را حوزهاى

پر تعطیالت میدانند؟
اگرچه حوزه نجف از دریاى وجود
امیرالمومنین(ع) بهرهمند است،
اما واقع امر این است كه تعطیالت
حوزه نجف با حوزه قم از حیث كمیت
قابل قیاس نیست.
مقداری از این تعطیالت اجبارى
است ،اما مقدار دیگر آن تعطیالت
رسومات غلطى است كه در حوزه
نجف نهادینه گشته است.
چندسالی كه در آن حوزه علمیه
مــقــدســه بــــودم ،داســتــانهــائــى
میشنیدم كه نه تنها نجف امروز آن
نظام را عمل نمیكند ،بلكه دقیقا
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مخالف آن حركت میكند.
فرزند آیتالله العظمی سبزوارى(ره)
تعطیلی درس پدر را دو روز در سال
تعریف میكرد.
)۱روز عاشورا
)۲روز شهادت صدیقه طاهره(ع)
و این جمله معروف كه:
اگر احترام مادر و خون فرزند رعایت
شد بقیه ذوات معصومین(ع) راضى
میشوند.
یا برخى مراجع درس شبانه آیتالله
العظمی حكیم(ره) در ماه رمضان
را همت فوقالعاده آن مرجع در سن
باال میدانستند كه با وجود گرماى
فراوان و عدم وجود امكانات ،درس
ایشان در تابستان هم تعطیلى بردار
نبود و بعد از درس بدلیل گرماى
فراوان لباسهاى خیس خود را در
گوشهاى از مسجد هندى عوض
میكردند و پس از آن به منزل
برمیگشتند و دهها داستان دیگر
براى كار علمى بىوقفه در حوزه،
كه امــروزه نه در قم و نه در نجف
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حتى یك مصداق مطابق آنها یافت
نمیشود.
اما نجف امروز چگونه است؟
پس از تعطیلى۴۵روزه تابستان
توسط مرحوم آیتالله العظمی
خوئی(ره) تابستان بحث علمى
ً
تقریبا تعطیل است و در این دوره
از ماه شعبان دروس به كلى تعطیل
میشود و رمضان بحث جدى یافت
نمیشود و شروع سال در ماه شوال
است.
بعد از یك ماه و اندى اغلب اساتید
صاحب نــام جهت سفر و انجام
مناسك حــج دروس را تعطیل
میكنند در اواخر ذیالحجه شاید
چند روزى درس برقرار باشد و با
شروع محرم تبلیغ و تعطیلى آغاز
میشود.
این تعطیلی به جز چند روزى آن هم
مختصر تا اوایل ربیع االول ادامه دارد
و پس از این در ماههاى ربیع االول،
ربیع الثانی ،جمادی االول ،جمادی
الثانی و رجب درسها برقرار است.

تعطیلى دروس در ایــام شهادت
حضرت صدیقه طاهره(ع) در ایران
به دو روایت است ،اما در نجف به سه
روایت تعطیل میشود.
در ایام شهادتها تعطیلى یك امر
طبیعی است و در ایام والدتها و
اعیاد اسالمى و نوروز بدلیل ایام
زیارتى و یا ازدحام شدید زائران،
بعضی از دروس چند روزى تعطیل
میشود.
درگذشت بزرگان حوزه علمیه قم
و نجف علت دیگرى براى تعطیلى
دروس نجف است و پنج شنبهها و
جمعههاى كل سال هم كه تمامى
دروس به كلى تعطیل است ،پس
در مجموع اگر تعطیلىهاى حوزه
نجف از حوزه قم بیشتر نباشد،
ً
یقینا كمتر نخواهد بــود ،اما
همجوارى امیرالمؤمنین سبب
شده تا قوت علمى نجف به گونهاى
باشد تا قم و دیگران همه بر سر
سفره تراث نجف اشرف مشغول
علمآموزى باشند.

قتلهای
سریالی
روحانیون
یادداشت وارده | روحالله جاللی

قتل طلبه همدانی ،همچون قتل
طلبه مشهدی و پیش از آن قتل طلبه
تهرانی در متروی شهر ری ،نه نشانه
«سقوط اعتبار روحانیت» در انظار
مردم است و نه به دلیل معضالت
موجود در جامعه سیاسی و روحانیت
ایران میباشد.
این قتلها به نحوی با شدت از سوی
شبکههای ضدانقالب مورد پوشش
قــرار میگیرد که گویی نهضت
قهرمانانه آخوندکشی در میان ملت
بیدارشده ایران برپا شده! درحالیکه
اصال و ابدا چنین اتفاقی نیفتاده
است .چرا؟
هر سه قتل توسط افرادی اوباش
و بیسروپا با سابقههای جــرم و
بزهکاری و شرارت صورت گرفته
است .نه توسط مجاهدانی راسخ
انگلیسی
و معتقد که اگر رزمآرای
ِ
خائن به وطن را با فتوای علما ترو
میکنند ،نماز اول وقتشان هم
ترک نمیشود و هرگز سابقه حتی
یک نــزاع خیابانی شخصی هم
نداشتهاند.
در هر سه قتل ما شاهد بزن درروهای
بزدل و حقیری هستیم که از پشت و
غافلگیرانه به طالب گمنام و سادهای
یورش بردهاند که حتی یک فعال
سیاسی مطرح در محل تحصیل و
کار خود نیز نبودهاند و فقط به صرف

عمامه داشتن ،فرزندانشان یتیم
شدهاند .یعنی ادامــه یک اخالق
عقیم مجاهدینی(مجاهدین خلق)
به شکل «ترور کور» که تنها ثمره آن
نفرت عمومی برای عامالن و حامیان
آنهاست.
نکته جــالـبتــر ،سیل حمایت
اکانتهای فیک و جعلی از این
اقدامات و قهرمانسازی از آنان
است که الاقل وجهه ظاهری را نیز
نمیتوانند حفظ کنند و با شعف
از این قتلها و ترورهای کور یاد
میکنند .پر واضح است که چنین
افرادی به محض رسیدن به قدرت،
چه قتلعامی از اصناف مختلف به
راه بیندازند.
در طول تاریخ ،همیشه روحانیون
بیش خود
مخالفان و دشمنان کم و ِ
را در میان خاص و عام داشتهاند.
مگر این نبود که در سالهای دور
میگفتند آخوند سوار نکنید که
ماشینتان پنچر میشود؟
ّ
آیت الله شیخ علىپناه اشتهاردى در
درس اخالقشان در مدرسه فیضیه
از قول امامخمینی نقل میکنند که
شیخ عباس قمی(صاحب مفاتیح)
را در گرمای ســوزان از اتوبوس
پنچرشده پیاده کردند چراکه نحسی
حضور این عالم جلیلالقدر را عامل
این خسارت میدانستند!

بالشک عملکرد نظام ج.ا.ا و
جامعه روحانیت در فراز و فرود
اعتبار روحانیون موثر است ،قطعا
جامعه اعتراضات ریز و درشتی به
روحانیون داشته و دارند و خواهند
داشت که خود ما هم داریم ،اما
مردم هنوز هم بیش از هر صنفی
به روحانیونی که به معنای واقعی
کلمه روحانی باشند و دارای سه
صفت علم ،تقوا و منطق باشند
را نه فقط عالقه که رابطه مرید
و مــرادی دارنــد .به طور مثال،
هنوز هم سنگینترین تشییع
جنازههای ایــران برای بزرگان
ایــن صنف توسط مــردم انجام
میپذیرد.
در واقع آخوندی که مال و باسواد
باشد ،اخالق و تقوا داشته باشد
و منطقی و عاقل باشد به شدت
محبوبیت دارد ،چراکه جامعه
ایران یک جامعه مذهبی و متمدن
و متمایل به معنویات الهی است.
روح ایــن مقتولین که جرمشان
آراستگی به لباس دین و رسولالله
صلواتالله علیه و آله الطاهرین
بــود قرین رحمت الهی و صبر و
اجر جمیل نصیب خانوادههای
داغدارشان.
به برکت فاتح ه و سورهای به همراه
صلوات
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در سوگ امامجمعهی محبوب شهر
در سالهای اخیر نهاد نماز جمعه و
امامت جمعه مورد چالش و مطالبات
جدی بودهاست .در ابتدای انقالب
امامجمعه محور تمامی رخدادها و
مسائل دینی ،فرهنگی و اجتماعی و
حتی اقتصادی شهر وملجا و پناهگاه
مردم بود ،اما این جایگاه به دالیل
مختلفی که از مجال این بحث خارج
است در سه دههی اخیر دچار افت
قابل توجهی شده است .همین امر
باعث شده که نسل دوم و سوم انقالب
انتقادهای جــدی به بسیاری از
ائمهجمعه حتی نمایندگان ولیفقیه
در مراکز استانها داشته باشند .به
نظر میرسد بخشی از این انتقادات
نیز صحیح بوده است.
فاصلهگرفتن امامجمعه از مردم و
محدود بودن به تریبون نمازجمعه
و جلسات رسمی و دولتی از جمله
آسیبهایی بوده که برخی یا تعداد قابل
توجهی از امامان جمعه دچار آن شدند.
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بــا انــتــشــار خبر نــاگــوار حمله و
شهادت امام جمعه کازرون مرحوم
حجتاالسالم والمسلمین خرسند
این دغدغهها مجددا در اذهان زنده
شد .اما اینبار امامجمعهای مورد
حمله و شهادت قرار گرفت که توانسته
بود خود را از آسیبها و مشکالت
گریبانگیر سایر ائمه جمعه برهاند.
در دو سال اخیر ماجرای اختالفات
قومیتی یا تقسیمات جغرافیائی
بین کازرون و مناطق اطراف بارها
در رسانهها حتی رسانههای بیگانه
منتشر میشد .اما آنچه که مورد
توجه قرار گرفته بود محوریت امام
جمعه فقید در ایــن اعتراضات
بود .ایشان توانسته بودند ملجأ و
پناهگاه بسیاری از این اعتراضات
باشند .معترضین مقابل بیت ایشان
تجمع میکردند و بیشترین دفاع از
خواستهی مردم توسط امام جمعهی
شهر مطرح میشد.

همین امر باعث شدهبود که دیگر مردم
چشم امیدی به رسانههای مختلف
از جمله رسانههای بیگانه نداشته
باشند و حتی جلوی سوءاستفادهی
ایــن اعتراضات نیز گرفته شود.
اتفاقی که در سایر شهرها کمتر دیده
میشود .چرا نباید امامجمعه سنگ
صبور و پناهگاه کارگران و معلمانی
باشد که ماهها حقوق نگرفتهاند
یا مــورد ظلم واقــع شــدهانــد؟ امام
جمعه اگر نتواند محور شهر حتی
در اعتراض به نهادهای مختلف
نظام و دولتی قرار گیرد عمال میدان
را بــرای سوءاستفادهی بیگانگاه
آماده کردهاست و آن وقت انتقاد از
رسانههای بیگانه هیچ فایدهای ندارد.
برای مرحوم حجتاالسالم خرسند
که در یکی از بهترین شبهای سال
و پس از استغفار و نیایش به صورت
مظلومانه به شهادت رسید طلب علو
درجات را داریم.

لباس طلبݡگی ،حتی در منطقه ممنوعه
گزارش نشست | دکتر محسن الویری

حجتاالسالم والمسلمین دکتر محسن الویری ،دانشیار و رئیس گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم ،در دو نشست
با حضور فضالی حوزه علمیه قم ،در روزهای سوم و هفدهم دی  ،۱۳۹۷تجربه زیسته خود را با تأکید بر پایبندی
به پوشیدن همیشگی لباس طلبگی تشریح کرد و به بیان خاطراتی از مواجهه خود با گروههای مختلف مردم در
ایران و کشورهای دیگر پرداخت .ضمن تشکر از ایشان که این گزارش را در اختیار ما قرار دادهاند ،به دلیل اهمیت
و ارزشمندی نکات و تجربیات ذکر شده در نشست فوق ،ضمن انتشار گزارشی که پیشرو دارید ،متن کامل سخنان
این استاد حوزه و دانشگاه را در اختیار مخاطبان میگذاریم که عالوه بر موضوع «تجربه زیسته در لباس طلبگی»
حاوی مطالبی درباره دانشگاه امام صادق(ع) ،آیتالله مهدویکنی ،تجربیات سفرهای تبلیغی ،لزوم تالش برای
بازگرداندن اعتماد مردم به روحانیت و ...است.

تأملی در باره مفهوم تجربه
زیسته
نکته اول توضیحی کوتاهی در باره
مفهوم تجربه زیسته است .درباره

لباس طلبگی بحثهای زیــادی
میتواند مطرح باشد؛ علت تفاوت
ایــن لباس با لباس دیگر اقشار
اجتماعی ،تاریخ پیدایش و تطور

این لباس ،ابعاد جامعهشناختی
لباس و مسائلی از ایــن دست.
ولی رویکرد مورد نظر بنده در این
جلسه ،گزارش یک تجربه زیسته
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است .تجربه زیسته یک رویکرد
پژوهشی مستقل است که به صورت
عمده بر تجربیات فردی مبتنی
است ،در تجربه زیسته ،پژوهشگر
میکوشد یافتههای خود را که
بر تجربه شخصی استوار است
به صورت روشمند منعکس کند.
بحث امروز بنده هم تجربه زیسته
خودم در لباس طلبگی است و در
همین ابتدا از کثرت ضمیر متکلم
وحده اجتنابناپذیر در سراسر این
گفتار نزد خدا استغفار و نزد شما
عذرخواهی میکنم .البته بحثهای
حاشیهای غیرمرتبط با بحث اصلی
هم شاید در این سخنان کم نباشد
که از آن هم عذرخواهی میکنم.

انگیزه حضور در این جلسه

نکته دیگر وجه اشتیاق بنده برای
صحبت کردن در باره این موضوع
است که به چند عامل برمیگردد:
اوال بارها این مساله سر کالسها
مطرح شده و دوستان طلبه در این
باره از بنده نکاتی را پرسیدهاند.
همین اواخر و بعد از سفر مهر ماه به
آلمان سر کالس این پرسش از سوی
دوستان مطرح بود که آیا با لباس
طلبگی رفته بودم و پس از شنیدن
پاسخ مثبت ،پرسششان این بود
که چرا با لباس طلبگی رفته بودم؟
گاهی هم دوستانی که میخواهند
معمم و یا حتی طلبه بشوند مراجعه
میکنند و پرسشهایی را در این زمینه
مطرح میکنند.
عامل دوم اهمیت مضاعفی
است که پوشیدن لباس روحانیت
در یک نگاه کالن نسبت به قبل
پیدا کرده است .وجه این اهمیت
را در خالل عرایضم بیان خواهم
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کرد .توجه دادن عزیزان طلبه به این
موضوع و دیدگاه خود را در معرض
آگاهی و نقد و داوری آنها قرار دادن
نکتهاست که بنده را به پذیرش
دعوت شما دوستان برای بحث در
باره تقید به پوشیدن لباس طلبگی
ترغیب کرد.
دلیل سوم اشتیاق بنده برای
پرداختن به این موضوع این است
که گــاه دیــده میشود دوستان
طلبهای که از جهات مختلف واقعا
خیلی اهلیت و شأنیت و شایستگی
دارنــد ،بدون هیچ دلیل موجهی
دچــار یــک نــوع بــحــران هویت و
ضعف اعتماد به نفس هستند و این
سخنان شاید به آنها برای خروج از
این وضعیت کمک کند .کم نیستند
طالب فاضل و فهیم و متخلقی که
هیچ مشکلی برای تقید به پوشیدن
همیشگی لباس طلبگی ندارند،
ولی به دلیل همین ضعف اعتماد
به نفس و خأل هویتی تمایلی به
آن ندارند .گمان میکنم صحبت
شفاف با این دسته از دوستان ،شاید
آنها را با زوایایی تازه روبرو کند و بر
تصمیمشان اثرگذار باشد.
بنا بر این ،سه عامل پرسشهای مکرر،
اهمیت موضوع و ضرورت انتقال
دیدگاه به طالب مردد سبب شد
که بنده در این جلسه حاضر شوم.

انگیزه و چگونگی معمم
شدن

شاید مناسب باشد که اولین بحث
بنده در باره زمینه و انگیزه معمم
شدن خودم باشد و در البهالی آن
به برخی نکات که دوستان اشاره
کردند ،بپردازم .در خانواده ما و
خانوادههای نزدیک به ما هیچ کس

طلبه نیست .فضای ذهنی بند ه هم
در ایام نوجوانی به رغم مذهبی بودن
کامال از فضای طلبگی دور بود .البته
به شدت دوست داشتم بحث های
دینی را دنبال کنم و با اشتیاق دنبال
هم میکردم ولی هیچ وقت به طلبه
شدن فکر نمیکردم.
در دانشگاه امــام صــادق علیه
السالم ،در آن دوره که هنوز تفکیک
رشتهها صورت نگرفته بود ،همه
دانشجویان تا چند سال دروس
مشترک میخواندند .بعدها که
بحث تفکیک رشتهها و انتخاب
رشته پیش آمد ،خیلیها انتظار
داشتند که بنده رشته علوم سیاسی
را انتخاب کنم ،چون بیشتر ظهور و
بروز حقیر در مسائل سیاسی بود تا
بحثهای اعتقادی رایج در آن زمان.
ولی تمایل بنده به رشته الهیات بود
با این استدالل که باید با مبانی
دینی آشنایی بیشتری پیدا کرد.
تمرکز بیشتر روی دروس رایج حوزه
در رشته معارف اسالمی و الهیات
دانشگاه امام صادق علیه السالم آن
قدر جاذبه داشت که تصمیم گرفتم
برای تکمیل تحصیل دروس حوزه به
قم بیایم .وقتی در اوایل سال 1369
از پایاننامه ارشد خود دفاع کردم و
حتی قبل از آن از اواخر سال 1368
که به تازگی ازدواج کرده بودم یکی
از کارهای بنده گشتن دنبال منزل
در قم بود.
بعد از دفاع از پایاننامه ارشد به
نیت تکمیل دروس طلبگی برای
پیدا کردن منزل به قم آمدیم .ولی
همان زمان هم تا جایی که به خاطر
دارم ذهنیتی برای لباس طلبگی
نداشتم ،البته هنگام ازدواج به
همسرم گفته بودم شاید در ادامه

زندگی معمم بشوم ولی در آن سالها
تصمیمی برای این کار نداشتم.
حجم سنگین درسهای دوره دکتری
و نیازمندی آن به مطالعه جدی و
وقتگیر سبب شد که عمال از فضای
طلبگی و درسهای طلبگی دور
بمانم .بعد از سبکتر شدن درسها،
دوباره خدمت آیتالله باقری کنی و
مرحوم آیتالله خزعلی دروس اصلی
سطح را دنبال کردم ،اما دغدغه قم
آمدن همچنان در ذهن بنده بود تا
اینکه سال  1374مرحوم آیتالله
مهدوی کنی گفتند ما مایلیم چند
نفر را معمم کنیم و پیشنهاد فرمودند
که حقیر هم یکی از آنها باشم .بنده
به دلیل همان سابقهای که ذکر شد،
خیلی راحت و با اشتیاق این پیشنهاد
را قبول کــردم .شاید کسانی هم
بودند که این پیشنهاد به آنها شد و
نپذیرفتند ولی ما شش نفر بودیم که
پذیرفتیم و معمم شدیم .به هر حال
معمم شدن را به فال نیک گرفتم.

موضع خانواده درباره لباس
طلبگی

نکته مهمی که به موضوع این نشست
ارتباط پیدا میکند ،این است که
از همان لحظه مطرح شدن معمم
شدن ،خانواده ما از آن استقبال
کردند .شاید یکی از نعمتهایی
که خداوند به من ارزانــی داشته،
همین شدت همدلی همسرم با
عالم طلبگی است .من مطلقا از
ناحیه ایشان مشکلی نداشتهام و از
همان ابتدا اعالم کردند و تاکنون
هم پای حرفشان محکم ایستادهاند
که هر مشکل و محدودیتی که برای
خانواده پیش بیاید را من بر عهده
میگیرم.

یک ابتکار خیلی خوبی که مرحوم
آیتالله مهدوی کنی به خرج دادند
و متأسفانه نمونه آن را از هیچ یک از
علمای دیگر سراغ ندارم این است که
ایشان با بزرگواری تمام ،یک جلسه
مفصل با خانواده ما صحبت کردند.
این صحبت ایشان خیلی خیلی
موثر بــود .توجیه بــودن همسران
طلبهها و درک درستشان از مفهوم
و عالم طلبگی نقش بسیار مؤثری
ً
در موفقیت آنها دارد ،البته و طبعا
مشروط به این که آقایان طالب هم
درک درستی از مفهوم همسری و
خانواده داشته باشند و گمان نبرند
که آسمان دهان باز کرده و ایشان
از آسمان به زمین افتاده است و
همسرشان باید خدمتگزاری آنها
را بکند.

به شماها میرسد اگر نمیتوانید
حرف مــردم را تحمل کنید ،اگر
تحمل این حرفها را ندارید ،معمم
نشوید ».یکی از مسائلی که بین
ما پیش از معمم شدن مطرح بود
این بود که گاهی لباس طلبگی را
بپوشیم و گاهی نپوشیم .آیتالله
مهدوی کنی فرمودند من از دو
زیست بودن خوشم نمیاید! این
که یک وقت بپوشید و یک وقت
نپوشید این دوزیست بودن است.
اگر قرار باشد وقتی جایی میروید
که با ورود شما بگویند« :به افتخار
حاج آقا صلوات» بپوشید و وقتی که
احتمال برود که کسی چیزی منفی
به شما بگوید ،نپوشید ،این درست
ُ
نیست ،به اصطالح «من له الغنم
ُ
علیه الغرم» ،نمیشود که موارد
غنیمت را انتخاب کنید و موارد
غرامت را ترک کنید .این دو زیست
بودن است و من از آن خوشم نمیآید.

مرحوم آیتالله مهدوی کنی برای
خود ما معممشوندگان هم جلسه
توجیهی گذاشتند و حداقل دوبار
صحبت جمعی با ما داشتند و
فرمودند فکرهایتان را بکنید که
آیا واقعا میخواهید و یا میتوانید
معمم شوید یا نه؟ آن زمــان اون
اوج اقتدار مرحوم آیت الله آقای
هاشمی رفسنجانی بود که این
روزها هم درآستانه سالگرد رحلت
ایشان هستیم و برایشان رحمت و
رضوان الهی مسألت داریم .آیتالله
مهدوی کنی در یکی از این جلسات
توجیهی فرمودند« :مردم دستشان
به من و آقای هاشمی نمیرسد ولی
شما که معممشوید در دسترس
مردم خواهید بود ،مردم دستشان

جذبه معنوی لحظه معمم
شدن و اثرات آن

دیــدگــاه مــرحــوم آیتالله
مهدوی کنی دربــاره تقید
همیشگی به لباس طلبگی

لحظه معمم شدن یک لحظه خاص
و بسیار اثرگذار و معنوی بود و بنده
تا حدود یکماه ،چهل روزی حس
بسیار ویــژهای داشتم که گویی
اصال در زمین نیستم .فردای معمم
شدن که عید مبعث و تعطیل بود
میخواستیم سری به منزل والدین
که در خیابان ولیعصر بود بزنیم
و از همان روز من احساس کردم
که برایم خیلی دشــوار است که
بدون لباس طلبگی بروم و با وجود
این که ماشین هم نداشتیم و در
آن زمان آژانس هم نزدیک منزل
ما نبود و میبایست با تاکسی و
اتوبوس برویم ،احساس کردم که
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نمیتوانم بدون لباس طلبگی بروم.
تقریبا دو ماه پس از معمم شدن
خداوند دختری به ما داد .در شب
تولد ایشان هم به دلیل شرایطی
که پیش آمد با زحمت زیاد و این
بار با این تصور که راحتتر باشم،
با لباس شخصی تا تقاطع خیابان
خوردین آمدیم تا بتوانیم یک وسیله
پیدا کنیم و خود را به مطب پزشک
برسانیم ولــی همین که داخل
اتومبیل نشستم احساس کردم که
گویی همه مردم در دیگر اتومبیلها
و در حاشیه خیابان مرا با انگشت
به هم نشان میدهند و خیلی از
این حس در عذاب بودم .حسم این
بود که گویی انگشت نما هستم .به
هر حال پزشک گفت همین امشب
باید به بیمارستان مراجعه کنیم.
ما وقتی برگشتیم منزل که برای
رفتن به بیمارستان خاتم آماده
شویم ،دیدم که نمیتوانم لباس
طلبگی نپوشم و لذا این بار با لباس
طلبگی به بیمارستان رفتیم .افراد
زیادی در آنجا بودند ،بنده هم در
گوشهای ایستاده بــودم .در این
شرایط ناگهان متوجه حضور آقای
دکتر محمد دبیرمقدم که استاد
زبان انگلیسی مان در دانشگاه
امام صادق علیه السالم در این تاالر
انتظار شدم .ایشان پرسید شما
فالنی هستی؟ گفتم بله و توضیح
دادم که اخیرا معمم شدهام .ایشان
گفت که شنیده بودم که تعدادی
از دانشآموختگان دانشگاه امام
صادق علیه السالم روحانی شدهاند
ولی نمیدانستم که شما هم یکی
از آنها هستید .سپس ایشان با
صدای بلند و در حضور همه شروع
به تعریف و تمجید از بنده کردند و
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مطالبی در باره قوت زبان انگلیسی
و دیگر مسائل بیان کردند .من
همان لحظه با خود فکر کردم اگر با
لباس شخصی آمده بودم این مسأله
قطعا به این صورت پیش نمیآمد،
یعنی دلیلی نداشت که آقای دکتر
دبیرمقدم بخواهد در حضور جمع
آن مسائل را مطرح کند.
اینها بــه قــول یکی از دوستان
شکالتهایی بــود که خداوند در
اول کار بــرای بندهای که عقلم
در چشمم بود و معرفت درستی
به این مسائل نداشتم میداد که
در این راه دچار تزلزل نشوم .این
موضوع خیلی در روحیه بنده مؤثر
بود چون در واقع در زمره نخستین
تجربههای اجتماعی آخوند شدن
و پوشیدن لباس طلبگی بود ،هر
چند در همین ماجرا ،به هنگام
پرداخت هزینههای بیمارستان یک
مراجعهکننده محترمی به طعنه
پرسید که مگر روحانیون هم هزینه
پرداخت میکنند؟!

تــجــربــه شــیــریــن مواجهه
صمیمی مردم

در ســی چهل روز اول طلبگی
مــا واقــعــا رویـــدادهـــای جــالــب و
دلگرمکننده زیادی اتفاق افتاد.
بــعــدا متوجه شــدم کــه دوســت
دیگرمان آقای دهقانی فیروزآبادی
ً
هم دقیقا همین تجربیات و احساس
مرا داشته است .مثال یک بار همین
که از منزل بیرون آمدم یک اتومبیل
در خیابان اصلی توقف کرد .از در
مجتمع مسکونی دانشگاه تا خیابان
اصلی حدود صد متر فاصله بود ولی
در
تا پیش از این ساخت و سازهاِ ،
ورودی مجتمع از خیابان اصلی

دیــده میشد .وقتی به خیابان
رسیدم متوجه شدم که این اتومبیل
برای بنده توقف کرده است و با
احترام زیاد اصرار کرد که مرا به
مقصد برساند .یک بار دیگر از عرض
خیابان خوردین که در حقیقت
خیابان اصلی شهرک غرب است و یا
الاقل در آن زمان خیابان اصلی بود،
عبور میکردم یک اتومبیل وسط
خیابان ایستاد که بنده رد بشوم،
خب تا به اینجا طبیعی و عادی است
ولی راننده از اتومبیل پیاده شد و
من یک لحظه فکر کردم که شاید به
چیزی اعتراض دارد .ولی با صدای
بلند مطلبی را به این مضمون گفت
که ما وجودمان وقف خاندان اهل
بیت علیهم السالم است و نوکر
شما هم هستیم که در خدمت اهل
بیت هستید .شاید هم آن بنده خدا
گمان میکرد همه معممین از نسل
اهل بیتند !
این تجربههای اولیه خیلی بر ما
شیرین و گــوارا آمد و تقریبا همه
نگرانیهایی که از نظر اجتماعی
برای معمم شدن داشتیم برطرف
شد .پدرم از معمم شدن بنده خیلی
خوشحال بود و به ذوق آمده بود ولی
والدهام مخالف بود و وجه مخالفت
ایشان هم فقط همین بود که شاید
مردم اذیت کنند و اگر خبر این اذیت
به من برسد ،من نمیتوانم تحمل
کنم .تجربه این مدت به صورت کامل
این نگرانی را برطرف کرد .البته
بعدها مواردی پیش آمد که یکی دو
بار برخورد نامناسب از سوی مردم
ببینم ولی در آن اوایل چنین نبود.

موارد غیرمعمم بودن

البته همینجا عرض کنم که اینطور

نبوده است که من پس از معمم
شدن ،هیچ وقت لباس شخصی بر
تن نکرد ه باشم و االن هم هیچ وقت
نخواهم غیرمعمم باشم ،خیر اینطور
نیست ولی در مجموع وجه غالب و
اصل بر معمم بودن است .من حتی
به هنگام رانندگی هم تا حد ممکن
عمامه بر سرم است مگر به دلیل
گرمای زیاد و یا کالفگی ناشی از
کسالت و خستگی.

لــبــاس طلبگی بــه مثابه
دماسنج !

من حتی بعد از خریدن اتومبیل
هم گاه عمدا بــدون اتومبیل و با
لباس طلبگی این طرف و آن طرف
میرفتم تا به صورت مستقیم و هر
چند محدود در جریان واکنشهای
مردم باشم .برداشتم این بود که
لباس طلبگی مانند دماسنج است

و میتواند بر اساس نوع واکنش
مردم وضعیت جامعه را به ما نشان
دهد .یعنی اگر مثال مردم ده بار برای
پرسیدن سوال دینی مراجعه کنند و
چند بار احترام کنند این در مقایسه
با وقتی که مراجعه کمتری دارند
و کمتر احترام میگذارند ،نشان
دهنده بهتر بودن وضعیت جامعه
و ذهنیت آنها نسبت به روحانیت
است.
یکی از خاطرات شیرین بنده در
این زمینه باز به اوج مطرح بودن
فیلم مارمولک برمیگردد .در آن
زمــان منزل ما در انتهای غربی
بلوار دریا و در کوچه پایین مسجد
حضرت ابوالفضل علیه السالم بود
و دانشگاه امام صادق علیه السالم
در انتهای شرقی بلوار دریا در پل
مدیریت بود و بنده دقیقا با همین
انگیزه که الاقل به اندازه این مسیر

در بین مردم باشم ،بدون اتومبیل از
منزل به طرف دانشگاه میرفتم .در
این مسیر یک دبیرستانی هست که
حیاط آن مشرف بر خیابان است و
این ضلع حیاط در آن زمان به جای
دیوار حفاظ توری داشت .وقتی
من از آنجا عبور میکردم ظاهرا
زنگ تفریح بود و دانشآموزان در
حیاط و مشرف به خیابان بودند.
من خودم را آماده کرده بودم که
این دانشآموزان فرصت را مغتنم
بشمرند و از این فرصت استثنائی
که از دسترس بنده هم دور هستند
استفاده کنند و چند متلک سنگین
بار بنده کنند .ولی وقتی رد شدم
کسی چیزی نگفت و من خیلی
تعجب کردم .در حین رد شدن و
تا مدتی پس از رد شدن شنیدم
که یکی از دانشآموزان با صدای
بلند کسی را به نام آقا رضا صدا
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میزد .سه چهار بار آقا رضا آقا رضا
گفت و بعد از آن گفت که باید بگم
مارمولک که برگردی؟ برگرد دیگه
! من خیلی از نبوغ این دانشآموز
خوشم آمد ! برگشتم و با خنده
برایش دست تکان دادم.
امثال این تجربهها خیلی زیاد بود،
نمیگویم هیچ وقت هیچ برخورد
بدی از مردم ندیدهام ،ولی بینی و
بین الله اهانتهای مشمئز کننده
یکی دو بار بیشتر برای بنده پیش
نیامده است.

طلبه به مثابه پزشک خانواده

از نظر بــنــده نکته اصــلــی این
مراجعات و مواجههها این بوده
و هست که مردم با فردی که این
لباس را بر تن دارد ،رابطهای برقرار
میکنند که با بقیه برقرار نمیکنند.
من چند سال قبل از آمدن به قم،
در دانشکده صدا و سیما درسی با
عنوان تبلیغات بازرگانی در اسالم
داشتم و حتی یک سال پس از آمدن
به قم هم بار دیگر این درس را برای
دو دوره که در یک کالس تجمیع
شده بودند تدریس کردم و پس از
آن به دلیل دشواری خیلی زیاد تردد
بین قم و تهران مثل همه کارهای
دیگر تهران ،آن را کنار گذاشتم.
طبعا حضور در این کالسها هم
با لباس طلبگی بود .غیر از جنبه
علمی کــاس ،یکی از بهترین
تجربههای آخوندی من حشر و
نشر با همین دانشجویان بود .من
هیچ وقــت سر کــاس به صورت
مستقیم از مسائلی مانند حجاب و
مانند آن صحبت نمیکردم ،بلکه
غیرمستقیم و یا در اوج یک بحث
دیگر یک گریزی خیلی کوتاه
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ولی نافذ به این نوع موضوعات
میزدم .ارتباط خیلی خوبی با این
دانشجویان که قلبا برایشان احترام
قائل بودند و به آنها محبت داشتم
برقرار کرده بودم ،.به حرفهایشان
گوش میکردم ،در چارچوب مزاح
میکردم ،نقدهایشان را با حوصله
میشنیدم ،پرسشهایشان را در
حد توان پاسخ م ـیدادم .از بین
همینها یک خانمی چند سال بعد با
منزل ما تماس گرفته بود ـ آن زمان
هنوز تلفن همراه وجود نداشت ـ
و به همسرم گفته بود که به فالنی
بگویید من چــادری شــدهام .در
بین همین آقایان و خانمهایی که
ظاهرشان با امثال ما متفاوت است،
افرادی وجود دارند که باورهایی
پاک و عمیق دارند هر چند به ظاهر
این باورشان هیچ بروز و ظهوری
ندارد ،اما به واقع پیوندی عمیق با
ارزشها و مفاهیم دینی و حتی ولی
عصر سالم الله علیه دارند ،اینها از
ارزشها و باورهای دینی به گونهای
صحبت میکنند که انسان با همه
وجود در برابر آنها احساس کم بودن
میکند و من بارها احساس کردهام
که حاضرم ثواب همه کارهایم را
بدهم البته اگر ثوابی اندوخته باشم
و به جای آن احساس پاک آنها بر
وجودم مستولی شود.
بنده در تهران هم امــام جماعت
ظهر بودم و هم هر هفته یک شب
منبر داشتم و در مناسبتها هم
اغلب منبر میرفتم و این نکته را
مستند به تجربههای متعدد عرض
میکنم که بخش قابل توجهی از
مردم تمایل به یک ارتباط مستمر
با یک طلبه مورد پسند خود دارند.
این حس نیازمندی به یک روحانی

قابل اعتماد تنها حس مذهبیها
نیست و جمع زیادی از غیرمذهبیها
هم این حس را دارند ولی به خاطر
برخی رفتارهای ما به حدی زده
شدهاند که جرأت نزدیک شدن به
ماها را ندارند .این که در بسیاری از
ناهنجاریهای اجتماعی بنده قشر
طلبه را مسؤول میدانم ،قسمتی از
آن به همین دلیل است که راه ارتباط
مردمان متفاوت با خودمان را بر روی
خودمان بستهایم.

لباس طلبگی در سفرهای
خارجی

در سفرهای خارجی هم همین
مبنا را دارم و تا این لحظه هم هیچ
مشکلی برایم پیش نیامده است و تا
آنجا که به خاطر دارم هیچ وقت بدون
لباس طلبگی به هنگام خروج از
کشور خودمان و ورود به کشور مقصد
نبودهام ،فقط یکبار در اوایل طلبگی
به هنگام سفر به هند آن هم فقط در
قسمت کنترل ویزا عمامه را در دستم
گرفتم .در سفر چند سال پیش به
بالروس که گزارشی از آن سفر را
هم در دانشگاه خودمان ارائه کردم
ولی آن را به صورت عمومی منتشر
نکردم ،رایزن محترممان به استقبال
آمده بود و در آن سوی بخش ورودی
مسافران ایستاده بود و ما را میدید،
بعدا به من گفت که دلهره داشتم که
مبادا شما را با این لباس برگردانند
و اجازه ورود ندهند چون تبلیغ و
فعالیت آشکار مذهبی در بالروس
ممنوع است .جالب است که بنده به
مأمور بررسی گذرنامه و ویزا هم که
پرسید برای چه به بالروس آمدهاید
صریحا گفتم که برای تبلیغ دینی
در بین دانشجویان ایرانی ساکن

این کشور.
چند ســال پیش یک سفر علمی
دستهجمعی با اساتید به دو کشور
داشتیم که تنها حقیر لباس طلبگی
داشتم .سفیر کشورمان در جلسه
از من پرسید که شما نذر دارید که
نتوانستهاید بدون لباس طلبگی
بیایید؟! من هم به مــزاح گفتم
این جماعت باالخره یک آخوند
میخواهند که در خدمتشان باشد!

وظــیــفــه طلبه بـــرای راه
انداختن کار مردم

یکی از توصیههای مرحوم آیتالله
مهدوی کنی این بود که یک طلبه
باید کار مردم را راه بیاندازد ،طبعا
کارهای مورد انتظار از یک طلبه
مد نظر ایشان بود .بنده یک بار
برایشان تعریف کردم که کسی برای
پرداخت وجوهات مراجعه کرده بود
و بنده با این استدالل که من مجوز
دریافت ندارم آن را نپذیرفتم .ایشان
فرمودند شما باید کار مردم را راه
بیاندازید ،ایشان که وجوهات را به
شما نمیداد که با چنین استداللی
آن را نپذیرفتهای ،شما باید از مردم
تحویل بگیری و به دفتر مرجع تقلید
او برسانی و در صورت نیاز رسید آن
را هم تحویل بدهی.

ضرورت ارجاع به کارشناسان
زن

درباره مراجعات مردم ،یک تذکر
مهم را الزم میدانم .در مواردی که
خانمها مراجعاتی دارند ،برخی از
این مراجعات که فراتر از پرسشهای
متعارف فقهی و یا مباحث علمی
است نیازمند کارشناسی علمی است
که حتما باید آنها را به کارشناسان

قابل اعتماد ارجاع داد ،بنده این
توفیق را دارم که این موارد را هم به
همسرم ارجاع میدهم .مراجعات
دیگر را هم به ویژه وقتی به هر دلیل
استمرار پیدا میکند با حفظ حرمت
انسانها و با رعایت همه بایدها و
نبایدهای دینی و شرعی به اطالع
خانواده خودتان یعنی همسرتان
برسانید .بنده حتما همه این موارد را
به خانواده منتقل میکنم و در قم هم
حتی در مراجعات علمی و مستمر
بانوان مذهبی هم همین کار را انجام
میدهم .این کار عالوه بر این که
به شدت بر حفظ سالمت این گونه
تماسها میافزاید از نظر مشورت
گرفتن برای چگونه برخورد کردنها
هم بسیار سودمند است ،الاقل برای
بنده که بسیار سودمند بوده است.
ای کاش مراجع بزرگوار تقلید هم
یک مشاور زن داشتند ،مشورت
کردن از بانوان برای فعالیتهای
تبلیغی معطوف به آنها خیلی متداول
نیست ،ولی به نظر بنده گام نخست
بــرای این کار مشورت گرفتن از
محارم خود مانند همسر است .این
که کجا مالطفت بیشتری به خرج
داده شود و کجا جدیت بیشتر ،کجا
یک موضوع دنبال شود و کجا ادامه
پیدا نکند و مواردی از این دست را
با تکیه بر یک مشاور محرم زن خیلی
بهتر میتوان تصمیم گرفت .اطالع
محارم به ویژه همسران از این نوع
تماسها و مراجعات هم مانع هر
لغزش احتمالی است و هم تجربه و
دیدگاه و مشورت آنها بسیار سودمند
و راهگشاست .به نظر بنده جمع بین
رعایت موازین شرعی در مواجهه با
بانوان و نبستن راه بر مراجعات آنها
همین است.

محدودیتهای لباس طلبگی

طبیعی است تقید به پوشیدن دائمی
لباس طلبگی محدودیتهایی هم
دارد که باید به آن توجه داشت.
یعنی اینطور نیست که بتوان با
لباس طلبگی همه جا رفت و هر
کاری انجام داد .کسی که میخواهد
به پوشیدن این لباس تقید داشته
باشد ،باید بداند که بعضی جاها
نباید برود و از انجام برخی کارها باید
صرفنظر کند .با لباس طلبگی به
برخی مراکز تفریحی نمیتوان رفت،
حتی مراکز تفریحی سالم مانند
سینما یا الاقل برخی سینماهای
تهران نمیشود رفــت .با لباس
طلبگی خرید زیاد نمیشود انجام
داد .وقتی به میوهفروشی بروی و
ببینی که مردم میایند و انواع میوهها
را قیمت میکنند و بدون خرید بیرون
میروند و یا یک خرید اقلی انجام
میدهند ،یک فرد در لباس طلبگی
هر چند دستش به دهانش برسد
نباید در حضور این مردم زیاد خرید
کند .من همیشه در اینگونه موارد
نزد مردم احساس خجالت میکنم
و به هیچ وجه به خودم اجازه خرید
زیاد نمیدهم .عزت مردم هم مانع از
این است که بتوان در اینگونه موارد
به آنها کمک کرد و هزینه خرید آنها
را پرداخت کرد.
یکی دیگر از محدودیتهایی که
این لباس ایجاد میکند رفتن به
رستورانهای گران قیمت است .این
را از این باب عرض میکنم که به
نظر بنده حتما دوستان طلبه برای
این کارهای خانواده و فرزندانشان
باید وقت بگذارند .حتما باید به
رستوران بروید .این حسرتها نباید
در دل خانواده و فرزندان بماند .البته
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طلبه حتی در منزل هم نباید غذاها و
میوههای گران غیرمتعارف استفاده
کند .میوه گرانی که بیشتر مردم
توان خرید آن را ندارند و یا میوههای
نوبرانه در منزل هم نباید خورده
شود ،حتی اگر برای خانواده هم
فراهم کنید خودتان نباید استفاده
کنید ،این محدودیت را باید بر
خودمان تحمیل کنیم .و یا طبیعی
است در مجالس لهو با این لباس
نمیتوان ظاهر شد .البته بنده شیوه
برخوردی که بعضی از ماها دارند را
نمیپسندم ،عتاب کردن ،بداخالقی
کردن ،حرفهای نامربوط زدن در این
شرایط را درست نمیدانم ولی این
که نباید این لهویات را تأیید کنیم
بحث دیگری است.

اهمیت برخوردهای ایجابی

من با دچار شدن طلبه به الابالیگری
مخالفم ولی شیوه برخورد باید
ایجابی باشد ،هر چند در کوتاه مدت
جواب ندهد ولی در درازمدت اثر
برخوردهای ایجابی خیلی بیشتر
از برخوردهای سلبی است .یک بار
پس از نماز و ظهر در مسجدی که در
تهران در آن نماز اقامه میکردم دیدم
در قسمت خانمها صدای همهمه
میآید .علت را پرسیدم گفتند
یکی از مادران با مانتو و بدون چادر
به مسجد آمده و بانوان نمازگزار با
او محاجه میکنند که چرا این کار
را کرده است و حق نــدارد با این
وضعیت به مسجد بیاید .به خانمهای
نمازگزار تذکر دادم که این روش شما
درست نیست و با ایشان بدرفتاری
نکنید و بگذارید فضای مسجد را
هم تجربه کند .همین خانم چند
ماه بعد مراجعه کرد و اظهار داشت
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که شنیدهام شما در دانشگاه امام
صادق هستید و این دانشگاه بخش
ویژه خواهران دارد و من مایلم برای
پسرم از بین آن دانشجویان همسری
انتخاب کنم ،شما لطفا به بنده کمک
کنید .بنده بعدها به یکی از بانوان
مسجدی گفتم که اگر شما پای او
را از مسجد بریده بودید او االن به
چنین باوری نمیرسید.

حساسیتها و باریکبینیهای
مردم

این را هم باید بدانیم که کسی که
لباس طلبگی بر تن دارد رفتارش
زیر ذرهبین نگاه مردم است .ما
مادام که تهران بودیم با وجود این که
امکان تهیه اتومبیل مناسبتری هم
داشتم مطابق عرف آن زمان فقط
پیکان داشتم ،برداشت بنده این
بود که در آن زمان بیشتر از پیکان
برای طلبههایی که میخواهند با
مردم ارتباط داشته باشند زیبنده
نیست .یک آقایی یک روز در مسجد
شروع کرد تعریف و تمجید کردن.
پرسیدم قصه چیست؟ در این گونه
مــوارد که کسی تعریف و تمجید
میکند نباید علت را پرس و جو کرد
یا طوری مکث کرد که این فضا ادامه
پیدا کند؛ این کارها یعنی تمایل به
این که هر چه بیشتر این تعریف و
تمجید از خود را بشنویم .این بار
چون تعریف و تمجید غلیظ بود و
یک سابقهای هم با این فرد داشتم،
پرسیدم که ماجرا چیست و بر چه
اساس این قدر محکم میگویی من
آدم خوبی هستم؟ .پاسخ ایشان را
هر وقت به خاطر میآورم لرزه بر
تنم میافتم .ایشان گفت به این
دلیل که وقتی به مسجد میآیید

کفشهای خودتان را نمیآورید
جلوی سجاده بگذارید و مثل بقیه
مردم در جاکفشی میگذارید! به
شوخی پاسخ دادم کفشهایی که
مقابل سجاده باشد حضور قلب
میآورد ،من چون این چیزها سرم
نمیشود و به دنبال حضور قلب در
نماز نیستم این کار را نمیکنم و
اال بنده هم میآوردم ! گفت خیر
حاج آقا ! مسأله این نیست ،همین
که اعتماد میکند به این مردم و
خود را مثل بقیه میبینی نشان
میدهد که فالن و فالن .این پاسخ
از این نظر لرزه بر تن میاندازد که
متوجه باشیم مردم چگونه ما را زیر
نظر دارند و چه چیزهایی را معیار
ارزیابی قرار میدهند.

لباس طلبگی به مثابه معیار
دین

هنوز نزد بسیاری از مردم این لباس
را معیار دین و معیار متولی امور
دینی بودن میشمرند .این باور نزد
نخبگان و تحصیلکردهها کم شده
است ولی هنوز بخشی وسیعی از
توده مردم همین احساس را دارند
و به سخنان حتی یک آخوند کم
سن و سال هم اعتماد میکنند.
این نماد هنوز جایگزین ندارد .بنا
بر این همینجا در پاسخ به پرسش
دوست عزیزی که پرسیدند وقتی
مردم به صاحب این لباس گرایش
پیدا میکنند آیا به شخص گرایش
پیدا کردهاند یا به دین؟ باید عرض
کنم که واضح است که قصد آنها
نزدیک شدن به دین است ولی
صاحب این لباس را متولی دین
میشمرند و کاری به شخص ندارند.
قبال هم عرض کردم که مردم در

شرایط مساوی دیدگاه یک طلبه
را بر غیرطلبه ترجیح میدهند.

روحانیان به مثابه پرچمداران
تحول مثبت در جامعه

البته یک نکته دیگر هم هست و آن
باور مردم و حتی بخشی از نخبگان
به این که تحوالت اساسی جامعه
در دست روحانیان است و توان
اجتماعی ایــن قشر بــرای ایجاد
تحول رقیب و بدیلی ندارد و اینها
اگر درســت بشوند خیلی از امور
اصالح میشود و اینها اگر بخواهند
میتوانند خیلی از امور را اصالح
کنند .این نکته بسیار مهم است و
باید به آن توجه کامل داشت .در
اوج حوادث سال  1388یکبار که
بــرای حضور در جلسهای تهران
بودم ،بدون اطالع و یا تصمیم قبلی
مسیرم به میدان هفتم تیر افتاد که
از قضا آن روز کانون اجتماع مردم
اعالم شده بود .به هنگام برگشت با
این تلقی که دیگر اجتماع مردم به
پایان رسیده است باز هم از همان
مسیر برگشتم ولی به محض این که
از بزرگراه شهید مدرس وارد میدان
شدم در ازدحام جمعیت و ترافیک
سنگین اتومبیلها متوقف ماندم.
طبق معمول هم عمامه بر سرم بود و
هم شیشه اتومبیل پایین بود و خودم
هم رانندگی میکردم .یکی از این
معترضین که پارچهای سبز به مچش
بسته بود و به همراه دوستانش سوار
اتومبیلی با نمادهای خاص سیاسی
بود ،وقتی مرا دید از اتومبیل پیاده
شد و به سراغ بنده آمد و باز یک جمله
خیلی مهم و کلیدی و تاریخی به
بنده گفت .او گفت :حاچ آقا شما را
به خدا قسم به میدان بیایید ،ما ِهد

( Headبه معنای رأس و سرپرست
و رهبر) نداریم ،بیایید این کار را
پیش ببرید .تلقی آن لحظه بنده از
سخنان این جوان معترض این بود
که اینها در همه کارها هنوز هم چشم
امیدشان به روحانیت است و حتی
در این اغتشاش و بینظمی هم که
بر خالف مصالح نظام ایجاد کردهاند
توقع دارند که روحانیان جانب آنها را
بگیرد! نمیدانم منظورم را درست
منتقل کردهام یا نه ولی این اعتراف
به توان و حتی مقبولیت روحانیت
که در این جمله وجود دارد را نباید
دست کم گرفت.

ضرورت به رسمیت شناختن
تنوع در طلبگی

نکتهای که اکنون میخواهم بیفزایم
این است که به نظر بنده اگر ما
دست طلبهها را حسب توضیحی
که خواهم داد باز بگذاریم ،میتوانند
با اقشار مختلف مردم ارتباط برقرار
کنند تا ارتباط مردم با دین قطع
نشود .طلبهها اگر متوجه شرایط
جامعه و ظرفیتهای خود باشند و
نظام روحانیت و طلبگی هم توجه
الزم را داشته باشد ،همچنان
میتوانند واسطه مردم برای دیندار
شدن آنها و یا تقویت دینداری آنها
باشند .نکتهای که میخواهم عرض
کنم ظاهرا یک نکته سیاسی است
ولی اگر دقت شود به هیچ وجه
نمیتوان آن را یک بحث سیاسی
به شمار آورد .بنده مواضع سیاسی
خاص خود را درست یا غلط دارم و
خیلی صریح و آشکار هم آن را بیان
کردهام بنابراین در این جا قصدم
پنهانکاری سیاسی نیست ،بلکه
واقعا از موضع و خاستگاه طلبگی

آن را بیان میکنم نه از خاستگاه
سیاسی .به نظر بنده در حال حاضر
اصرار بر این که طلبهها را دارای یک
تفکر سیاسی خاص بدانیم و آنها را
با همین ویژگی در جامعه معرفی
کنیم ،مهمترین عامل اجتماعی
کم شدن تمایل بخشی از مردم و
به ویژه نخبگان به معممین است.
این نکته را بارها اعالم کردهام که
آنها در حوزه قم صدایشان از بقیه
بلندتر است و اصــرار دارنــد همه
قم را همسو با خود معرفی کنند
موجب شکافی عمیق بین بخشی
از مردم و نظام روحانیت شدهاند.
اینها اگر بگذارند که مردم ببینند در
قم صداهای مختلفی وجود دارد،
اعتمادی که هر روز کمتر میشود
الاقل به صورت نسبی برمیگردد.
بخشی عمده از مردم و نخبگان از
آن چه واقعا در قم میگذرد بیخبر
هستند .چهرهای که از قم برای آنها
ترسیم شده است اجازه نمیدهد
چنین انتظاری را از قم داشته باشند،
یعنی اصال احتمال نمیدهند زیر
پوست قم فضایی متفاوت از آن چه
در فضای سیاستزده ارائه میشود
وجود داشته باشد.
این اصــرار که بگوییم از قم فقط
یک صدا را باید انتظار داشت به
شدت رهــزن است و زیــان اصلی
آن هم متوجه حــوزه اســت .این
جریان سیاسی حتی اگر بهترین،
نابترین ،خالصترین و پاکترین
جریان سیاسی کشور باشد که چنین
نیست ،باز نباید چنین کند و بخواهد
همه حوزه را همسو و همنظر خود
معرفی کند .این تنوع استعدادی
که من در عمل در این دوازده سال
حضور در قم در بین طالب دیدهام
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آنقدر هست که اگر فضای ابتکار و
خالقیت به آنها بدهیم و دست آنها را
باز بگذاریم هر کس میتواند مخاطب
خاص خودش را در میان مردم و
نخبگان پیدا کند .وقتی قم و حوزه
و روحانیان تنها با یک صدا معرفی
شوند الجرم مخاطبان نیز محدود
به کسانی میشود که میتوانند با
آن صدا ایجاد ارتباط کنند .امروز
مقام معظم رهبری در دیداری که
خدمتشان بودیم خطاب به دفتر
تبلیغات فرمودند که چرا در مراکز
اصلی اثرگذار کشور حضور ندارید؟
ایشان فرمودند "اخیرا تئاتریها آمده
بودند و یک سری پرسشهای دینی
داشتند ،اینها را کی باید جواب
بدهد؟ شماها باید جواب بدهید.
سینماگرها هم پرسشهای دینی
خاص خودشان را دارند .کسانی
که روی کتاب کودک کار میکنند
هم که آمده بودند میپرسیدند که
کشیدن عکس حضرت عباس و
امام حسین علیه السالم در کتابهای
کودک اشکال دارد یا نه؟ اینها را
شماها باید جواب بدهید ".در تمام
این اقشار و دیگر اقشار اجتماعی ما
شاهد تنوع گرایش سیاسی هستیم،
اگر قرار باشد طلبهها فقط یک فکر
را نمایندگی کنند نمیتوانند با آحاد
این اقشار ایجاد ارتباط کنند .ولی
اگر ما به تنوع سلیقه طالب احترام
بگذاریم آن وقت است که میتوان
از ظرفیت آن بهره برد .این یک
مبنا است.

اهمیت ایفای نقش طلبگی
در محیط خانواده

یک بحث تکمیلی دیگر که باید
مطرح کنم مربوط به خانواده است
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که مورد اشاره برخی از دوستان هم
بود .اغلب دوستان طلبه بر اساس
شیندهها و دیدهها و مراجعات
مستقیم و غیرمستقیم در حق
خــانــواده خــود اعــم از همسر و یا
فرزندان کوتاهی میکنند .طلبهای
که در خانه خودش نتواند در حد
متعارف و در حد توان خودش به
حق عمل کند و دین و عدالت را اجرا
کند ،بیتردید در محیط بیرون از
منزل و در سطح جامعه هم چنین
توان و توفیقی را نخواهد داشت.
طلبهای که به همسرش احترام
نگذارد ،همسرش را شهروند درجه
دو و زیردست خودش تلقی کند
نمیتواند یک شهروند مؤثر باشد.
اولین محیط اجتماعی که یک طلبه
حضور دارد و آنجا میتواند خودش
را ارزیابی کند که من طلبه موفقی
هستم یا نیستم محیط خانه است.
اگر طلبه در محیط منزل خوب عمل
کند ،در درجه اول همراهی عاطفی
همسرش را در کارهایش خواهد
داشت و به دنبال آن همفکری و
همراهی و همدلی فرزندان هم ایجاد
خواهد شد .برای فرزندان همراهی
عاطفی در درجه دوم قرار دارد .وقتی
آنها به سن رشد برسند فهم اجتماعی
آنها حرف اول را میزند .یعنی باید
در آنها فهم اجتماعی ایجاد شود.
این که بفهمند اهمیت و نیز لوازم
اجتماعی لباس روحانیت چیست
و هر چند نخواهند نزد دیگران بروز
بدهند که پدر آنها طلبه است ولی
در درون خودشان توجیه باشند و با
آن مشکلی نداشته باشند و متوجه
مسیری که پدرشان طی میکند
باشند اینها از تبعات برخورد خوب
و درســت و رعایت و ادای حقوق

آنها در منزل است .کامال روشن
است که در این زمینهها ،نمیتوان
یک دستورالعمل برای همه صادر
کرد .هر خانوادهای اقتضای خاص
خودش را دارد ،تکیه من بر اصل
موضوع و اهمیت دادن به محیط
خانواده برای یک طلبه و وظیفه
او بــرای برطرف کــردن نیازهای
معرفتی و عاطفی اعضای خانواده
و پیامدهای آن است .این سخن
دوستان را هم قبول دارم که ذهنیت
و فضای فعالیت و پیشنیه همسر در
این موضوع بسیار مؤثر است .طبعا
همسری که از صبح تا شب در گوش
فرزندان بخواند که به خاطر لباس
پدرت هیچ جا نمیتوانیم برویم
خیلی فرق دارد با همسری که با
همه توان بکوشد فرزندان این خأل
را احساس نکنند و آن را به حداقل
برساند و به سهم خود برای توجیه
فرزندان وقت بگذارد .این حرف
درست است ولی به هر حال تأثیری
روی این موضوع ندارد که نخستین
صحنه حضور اجتماعی طلبه محیط
خانوادگی خود اوست.

زی طلبگی

نکته دوم پایانی ایــن اســت که
اصرار بنده برای پایبندی اکثری
به لباس طلبگی روی فقط ظاهر
لباس نیست ،روشن است که لباس
همراه با زی طلبگی و لباس با رعایت
بایدها و نبایدهای لباس مورد نظرم
است .این موضوع یک وجه اخالقی
و معنوی دارد که در حد بنده نیست
که بخواهم وارد آن بشوم و بنده
بسیار کوچکتر از آنم که در این باره
حرفی بزنم ولی از نظر اجتماعی
چند نکته را عرض میکنم که اغلب

مورد پرسش و اشاره شما عزیزان
بود .یکی این که آیا یک چارچوب
خاصی برای مواجهه با افراد مختلف
وجود دارد یا نه؟ در پاسخ باید عرض
کنم که همانطور که از روایات هم
برداشت میشود اصل بر این است
که هر فردی که طرف صحبت و یا
تعامل با ما قرار گرفته است ،هر
کس که هست و هر جنسیت و آیین و
مرام و منشی که دارد اصل این است
که احتمال دارد از ما برتر و باالتر و
مقربتر باشد .من به این موضوع قلبا
باور دارم نه این که به آن تظاهر کنم.
این احساس را در باره متفاوتترین
افرادی هم که مراجع ه کردهاند و یا
با آنها طرف گفتگو شدهام داشتهام.
این پیشفرض در مواردی هم که
قرار است تذکری به فرد داده شود
و یا نظر مخالفی با او مطرح شود،
خیلی به انسان کمک میکند.

ظرافت و دشواری مواجهه
با افراد غیرپایبند به ضوابط

نکته دوم جواز یا عدم جواز وقت
گذاشتن برای این گونه افــراد با
لباس طلبگی است ،مثال نشستن
و صحبت کردن با بانویی که رعایت
ضوابط را نمیکند کار درستی
است یا نه؟ این موارد که در خارج
از کشور خیلی بیشتر پیش میآید
و شاید انتظار برود که شما در هتل
محل اقامت خود پذیرای آنها باشید
خیلی باید مراقب بود و تا آن جا که
ممکن است این نشست در فضاهای
عمومی مثال همان حسینیه محل
مراسم دور از مردم ولی در مرئی
و منظر مردم و متصل به مراسم
مثال قبل یا پس از آن برگزار شود.
نمیتوان دست رد به این افراد زد و

پای حرف آنها ننشست ،برخی از
اینها واقعا نیازمند راهنمایی هستند
و با جان و دل هم به توصیهها عمل
میکنند .تذکر سلبی و مستقیم
به این افــراد اغلب آنها را دچار
سرخوردگی میکند .قطعا برخی
روحانیان در این موضوع با بنده
اختالف نظر دارند و خیلی قاطع
میخواهند از همان ابتدا به قول
خودشان امر به معروف کنند ولی
فکر نکنم کسی وجود داشته باشد
که یقین نداشته باشد این روش برای
امر به معروف نه تنها ثمر ندارد بلکه
تالی فاسدتر هم دارد .در این زمینه
حتما به توصیهها و نیز نمونههای
درسآمـــوز بــرخــورد رهبر معظم
انقالب با این گونه افراد باید توجه
کرد .احترام گذاشتن به این افراد،
به آنها یک احساس آرامش و امنیت
میدهد که زمینهساز بسیاری از
خیرات و برکات و تحوالت مثبت در
آنهاست .این نه تنها با زی طلبگی
منافاتی ندارد بلکه کامال همسو با
وظیفه تبلیغی یک طلبه است .اگر
در منزل طلبه باید به روی همه باز
باشد و همه باید برای حل مشکالت
خود و دریافت پاسخ پرسشهای
خود به او مراجعه کنند و یک طلبه
در سطحی پایینتر باید همان راه
پیامبر و اهل بیت علیهم السالم را
دنبال کند ،در اینگونه موارد هم باید
پذیرای همه نوع افراد بود .البته آن
نکته در جریان قرار دادن و حتی
دخالت مستقیم دادن محارم خود
در این موارد را که به آن اشاره کردم
دوباره باید مورد تأکید قرار دهم.
مرحوم آیتالله مهدوی کنی در زمره
توصیههایی که به ما داشتند این بود
که شما باید آمادگی داشته باشید

که حتی نیمه شب زن و شوهری که
دعوایشان شده است در منزل شما
را بزنند .در موارد متعددی که برای
بنده پیش آمده است گاه شاهد این
اظهار نظر بودهام که اصال به ذهن
ما خطور نمیکرد که میتوان با
یک آخوند هم نشست و حرف زد.
پس از ماه مبارک امسال یکی از
همین افراد که به شدت با روحانیت
سرناسازگاری داشت برای چگونگی
محاسبه زکات فطره تماس گرفته
بود که برای اطرافیانش این اقدام
او بسیار تعجبآور بود .ثمره حسن
برخورد با این افراد و احترام به آنها در
عین پایبندی کامل به موازین دینی
و شرعی در اینجاها ظاهر میشود.
یک طلبه وظیفه دارد موانع مراجعه
مردم به روحانیان را از سر راه بردارد
و برخی روشهای امر به معروف و نهی
از منکر ما به صورت ّبین و مسلم بر سر
راه مردم مانع ایجاد میکند و آنها را
از این مراجعه بازمیدارد.
بدیهی اســت تــمــام ایــن مــوارد
تبصرهها و استثناءهایی دارد که
باید برای آنها هم آمادگی داشت.
همه چیز همیشه آن قدر روان و
بدون چالش و راحت که بنده حرف
میزنم نیست .گاهی طرف مقابل
در همین مواجهه نخست آنقدر
حرفهای ناپسند و توهینآمیز به
مقدسات میزند که راه هر نوع
گفتگوی بعدی را میبندد ،باید خود
را نباخت و آمادگی رو در رو شدن با
اینگونه افراد را هم داشت.
بنده اساسا معتقد هستم مخاطبان
آزادانه و همان وسط منبر سوال و
ابهام و ان قلت و نقد خود را مطرح
کنند .در همان منبرهای تهران
که قبل از قم آمدن داشتم این را
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اعالم کرده بودم که هر کس هر
مالحظهای به ذهنش میرسد
همانجا آن را مطرح کند .معنی این
سخن این نیست که هر چه بپرسند
میتوانم آن را همان لحظه جواب
بدهم ،و این احتمال وجود دارد
که پاسخ برخی مطالبی که ارائه
میشود را بلد نباشم و پاسخ آن
نیازمند مطالعه و تأمل بیشتر باشد
ولی این کار از نظر همسو ساختن
مباحث با سطح نیازهای مخاطب
خیلی مؤثر است.
گاهی طرف مقابل عادت نادرستی
62

نسخه مکتوب  /شماره  / 22بهار 1398

دارد و مثال مدام حرف شما را قطع
میکند ولی ما باید مراقب باشیم که
این کار را نکنیم و خیلی محترمانه
از او بخواهیم که او هم اجازه دهد
ما حرفمان را کامل کنیم.
فراموش نکنیم که هر کس باالخره
یک جنبه ایجابی در وجودش هست
که در سخنان او هم انعکاس پیدا
میکند .پررنگ کردن این جنبههای
ایجابی نقطه شروع خیلی خوبی
بــرای یک ارتباط مؤثر میتواند
باشد .مثال کم نیستند جوانانی
که یک برداشت نادرستی از قرآن

به گوششان خورده و مثال یک باره
میگوید مگر قرآن نگفته که هیچ
چیز حتی دین نباید با کراهت باشد
(=ال اکراه فی الدین) ،در این گونه
موارد اغلب بنده بحثم را با این شروع
میکنم که چقدر مایه خوشحالی
است و برای من شیرین و درسآموز
است که شما تا این حد به قرآن
توجه دارید و قرآن را مبنای داوری
خودتان قرار دادهاید ،ای کاش من
هم بتوانم مثل شما به این باور برسم
که قرآن میتواند مبنای اعتقادات و
رفتارهایم قرار بگیرد و بعد وارد اصل

بحث میشوم که آیا واقعا قرآن چنین
چیزی گفته یا نه و اگر گفته مراد از
آن همان است که او میگوید یا نه.
حتی با کسانی که به شدت علیه نظام
حرف میزنند هم از این منظر که
چقدر خوب است که شما حقطلب
هستید و در اصل دنبال اقامه حق
هستید وارد صحبت میشوم.
با همه ایــن حرفها باالخره این
امکان وجود دارد که انسان گاه
اشتباهی هم مرتکب شود ،یعنی
بعدا که به محاسبه و ارزیابی کار
خود میپردازد متوجه شود که گاه
بیش از حد مماشات کرده است ،گاه
کاری انجام داده که اصطالحا برای
او سبک بوده ،گاه حرفی زده است
که در شأن یک طلبه نبوده است .در
اغلب ماها آنقدر سیطره و احاطه و
تیزبینی وجود ندارد که در همان
لحظه بهترین برخورد را بتوانیم
داشته باشیم .بنده هم در موارد
متعددی این احساس را داشتهام
که برخوردم میتوانست پختهتر و
دقیقتر باشد.

تعمیمپذیر نبودن تجربه
شخصی بنده

نکته دیگری که دوستان به آن اشاره
کردند ،تعمیمپذیر نبودن تجربه
شخصی بنده و محدود بودن آن به
فضای نخبگانی است .بنده این را
هم نمیخواهم انکار کنم و نکته
دقیقی است .البته تعبیر فضای
نخبگانی مقداری افراطی و اغراق
است ولی به صورت کلی این درست
است که تجربه تبلیغی بنده یا در
خارج از کشور بوده و یا در داخل
کشور محدود به فضاهای دانشگاهی
یا یک مسجد با مخاطبانی که اغلب از
مدیران و خلبانها و استادان دانشگاه

و فرهنگیان و مانند آن بوده است.
پامنبریهای ما به صورت عمده از
این اقشار بودند .این حرف کامال
درست است که این تجربه قابل
تعمیم کامل به توده مردم نیست
و بنده خــودم هم به این موضوع
واقفم .به همین دلیل سخنرانی در
مجالس ختم برای بنده بسیار سخت
است و جز مواردی که صاحب عزا از
خویشاوندان نزدیک و یا دوستان و
یا حتی اساتیدی بودهاند که توان
نه گفتن در برابر آنها را نداشتهام در
هیچ مجلس ختم دیگری سخنرانی
نکردهام.
تجربه بنده در فضایی که با آن
درگیر بــودهام نشان میدهد که
لباس طلبگی هنوز در بین نخبگان
هم کارکرد دارد و سزاوار نیست آن
فرصت و این سرمایه مورد استفاده
قرار نگیرد و برای حفظ این موقعیت
برای خدمت هر چه بیشتر به دین
پیشنهاد کردیم که باید به فضای
چندصدایی کمک کنیم ولی انکار
نمیکنم که این چندصدایی شاید در
شهرهای کوچک و روستاها بیمعنی
باشد و اصال در آنجا مسأله مردم این
چیزها نباشد و معنی و الزمه تجربه
زیسته همین است.

مالحظاتی در بــاره شرایط
کنونی

نکته دیگری که سزاوار است به آن
توجه شود ،این است که آن چه مطرح
شد و به ویژه پیشنهاد چندصدا کردن
حوزه ناظر به شرایط کنونی است.
بنا بر این با این پیشنهاد نمیتوان
جواب این سوال بعضی از دوستان
را که برای دستگاه روحانیت چه
برنامهای در شرایط کنونی مفید
است داد ،این سوال سوال دیگری

است و پاسخ متفاوت میطلبد .به
نظر بنده در شرایط کنونی باید جو به
اجبار تحمیلشده تک صدا معرفی
کردن حوزه شکسته شود ولی اگر
شرایط تغییر کند چه بسا نظر بنده
هم تغییر کند ،این طور نیست که
این پیشنهاد برای همیشه آینده
هم باشد.
این پیشنهاد دوستان مبنی بر تقسیم
نظام طلبگی به دو دسته کسانی که
قصد معمم شدن دارند و کسانی که
چینین قصدی ندارند و فقط مایلند
که کار علمی کنند ،پیشنهاد قابل
تأملی است ولی ربطی به بحث بنده
ندارد .البته بنده مؤکدا اصرار دارم
این نوع پیشنهادها را دنبال کنید و
به متولیان امر منتقل کنید .باالخره
جایی امکان دارد مورد توجه قرار
گیرد.
همچنین برخی مسائل امنیتی که
دوستان اشاره کردند و مراقبتها
و مزاحمتهایی کــه نهادهای
امنیتی ایجاد میکنند این هم
اگر واقعا همان گونه که باشد که
ذکر کردید ،یک آسیب بــزرگ و
بسیار نگرانکننده است .حل این
مشکالت در دست بنده نیست که
یک کلمه بگویم حل بشود و حل
بشود ،ولی این را میدانم که باید با
رعایت همه مسائل اینها را گفت و
به گوش متولیان امر رساند تا شاید
روزی اثر کند .این که طلبهها از
ترس احضار از سوی دادگاه ویژه
روحانیت نتوانند در کنار مظلومان
بایستند ،با شناخت دورادوری که از
ین مجموعه دارم قابل قبول نیست
ولی به هر حال این که طلبهها از
ترس مؤاخذههای بعدی از ایفای
نقش واقعی خود دست بکشند ،اگر
راست باشد ،دردناک است .این جور
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محدودیت درست کردن برای آحاد
مردم و برای طلبهها که باید در کنار
مردم باشند در یک جامعه اسالمی
نگران کننده است ،البته احساس
من این است که دوستان احساس
محدودیت میکنند و به واقع چنین
محدودیتی وجود ندارد .اگر طلبهها
نتوانند با همه وجود و همیشه در
خدمت این محرومان و مظلومان
باشند ،چگونه میتوانند انتظار
داشته باشند که این مردم در جاهای
دیگر به آنها اعتماد کنند؟ از این
حرف که نباید محدودیتهای تصنعی
برای حضور اجتماعی طلبهها فراهم
کرد و آنها هم باید بتوانند مثل بقیه
مردم آزادانه اظهار نظر و نقدهای
خود را بیان کنند نباید برداشت
شود که هر نوع اهانت به مراجع
بزرگوار و استوانههای حوزه هم به
بهانه نقد و یا اجحاف در حق نظام
هم منعی ندارد.

حتی اگر مردم ما از حکومت ما هم
روی برگردانند از دین و از اسالم
دست برنخواهند داشت.
شکل دینداری شاید تغییر کند،
اما نام این سکوالر شدن نیست.
تغییر شکل دینداری است .تنوع
بخشیدن به صداهایی که از حوزه
برمیخیزد را برای همین پیشنهاد
کردم تا حد ممکن بتوان این نوع
گرایشهای جوانان را هم پوشش
داد .اتفاقا حرف بنده این است
که از این فرصت دینگرایی مردم
باید بهتر استفاده کرد و اال بنده هم
انکار نمیکنم که جایگاه و منزلت
اجتماعی روحانیان نسبت به دو
سه دهه قبل تنزل پیدا کرده است.
نقطه کانونی حرف بنده این است که
بیایید کاری کنیم وضع از این بدتر
نشود و ما میتوانیم و وظیفه دینی
داریم بکوشیم وضع از این بدتر نشود
و الاقل این جایگاه را حفظ کنیم.

آینده لباس طلبگی

سخن آخر

نکتهای که یکی از دوستان در باره
آینده این لباس مطرح کردند که به
دلیل سکوالر شدن تدریجی جامعه،
این لباس هم به تدریج کنار خواهد
رفت ،اصال مورد قبول بنده نیست.
یعنی این پیشفرض و مقدمه را
که جامعه به سمت سکوالر شدن
حرکت میکند اصال قبول ندارم.
این موضوع را قبال هم در جایی دیگر
مطرح کردهام که بنده با این برداشت
هرچند موافقان جدی دارد ،مخالف
هستم .این که در دینداری مردم
خدشههایی جدی وارد شده است
بحثی نیست و بنده هم آن را انکار
نمیکنم ،اما سکوالر شدن ایران در
شرایطی که دین در سراسر جهان
دوباره احیا شده است را قبول ندارم.
64
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امیدوارم توانسته باشم ادله خود
را که مبتنی بر یک تجربه شخصی
اســت بــرای پایبندی به لباس
طلبگی بیان کرده باشم .در پایان
سخن ،الزم میدانم به این نکته
اشاره و بر آن تأکید کنم این است
که هدف بنده تنها تشویق طلبههای
مستعد و عالقمند و دارای صالحیت
و اهلیت به پایبندی هر چه بیشتر
به لباس طلبگی است و نه اصرار
نظام کنونی مدیریت حوزه بر این
که هر کسی که وارد حوزه شد باید
معمم شود را میپسندم و نه مطلقا
تعریضی به کسانی که در سفر و حضر
پایبندی زیادی به پوشیدن لباس
ندارند ،دارم .قبال عرض کردم و
دوباره عرض میکنم هر کس شرایط

و اقتضائاتی دارد و برای کارهایش
توجیهات و ادلــه خــاص خودش
را دارد و نمیتوان انتظار داشت
که همه مانند بنده بیاندیشند.
همان طور که بنده تجربه خودم
را مطرح کردم چه خوب است که
دوستان دیگری هم که معتقد به
این شدت پایبندی نیستند بیایند
و تجربههای خود را مطرح کنند.
تأکید و پیشنهاد دارم پرونده این
بحث باز بماند و دیگر دیدگاهها و
تجربیات هم برای هر چه روشنتر
شدن ابعاد موضوع ارائه شود.
بار دیگر از کثرت گریزناپذیر ضمیر
متکلم وحده در گزارشی که تقدیم
شد ،استغفار و عذرخواهی میکنم.
خداوند ان شاءالله شما را در مسیر
دشواری که میپیمایید ،موفق کناد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.

بعد التحریر

حادثه غمبار سیل در روزهــای
آغازین سال  1398و مشارکت
مؤثر ،خودجوش ،خالصانه و تقریبا
گسترده طــاب در برنامههای
امـــدادی همراه با دیگر اقشار
مــردم و بازخوردها و بازتابهای
آن که متأسفانه فرصت قلمی
کردن نگاشتهای مستقل در باره
آن دست نداد ،شاهدی دیگر بر
دوام زمینههای مردمی اعتماد
به روحانیون و طلبهها به عنوان
مؤثرترین قشر اثرگذار فرهنگی و
ممکن بودن ترمیم آسیبهای موجود
بود .به نظر بنده ،یکی از مهمترین
درسهای این رویداد ،تأکید دوباره
بر اهمیت حضور طالب در میان
مردم با لباس طلبگی و به عبارت
دیگر "طلبگی در لباس طلبگی"
بود.

به بهانهی انتخاب مسئول جدید
دفتر مقام معظم رهبری در قم

در انتظار دفتری
حوزوی برای
رهبری
یادداشت وارده |
سید فرید حاجی سیدجوادی

جمهوری اسالمی مبتنی بر مکتب
فقهی اهلبیت(ع) الگوی نوینی از
حکمرانی را با محوریت والیت فقیه
مطرح ساخت .هویت اسالمی این
نظام متکی و برآمده از میراث اندیشه
فقهی است که با تالش متمادی علما
و فقهای تشیع در قرون متمادی به
دست ما رسیده و امروز نیز حوزههای
علمیه رسالت تداوم آن مجاهدتها
را بر عهده دارنــد ،تا نظم قانونی
حکمرانی را از منابع شریعت استنباط
نمایند .فقه تشیع با وجود غنای
برآمده از میراث علمی خود ،پس از
برپایی جمهوری اسالمی با مسائل
و نیازهای نوینی در جامعه مواجه
شده که استنباط احکام آنها مستلزم
تکاپوهایی نوین برای معرفی است.
حوزه علمیه نهاد اصلی تعلیم و
تحقیق معارف اسالمی اســت و
مشروعیت سیاستها و عملکردهای
نظام بر یافتههای عالمان دین متکی
است .شریعت به عنوان مدار قانونی
جمهوری اسالمی ،نرمافزار حقوقی
این نظام است که با اجتهاد فقها از
منابع معرفت دینی استنباط میشود
و در میدان عمل نیز تربیتشدگان
حوزههای علمیه مسئولیت اجرا و
ترویج آن را برعهده دارند.
در ایــن میان رهــبــری نــظــام ،که
مشروعیت حاکمیت را برمبنای والیت

فقیه تامین مینماید ،بیش از دیگر
ارکان نظام به دستاوردهای معرفتی و
تربیتشدگان حوزههای علمیه برای
طرحریزی و پیادهسازی دولت و نظام
اسالمی نیازمند است .زیرا مهمترین
شئون مذهبی جمهوری اسالمی
با تدبیر رهبری تمشیت میشود و
اجرای عمده تدابیر ایشان نیز برعهده
روحانیونی است که با نظر ولیفقیه
تعیین و منصوب میشوند.
با این اوصاف مناسبات ولیفقیه با
حوزههای علمیه از جهات متعددی
اهمیت دارد .از یک سو حوزههای
علمیه ارائهکننده و پشتیبان معرفتی
نظریه سیاسی جمهوری اسالمی
به شمار میروند و وظیفه حمایت
و دفاع از حاکمیت دین در جامعه
را در برابر مکاتب فکری معارض
برعهده دارنـــد .از ســوی دیگر،
پاسخگویی به ســواالت تخصصی
ارکــان گوناگون حکومت را برای
مطابقت برنامه حکمرانی با احکام
شریعت عهدهدار هستند .همچنین
حوزههای علمیه مسئولیت دارند
طالب و فضالیی را تربیت نمایند
که از توانایی و شایستگی کافی برای
تصدی مناصب و شئون مذهبی نظام
جمهوری اسالمی برخوردار باشند.
اگرچه در سالهای گذشته ارکان
گوناگون جمهوری اسالمی برای

ارتباط با حوزه و استفاده از ظرفیت
آن اقدام به ایجاد مراکز پژوهشی
و آموزشی متعددی کردهاند ،اما
مهمترین حلقه ارتباط حاکمیت با
حوزه همچنان نهاد رهبری است .در
این میان معاونت ارتباطات حوزهای
دفتر مقام معظم رهبری ،نقش کلیدی
در برقراری این رابطه بردوش دارد.
مجموعه موسسات و سازمانهای
حــوزوی وابسته به دفتر رهبری
ظرفیت بزرگی است که عملکرد
درست و کارآمد آنها میتواند در ایفای
بسیاری از رسالتهای انقالبی حوزه و
روحانیت کارساز باشد .دفتر تبلیغات
اسالمی با سابقه  ۴دهه فعالیت علمی
و تبلیغی ،از زیرساختهای علمی و
فرهنگی درخور توجهی برخوردار
است .جامعه المصطفی با شبکه
گسترده موسسات و مدارس علمیه
خارج از کشور و مجموعه بزرگی از
طالب و دانشآموختگان غیرایرانی
بازوی مهم ترویج اندیشه اسالم ناب
محمدی(ص) در جهان به شمار
م ـیرود .دفتر مقام معظم رهبری
دهها مرکز ،موسسه و مدرسه دیگر
نیز تاسیس کرده و از فعالیت آنها
پشتیبانی مینماید .عالوه بر این
بسیاری از موسسات و مراکز علمی
و فرهنگی حوزه که با همت علما،
فضال و طالب حوزوی تاسیس شدهاند
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مهمترین
کار ویژه دفتر
مقام معظم
رهبری در قم
ارتباط و تعامل
با شخصیتها
و کانونهای
علمی و معنوی
گوناگونی است
که با مشارب
فکری متنوع
در حوزههای
علمیه حاضرند
و هر یک از آنها
هدایت دینی و
معنوی بخشی از
جامعه ایرانی را
برعهده دارند.
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از حمایتهای مادی و معنوی دفتر
رهبری بهرهمند میشوند.
یکی از وظایف سازمانی دفتر رهبری
در قم آن است که این سازمانها
و موسسات را در راستای تحول
مطلوب و درست حوزههای علمیه
هدایت نماید و ظرفیت آنها را برای
تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز نظام
جمهوری اسالمی به خدمت گیرد.
سیاست جوانگرایی که در انتصابات
اخیر رهبری نمایان شده است،
مستلزم فرآیندی است که با شناسایی
افراد مستعد و زمینهسازی برای رشد
و کسب تجربه ایشان ،گزینههای
مناسبی را برای پذیرش مسئولیت
آماده سازد .یکبار در دهه  ۷۰دفتر
رهبری چنین فرآیندی را پیگیری
نمود و از نتایج آن نیز تاکنون بهره برده
است .اما پس از آن فرآیند شناسایی
و رشد طالب و فضالی مستعد برای
استفاده در مناصب مرتبط با نهاد
رهبری پیگیری نشده است.
برای آنکه زمینه رشد نسل جدیدی
در حوزهها فراهم آید ،ایجاد رابطه
فعال با طالب و فضالی جوان حوزه
ضرورت دارد .صرف وقت کافی از
سوی مسئوالن دفتر قم برای نشست
و برخاست با اساتید و مدرسان جوان
حوزه ،درگیر کردن فضالی جوان
با مسائل حوزه و نظام و کارسپاری
به ایشان میتواند حلقه جدیدی از
استعدادهای حوزه را برای پذیرش
مسئولیتهای علمی ،مذهبی و
سیاسی حوزه و نظام آماده سازد.
در مقابل بسنده کردن به ارتباط با
مدیران میانسال و شخصیتهای
کهنسال روحانیت ،فرصتی برای
شناخت و معرفی چهرههای جوان
و بانشاط ،فراهم نمیسازد.
در کنار ماموریتهای یــاد شده،
مهمترین کار ویژه دفتر مقام معظم
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رهبری در قم ارتــبــاط و تعامل با
شخصیتها و کانونهای علمی و
معنوی گوناگونی است که با مشارب
فکری متنوع در حوزههای علمیه
حاضرند و هر یک از آنها هدایت دینی
و معنوی بخشی از جامعه ایرانی را
برعهده دارند .تاریخ  ۴۰ساله جمهوری
اسالمی نشان داده که مراجع و علما
بــا وجــود تنوع اندیشه سیاسی و
تفاوت روش در مشارکت سیاسی از
مهمترین پایگاههای حمایت از نظام
جمهوری اسالمی بودهاند و مواضع
اغلب ایشان در مسائل اجتماعی و
سیاسی برخاسته از خیرخواهی و برای
حفظ هویت اسالمی جامعه ایرانی
بوده است .مهمترین سرمایه اقتدار
جمهوری اسالمی نیز هویت اسالمی
جامعه ایرانی است که بدون آن امکان
حکمرانی براساس تعالیم اهل بیت(ع)
میسور نخواهد بود.
دفتر مقام معظم رهبری در قم
مسئولیت سنگینی در تنظیم روابط
و مناسبات مراجع و علمای حوزه
با رهبری و بهرهمندسازی نظام
از حمایتهای دلسوزانه بزرگان
حوزه برعهده دارد .این دفتر باید
بتواند تبیین درست و موجهی از
خطمشیهای اصلی نظام که رهبری
اتخاذ میفرمایند ،به محضر مراجع
تقلید و علما ارائه نماید .این مهم
نیازمند شناخت دقیق و کامل از
بینشها و حساسیتهای مذهبی
و فرهنگی بزرگان حــوزه است و
برای رسیدن به این شناخت ارتباط
مستقیم ،صمیمانه و مبتنی بر اعتماد
ضرورت دارد .این ارتباط در فضای
حوزه که نهادی مبتنی بر سنتهای
ریشهدار تاریخی است ،با رعایت
آداب و سنن حــوزوی به سادگی
امکانپذیر است .ارتباط مستقیم
فردی با مراجع و علما ،حضور و

مشارکت در آیینها و مراسمهای
مذهبی بیوت مراجع معظم تقلید،
نشست و برخاست صمیمانه و
بیتکلف با علما و مدرسان حوزه و
… زمینهساز تعامل سازنده و موثر با
حوزههای علمیه است.
شاید مهمترین ضعف سالیان اخیر
دفتر مقام معظم رهبری در قم،
غلبه فرهنگ اداری بر آن باشد.
تجمیع هویت سیاسی رهبر معظم
انقالب با جایگاه مرجعیتی ایشان
موجب شده مناسبات دفتر قم ،میان
اقتضائات این دو شأن سرگردان
شود .پاسخگویی به سواالت شرعی،
اخذ وجوهات ،رابطه با طالب و
مدرسان حوزه و … مستلزم هویتی
طلبگی است ،اما ارتباط با موسسات
و سازم انهای رسمی و نظارت بر
آنها مقتضی سازمان اداری است.
رعایت جداگانه اقتضائات این دو
شأن و تقویت هویت سنتی دفتر قم
از جمله اقدامات موثر برای توفیق
دفتر در پیگیری تدابیر و رهنمودهای
حــوزی حضرت آیتاللهالعظمی
خامنهای خواهد بود .موفقیت دفتر
مقام معظم رهبری در قم منوط به
هماهنگی با آدابی است که مناسبات
علما و اساتید حوزه با آن سامان
مییابد .عدول از سنت حوزوی و
تبدیل شدن آن به ارتباطات کاری و
سازمانی دامنه تاثیر و میزان توفیق
دفتر رهبری را محدود میسازد.
امید اســت در آستانه تحوالت
مسئوالن ارتباطات حوزهای دفتر
مقام معظم رهبری ،شاهد تقویت
روابط آن با اشخاص و کانونهای
موثر حــوزه باشیم تا از ظرفیت
حوزههای علمیه بیش از پیش،
در حمایت از تنها نظام سیاسی
برخاسته از مکتب اهل بیت(ع)
استفاده شود.

منبر
و فضای
مجازی
یادداشت وارده |
سعید حمیدی زاده

مسأله مستحدثه فضای
مجازی

تبلیغ از جمله مباحث راهبردی و
تخصصی در میان رشتههای حوزوی
است که درواقع غایت و هدف همه
رشتههای دیگر محسوب میشود و
آنچه در میان برنامههای تبلیغی ،در
رأس قرار گرفته و جایگاهی ویژه و
انفکاکناپذیر از دیگر برنامهها دارد،
«منبر» و «جماعت» است .این در
حالی است که مباحث تبلیغی امروزه
با مسأله مستحدثهای روبرو شده
که عبارت است از «رسانه» که این
امر مبانی تبلیغ سنتی را به چالش
کشیده ،تحت عنوان فضایی مدرن،
َ
اشکال جدیدی را مطالبه میکند.
آنچه در اینجا حائز اهمیت است ،این
است که «گستردگی فضای ارتباطی
مدرن در جامعه امروزی» از یکسو و
«اثرگذاری کالن آن از حیث شکلی»
و نیز «ارتباط تنگاتنگ آن با مسأله
تبادل فرهنگ» از سویی دیگر ،نه

تنها انتفاء آن از مجموعه برنامههای
تبلیغی را غیرممکن کرده ،بلکه
ضرورت و اهمیتی غیرقابل اغماض
بدان بخشیده که میبایست در رأس
َ
اشکال تبلیغی قرار گیرد و در غیر این
صورت ،اسلوبهای تبلیغی توانایی
غلبه و اثرگذاری بر مخاطبین را از
دست داده ،منفعل و ناکارآمد خواهد
شد! لذا ،اهمیت مسأله رسانه در نشر
و بازتاب شعائر ارزشی و نوع انعکاس
آن در تبلیغ فراگیر مبانی دینی با
عنایت به عمق اثرگذاری روانی
گستردهای که خطدهی متحدانه
جوامع را رقم میزند ،از واجبترین
زوایای شکلی امر تبلیغ است .لکن،
اگرچه این امر در برخی رسانههای
یکسویه همچون صدا و سیما جای
خود را پیدا کرده ،اما در رسانههای
دوسویه همچون فضای مجازی،
گرفتار بحران و التهاب است!
نکته قابل تأمل این است که دو امر
«منبر» و «جماعت» که در رأس

برنامههای تبلیغی و از اساسیترین و
اصولیترین قالبهای تبلیغ سنتی
است ،جایگاهی متزلزل و یا ناممکن
در فضای مجازی دارد .چرا که فضای
مدرن رسانه فضایی غیرحضوری و
الکترونیکی است و احکام جماعت
را برنمیتابد و حتی اگر هم صرف
جوانب آرمانی و تشویقی آن در این
فضا مورد تأکید قرار گیرد ،مسأله
تفاوت افقها خود نوعی معضل در
همراهی و هماهنگی جمعهای
مرتبط در فضای مجازی است؛
اگرچه این مسأله در رسانههای
یکسویه نقش خود را تعریف کرده
و این معادله را به طور نسبی حل
نموده است.
مسأله دیگر «منبر و خطابه» است.
حال آنکه خطابه نیز در رسانههای
یکسویه جایگاه خود را تثبیت
نموده ،اما دوسویه بــودن فضای
مجازی ،در صدد اشکال بر این شیوه
تبلیغی و به انفعال کشاندن آن است.
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آنچه یک
منبری در هر
شرایطی باید
بدان ملتزم
باشد ،این است
که در محافلی
که ادوات
مدیریتی در
اختیار جریان
معاند است،
منبر نرود؛
مگر در موارد
استثنائی مرتبط
با ضرورت
عملیاتهای
جنگ نرم که
پیرامون آن
نیز باید تدابیر
کارشناسانه
اندیشیده شود.

لذا ،آنچه پیرامون این چالش طرح
بحث میکند ،رجحان بین دو امر
«تحمیل و تحکیم منبر در فضای
مجازی» و یا «انزوای آن و جایگزینی
این امر با روشهای مدرن» است.
آیا میتوان از جایگاه نفوذ کالم و
اثرگذاری معجزهآسای وعظ که به
عنوان شیوه اساسی ،همیشه در
رأس برنامههای تبلیغی بوده ،در این
فضای مدرن صرفنظر کرد؟! در این
نوشتار با عنایت به قابلیتهای مدرن
این رسانه دوسویه ،فضای حاکم بر
آن را مورد بررسی قرار داده و مواردی
را در این باره به بحث میگذاریم تا
شاید بتوان راهکارهای کارآمدی
برای خطابههای مجازی بیابیم.

قالبهای ارائه منبر

قالبهای ارائــه منبر در فضای
مجازی بر دو نــوع اســت .گاهی
خطابه در فضای حقیقی صورت
میگیرد و به صورت زنده از طریق
ویدئو کنفرانس در فضای مجازی
منعکس میشود و گاهی خود محفل
سخنرانی در فضای مجازی تشکیل
شــده ،شخص خطیب در فضای
مجازی به منبر میرود .این در حالی
است که نفس گوینده و انتفاء نگاه
چشم در چشم خطیب به مخاطبین،
در مسأله روح دادن به فضای مجلس
و ایجاد فضای معنوی الزم ،خود از
لحاظ فنی محل بحث است.

هویت خطیب فضای مجازی
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از جمله موضوعات بسیار مهم خطابه
در فضای مجازی ،ابهام یا شفافیت
شخصیت منبری در میدان مجازی
است و اینکه منبری با شخصیت
مجازی به این فضا ورود کند یا با
شخصیت حقیقی ،خود مسألهای
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است که باید به تناسب شرایط و
موقعیت ،کارشناسی گردد« .اعتبار
محتوای وعــظ»« ،ذبح شخصیت
منبری در قالب جنگ روانــی» ،و
«نــوع و میزان اثرگذاری وعظ به
تناسب ظرفیت جمعیت» ،از جمله
مواردی هستند که در این باره حائز
اهمیتاند؛ ضمن اینکه منبری
باید با استعانت از روشهای شکلی
طرح مباحث تخصصی ،مراقب
باشد سنتگذاری خطابه مجازی
به گونهای صورت نگیرد که این امر
دکانی برای غیرمتخصصین گردد!
بخصوص در شرایطی که پیادهنظام
دشمن با شخصیتهای جعلی خود
را روحانی معرفی کرده ،اینچنین
بــرای ضربه زدن جلب اعتماد
میکنند و مبانی دینی را در لباس
منبری تحریف مینمایند!
اثرگذاری بر روی مخاطبین و یا
داشتن مخاطب خاص و یا عام،
خود از اموری است که میبایست
در انتخاب شخصیت گمنام از حیث
شخصیت حقوقی و یا شخصیت
شناخته شده ،بررسی گردد .البته
در برخی موارد ،در صورت خروج از
مجازیت و معرفی شخصیت حقیقی
یا حقوقی ،مالحظات امنیتی نیز
باید در نظر گرفته شود.

جبران محرومیت از محافل
وعظ در خارج از کشور

فضای مجازی یک فضای جهانی
اســت و یک خطابه میتواند در
اقصی نقاط دنیا منعکس گردد.
این در حالی است که روح معنوی
حاکم بر کشور ما و نیز دسترسی
به محافل وعــظ ،در بسیاری از
کشورها چندان ممکن نیست .از
سویی ایرانیان مقیم کشورهای

خارجی و از سویی دیگر مسلمانان و
انسانهای آزادهای در بیرون مرزها
وجود دارند که تشنه و مشتاق حضور
در محافل وعظ و سخنرانی هستند
و مع األسف به آن دسترسی ندارند.
فضای مجازی این فرصت را فراهم
کرده تا منبرها و مجالس وعظ چه
زنده و چه غیرمستقیم ،با سهولت
در دسترس این افراد قرار گیرد و
لهذا برگزاری منبر و مجالس وعظ
در فضای مجازی ،اهمیت وافر
دارد که میبایست بدان توجه کرد.
ضمن اینکه چنین ابزاری در فضای
داخلی کشور نیز حائز اهمیت بوده،
کار مبلغان و منبریان را در جمع منبر
و دیگر برنامههایشان در یک زمان
تسهیل مینماید.

فضای حاکم بر محیط مجازی

فضای مجازی فضایی تأسیس شده
توسط جوامع غربی است .جوامعی
که هیچگونه آشنایی و یا سنخیتی با
مبانی سنتی ما نداشته و تحت تفکر
لیبرالی تدبیر شده است .لذا شاید
دوسویه بودن آن هم بیارتباط با
این موضوع نباشد .به این معنا که
از نظر تفکر غربی ،دوسویه بودن
مکالمات ،روح مباحثات کمالگرا
جهت رسیدن به نظریه صحیحتر و
دقیقتر نداشته و با محترم شماردن
همه تفکرات بدون هیچ خط قرمزی،
ً
صرفا مجالی برای هفترنگ کردن
آسمان مجازی با هویتبخشی کاذب
به تمامی تفکرات است؛ غافل از
اینکه آسمان خدا یک رنگ بیشتر
نیست؛ اگرچه این امر فریبکارانه و به
نفع اندیشه پشت پرده جریان لیبرال
است .از اینرو ،روح وعظ و خطابه
را برنمیتابد و صــدارت و مافوق
بودن برای یک تفکر خاص قائل

نیست؛ ولو آن تفکر مبنا و معیاری
کارشناسانه در بر داشته باشد! با این
توصیف قالب «منبر» در روح حاکم بر
فضای مجازی مرسوم نیست .البته
اینکه روح حاکم بر فضای مجازی
منبر را برنمیتابد ،تنها به خاطر
عدم مرسوم بودن این قالب سنتی
نیست؛ بلکه عامل سیاسی نیز دارد.
چرا که عوامل دشمن در این فضای
باز جهانی ،مأمور به مبارزه با این امر
از طرق جنگ روانی هستند که به
این موضوع در بندهای بعد پرداخته
خواهد شد.
الزم به ذکر است اگرچه جو حاکم بر
این فضا در صدد متناقض جلوه دادن
«منبر» با این محیط مدرن است؛
اما فعالیتهای مبلغین و افسران
جنگ نرم در سالهای اخیر توانسته
این طلسم را بشکند و با برگزاری
برنامههای اینچنینی ،این فرهنگ
سنتی را از محیط جامعه به فضای
مجازی منتقل کند .لکن این کفایت
نمیکند و آنچه میبایست در دستور
کار قــرار گیرد ،بازخوانی مبانی
سنتی مربوطه در رویارویی با فضای
مجازی و اتخاذ تدابیر الزم جهت
انتقال کارشناسانه این فرهنگ به
فضای مجازی است تا ابعاد مختلف
فنی در اثرگذاری به تناسب محیط
و ممانعت از دستاندازهای پیشرو
در آن لحاظ گردد.

قالب پنتاگونی

از جمله موارد قابل تأمل در فضای
مجازی ،قالب پنتاگونی آن است.
چرا که فضای مجازی موجود با
قالبهای فعلی که دارد ،بر خالف
تصور خیلیها که گمان میکنند
ً
صرفا یک فضای ارتباطی است،
در واقع توسط «پنتاگون» و تحت

سیطره وزارت جنگ آمریکا
تعبیه شده و غرض از آن اجرای
تکنیکهای جنگ نرم بوده ،قالبی
تخریبی دارد .حال آنکه این جنبه
تخریبی ،نقطه معکوس اهداف
«منبر» است .این موضوع میطلبد
بصیرت الزم در اتخاذ شگردهای
اثرگذاری در برابر شرایط حاکم
مدنظر قرار گیرد تا منبری بتواند
قالبهای موجود را جهت تولی و
تبرای محتوای خود مصادره کند
و نیز مراقب باشد اثرگذاری خطابه
او ،توسط قالبهای تخریبی این
فضا خنثی نشده و استحاله نگردد
که این خود بحثی مفصل و دارای
ابعاد متعدد کارشناسی بوده ،مجالی
مجزا از این نوشتار میطلبد.

بازتاب روانی غیرمستقیم

ابعاد اثرگذاری منبر در فضای سنتی
محدود نیست؛ به گونهای که آثاری
معجزهآسا در تحول مخاطبین را
یتوان از آن انتظار داشت .حال
م 
آنکه در فضای پیشرفته مجازی،
قابلیتهایی نرمافزاری تعبیه شده
که میتواند اینگونه اثرگذاری
معجزهوار را چندین برابرکند.
«در دسترس مستقیم قرار گرفتن
اصنافی که سر و کاری با مسجد و
منبر ندارند»« ،فراگیری انعکاس
محتوا و جهانی بودن آستانه آن»،
«سهولت ذخیره و انتشار محتوا»
و مهمتر از همه «شگردهای نفوذ
روانی در ماهیت رسانههای نوین»،
از جمله اینگونه قابلیتها است
که میبایست با زاویه نگاه تبلیغ و
خطابه بازخوانی شده ،به صورت
کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.
نکته قابل توجه این است که این گونه
قابلیتها هماکنون توسط دشمن در

فضای مجازی بر علیه ما قرار گرفته
که از جمله آن همین شگردهای
نفوذ روانــی است که نمونهای از
آن ،مشغول کــردن مخاطب به
مرکزیت محتوا و تأثیرگذاری در
حاشیه امر و تأثیر بر روی ناخودآگاه
مخاطبین از این طریق است .کما
اینکه نیروهای دشمن با نفوذ در
سامانههای پاسخگویی به عنوان
پرسشگر ،با طرح سؤاالتی تاکتیکی
پاسخگویان را به حکم مشغول و
به این صورت با طرح موضوعات
خاص آمارسازی کاذب میکنند
تا فرهنگسازان دینی را گرفتار
اشتباهات محاسباتی و تدابیر آنها
را ناکارآمد نمایند! بنابراین ،مبلغین
و منبریان میبایست ضمن اینکه با
هوشیاری و اعمال بصیرت نسبت
به این موضوع این گونه فعالیتهای
دشمن را خنثی میکنند ،خود با به
کارگیری صحیح چنین قابلیتهایی
جهت اثرگذاری فراتر ،از فرصت
استفاده نمایند.
نکته قــابــل تــأمــل دیــگــر دربـــاره
قابلیتهای روانی این فضا این است
که بسیاری از مردم و حتی اقشار
تحصیل کرده با تصوری که از فضای
مجازی دارند ،آن را از حیث محتوایی
گیرنده میپندارند؛ حال آنکه چنین
نیست و فضای مجازی از این نظر در
واقع فرستنده است! به تعبیر دیگر
بر خالف کسانی که فضای مجازی
را رسانهای میدانند که شرح حال
جامعه را در خود منعکس میکند،
واقعیت معکوس این تصور است
و فضای مجازی آنچه در بر دارد و
توسط جریانات خاص در آن طرح
یشود را به جامعه تزریق میکند!
م 
لذا عنایت به این نکته نیز ضرورت
دارد تا مبادا با اشتباه گرفتن جای
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علت و معلول در این امر ،از این حیث
ضربهپذیر گردیم! بلکه میبایست
شناخت صحیح مبنی بر فرستنده
بودن فضای مجازی را داشته باشیم
ً
تا اوال هنگام ارائه آمار ،پازل دشمن
ً
را کامل نکنیم و ثانیا با استفاده از
فضای مجازی به عنوان فرستنده،
خود بر آن مسلط شده ،محتوایی
سازنده از آن به جامعه تزریق نماییم؛
بلکه از انفعال در فضای مجازی
خارج گردیم که توجه به این دو نکته
بــرای منبری ،جهت موفقیت در
هدف از خطابه بسیار ضروری است.

مجازیت مخاطب

اینکه رهبر
معظم انقالب
خطاب به جریان
حزبالله دستور
عدم اختالط
با تریبونهای
جریان مخالف
دادند ،از جمله
اصولی است که
باید در منبرهای
فضای مجازی
نیز رعایت
گردد.
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از جمله لوازم منبر ،مخاطبشناسی
است .تسلط بر مخاطبین و شناخت
مقاطع آنها ،اثرگذاری چشم در
چشم ،کنترل روح معنوی مجلس
در قالب یک فضای زنده ،احاطه
بــر غــرض شنونده و پیشبینی
عکسالعملها و رساندن پیام با ایماء
و اشاره متکی بر حرکت دستها،
از جمله اموری است که یک منبری
میبایست جهت موفقیت عمل
خود بدان التزام داشته باشد .این
در حالی است که مخاطبین فضای
مجازی شخصیتهای مجازی و
به عبارتی شخصیتهای مبهم و
ناشناخته هستند و این ابهام که
ناشی از غیرحضوری بودن ارتباط در
فضای مجازی است ،بر همه مواردی
که ذکر شد سایه افکنده ،فنون یک
منبر فنی و سنتی را تحتالشعاع
قرار داده است.
مسأله مخاطبشناسی در همه
ابعاد بخصوص از حیث میزان درک
مطلب مخاطب و مقطع سنی و هویت
اجتماعی او ،از لوازم ضروری منبر
است که میبایست برای تحقق آن
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در فضای مجازی تدبیر شود .این امر
حداقل
منبری را بر آن میدارد که
ِ
مهارت شناخت اجمالی مخاطبین
را به واسطه روانشناسی نوع مجازیت
آنها فرا گیرد و از سویی شگردهای
الزم برای یک منبر عامالمنفعه در
مجلس مختلط را دانسته و از همه
اینها مهمتر با شناخت فنی فضای
موجود ،عکسالعملهای محتمل
را پیشبینی و خود را برای رویارویی
با آن آماده کند .چرا که نیت شنونده
از جمله جوانب مهمی است که یک
منبری در هرجا باید به آن توجه
داشته باشد .نکته دیگر در این باره
اغراض و جبههگیریهای محتمل
برخی افراد شرکتکننده در این
جلسات به اقتضای فضای حاکم
است که در بندهای بعدی بدان
پرداخته خواهد شد.

قابلیتهای آمــاری فضای
مجازی

از جمله نکاتی که خطیب فضای
مجازی باید حواسش بدان باشد،
آمار مخاطبین است .چرا که هر
کاربر فضای مجازی میتواند با
چندین شناسه در یک محیط وارد
شود و نقش شخصیتهای متعددی
را اجرا نماید .میتواند رباتهای
گفتگو ایجاد کرده ،آنها را به عنوان
شخصیتهایی وارد جمع نماید و
این خود میتواند تکنیکی باشد
برای اجرای بسیاری از تاکتیکهای
جنگ روانــی که مهمترین آن به
اقتضای فضای منبر و خطابه،
«تأیید و تکذیب روانی مطالب و یا
شخصیتها به صورت آماری» است.
کافی است شخصی معاند بخواهد
اعتبار یک واعظ را خدشهدار نماید
و به این منظور با چندین شناسه یا

ربات وارد شده ،همان یک نفر در
پوشش چندین شخصیت متفاوت،
مقبولیت وی را زیر سؤال ببرد و
یا چنانچه آماری از سوی منبری
پیرامون مقبولیت دین یا نظام ارائه
شد ،با همین شگرد تکذیب نماید!
خطیب فضای مجازی باید آمادگی
رویــارویــی با چنین صحنههایی
را داشته باشد تا مبادا با چنین
شگردهایی ضربه روحــی بــه او
وارد گــردد و یا اعتماد به نفس و
جــرأت خطابه او را تحتالشعاع
قرار دهد .همچنین یک خطیب
باید ضمن مالحظه فضا در تدبیر
شکلی محتوای خود ،تسلط الزم
برای استدالل جهت نقض چنین
تکنیکهایی را نیز داشته باشد .البته
در این میان مسئولیت فقط متوجه
منبری نیست و افسران جنگ نرم
شرکتکننده در این گونه محافل
نیز وظائف خود را در پاتک به چنین
اقداماتی دارند.

کنترل و مدیریت جلسه

مسأله حضور مغرضانه دشمن در
محافل وعظ فضای مجازی و نیز
هیجانات خود کاربران ایرانی که
فضای مجازی را فضایی امن از حیث
شناسایی یافتهاند ،هردو میتواند
این گونه محافل مجازی را با بحران
روبــرو کند .لذا مدیریت بحران و
کنترل جلسه در چنین شرایطی از
جمله اموری است که باید در کنار
مسأله مدیریت فضای معنوی منبر
مورد عنایت منبری باشد .در واقع
«مدیریت نظم جلسه» و «مدیریت
فضای اثــرگــذاری و حال معنوی
جلسه» باید توأمان صورت گیرد
که این مهارتی دوچندان از سوی
شخص منبری میطلبد و باید به

گونهای عمل شود که هم حرمت و
ابهت مجلس حفظ گردد و هم تسلط
منبری بر محتوا را حفظ نماید .نکته
قابل توجه این است که منبرهای
مجازی که به صورت مستقیم اجرا
ً
یگردد ،عموما همراه با روبرویی
م 
با فضایی مکتوب نیز هست که این
نکته تمرکزی دوچندان نیاز دارد
تا هم رشته کالم قطع نشود و هم
موضوعیت و مراتب بحثها در این
فضای دو سویه حفظ گردد.
اگرچه برخی در این شرایط برای
نظم جلسه از نیروی کمکی استفاده
یکنند و دو نقش «مدیریت» و
م 
«سخنرانی» از هم تفکیک میگردد
که این روش هم مطلوب است؛ اما
این راهکار نباید صورت مسأله را
پاک کند؛ چرا که مهارت دوجانبه
منبری در منبرهای فضای مجازی،
خود شیوهای تخصصی است که
باید برای مواقع مورد نیاز در معرض
آموزش قرار گیرد .در این میان آنچه
یک منبری در هر شرایطی باید بدان
ملتزم باشد ،این است که در محافلی
که ادوات مدیریتی در اختیار جریان
معاند اســت ،منبر نــرود؛ مگر در
موارد استثنائی مرتبط با ضرورت
عملیاتهای جنگ نرم که پیرامون
آن نیز باید تدابیر کارشناسانه

اندیشیده شود .به هر حال عمل به
توصیه مؤکد رهبر معظم انقالب که
خطاب به جریان حزبالله دستور
عدم اختالط با تریبونهای جریان
مخالف دادند ،از جمله اصولی است
که باید در منبرهای فضای مجازی
نیز رعایت گردد.

رکورد صدا

تسهیالت نــرم افــــزاری فضای
الکترونیکی همچون ضبط صدا،
همانطور که میتواند فرصتی باشد
تا منبری سوابق فعالیتهای خود
را جمعآوری کند و یا موجب نشر و
تبلیغ حداکثری آن گردد ،همچنین
میتواند تهدید هم باشد .چرا که
امکان رکورد صدای او به صورت
مستقیم یا غیرمستقیم فراهم است و
چه بسا کسی که اقدام به رکورد صدا
میکند ،از عوامل نفوذی و یا معاند
باشد و از این قابلیت ،سوء استفاده
نماید .سخنران فضای مجازی
میبایست عالوه بر اینکه شرایط
موجود را هنگام خطابه مدیریت
میکند ،در خطابه خود بصیرت و
سیاست الزم را لحاظ کرده ،فنون
الزم در امــر خطابه ،به تناسب،
موقعیت فضای مجازی را رعایت
نماید .در این خصوص الزم است

حدیث موالی متقیان(ع) که فرمود:
«کن فی الفتنـة کابن اللبون ال ظهر
فیرکب و الضرع فیحلب»[ ،]۱به
صورت کاربردی مورد عنایت ویژه
قرار گیرد .پیوستگی عبارات ،دقت
همه جانبه در انتخاب قیود و تعابیر،
چینش و ترتیب محتوا ،زاویه ورود به
مطلب و بسیاری از این قبیل موارد،
از جمله فنونی است که هنگام ایراد
خطابه در فضای مجازی ،میتواند
تا حد زیادی امکان سوء استفاده از
محتوای منبر را کاهش دهد و کار
رکوردهای مغرضانه را در تحریف،
تقطیع و تفسیر به رأی ،دشوار
نماید.
کته دیگری که با توجه به مسأله
رکورد صدا ضرورت دارد مورد توجه
منبری قرار گیرد ،محیطمحور بودن
فعالیت در فضای مجازی است
که اقتضاء دارد منبری تأثیر آنی و
پذیرش فردی از سوی مخاطب را
در اولویت دوم قرار داده ،پیش از
آن ،تأثیرگذاری بر محیط به واسطه
نشر فراگیر عرایض خود را در نظر
بگیرد تا کالمش به گوش آن که باید
برسد ،برسد؛ ولو شخصیت حقیقی
مخاطب مستقیماش که در نقاب
مجازی خود را وجیه نشان میدهد،
طالب حق نباشد.
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مدیریت محتوا در بحران

محیطمحور
بودن فعالیت
در فضای
مجازی است
که اقتضاء دارد
منبری تأثیر آنی
و پذیرش فردی
از سوی مخاطب
را در اولویت
دوم قرار داده،
پیش از آن،
تأثیرگذاری بر
محیط به واسطه
نشر فراگیر
عرایض خود را
در نظر بگیرد
تا کالمش به
گوش آن که
باید برسد.
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همانطور کــه ذکــر شــد ،فضای
مجازی یک فضای باز جهانی و نیز
محیطی تخریبی و پنتاگونی است.
این در حالی است که نیروهای
دشمن در این محیط در میان ما
سازماندهی شدهاند .پیادهنظام
صهیونیست و متحدان آنها از قبیل
مجاهدین خلق ،نهضت آزادی
و غیره با پشتیبانی پشت صحنه
دستاندرکاران شبکههای «من و
تو» و «بیبیسی» فارسی و در یک
کالم پیادهنظام دشمن ،در فضای
مجازی به میان ما گسیل شدهاند.
ایــن در حالی اســت که افسران
جنگ نرم صهیونیست آموزش زبان
فارسی دیده و مأمورند با نام کاربری
ایرانی با ما همراه شوند[ ]۲و با این
تکنیک ،اغراض و اهدافی را دنبال
کنند که از جمله آنها ،میتوان
«ایجاد فضای تنشآمیز در محافل
وعظ»« ،تخریب شخصیت واعظ و یا
پاسخگو»« ،طرح شبهات تاکتیکی»
و «مصادره اطالعات و مبانی دینی
به منظور مهندسی معکوس آن» را
مثال زد .بنابراین ،برگزاری منبر و
جلسات دینی در فضای مجازی،
نوعی فعالیت در فضای بحرانی
است و یک منبری فعال در فضای
مجازی میبایست تاکتیکها و
تکنیکهای دشمن در این فضا را
بشناسد و بدون تدابیر تاکتیکی،
اقــدام به طرح بحث در این فضا
نکند .لذا مهارت منبری در سبک
اجرای منبر در فضای مجازی و نیز
طبقهبندی اطالعات مدنظر در نوع
ارائه آنها به منظور عدم ارائه محتوا
به دشمن ،از جمله امور مهمی است
که میبایست در منبرهای فضای
مجازی رعایت گردد تا مبادا فتنهای
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که عبدالوهابها با حضورشان در
حوزههای ما جریانسازی کردهاند،
در فضای مجازی تکرار شود!

ظرافتهای ابعاد شکلی و
محتوایی

مسأله دیگر ظرافتهای برخی
ابعاد شکلی و محتوایی در خطابه
است که هرچند از جهاتی زیرشاخه
بند قبل است ،اما از جهاتی هم
برجسته بــوده ،در کنار بند قبل
قابل ذکر است .از جمله فنونی که
در منبرهای فضای مجازی ضرورت
اجرا دارد ،مقابله شکلی و محتوایی
با تاکتیکهای دشمن است .چرا که
از جمله فنون خطابه ،رعایت حال و
مقتضیات مجلس و تأثیر آن در درک
مطلب مخاطبین است؛ بخصوص
در جو مسموم فضای مجازی و
در تیررس مستقیم تاکتیکها و
تکنیکهای دشمن که هر گونه
سخنی با قرائن حالیه و قالیه موجود
در این فضا فهمیده شده و یا از آن
برداشت میشود .بنابراین منبری
باید در تنظیم خوف و رجاء و اقبال
و ادبــار مخاطبین رعایت جوانب
الزم را بکند؛ چه از نظر محتوایی
که میبایست به اقتضای فضای
موجود دست روی مباحث مبتالبه
گذارد و به این گونه موارد بپردازد
و چه از نظر شکلی که با سیاهنمایی
فراگیر دشمن در این فضا روبرو است
و ارائه هر گونه آمار منفی ولو صحیح
هم باشد ،به نوعی کامل کردن پازل
دشمن است .لذا منبری باید به این
موضوع توجه نماید که وقتی در
تنظیم خوف و رجاء طرف خوف را
دشمن با جنگ روانی خود پوشش
داده ،خود همت بیشتر را بر غلبه
طرف رجاء گذارد! و قس علی هذا

دیگر ابعاد شکلی و محتوایی که
بصیرت یک خطیب را هنگام ایراد
خطابه در فضای مجازی میطلبد.
آنچه در اینجا واجب است یادآوری
گردد ،پرهیز دادن منبری از تعصب
و تحجر نسبت به مبانی است تا
مبادا جریانات فکری مخالف و یا
معاند ،مجال سر نیزه کردن مباحث
دینی را پیدا کنند و چه بسا گاهی
شکل تأکید ما بر روی مقدسات،
چنین فرصتی را بــرای دشمن
در فضای مجازی فراهم کند .به
عنوان مثال وقتی دشمن مسأله
«توکل به خدا» را مصادره نموده
تا با شگردهای روانی خود از آن
شرک بودن تکیه زن به شوهر را
به نفع فمینیسم اسالمی استنتاج
کند ،پرداختن منبری به مسأله
توکل بدون تدابیر الزم ،کمک به
دشمن برای سر نیزه کردن این
توصیه اخالقی است!

مسئولیتشناسی در اتقان
مباحث و مستندات

از آنجا که سخنران فضای مجازی
در محیطی گستردهتر و همگانیتر
ایــــراد ســخــن میکند و نــشــر و
انعکاس صدای او در بسیاری از
مــوارد انعکاس جهانی داشته و
چه بسا توسط کاربران زیــادی به
صورت مستند به «تاریخ و پایگاه
نشر» مکتوب میگردد ،مسئولیتی
سنگینتر و فراتر از دیگر محافل
وعظ را برای او رقم میزند و اگرچه
امکان اصالح اشتباهات با اقالم
ویرایشی متنوع صوتی و کتبی وجود
دارد ،اما اقدام به ویرایش بعد از
تکثیر ،در واقع اقدامی پس از مرگ
سهراب است! از اینرو خطیب فعال
در فضای مجازی باید در اعتبار و

قطعیت محتوای خود حساسیتی
بیش از موقعیتهای دیگر داشته،
در انتخاب منابع و مستندات خود،
دقتی افزونتر برای فعالیت خود
روا دارد .اگرچه در فضای مجازی
که محیطی آزاد است ،مؤاخذهای
در ازای اشتباهات در میان نباشد.
آنچه اهمیت وافر قطعیت مباحث
را در فضای مجازی تبیین میکند،
رقابت مبانی از ســوی مقابل و
مهندسی معکوس مبانی وحی
تــوســط دشــمــن اســـت .چــرا که
شگردهای روانشناسانه جبهههای
متحد معاند ،شیوههایی حرفهای در
مستندسازی و ارائه آمار کاذب در بر
دارد که مهمترین تکنیکهای جنگ
روانی را پوشش داده است و این
امر رقابتی همسان و متعادل جهت
غلبه بر تدابیر دشمن میطلبد[]۳
و اگرچه فضای خاکستری اختالط
مبانی صحیح و غلط برای دشمن
مطلوب اســت ،اما این امر برای
مبلغی که انگیزه زدودن نفاق و
تفکیک حق از باطل را دارد ،پذیرفته
نیست .چرا که میتواند محاسبات
نادرست در نتیجهگیری از جمع
گزارههای درست و غلط را به دنبال
داشته باشد!

منبرهای حقیقی متأثر از
فضای مجازی

جا دارد در کنار بحث وعظ و منبر
در فضای مجازی ،اشارهای هم به
منبرهای حقیقی شود .همانطور
که گفته شد ،فضای مجازی فضایی
ملتهب از حیث محتوایی است و
این در حالی است که امروزه همه
اقشار از جمله خود روحانیون و
منبریان با فضای مجازی سر و
کار دارند .خطر خطای محاسبه

پیرامون واقعیتهای روز و جامعه و
نیز پیرامون خود مبانی و محتوایی
که در دستورکار تبلیغی یک منبری
اســت ،امــری است که میتواند
در ظرافتهای خــود ،مبلغین
را نیز تحت تأثیر قرار دهد .لذا
یک خطیب حتی اگر بخواهد در
فضای حقیقی منبر برود ،ضرورت
دارد که در أخذ اطالعات حکمی
و موضوعی خود نهایت دقت را
داشته و به گونهای بصیرت را مالک
کار خود قرار دهد که تحت تأثیر
اطالعات فضای مجازی قرار نگیرد
و تالش کند فرهنگ جامعه را از
سرایت آمار مشتبه فضای مجازی
بیمه گرداند!

ضرورت اقدام

آنچه ذکر شد فرصتها و تهدیدهای
فضای مجازی و قابلیتها و موانعی
است که در این فضا پیش رو است.
حال از آنجا که قابلیتها توسط
دشمن مصادره شــده و آن همه
موانع ساختاری و انگیزشی نیز در
این فضا برای تبلیغ و خطابه وجود
دارد ،آیا وقت گذاشتن در این فضا
مطلوب اســت؟ ضــرورت اجــرای
منبر و خطابه در فضای مجازی تا
چه حد است؟ نگاهی به شرایط
موجود و تحلیل صحیح این شرایط
حکایت از آن دارد که برگزاری چنین
برنامههایی در فضای مجازی ،اهم و
اشد ضرورت را دارد .چرا که فضای
مجازی کانالی است به روی تمامی
دنیا و این در حالی است که در میان
تبلیغات سنگین ،پیچیده و گسترده
استکبار جهانی ،وظیفه مجاهدت
تبلیغی برای روحانیون هرگز قابل
انکار و انتفاء نیست .فضای مجازی
فرصت و موهبتی است تا نهضتی

که روزی در قم جرقه زد و در مدت
زمانی در فضای کشور ایفای نقش
نمود ،حال جهت زمینهسازی برای
جهانی شدن قدم بردارد تا بلکه به
یاری خدا شرایط ظهور حجت حق
فراهم گردد و این تکلیفی راهبردی
و بسیار سنگین برای جامعه مبلغین
و روحانیون است .این در حالی
است که منبر و خطابه همیشه گل
سرسبد برنامههای تبلیغی بوده و با
توجه به ماهیت اثرگذاری معجزهآسا
و ابعاد متعددی که در ایجاد تحول
قالبهای فنی آن در مخاطبین
دارد ،باید در فضای مجازی کاربردی
گردد تا با قرار گرفتن روحانیون
در خط حمله و پرهیز ایشان از
انفعال ،این امر در فضای مجازی
سنتگذاری شده ،با تحجر وانمود
کردن آن در این محیط مقابله گردد.
چرا که آنچه در جامعه موجب فساد
و تباهی بشریت میگردد ،فاصله
گرفتن از وعظ و موعظه و شگردهای
بیداری وجدان در انسانها است.
باشد که این نوشتار نقطه شروعی
باشد برای احیای این امر در فضای
مجازی و از این طریق نشر جهانی
مبانی اسالم سنتگذاری گردد؛
ان شاءالله.

پانوشتها

[ ]1نهج البالغه ،حکمت « :۱در
فتنهها مانند بچه شتری باش که
نه پشتی دارد تا سوارش شوند و نه
شیری دارد که بدوشند!»
[ ]2کانال  @fazaymajaziدر
پیامرسان سروش ،پست شماره ۲۶
[ ]3بقره« :۱۹۴ ،فمن اعتدی
علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی
علیکم».
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در سوگ فرهنگ درونݡگفتمانی
حوزههای علمیه
یادداشت وارده | حامد صادقزاده

وقتی از فرازی فراتر به جامعه بنگریم دانشگاه و حوزههای علمیه فرهیختهترین بخش جامعه هستند .چنانچه
در این بخش از جامعه تحمل شنیدن نظر مخالف و نقد آن نباشد و هرکس با هر ابزاری که در توان دارد سعی در
خارج کردن فیزیکی مخالف نماید دیگر از سایر بخشهای جامعه که به گونهای غیرنخبه و اصطالحا عوام تلقی
میشوند چه انتظاری میتوان داشت؟
در روزهای اخیر چند اتفاق جالب
توجه در فضای حوزه علمیه رخ داد
که از نگاهی متفاوت پیام مهمی
دارد.
تعدادی از طالب معترض به
برنامههای مدیریتی حوزه علمیه
اصفهان بازداشت شدند
درپی اعتراض برخی کانالهای
حوزوی به برنامه سخنرانی آیتالله
74
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اعرافی در یک نشست علمی ،وی از
حضور در این برنامه صرفنظر کرد.
یکی از طالب مدرسه علمیه
حقانی در اعــتــراض به حضور
استاد علیدوست و برخی انتقادها
به نشست دورهای اساتید – و به
روایتی معمم شدن بدون مجوز
و برخی رفتارها -از این مدرسه
اخراج شد.

این سه اتفاق اگرچه شاید ماهیتی
متفاوت داشته باشد ،چراکه طرفین
ماجرا از جهت سیاسی کامال متفاوت
یا متناقض از همدیگر هستند و در
هریک جای آن دیگری نشستهاند،
اما یک اشتراک به چشم میخورد.
آنچه که در این ماجرا ذهن بنده
را درگیر کرده است ،عدم وجود
و تحمل اصل مهم «گفتوگو» و

«شنیدن نظر متفاوت و مخالف»
است .به نظر میرسد متاسفانه
هنوز فضای فکری حوزههای
علمیه نمیتواند بین اندیشه و
نظر و مسائل سیاسی تفکیک قائل
شــود .کسی که از نظر سیاسی
موافق نظر یک طیف نباشد به
صورت مطلق از طریق ابزارهای
فشار مانند حمله و ارعاب رسانهای
یا قدرت مدیریتی و دادگاهی کنار
زده میشود.
واقعا چرا نباید انتقاد یا گالیه – حتی
نادرست -یک طلبه درباره عملکرد
یک تشکل شنیده و تحمل شود؟
چرا مدیر حوزههای علمیه اجازه
حضور در یک نشست علمی را
نداشته باشد و نتیجه این شود
که هنوز مدیر حــوزه بلوغ کافی
بــرای فهم و تصمیمگیری برای
یک برنامهی ساده را ندارد! و از
همه بدتر طالب معترض به امور
مدیریتی با رفتارهای قضائی و حتی
بازداشت مواجه شوند؟
همهی اینها نتیجهی کمرنگ شدن
فرهنگ گفتوگو و تحمل نظر
مخالف است .البته در این بین یکی
با بهانهی حفظ حوزه انقالبی و آن
یکی در اصفهان با توجیه زیر سوال
رفتن ارزشهــای انقالب و به هم
ریختن نظم حوزه اقدامات خود را
توجیه میکنند.
از همه مهمتر اینکه در یکی دو
سال اخیر اتفاقاتی که ممکن بود
به صورت موردی رخ دهد تبدیل به
یک «رویه» میشود .چنانچه این
اقدامات یک رویهی مطلوب و موفق
برای طیفهای مختلف فکری و
سیاسی قلمداد شود ،باید فاتحهی
آزاداندیشی و تضارب آراء در حوزه
را خواند؛ فاتحهی آنچه که دغدغهی

همهی بزرگان از جمله رهبر معظم
انقالب است.
از سوی دیگر زمانی هم که زمینهی
بیان نظرات مختلف پیش میآید
فرهنگ رعایت آداب و هنجارهای
حوزوی کمرنگ است .نمونهی بارز
آن سخنان به دور از شان حوزوی
یک طلبه خطاب به اعضای شورای
عالی حوزه در تریبون آزاد مدرسه
فیضیه است که سخن در این باب
مجال خود را میطلبد.
وقتی از فــرازی فراتر به جامعه
بنگریم دانشگاه و حوزههای علمیه
فرهیختهترین بخش جامعه هستند.
چنانچه در این بخش از جامعه تحمل

شنیدن نظر مخالف و نقد آن نباشد و
هر کس با هر ابزاری که در توان دارد
سعی در خارج کردن فیزیکی مخالف
نماید ،دیگر از سایر بخشهای جامعه
که به گونهای غیرنخبه و اصطالحا
عوام تلقی میشوند چه انتظاری
میتوان داشت؟
دیگر عجیب نیست که عدهای تحت
تاثیر تبلیغات رسانههای معاند قرار
بگیرند و در روز روشن روحانیون را
مورد حمله قرار دهند .به هرحال
گفتوگو جای خود را به استفاده از
ابزار فیزیکی داده است؛ در حوزهی
علمیه بهگونهای و در کف جامعه
گونهای دیگر!
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ماجرای
اظهارات وزیر
اطالعات درباره
گرایش به
مسیحیت
سید یاسر تقوی

سیدمحمود علوی ،وزیر اطالعات
روز پنجشنبه  ۱۲اردیبهشت در
«گردهمایی مبلغان اعزامی در
ماه رمضان» گفته است :افرادی
گرایش به مسیحیت پیدا میکنند
که جزو افراد عادی جامعه هستند،
مثال کــارشــان ساندویچفروشی
و امثال اینها بــود و خانوادگی
مسیحی میشدند ،ناچار شدیم
اینها را احضار کنیم و دلیل گرایش
به مسیحیت را از آنها جویا شویم.
برخی از این افراد عنوان میکردند
که «ما به دنبال دینی هستیم که
به ما آرامش بدهد و بین ما صفا و
صمیمیت و برادری ایجاد کند».
به آنها گفتیم «اسالم دین برادری
و صفاست»؛ گفتند «ما میبینیم
علمای اسالم و کسانی که پشت
تریبون صحبت میکنند به طور
مداوم علیه یکدیگر سخن میگویند،
اگر اسالم دین صمیمیت باشد باید
قبل از هرچیز بین علمای خود صفا
و صمیمیت ایجاد کند» .تنازعات
بین علما و مبلغین اثر منفی روی
افراد میگذارد.
این اظهارات مورد استقبال برخی
تحلیلگران حوزوی و سیاسی قرار
76
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گرفت .مجتبی لطفی از شاگردان
و نزدیکان بیت آیتالله منتظری
در کانال تلگرامی خود با اشاره به
سخنان علوی نوشت« :نکته مهمی
که وی از زبــان تغییردهندگان
دینشان(که امــروزه زیاد شده)،
بــدان اشــاره کــرده ،مقایسهای
است که نسل فعلی میان منادیان
دین اسالم و مسیحیت کردهاند.
هنگامی که نسل امروز میشنوند
پاپ فرانسیس در واتیکان خم
مـیشــود و پــای رییس جمهور
سودان جنوبی و معاونان وی را
میبوسد و از آنان میخواهد به
صلح احترام گذاشته و میگوید
مردم از جنگ خسته شدهاند؛ و در
صحنه دیگر میشنوند که از تریبون
نماز جمعه ما احکام مرگ و حصر
صادر میشود ،به چه نتیجهای
میرسند؟».
مهراب صادقنیا ،اخالقپژوه و عضو
هیئت علمی دانشگاه ادیان در کانال
تلگرامی خود نوشت« :به جناب
وزیر درود میفرستم؛ از این جهت
که برخالف برخی همکارانشان
پــای مــاهــواره و فضای مجازی و
شیطنتهای مبشران مسیحی

را وسط نکشیده و راستِحسینی
گفتند که نفرتپراکنیهای برخی
از مبلغان دینی هم سهمی درخور
در تغییر کیش جوانان مسلمان دارد.
با این حال ،پیشنهاد میکنم وزیر
محترم این خاطره را در گردهمایی
امامهای جمعه و چند جای دیگر نیز
بازگو کنند .شاید که زبان به نرمی
گشایند».
سید زینالعابدین صفوی ،مدرس
اخالق و معارف اسالمی در کانال
خــود متذکر شــد« :آقـــای وزیــر
اطالعات خود
اطالعات بهتر است
ِ
را بروزرسانی کند و بداند که اکنون
داران مذهبی در ایران
تریبون
ِ
اختالف چندانی با هم ندارند .همه
آنها به حد کافی«یکسانسازی»
و در یک سامانه گزینش ،تربیت
داران
و رصد میشوند .از تریبون
ِ
صدا و سیما ،نمازهای جمعه و
مساجد محل گرفته ،تا روحانیان
نهادها ،اردوها ،کاروانهای زیارتی
و روضــهخــوانهــای خانگی…
همه یکدست شده و یک سخن
میگویند .اکنون دیگر نه از آن
واعظان دوقطبی خبری هست
ِ
و نه از آن جامعه مخاطبان که با

سخن واعظان دوقطبی شود!
ِ
اگر اختالفی هست میان واعظان
و مردمی است که دیگر به این
تریبونها وقعی نمینهند.این
داران متحدالشکل،
تــریــبــون
ِ
مدتها اســت که دیگر بر ضد
یکدیگر سخن نمیگویند ،بلکه
متحد و یکپارچه بر ضد کسانی
حرف میزنند که هیچ تریبونی
ندارند».
احـــد آزادیخــــــواه ،سخنگوی
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اسالمی نیز در گفتگو با «خبر
فوری» گفت« :وزیر اطالعات قطعا
با اطالعات قوی و مستدل سخن
گفته است ،اما اظهارات نباید دل
شهروندان را خالی کند .اینطور
نیست که ما تصور کنیم موجی از
مسیحیت در کشور ترویج پیدا کرده
و افراد زیادی به این دین گرایش
پیدا کردند ،بلکه این افراد تعداد
محدودی هستند .نباید تصور کرد
اعتقادات جهان اســام به خطر
افتاده است .این مساله تغییر دین
اکنون آنقدر اپیدمی و شایع نشده
که تصور کنیم کشور را در برگرفته و
ممکن است اعتقادات جهان اسالم
را به خطر بیندازد .این افراد نادر
هستند ،اما نمیتوان گفت که در
آینده هم نادر هستند و آسیبرسان
نخواهند بود».
اما این واکنشها به سایتهای
وابسته به اپوزیسیون نیز کشیده
شد و بهانهای برای طرح مجدد
اتهام عدم رعایت حقوق بشر در
ایران قرار گرفت .سایت رادیو فردا
ضمن انعکاس این خبر ،افزود:
«در ســالهــای گذشته تعدادی
از مسیحیان انجیلی (تبشیری)

بازداشت و به زندانهای درازمدت
محکوم شدهاند .در بسیاری از
موارد ،اتهام این افراد «اقدام علیه
امنیت ملی از طریق راهانــدازی
و شرکت در کلیساهای خانگی»
عنوان شده است .از زمان پیروزی
انقالب بهمن  ۵۷تاکنون ،دستکم
شش رهبر کلیسا در ایران کشته
شده و صدها مسیحی نیز تحت
بازجویی قــرار گرفته و زندانی
شدهاند .عالوه بر این ،چاپ کتاب
مقدس مسیحیان به زبان فارسی
ممنوع شــده اســت و بــرخــی از
کلیساها تعطیل شدهاند و از مراسم
کلیسایی به زبان فارسی جلوگیری
به عمل آمده است».
سایت «محبت نیوز» وابسته به برخی
جریانهای مسیحی با درج مطلبی
با عنوان «وزیر اطالعات در مورد
گرویدن شهروندان به مسیحیت
چه اعترافاتی کرد؟» ضمن انعکاس
اظهارات علوی نوشت«:این سخنان
و در واقع اعترافات وزیر اطالعات
جمهوری اسالمی چند مسئله
اساسی را آشکار میکند؛ اختالف
عمیق و شکاف میان حوزویان،
افزایش گرویدن شهروندان عادی به
مسیحیت برای رسیدن به آرامش،
ناتوانی حوزههای علمیه و مبلغان
در مقابل گرویدن مردم به مسیحیت
و در نهایت ورود وزارت اطالعات
و نهادهای امنیتی و قوه قضائیه
و اطالعات سپاه بــرای مقابله با
مسیحیان که مؤید شکست نهادهای
تبلیغاتی اسالمی است که با مخارج و
بودجههای سنگین فقط جیب مردم
را خالی میکنند و مفتخواران
شاغل در آن از اقتصاد میمکند .در
حقیقت این اظهارات وزیر اطالعات

جمهوری اسالمی مهر تاییدی است
بر شکست اسالم والیی -سیاسی».
شایان ذکر است سخنان سیدمحمد
علوی و حواشی آن در حالی مطرح
شد که  ۹اردیبهشت (ســه روز
پیش از اظهارات وی) کمیسیون
بینالمللی آزادی مذهبی ایاالت
متحده آمریکا که ایران را از سال
 ۱۹۹۹در لیست کشورهای مورد
نگرانی ویــژه نسبت بــه آزادی
مذهبی قرار داده است ،در گزارش
سال  ۲۰۱۹خود با تأکید بر اتهامات
سابق آورده« :رونــد آزادیهــای
مذهبی در ایران در سال ۲۰۱۸
مانند سال پیش از آن همچنان
منفی بــوده و حکومت اسالمی
سرکوب بهاییها و مسیحیها و
حتی مسلمانان ،به ویژه اقلیت
سنی مذهب و درویشها ،را تشدید
کرده است».
در پایان به نظر میرسد ،طبق
معمول ،سخن درباره مواجهه جامعه
اسالمی با ادیان و مذاهب چالش
آفرین است .اول آنکه جذابیتهای
عمومی برخی ادیــان و مذاهب،
زمینه طرح «اسالم رحمانی» و طرد
دافعههای طبیعی دین را فراهم
م ـیآورد و حتی به نادیدهگرفتن
قــانــون دربــرابــر آشـــوبگـــران و
محکومان امنیتی نیز منتج میشود.
دوم آنکه سکوت حوزه علمیه قم
در برابر حقوق اقلیتهای دینی و
مذهبی اجازه مصادره این مسأله
را به اپوزیسیون داده و آن را به
موضوعی سیاسی-امنیتی تبدیل
میکند کــه م ـیتــوان بــا احیای
دیپلماسی حوزوی در این زمینه،
تهدیدهای موجود را به فرصت
تبدیل کرد.
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سکوت حوزه
علمیه قم در
برابر حقوق
اقلیتهای
دینی و مذهبی
اجازه مصادره
این مسأله را
به اپوزیسیون
داده و آن را
به موضوعی
سیاسی-امنیتی
تبدیل میکند
که میتوان
با احیای
دیپلماسی
حوزوی در
این زمینه،
تهدیدهای
موجود را به
فرصت تبدیل
کرد.
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جامعه مدرسین و راهݡکار
«جامعیت کمی و کیفی» نظارت بر مرجعیت
تاملی در باب مرجعیت آینده

«مرجعیت آینده» یا همان سوال
ساده که «مراجع تقلید در آیندهی
نزدیک چه کسانی خواهند بود؟»
هر از چندی به بهانههای مختلف
مورد توجه رسانهها قرار میگیرد.
قاعدتا هر رسانه براساس نوع نگاه
و سالیق فکری خود برخی افراد را
مناسب این جایگاه میداند و این
بحثها برخی حواشی احتمالی
هم درپی دارد.
اما فارغ از رسانهای شدن موضوع،
78
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این امر در فضای حقیقی نه تنها
بسیار مهم ،بلکه اصلیترین
دغــدغــه در بــیــن ســطــح عالی
حوزویان است .شاید بیراه نیست
اگر گفته باشیم که اساسا هرآنچه
که در سطوح عالی حوزه از کرسی
درس و نگارش کتاب و هرگونه
رف ـتوآمــد ،حــول محور «حفظ
مرجعیت امــروز و شکلگیری
مرجعیت آینده» میچرخد.
دقیقا بهخاطر اهمیت این موضوع

در فضای «درون و برون حوزوی»
است که باعث شده برخی از بزرگان
حــوزه بــراســاس تکلیف شرعی
خود در مقاطع مختلف مراجع
ذیصـــاح را بــه جامعه معرفی
کنند .این اقدام که مطابق با یکی
از روشهای حصول اطمینان برای
انتخاب مراجع برای مقلدین است،
میتواند در زمان خاص و مورد نیاز
بسیار راهگشا باشد.
جامعه مدرسین حــوزه علمیه

قم با توجه به نیم قرن سابقه و
بهرهمندی از شخصیتهای کم
نظیر علمی و مبارزاتی ،خود
را در جایگاهی میداند که در
شرایط خاص و مورد نیاز اقدام به
معرفی مراجع جائزالتقلید کند.
اصلیترین نقشآفرینی ایجابی
جامعه مدرسین مربوط میشود
به اعالم مرجعیت امام خمینی در
ابتدای دهه چهل و معرفی هفتنفر
از مراجع تقلید پس از رحلت
آیتاللهالعظمی اراکی – اگرچه
بعدها به صورت غیررسمی نام آیات
عظام صافی گلپایگانی و سیستانی
نیز اضافه شد -و اقدامات سلبی
این تشکیالت دربــاره دو تن از
مراجع بود که در دهــه ۶۰و ۸۰
روی داد.
اعضای جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم در اوائل دهه هشتاد به
این نتیجه رسیدند که صیانت از
جایگاه مرجعیت تنها با معرفی
موردی در برخی از مقاطع تاریخی
کافی نیست و نیاز است به برخی
از شئون مرجعیت نیز اشراف یا
نظارت داشته باشند .تاسیس دفتر و
انتشار رساله توضیح المسائل یکی
از اصلیترین مواردی بود که مورد
توجه این تشکیالت قرار گرفت و به
همین منظور کارگروهی با حضور
برخی از اعضای این تشکیالت
شکل گرفت.
این کارگروه فعالیت برخی از علما
یا اطرافیان آنها را که به نوعی
تداعیکنندهی امورات مرجعیتی
بود مورد رصد قرار داد و حتی از
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی
خواست که صدور هرگونه مجوز

برای انتشار رساله توضیحالمسائل
با تایید آنان انجام پذیرد.
طبیعی اســت ایــن اقــدام مورد
مخالفت شدید طیفی از حوزویان
قرار گیرد .چراکه آنان معتقدند
شئون مرجعیتی امــری کامال
سنتی و برآمده از متن حوزه
است و هیچ ساختار و تشکیالتی
نمیتواند بر آن نظارت یا تعیین
تکلیف کند .برخی دیگر نیز بیان
کردهاند معرفی مرجعیت نباید
انحصارا از طریق جامعه مدرسین
باشد .اما جامعه مدرسین معتقد
است نظارت بر اعالم مرجعیت یا
انتشار رسالهی توضیحالمسائل نه
تنها مغایرتی با شئون و سنتهای
حوزوی ندارد ،بلکه در راستای
صیانت از این جایگاه بسیار مهم
و حساس است .چه آنکه کسانی
بر این امر نظارت دارند که خود
نیز از جهت علمی و … در عداد
مجتهدین هستند.
به دلیل تغییرات در جایگاه جامعه
مدرسین در طی دو دهه گذشته –
که دالیل مختلفی از جمله ورود
مصداقی در معرفی کاندیداهای
ریاستجمهوری و مجلس و…-
هژمونیای که این مجموعه طی
دهههای  ۶۰و  ۷۰داشته کم شده
این سوال را ایجاد میکند که آیا
میتوان انتظار داشت تصمیمات
آنان در قبال مسائل مرجعیتی –
مانند معرفی مراجع پس از رحلت
آیتاللهالعظمی اراکی – مورد اقبال
و احترام اکثریت جامعه بویژه
حوزویان قرار گیرد؟
در دوگانه فوق به نظر میرسد رویه
در شرایط مرضیالطرفینی حل و

فصل گردد ،به این معنی که جامعه
مدرسین در کنار انجام تکلیفی
که بر آنها متعین شــده است،
الزم است سازوکار کمیته نظارت
بر امور مرجعیتی را به گونهای
بازسازی کند تا تصمیمات اتخاذ
شده در آن با اقبال حداکثری
بویژه در بین حوزویان مواجه شود.
یکی از راههــای این بازسازی،
تغییر سازوکار کمیه فوق برای
رســیــدن بــه «جامعیت کمی و
کیفی» اســت .به نظر میرسد
حضور نمایندگان مراجع عظام
تقلید و سهیم کــردن نظر آنان
در ایــن کمیته قطعا میتواند
عالوه بر گستردگی زاویــه نگاه
و تصمیمگیری ،جامعیت کافی
و مورد نیاز را به این تصمیمات
برگرداند.
آنگونه که از دیدارهای خصوصی
با مراجع تقلید نقل شده است،
همهی آنان از تشکیل کارگروه
نــظــارت بــر امــور مرجعیتی در
جامعه مــدرســیــن استقبال و
حمایت کــردهانــد .این حمایت
سرمایهی بسیار بزرگی برای
جامعه مدرسین محسوب میشود
و از سوی دیگر فرصت مناسبی
برای مشارکت نظر مراجع فعلی
در تصمیمگیریها! .قطعا دعوت
از نمایندگان مراجع عظام تقلید
بــرای حضور در ایــن کــارگــروه
و سهیم کــردن نظر آنــان باعث
جامعیت تصمیمات اتخاذ شده
خواهد بود و مخالفان این کارگروه
و یا کسانی که نمیخواهند به
تصمیمات آن عمل کنند در اقلیت
قرار خواهند گرفت.
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سݡکوالریسم
حوزوی؛
چالشها و
ابهامات پیشرو
یادداشت وارده | وحید فراهانی

مقدمه

یــکــی از راهــبــردهــای دشمن
بــرای مقابله با اندیشه اسالمی،
بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود
در مبانی و اندیشه دینی و اسالمی
و تبدیل آنها به ضدظرفیت و تهدید
است؛ برای مثال فرقههای مختلف
میکوشند مهدویت و انتظار را تبدیل
به تهدید کنند؛ همچنین از دل
فلسفه و کالم ،جریان روشنفکریای
متولد میشود که در نهایت از این
ظرفیت برای مقابله بهرهبرداری
میکند.
تاریخچه ورود سکوالریسم – به عنوان
یکی از انگارههای اصلی تمدن
غرب -به جهان اسالم نشان میدهد
که این جریان همواره ظرفیت تبدیل
فرصتها به تهدید براساس رویکرد
ً
فوق را داشته باشد؛ خصوصا اینکه
دشمنان با فهم شرایط و اقتضائات
خاص ایران اسالمی درصدد نوعی
سکوالریسم بومی شده در داخل
کشور بوده و عنوان میکنند« :برای
رسیدن به سکوالریسمی بر پایه
اصول دموکراتیک در ایران ،نیاز به
ایده سکوالریسم ایرانی داریم که
براساس آن دین بتواند بنابر شرایط
تاریخی و فرهنگی ،نقشی در خور
80
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در اجتماع ایفا کند»[.]۱
این جریان که سالها در برخی از
سطوح فکری کشور نفوذ کرده و
نمایندگانی دارد ،امروزه به نوعی
دیگر دغدغه حوزه و حوزویان شده
و حجم زیادی از منازعات را به خود
اختصاص داده است و امروزه به جای
توصیه به عدم ورود سکوالریسم و
مقابله پیشگیرانه ،باید به توصیف
سکوالریسم حوزوی پرداخته و اگر
سالها پیش سکوالریسم حوزوی
پدیده بود ،امروزه در مسئله و در
صــورت عدم حساسیت به زودی
تبدیل به معضل خواهد شد.
رهــبــر انــقــاب ســالهــا پیش در
ً
خصوص این موضوع مکررا تذکر
داده کــه مهمترین آن ،بیانات
ایشان در سال  ۹۱در دیدار با علما
و روحانیون خراسان شمالی بود که
باعث شد موضوع سکوالریسم و
نسبت آن با حوزه علمیه در رسانهها
و توسط شخصیتهای مختلف
حوزوی مطرح و پیگیری شود .مقام
معظم رهبری پیش از دیدار با علما و
روحانیون خراسان شمالی ،عبارت
«حوزه سکوالر» را در دیدار با اعضای
جامعه مدرسین نیز استفاده کرده و
درباره نفوذ آن در درون حوزه اظهار

نگرانی کردند[.]۲
ایشان در دیدار با طالب و علمای
خــراســان شمالی ،سکوالریسم
حــوزوی را به معنای بیتفاوتی
روحانیت به نظام سیاسی کشور
تلقی کرده و تأکید داشتهاند که
«حــوزههــای علمیه نمیتوانند
سکوالر باشند .اینکه ما به مسائل
نظام کار نداریم ،به مسائل حکومت
کــار نــداریــم ،ایــن سکوالریسم
است»[.]۳
رخدادهای متعددی در ماههای
گذشته باعث گردید که این منازعه
بار دیگر در بین حوزویان مطرح و
واکنشهای مختلفی داشته باشد
که میتوان نمایی کلی از نگرشهای
حوزویان در این خصوص را ارائه
نمود .از سوی دیگر به دلیل ابهام
در ادبیات موضوعی سکوالریسم
حوزوی ،موضوع همچنان در ابهام
بوده و امروزه کمتر جریان حوزوی
برچسب سکوالریسم را میپذیرد
و هر جریان ،تالش میکند خود را
ضدسکوالر معرفی نماید.
این نوشتار میکوشد تا با بازگویی
برخی از رخدادهای ماههای گذشته
و از سویی تبیین بیشتر بحث از طریق
تحلیل خاستگاههای سکوالریسم

در حوزه ،برخی از ابهامات موضوع
را کاسته و آخرین برآورد نسبت به
این موضوع را به مخاطب ارائه دهد.

رخداد

در تابستان امسال ،اظهارات و
سخنرانیهای حسن رحیمپور
ازغـــــدی در خــصــوص تــرویــج
سکوالریسم در حوزه و اشکاالت
و انتقادات نسبت به دروس خارج
حوزه در مدرسه فیضیه ،چالشهایی
ایجاد نمود .وی در این سخنرانی،
ریشه سکوالریسم را در حوزه علمیه
دانست که در نهایت با واکنشهایی
از ســوی مرجعیت همراه شد و
آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی طی
بیانیهای آن را فاجعه تلقی نمودند.
مشابه این سخنان در سخنرانی
پیش از خطبههای نماز جمعه تهران
ً
حسن رحیمپور ازغدی نیز مجددا
تکرار شد .برخی آن را منازعه فقه
حداکثرگرا و فقه حداقلگرا خوانده
و برخی دیگر وجود سکوالریسم
در حوزه را از اساس منکر شده و
آن را نوعی بهتان علیه حوزه تلقی
نمودند[ ]۴و جریاناتی معتقد به
حمایت از رحیمپور ازغدی برای
ایجاد موج علیه سکوالریسم در حوزه
بودند .اما طیفی از مراکز و مؤسسات
حوزوی در واکنش به این اظهارات
تالش نمودند تا با برگزاری کرسیها
و جلساتی ،به بررسی سکوالریسم
در حوزه بپردازند که از این منظر،
رخداد مهمی تلقی میشود.
دو نشست بــا عــنــاویــن «حــوزه
مستقل و عقالنی ،نه سکوالر و
نه افــراطــی» و «حــوزه سکوالر،
هشدار یا واقعیت» ،از سوی یک
جریان فکری حوزوی سازماندهی
ً
گردیده و قویا انتساب سکوالریسم

به حوزههای علمیه از سوی اساتید
دعوتشده در این نشستها تکذیب
شد .همزمان چندین یادداشت هم
در برخی از رسانههای حوزوی در
تحلیل ایــن نشستها و موضوع
سکوالریسم حوزوی انتشار یافت تا
این موج فکری–رسانهای در خصوص
سکوالریسم حوزوی خاتمه یابد.

تحلیل

به نظر میرسد یکی از چالشهای
مهم در خــصــوص سکوالریسم
حوزوی ،چالش بر سر معناشناسی
و از سویی کلیدواژهای است که
در اذهان بسیاری از حوزویان تابو
است .امروزه سکوالرترین جریانات
فکری حوزه نیز حاضر به پذیرفتن
ً
این کلیدواژه نیستند و خود را قویا
ضدسکوالریسم معرفی میکنند.
بر این اساس فهم گوهره سخنان
رهبری در این خصوص و از سویی
بررسی تبارهای مختلف سکوالریسم
حوزوی میتواند به تبیین و تنقیح
بیشتر موضوع کمک کند.
جانمایهی سخنان هشداردهندگانی
که نگران سکوالریسم در حوزه
هستند را میتوان «عدم کارآمدی
یا عــدم کفایت حمایت علمی و
سیاسی حوزه علمیه از مسائل نظام
جمهوری اسالمی» دانست که در
صورت استمرار این ناکارآمدی ،دین
از صحنه مدیریت زندگی اجتماعی
کنار گذاشته و منزوی خواهد شد و
بدین معنا میتوان از تعبیر سکوالر
در این مسئله استفاده نمود.
ســکــوالریــســم حــــوزوی ،سطوح
و الیــ ههــای مختلفی همچون
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی دارد،
اما عمیقترین و ماندگارترین الیه
این نوع از سکوالریسم ،الیه فکری

آن است و اشتباه محاسباتی بزرگی
است اگر تصور شود حضور روحانیت
ً
در مناصب حکومتی نظام لزوما
نشانه پایان سکوالریسم حوزوی
است و به نظر میرسد اینگونه از
سکوالریسم ،در دو سطح قابل
بررسی و تبیین است:
سکوالریسم حوزوی برخاسته
از سنت
سکوالریسم حوزوی برخاسته
از مدرنیته
گرچه در گونه اول سکوالریسم
حوزوی ،نزاع سنت و مدرنیته سؤال
اصلی نیست و برخی مبتنی بر فهم
خاص ،شرایط تاریخی و دغدغهها
به سمت آن حرکت کرده و نوعی
خوانش فــردی و سیاستگریز از
دین دارند ،اما این رویکرد در گونه
دوم مبتنی بر ریشههای فکری و
تاریخی منبعث از غرب و نزاع کلیسا
و سیاست اتخاذ شده است.
جــریــان اول :سکوالریزم
برخاسته از سنت
به اذعان برخی از کارشناسان ،در
متون و سنتهای فقهی ،اصولی و
کالمی و فلسفی حوزه ،ظرفیتهایی
از سکوالریسم وجود دارد .فقه شیعه
به دلیل عدم ورود شیعه و شیعیان
به مباحث حاکمیتی ،در مقاطعی
تنها به حوزههای فردی ورود کرده
و فلسفه اجتماعی اسالم و مباحث
اجتماعی و سیاسی در برخی از
ً
جریانات فکری حوزوی اساسا مورد
ابتالء نبوده است … ،این مسئله
امری است که امام خمینی(ره) در
بخشهای مختلف منشور روحانیت
به آن اشاره فرمودهاند.
این جریان با اتخاذ مبنایی فکری
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مقام
معظم رهبری
سکوالریسم
حوزوی را به
معنای بیتفاوتی
روحانیت به
نظام سیاسی
کشور تلقی
کرده و تأکید
داشتهاند که
«حوزههای
علمیه نمیتوانند
سکوالر باشند.
اینکه ما به
مسائل نظام
کار نداریم ،به
مسائل حکومت
کار نداریم،
این سکوالریسم
است».
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متفاوت با فقاهت همراه با حاکمیت
جمهوری اسالمی ایران ،منظومه
فقاهتی خود را همواره در تردد بین
طهارت و دیات در حوزههای فردی
نگه داشته و دغدغهای در حوزه
فقه حکومتی و مفاهیمی همسو با
آن ندارد.
این نوع سکوالریسم با عدم بسط فقه
به حوزههای اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی روز ،درصدد است بساط
فقه را حفظ کند که در نهایت بین
آنچه در دروس خارج و سطوح عالی
میگذرد و آنچه چالشهای نظام
در حوزههای فوق است ،ارتباطی
برقرار نخواهد شد .این سطح از
سکوالریزم گرچه ممکن است
مخالفتی تمامعیار با نظام اسالمی
و مسائل سیاسی نداشته باشد،
لکن در عمل منجر به نفی ورود فقه
به عرصههای استراتژیک سیاسی
و حاکمیتی خواهد شد .این جریان
با طرح این معنی که شأن روحانیت
اجل از مسائل سیاسی است ،به بهانه
استقالل حــوزه ،حاضر به حضور
در عرصههای فکری ،سیاسی و
فرهنگی همسو با سیاستهای
نظام نیست.
نمایندگان این سطح از سکوالریسم
ً
که عمدتا شعارشان استقالل حوزه
است ،معتقدند در حوزه «نیازی
به جز تحصیل و تهذیب احساس
نمیکنیم ،البته مسائل کشوری
و سیاسی وجــود دارد که افــراد
صاحبنفوذ و صاحبمنصب ،رهبر و
دیگران وجود دارند که در موقع لزوم
ابراز میفرمایند و هرکس که وظیفه
دارد باید عمل کند».
رهبر معظم انقالب اسالمی با
نقد این نگاه در یکی از دیدارهای
خود اشاره داشتهاند که «بعضیها
82
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میخواهند به عنوان استقالل ،به
نام استقالل ،رابطه حوزه را با نظام
قطع کنند ،این نمیشود ،وابستگی
غیر از همکاری است ،نظام به حوزه
مدیون است و باید به حوزهها کمک
کند»[.]۵
جریان دوم :سکوالریسم
برخاسته از مدرنیته
جامعه ایرانی پس از مشروطه،
اولین مواجهههای خود را با مدرنیته
داشته است و به دلیل بیش از یک
قرن مواجهه با این تمدن و ابعاد
مختلف فکری و کــارکــردی آن،
امــروزه بخشی از جریانات فکری
جامعه تحت تأثیر اندیشههای مدرن
قرار گرفته که در نهایت سطوحی از
آن به حوزههای علمیه نفوذ کرده
است .نظریهپردازان ،شارحان و
مروجان این سطح از سکوالریسم
حــوزوی ،گرچه دغدغه دین هم
دارند ،اما بسان آن ،دغدغه مفاهیم و
ارزشهای مدرن همچون عقالنیت،
آزادی و … را نیز دارند.
مهمترین شاخصهای سکوالریسم
برخاسته از مدرنیته عبارتاند از:
کنار گذاشتن ابعاد اجتماعی
اسالم
انفعال در برابر غرب (چه در حوزه
اندیشه و چه در حوزه مسائل روز)
تأثیرپذیری از جریانات روشنفکری
بــیــرون حـــوزوی و ارتــبــاطــات با
نمایندگان آن
برهم زدن روش فقه جواهری و
نگاه حداقلی به فقه
از جمله ویژگیهای این جریان،
ً
ترویج سؤاالتی است که اساسا سؤال
جامعه ایرانی-اسالمی نیست و
بیشتر وارداتی است .بر این اساس
همانطور که روشنفکری ایرانی در

مواجهه با مسائل و نیازهای فکری
کشور ،به سمت سؤاالتی حرکت
کرده که در کشور مسئله نیست
و در غرب به دلیل دوگانگیهای
بین علم و دین ،تعبد و تعقل ،عقل
و ایمان مطرح بوده ،سکوالریسم
حوزوی برخاسته از مدرنیته نیز به
سمت سؤاالت و دغدغههایی حرکت
میکند که بیشتر مسئلهنما بوده و
در شرایطی که حاکمیت اسالمی
در حوزههای مختلف نظیر اقتصاد
اسالمی ،فقه سیاسی و … دچار
مشکالت و خأل تئوریک است ،به
سمت موضوعاتی حرکت میکند
که یا دغدغه نیست و یا اولویتهای
دسته چندم است.
ایجاد پشتوانه فقهی برای بیانیههای
حقوق بشری و تبعیت دین و سیاست
از خواست ملتها ،از جمله پروژههایی
است که همچنان توسط این جریان
پیگیری میشود و برخی دیگر نیز
به صراحت از مفاهیمی همچون فقه
سکوالر یا الزامی بودن سکوالریزاسیون
در فقه سخن میگویند.
جریان فوق گرچه نسبت به نظام
اسالمی بیتفاوت نبوده و سکوالر
بــه معنای اول نیست و حتی
ممکن اســت ورود منتقدانه و یا
اپوزیسیونگونه به نظام اسالمی،
مبانی و عملکردهای آن داشته
باشد ،اما الیههای سکوالریسم
برمبنای دوم را میتوان در اظهارات
و سخنرانیها و خروجیهای علمی
آنهــا رصد کــرد[ .]۶این جریان
ً
عمدتا با جریانات روشنفکری بیرون
ً
از حوزه پیوند خورده است و اساسا
در ایــن فضا ،روشنفکری دینی
نفوذ کرده در حوزه ،یا سکوالریسم
حوزوی برخاسته از مدرنیته ،بخشی
از جریان کلی روشنفکری است که

دغدغه دین و تجدد را دارد.
از دیگر شاخصهای اصلی این
جــریــان ،نگرش متفاوت به نص
دینی است؛ نگرشی که همچون
سایر جریانات حوزوی نصمحور
نیست و بسان روشنفکران ،نص را
در بستر زمان و مکان نزول شریعت
فهم کرده و هدف احکام و قصاص و
دیات را گونهای مهار کردن عادالنه
رایج بین اعراب عصر پیامبر(ص) و
نه قانونگذاری از موضع حکومت
دانسته است .بنابراین ،مهمترین
شاخصه اینگونه سکوالریسم ،پیوند
خــوردن با جریانات روشنفکری
بیرون حوزوی و غیرحوزوی بودن
آن است.

نتیجهگیری

بــررس ـیهــا نــشــان مــیدهــد که
سکوالریسم حوزوی هماکنون بیش
از آنکه یک منازعه فکری و راهبردی
در حوزه باشد ،تبدیل به یک منازعه

سیاسی و رسانهای شده که هر از
چندگاهی با یک سخنرانی و یا
بیانیه ،آتش آن افروخته شده و در
نهایت فرو مینشیند.
به نظر میرسد که یکی از مهمترین
اقدامات برای فهم بیشتر مسئله و
داشتن برآورد واقعی ،تبدیل آن به
یک پدیده فکری است؛ پدیدهای
که بین جریانات فکری متعهد و
انقالبی ،نیازمند بحث و تبیین
است تا با رسیدن به یک جمعبندی
واحد ،خطرات آن به متولیان ارائه
شود .از سوی دیگر ،توجه نکردن
به خاستگاهها و گونههای مختلف
سکوالریسم ،یکی از آفات مسئله
است.

پانوشتها

[ ]1اسفندیار طبری ،مقاله زمینه
راه رشد سکوالریسم در ایران ،سایت
falsafeh.com

[ ]2دیدار با اعضای جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم ۶ ،آبان ۱۳۸۹
[ ]3بیانات در دیدار علما و روحانیون
خراسان شمالی ۱۹ ،مهر ۱۳۹۱
[ ]4سخنرانی آقای کاظم قاضیزاده
در نشستی با عنوان «حوزه مستقل
و عقالنی ،نه سکوالر ،نه افراطی»؛
 ۲۴آذر ۱۳۹۷
[ ]5دیدار با عموم طالب و فضالی
قم ۲۹ ،مهر ۱۳۸۹
[ ]6شایان ذکر است تفاوت جدی
بین دو جریان در این حوزه وجود
دارد ،جریان نواندیش حــوزوی و
دینی نفوذکرده در
جریان نواندیش
ِ ً
حوزه که بستر اولی عمدتا در حوزه
و ریشه در جنبشهای حــوزوی و
همچون مشروطه دارد ،اما بستر
ً
جریان دوم عمدتا دانشگاهی
و از بیرون حــوزه بــوده و مــراد از
سکوالریسم دوم فضای حوزوی،
جریان نواندیشی دینی است که
طی چند سال گذشته در حوزه فعال
بوده است.
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اشتباه
محاسباتی
بزرگی است
اگر تصور شود
حضور روحانیت
در مناصب
حکومتی
ً
نظام لزوما
نشانه پایان
سکوالریسم
حوزوی است.
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پذیرش اسالم در امریݡکای التین راحتتر از
اروپاست/هدف اصلی تبلیغ در خارج ،تبدیل
اسالم به یک ݡگفتمان بینالمللی است
گفتوگو با دکتر سهیل اسعد

آرژانتینی لبنانیتبار ،از مبلغین معروف در کشورهای حوزهی امریکای التین
سهیل (ادگاردو) اسعد طلبهی
ِ
است که به چهار زبان فارسی ،عربی ،انگلیسی و اسپانیولی تسلط دارد .بهواسطه دوست گرامی آقای محمدصادق
ً
میاحیزاده ،دعوتمان را برای گفتوگو پذیرفت و به دفتر سایت آمد .طبیعتا محور گفتوگو مباحث پیرامون تبلیغ
در سطح بینالمللی بود .عالقهی عجیبی به انقالب اسالمی ایران و بهویژه شخص امام خمینی(ره) دارد و بیپروا
ً
دغدغههای ایدئولوژیکش را نیز بیان میکند .خواندن این گفتوگو ـ مخصوصا در طلیعهی ماه تبلیغی رمضان ـ
ً
خالی از لطف نیست؛ مخصوصا برای فعالین عرصهی تبلیغ بینالمللی.
در ابتدا کمی از خودتان
بگویید؛ محل تولد ،خانواده،
مهاجرت به ایران و…
بنده در آرژانتین متولد شدم
و تا بیست سالگی هم در آرژانتین

بودم .پدر و مادرم هم از مهاجرین
لبنان هستند .هفتاد سال پیش
به آنجا رفتند و مستقر شدند .در
واقــع ما لبنانی االصــل هستیم و
بالعرض آرژانتینی شدیم .وقتی

بنده در آرژانتین بودم به مدت پنج
سال مشغول کارهای هنری بودم؛
بازیگری تئاتر.
در بیستسالگی به لبنان رفتم و
سه سال در آنجا سکونت داشتم.
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اگر تاریخی
به قضیه نگاه
کنیم حوزهی
علمیه آمادگی
مدیریت
فرهنگی این
جهان بزرگ را
نداشته است.
ً
اصال برای این
خلق نشده است
که در سطح
جهانی اسالم را
ترویج و جهان
را مسلمان
کنیم .منش
علما و سبک
تبلیغ در حوزه،
همه منطقهای
و داخلی بوده
است؛ یعنی
هیچگاه علمای
ما در تاریخ
حوزه علمیه
برای تبلیغ
بینالمللی
تربیت نشده
بودند.

در آنجا مشغول تقویت زبان عربی،
قرائت قرآن و تجوید و غیره بودم و
در همانجا هم ازدواج کردم .کمکم
مایل شدم که با اسالم بیشتر آشنا
شوم .این بود که وارد حوزه شدم.
در این بیست سال ،به دلیل نیازهای
شدیدی که در منطقه برای مسأله
تبلیغ بود ،از همان سال اول طلبگی،
شش مــاه از ســال را کــار تبلیغی
میکردم؛ آن هم در منطقه امریکای
التین و در حدود بیست کشور از
قبیل برزیل ،آرژانتین ،شیلی،
لیبی ،پرو ،کلمبیا ،اکوئادور ،ونزوئال،
کاستاریکا ،پاناما ،السالوادور،
نیکاراگوئه ،گواتماال ،هایتی،
هندوراس ،مکزیک ،دامینیکان و
کوبا .سه سال هم در اسپانیا مشغول
بودم .در خاورمیانه نیز مشغول بودم؛
کشورهایی مثل لبنان ،سوریه ،عراق
و همچنین کشورهای شمال آفریقا.
هنگام ورود به قم به کدام
حوزه وارد شدید؟
جامعة المصطفی؛ اصل
کار از آنجا شروع شد؛ اما بهخاطر
ارتباطاتی که با لبنان داشتم ،در
حاشیهی درسهای رسمی حوزه،
برنامههایی نیز با حوزه لبنانیها
داشتم.
تحصیالت حوزه را همچنان
مشغول هستید؟
فعال که فارغ التحصیل شدم.
دانشگاه چطور؟
چــون جامعةالمصطفی به
دانشگاه تبدیل شد ،در واقع بنده
از آنجا کارشناسی ارشد گرفتم.
ً
برای بحث دکتری هم تقریبا در
سهجا مشغول شدم؛ یکی لبنان

86

نسخه مکتوب  /شماره  / 22بهار 1398

بود؛ همانجایی که سالها قبل
در آنجا قــرآن فرامیگرفتم ،به
دانشگاه تبدیل شد .من نیز گزارش
فعالیتهایی که داشتم ـ یعنی
تدریس در حدود هشتاد دانشگاه
امریکای التین ـ را به آنجا ارائه
کــردم .آنها به طالبی که مدرک
دانشگاهی نداشتند و تجربه تدریس
در دانشگاه یا تألیفاتی داشتند و
سطح علمیشان باال بود ،مدرک
معادل میدادند و بنده هم از آنجا
مدرک دکتری گرفتم.
بعد از آن در بحث تبلیغ در عرصهی
ً
بینالمللی تقریبا صاحبنظر شدم و
تحقیقاتی داشتم و مطالبی نوشتم.
در جاهای مختلف سخنرانیهایی
داشتم و در دانشگاههای مختلف
تدریس کردم.
حـــوزهی پژوهشی مــورد
عالقهتان چیست؟
تبلیغ بینالمللی.
در بخش ادیان و موضوعات
اینچنینی هم تحصیالتی دارید؟
بحث ادیان بیشتر تجربهای بود
که با تحقیقات میدانی در عرصهی
بینالمللی حاصل شد.
عنوان مدرک دکتری شما
چیست؟
مدرک دکتریای که از لبنان
گرفتم در علوم تصوف است؛ چون
بنده تا کارشناسی ارشد عرفان و
فلسفه خواندم .دکتری دوم را از
گرجستان گرفتم که مربوط به روابط
ً
بینالملل است .در لندن هم فعال
مشغول نوشتم سومین رساله دکتریم
هستم .در دانشگاه The American
university of london؛ در حوزه

مطالعات اسالمی.
در بحث کــاری ،ابتدا در حوزه
تأسیسات مراکز اسالمی بودم .به
جاهایی که شیعیان و مسلمانی
نبودند وارد میشدم و کارهای
تبلیغاتی مــ یکــردم .در بحث
مستندسازی نیز بهعنوان مجری
کارشناس ،بیست و پنج مستند
ساختم.
این مستندها در ایران هم
پخش شدهاند؟
بــــلــــه؛ یــــکــــی بــــهنــــام
«جهانشهریها» که از شبکه سه
پخش شد .دیگری بهنام «واعتصموا»
که در رابطه با وحدت اسالمی بود و از
شبکه الکوثر به زبان عربی پخش شد.
دیگری بهنام «مهر و ماه» که درباره
جمکران بود .چند مورد هم در رابطه
با استقبال از مقام معظم رهبری در
سفر به قم بود .چند فیلم هم در خود
منطقه التین بود .امسال هم فیلمی
در مورد امام رضا(ع) و مشهد  ،شیراز
و شاهچراغ ساختم .دو سال پیش
نیز فیلمی در مورد اربعین داشتم.
مخاطبان شما بیشتر خارج
از کشور هستند؟
بله .در رســانــه هــم مجری
کارشناس چند برنامه هستم .در
اسالم تیوی ،در برنامهای بهنام
«اســام جــواب میدهد» حضور
دارم .در شبکه الکوثر هم در برنامه
«خانواده مهاجر» هستم .در الثقلین
ً
هم مجری کارشناس هستم .اخیرا
بیشتر ،مسائل رسانهای را پیگیری
میکنم.
اگــر مایل باشید به محور اصلی
گفتوگو بپردازیم .همانطور که
میدانید ما در بحث تبلیغ خارج

از کشور ضعفهایی داریم و بهنظر
میرسد عملکرد حوزه علمیه در
این زمینه مطلوب نبوده .برخی
افراد فعال در حوزهی تبلیغ خارج
از کشور معتقدند که ما مبلغین را
از بومیهای آنجا انتخاب نمیکنیم
و چون مبلغین با فرهنگ مقصد
آشنا نیستند ،دغدغههای آنها را
نمیشناسند .اما ما نمونهای مانند
امام موسی صدر را هم داریم که با
این که بزرگشدهی لبنان نبود،
کارهای مهمی را در آنجا به ثمر
رساند و بهنوعی در لبنان جریانساز
بود .بهنظر شما ،در کنار بومینبودن
مبلغین ،چه اشکاالت دیگری در این
بحث وجود دارد؟
بنده موفقیت و عدم موفقیت را
یک مسأله نسبی میدانم .در این
زمینه قضاوت منصفانه این است که
بگوییم در برخی ابعاد موفق بودهایم
و در برخی دیگر خیر .اگر تاریخی
به قضیه نگاه کنیم حوزهی علمیه
آمادگی مدیریت فرهنگی این جهان
ً
بزرگ را نداشته است .اصال برای این
خلق نشده است که در سطح جهانی
اسالم را ترویج و جهان را مسلمان
کنیم .منش علما و سبک تبلیغ
در حوزه ،همه منطقهای و داخلی
بوده است؛ یعنی هیچگاه علمای
ما در تاریخ حوزه علمیه برای تبلیغ
بینالمللی تربیت نشده بودند.
اگر بخواهیم علت و معلول را در نظر
بگیریم ،معلول فضای بینالمللی
امروز با علت آن سنخیت دارد .علت
اول حوزهای بود که مجتهد تربیت
میکرد؛ البته نه برای تبلیغ .دوم این
که حوزه علمیه مدیریت بینالمللی
نداشت که بگوییم بخشهایی از
حوزه مربوط به حوزه بین الملل
ً
بود و اینها کار نکردند؛ خیر؛ اصال

چنین بخشی در حوزه علمیه نبود.
شما نمیتوانید از عدم منتظر وجود
باشید .بحث بینالملل در حوزه
علمیه در دوره قبل از انقالب صفر
ً
ً
بود و اصال چنین چیزی نبود .اصال
اصطالح بینالمللی در حوزه مطرح
نبود .نه بهعنوان مدیریت حوزه ،نه
بهعنوان رویکرد حوزه و نه بهعنوان
مسئولیت تربیتی و دغدغه علما.
با پیروزی انقالب اسالمی ،وضعیت
تغییر کرد .هم بحث صدور انقالب
در سطح بینالمللی مطرح شد،
هم اسالم در دنیا شناخته شد و هم
مسلمانان در دیگر کشورها بیدار
شدند و خودشان درخواست کردند
که برای ما عالم بفرستید و مسجد
بسازید .درواقع هم درخواستها
بــرای این بحث بیشتر شد و هم
دغدغه حوزه در این زمینه زیاد شد.
تجربه مهمی بود .تجربهای که حوزه
علمیه تا قبل از انقالب نداشت.
حوزه در بسیاری مــوارد ،از روی
اجبار کارهایی کرده است؛ آن هم
با امکانات خیلی محدود .فرض
کنید وقتی بــرای یک جامعه دو
میلیونی مسلمانان یک مبلغ اعزام
شود ،چقدر میتواند کارایی داشته
باشد؟ وقتی به کشوری مانند برزیل
با یک موقعیت جغرافیایی گسترده،
تنها یک طلبه اعزام میشود ،چه
انتظاری میتوان از آن داشت؟ ما در
مدیریت ،اهداف و نتایج را با امکانات
و برنامهریزی و نیروی انسانی
مقایسه میکنیم .منطق میگوید،
نیاز بینالمللی بسیار وسیعتر و
عمیقتر از امکانات و نیروی انسانی
حوزه علمیه است .شما بحث مبلغان
بومی را میفرمایید؛ حوزه علمیه
ً
اصال مبلغ بومی نداشته است .تاریخ
تأسیس جامعة المصطفی را نسبت

ً
به تاریخ شیعه درنظر بگیرید؛ قبال ما
ً
اصال طلبه خارجی نداشتیم؛ اگر هم
بوده در سطح بسیار محدودی بوده؛
آن هم از حوزههای علمیه نجف،
هند و پاکستان .ما در دنیا نزدیک
به دویست کشور داریم ،و پوشش
این تعداد کشور از لحاظ مبلغ بسیار
سخت است.
اگر بخواهم آسیبشناسی کنم،
اشتباه کارهای فرهنگی در سطح
بینالمللی ایــن اســت کــه شما
نمیتوانید یک شبه از نقطه صفر
به دویست کشور خدمت برسانید.
توسعه فرهنگی پیامبر(ص) اینگونه
بود که تبلیغ را ابتدا از بستگان و
نزدیکان شروع کرد؛ در گام بعد کمی
گسترش یافت و در گام سوم همه
افراد و موقعیتها را شامل شد .این
نوع تبلیغ ،مدیریت توسعهای است؛
یعنی شما از یک نقطه شروع کنید
و هنگامی که قوی شدید و چند نفر
را مسلمان کردید و در چند منطقه
پایگاه درست کردید ،آنگاه دایره
تبلیغ وسیعتر میشود؛ تا این که به
کل جهان برسیم .متأسفانه چون ما
تنها به نیاز مردم نگاه کردیم ،در هر
نقطه دنیا نیاز بود ،ما بدون برنامه به
آنجا طلبه اعزام کردیم و چون طلبهی
مناسب آن منطقه نداشتیم ،هر
ِ
طلبهای که بود را به آنجا ارسال کردیم
صرفا برای رفع تکلیف .متأسفانه در
این موضوع ،همواره واقعیت خود را
بر ما تحمیل و ما را مجبور به انجام
ً
کاری میکند؛ مثال داعش آمده و
باید به عراق برویم؛ میرویم (و باید
هم برویم؛ چون بحث امنیت خاور
میانه است)؛ اما بدون برنامهریزی.
همیشه در عمل انجام شده
قرار گرفتیم.
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بله؛ انفعالی هستیم .تبلیغ
بدون توجه به مدیریت و مهندسی
تبلیغ ،نتیجهاش میشود وضعیت
فعلی .ما از روی اجبار و اضطرار
پیش رفتیم.
در ایــــن ســـالهـــا ایــن
همه بــودجــه ،امکانات و نیرو
در دفــتــر تبلیغات اســامــی،
جامعةالمصطفی و نهادهای
مشابه صــرف شــده اســت؛ اما
همچنان وضعیت اینگونه است.
از ابتدا ساختار اینگونه
بوده و باید اصالح و ترمیم شود.
نخستین اصل در مدیریت تبلیغ
بینالمللی داشتن برنامه شفاف،
دقیق و مشخص است .مشکل این
سازمانها این است که برنامه دقیقی
برای جهان ندارند .امکانات دارند،
ساختار مدیریتی دارنــد ،گاهی
مواقع محتوا هم دارنــد ،نیروی
بشری دارنــد ،اما برنامه ندارند.
اصل مشکل ما نه امکانات است و
نه فکر؛ بلکه برنامه است .اگر من
مبلغ به یکی از این سازمانها بروم و
بگویم که میخواهم به آرژانتین بروم
برای تبلیغ؛ برنامه شما چیست؟
ً
میگویند فعال بروید تا ببینیم چه
میشود! در واقع یک دستورالعمل
و قانون بــرای تبلیغ بینالمللی
نداریم .چیزی که ملموس باشد و
فرد متوجه شود.
یعنی توانایی تدوین چنین
دستورالعملی را ندارند؟ یا اصال
احساس نیاز نمیکنند که باید
برنامه داشته باشند؟
این برنامهریزی و مدیریت
کار یک سازمان واحد نیست .من
در بحث مدیریت بینالمللی تبلیغ
88
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همواره این بحث را مطرح میکنم
که اگر به تجربه رقبا نگاه کنیم ،یا
حتی تجربه اسالم را در تاریخ خود
اسالم ،جایی که موفق شدیم و مؤثر
بودیم؛ مثل امام موسی صدر که
جریانسازی کرد؛ یا در کشوری
که حتی یک مسلمان نداشتیم،
اما االن کل کشور مسلمان شده
اســت؛ در این مــوارد علت اصلی
موفقیت ،هماهنگی و کار جمعی
کل سازمانها برای رسیدن به یک
هــدف واحــد بــوده اســت .مشکل
سازمانهای ما ،جزیرهای بودن
است .حوزه علمیه میگوید من فقط
شما را تربیت میکنم؛ بعد از آن شما
با من کاری ندارید و مسئولیت من
در تربیت تمام میشود .بخشی که
تولید محتوا میکند ،میگوید که کار
من فقط تولید محتواست؛ بخشی
که مبلغ را اعزام میکند میگوید
که من کاری با زبان شما و مسائلی
از این دست ندارم؛ من فقط بلیط
تهیه و شما را اعزام میکنم؛ یعنی
هر بخشی کار خودش را میکند؛
مثل یک عضو جدا از بدن .بدنه
کامل حــوزه از مرجعیت شروع
میشود .بحثهایی مثل مدیریت،
تفکر و تولید و توزیع علم ،قالبها
و میدانهای تبلیغ و… اگر با هم
هماهنگ نشوند و با یک هدف
مشخص پیش نروند ،نتیجهی کار
هدررفت هزینه و امکانات است.
مشکل ما این است که هر سازمانی
بــرای خــودش یک هــدف دارد و
حتی گاهی اهداف سازمانها با
هم تضاد دارند .سازمانهای ما یا
ً
هزاران هدف دارند یا اصال هدف
ً
ندارند یا اهداف ناقص دارند .مثال
در بحث انتشار کتاب ،ما صدها
دارالنشر ایجاد میکنیم؛ در حالی

که برای توزیع ،یک توزیعکننده
هم نداریم .بیست سال پیش در
یکی از این مؤسسات کار میکردم
در بحث ترجمه .ما کتاب را ترجمه
و منتشر مـیکــردیــم و آنــهــا در
انبار میگذاشتند .چندین سال
میگذشت و برنامهای برای توزیع
ً
نداشتند! یا مثال هزینه میشود و
افرادی را به قم میآورند ،آموزش
میدهند و تربیت میکنند ،عالم
دین میشود و پس از بیستسال
درسخــوانــدن ،حداقل حقوق را
نمیتوانند به او بدهند .از این نمونه
ها فراوان است.
پس معتقدید موازیکاری
و درنتیجه هرزکاری میکنیم و
اگر جایی بودجهای هم هزینه
میشود ،با توصیفات شما در واقع
این بودجه هدر م ـیرود .چون
انسجام اهداف وجود ندارد.
باالخره ما به آن هدف اصلی
نرسیدهایم .شاید در اهداف جزئی
ً
حرکتهایی شده باشد؛ مثال در
امریکای التین در مقایسه با گذشته
که حتی یک طلبه التین نداشتیم،
االن تعدادی داریــم .ولی هنوز با
نقطهی ایدهآل در سطح بینالمللی
فاصله داریم و به هدف نرسیدهایم.
اما اگر بخواهیم با گذشته مقایسه
کنیم ،بله اتفاقاتی افتاده است؛
ً
مثال ما قبل از انقالب حتی یک طلبه
خارجی نداشتیم؛ اما االن بیش از
پنجاه هزار طلبه داریم؛ خب این
خوب است.
با توجه به این که شما در
خارج از کشور فعالیت دارید،
ً
در مقایسه با ادیان دیگر ،مثال
مبلغین مسیحیت یا اهل سنت،

آنها را موفقتر از ما میدانید؟ و اگر
موفقتر هستند چه ویژگیهایی
باعث این موفقیت شده است؟
موفقیت آنها ذاتی نیست .در
تحقق موفقیت هزاران عنصر دخیل
است که ما از تعدادی از این عناصر
ً
محروم هستیم؛ مثال یک کشیش
کاتولیک هرجای دنیا که بخواهد
برود ،به او ویزا میدهند ،اقامت
میدهند ،پاسپورت میدهند،
اجازه سکونت میدهند ،پشتیبانی
هم میکنند؛ اما هیچیک از موارد
گفتهشده به یک شیخ شیعه ایرانی
داده نمیشود .بله؛ آنها موفقتر
ً
هستند؛ اما نه ذاتا .دنیا واقعا علیه
ما است .بافت جامعه بینالمللی ضد
ما است .بافت سیاست خارجی دنیا
ضد ما است؛ در جهات دیپلماتیک،
سیاسی ،مذهبی ،و فرهنگی .دنیا ما
را نمیخواهد .از این جهت مقایسه
ما با این ادیان مقایسه صحیحی
ً
نیست .دنیا مانع رشد ما است .فعال
تالش دنیا این است که ما را حذف
کند .اصل برنامه دنیا این است که
اسالم و شیعه در دنیا نباشد.
نکته دیگر در این رابطه مقایسه
ً
تاریخی است؛ ما تقریبا چهل سال
است که در عرصه تبلیغ بینالمللی
کــار میکنیم؛ در حالی که آنها
بیش از پانصد سال است که کار
میکنند .پس بهلحاظ کمی هم
این مقایسه ناصحیح است .بیش از
پنجاه کشور از اهل سنت پشتیبانی
میکنند ،اما ما غیر از ایران در دنیا
کشور دیگری نداریم .شما ببینید در
مناطقی که به ما اجازه دادهاند کار
کنیم ،چه کارهایی کردهایم .شهید
موسی صدر در لبنان دستش باز
بود و توانست این کارها را کند و در
نتیجهی آن حزبالله و مقاومت یک

نیروی بینالمللی شده است .دست
ما را هم باز کنند و آنوقت بینند که
چه کارهایی میتوانیم انجام بدهیم.
چــــه مــــقــــدار از ایـــن
محدودیتهای ایجادشده برای
ما جنبه سیاسی دارد؟ مدل
امام موسی صدر یک مدل قبل
از جمهوری اسالمی بود .اآلن
هم میبینیم که برخی شیعیان
ً
مثال در لندن اجازه فعالیت و کار
دارند .شاید این که به ما اجازه کار
نمیدهند بهخاطر ایرانیبودنمان
باشد؛ نه شیعهبودن؛ و اال به
آن شیعه لندنی هم نباید اجازه
فعالیت بدهند .بهنظر میرسد
با شیعه جمهوری اسالمی ایران
مشکل دارند.
شیعه یعنی چه؟ مگر شیعه
یک پاسپورت اســت؟ شیعه یک
مدل است؛ مدل فرهنگی ،تمدنی،
سبک زندگی و…  .آنها میخواهند
این مدل را حذف کنند؛ ایران باشد
یا حزب الله .مدل شیعه لندن،
مدل تمدنی شیعه نیست .باطنش
چیز دیگری اســت .باطن آن با
سیاستهای آنها مشکلی ندارد.
اصل این است که آن اسالم ناب
که امام خمینی فرمودند ،حاکمیت
پیدا نکند .آنها از پروژه تمدنی شیعه
میترسند .از منظومهی فکری شیعه
ایرانی و حزباللهی ،بحث اسرائیل،
مقاومت و ارزشهای اجتماعی را
بردارید و بگویید فقط صبح تا شب
قرآن بخواند ،زیارت اربعین برود و
دعا بخواند؛ به این شیعه پاسپورت
انگلیسی مـیدهــنــد! خیلی از
شخصیتها و آقازادهها االن در لندن
هستند و زندگی میکنند و مشکلی
هم ندارند؛ چون کاری با مسائل

اجتماعی و تمدنی ندارند .مشکل
انگلیسیها و غربیها پروژه تمدنی
اسالم است .اسالم یک پروژه تمدنی
دارد؛ یعنی برای جهانیشدن و
مدیریت امور بشر برنامه دارد؛ برای
معالجه همه بحرانهای بشری
برنامه دارد .بزرگترین مشکل این
است که اسالم ناب اجازه نمیدهد
که دیگران حاکمیت پیدا کنند.
گــام اول تحقق تمدن اسالمی
جهانی این است که موانع را رفع
کنیم تا اسالم حاکمیت پیدا کند.
اصل برنامه اسالم این است .کافر
و مؤمن نمیتوانند در یک جامعه
حضور داشته باشند؛ تفکر الحادی
و تفکر توحیدی با هم نمیسازند .ما
ترکیب این دو تفکر را در تمدنمان
نداریم .نمیتوانیم بگوییم این بخش
جامعه شیعه اسالم است و بخش
دیگر شیعه امریکایی .آنها با دیگر
تمدنها این کار را کردهاند .االن
هویت فرهنگی کشورها ،ترکیبی
شده است .اسالم ناب اسالمی است
که هیچ شائبهای نمیتواند در آن
وارد شود .این نوع نگاه یک خطر
جدی برای رقبا است .ایران ،تجلی
چنین اسالمی است .مظهر عملی
و میدانی چنین اسالمی است.
اسالم صوفیان ،سنیهای سکوالر،
اسالم سکوالر ،اسالم الئیک ،اسالم
عبادی ،اسالم امریکایی و… اینها
ورژنهایی از اسالم هستند که هیچ
مشکلی در دنیا ندارند؛ به آنها بودجه
میدهند و حکومت هم میکنند.
صوفیهایی داشتیم که از دولت
پول میگرفتند .ساختمانهایی
در اختیار آنها میگذاشتند که به
فقرا خدمات اجتماعی بدهند .در
حالی که اسالم ناب ،اسالم قرآن و
پیامبر(ص) است .ایران یک مظهری
نسخه مکتوب  /شماره  / 22بهار 1398

از منظومهی
فکری شیعه
ایرانی و
حزباللهی،
بحث اسرائیل،
مقاومت و
ارزشهای
اجتماعی را
بردارید و بگویید
فقط صبح تا شب
قرآن بخواند،
زیارت اربعین
برود و دعا
بخواند؛ به این
شیعه پاسپورت
انگلیسی
میدهند! خیلی
از شخصیتها
و آقازادهها االن
در لندن هستند و
زندگی میکنند
و مشکلی هم
ندارند؛ چون
کاری با مسائل
اجتماعی و
تمدنی ندارند.
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است از یک ایدئولوژی و یک منظومه
کامل که اسم آن اسالم ناب است.
آن اسالم ناب در ایران جواب داده
است.
اگر دنیا احساس کند که
جمهوری اسالمی نماینده تمدنی
است به نام اسالم ناب محمدی که
قرار است هویت خرده فرهنگها
را به رسمیت نشناسد ،طبیعی
اســت که احساس خطر کند و
بترسد .نکته دیگر وضعیت
داخلی خودمان است؛ هستند
ً
افرادی که مثال از کشوری مثل
لبنان به ایران میآیند؛ شیعیانی
که تصورشان از ایران یک مدینهی
فاضله است؛ اما وقتی به ایران
میآیند میبینند تصوراتشان
با تجربهی زیستهی ما متفاوت
اســت .به عبارت دیگر سبک
زندگی ما با آنچه فریاد میزنیم
تفاوت دارد .پرسش اینجاست که
چطور ممکن است کشوری داعیه
تمدنسازی در سطح جهانی
داشته باشد ،اما در تمشیت امور
داخلی خود مشکالت اساسی
90
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داشته باشد؟ طبیعی است که
این ادعاها را دیگران از ما نپذیرند.
ً
مثال خیلیها آرزو دارند بروند
و در امریکا زندگی کنند؛ یعنی
زیست امریکایی (خوب یا بد) برای
عدهای آرزوست؛ چند نفر در دنیا
آرزو دارند بیایند و در ایران زندگی
کنند؟ وضعیت کنونی ما متناقض
است و حرفهای ما با آنچه عمل
میکنیم ،تناقض دارد.
اسالم ناب ،اصل اسالم است؛
یعنی قرآن و سنت و اهل بیت(ع).
این اسالم ناب باالخره در آسمان که
نیست؛ باید به زمین بیاید و در جایی
حاکمیت پیدا کند .شکلگیری
تمدن اسالمی ،تدریجی است و
یکدفعه رخ نمیدهد .ساخت این
تمدن از حضرت آدم(ع) شروع شد؛
پیامبران و اولیاء این خط ممتد را
دنبال میکردند .اینها ایستگاههای
مختلف تمدن در تاریخ بودند و
هریک از اینها یک خشت از این
تمدن را گذاشتهاند تا درنهایت به
یک ساختمان کامل تبدیل شود.
این روند ممکن است تا میلیونها
سال ادامه پیدا کند! باالخره باید

در جایی نمونههایی از این تمدن
پیادهسازی شود .ایده تمدن اسالمی
و ترویج این تفکر به این صورت
است؛ نه با اجبار ،نه با کودتا و نه با
انقالب؛ مردم باید خودشان قیام
کنند .تمدنسازی چند عنصر دارد:
ایدئولوژی ،رهبری و امت .مردم
باید بخواهند .ما در بحث مهدویت
داریم که در آخرالزمان خود مردم
خواستار ظهور خواهند بود؛ خود
مردم شکایت میکنند و ناراضیاند.
بنابراین ،یک بحث تاریخی داریم
که آیا قرآن قدرتتمدن سازی دارد
یا خیر؟ اسالم قدرت تمدنسازی
دارد یا خیر؟ ما معتقدیم این قدرت
را دارد .بحث دیگر ،ساخت تمدن
اســت .در ایــران چنین اتفاقی با
قیام امام خمینی رخ داد؛ مردم
از حکومت غیراسالمی ناراضی
بودند و خواهان اسالم شدند و آن
را با تمام مشکالت کنونیاش در
اصل ایده درست
ایران پیاده کردندِ .
است و تمام عناصر هم وجود دارند؛
رهبری همچون امام خمینی ،یک
ایدئولوژی مثل اسالم شیعی و یک
ملت فداکاری که قیام کرد .اگر این

عناصر عمومیت پیدا کند ،در آینده
در جاهای دیگر نیز همین اتفاق
رخ خواهد داد .جمهوری اسالمی
ایران مثل هر کشوری نقاط مثبت
و منفی دارد؛ امــا نزدیکترین
تجربهی حاکمیت اسالمی است.
باالخره اسم اسالم مطرح است ،در
رأس حکومت علمای دین هستند و
قوانین کشور قرآنی است .هرچند
با سطح ایدهآل بسیار فاصله داریم؛
بهویژه در ابعاد رفتاری و فرهنگی.
ببینید؛ فرض کنید بنده
شــهــرونــد یکی از کشورهای
امریکای التین هستم؛ شما
بهعنوان مبلغ ،اسالم ناب شیعی
را معرفی و مدلی مثل ایران را
نیز بهعنوان نمونه ذکر میکنید.
وقتی من به اینجا میآیم میبینم
که در عمل از حرفهایی که شما
زدهایــد چندان خبری نیست؛
حتی در بحثهای اعتقادی .االن
جوانهای دهه هفتاد و هشتاد به
لحاظ اعتقادی با نسل دهه پنجاه
و شصت بسیار تفاوت و فاصله
دارند .بیشک حرکت انجامشده
خوب بود؛ اما گویا جایی از مسیر
اصلی منحرف شدیم و از ایدهآلها
فاصله گرفتیم.
من از شما میپرسم که چرا
نتانیاهو در صد سخنرانی آخرش
از ایران صحبت میکند؟ چرا همه
دغدغه ترامپ حذف ایران است؟
چرا همه دنیا ایران را نشانه گرفته و
تحریم میکند؟ آنها متوجه شدهاند
که ایــران چه هست .اگــر ایــران
ضعیف بود و مدل تمدنی نداشت
که اینقدر جلب توجه نمیکرد.
ایران یک نیروی بینالمللی است
که قدرت تمدنسازی ،جریانسازی

و مقاومتسازی دارد .ایــن که
میگویید کسی نمیخواهد بیاید
ایران زندگی کند ،مگر آنهایی که
به اروپا و امریکا میروند بهدنبال
تمدن هستند؟ آنها دنبال رفاه
هستند .خانه و ماشین و پاکیزگی
خیابانهای اروپا معیار تمدن نیست.

برایش امکان هست .امام خمینی
یک نمونه آن است .بله کار جمهوری
اسالمی این نیست که قلوب مردم
را پاک کند یا اخالق مردم را درست
کند؛ کارش این است که چارچوبی
را درست کند تا هرکسی میخواهد
رشد کند بتواند.

پـــس ظـــهـــور تـــمـــدن در
چیست؟ تمدن یک مفهوم بین
االذهانی است؟ نباید بروز عینی
داشته باشد؟
رشد علمی و معنوی یک جامعه
از مظاهر تمدن است .تمدن دو گونه
است :یکی تمدن توحیدی والهی و
دیگری تمدن غیرالهی و مادی .در
تمدن مادی رفاه و پول و مواردی از
این دست مطرح است؛ اما تمدن من
بهعنوان یک انسان متدین ،تمدن
الهی است .در تمدن الهی عقاید
مردم (یعنی تفکر ،بصیرت و علم)
باید رشد کند؛ ارزشهای الهی یعنی
اخالق باید رشد کند .باید به مردم
مجال داد که اخالقشان رشد کند.

آیـــا مـــیتـــوان گــفــت که
روحانیت کمکاری کرده است؟
بله؛ خیلی کمکاری کرده
است.

آیا در اینجا اخالق رشد پیدا
کرده؟
درست است؛ رشد نکرده است؛
چون حکومت و قانون اساسی اجازه
نمیدهد! من میخواهم حزباللهی
شوم؛ میتوانم؟ میخواهم در ایران
آدم خوبی باشم؛ میتوانم؟ فرق این
تمدن با تمدنهای دیگر این است که
میگوییم در اینجا مشکالت و فساد
هست؛ در آنجا هم هست؛ اما در اینجا
فساد و بیاخالقی ضدارزش هستند؛
در حالیکه در آنجا بیارزشی به
ارزش تبدیل شده است .آنها برنامه
دارند که فساد ارزش شود .در تمدن
الهی کسی که بخواهد رشد کند،

در مقایسه امریکای جنوبی
با اروپــا ،پذیرش بــرای کارهای
تبلیغاتی در کدام یک بهتر است؟
اینها دو تجربه کامال متفاوت
هستند .اروپاییها بهلحاظ فرهنگی
با اسالم آشنایی دارند؛ یک بخش
بافت اجتماعی اروپا اسالمی است؛
لندن پنج میلیون مسلمان دارد!
یعنی اسالم جزء برنامه اجتماعی
آنها است .در بولیوی وکوبا تعداد
مسلمانان بسیار محدود است.
بهلحاظ مخاطبشناسی پذیرش
اسالم در امریکای التین راحتتر
اســت؛ چــون پیچیدگی فکری و
فرهنگی اروپــایـیهــا را ندارند؛
آدمهای سادهای هستند .در اروپا
روابط اجتماعی بسیار پیچیده است.
من سالی یک بار به شیلی میروم
و رئیس جمهور شیلی در مراسم
سخنرانی من شرکت میکند .در اروپا
اینگونه نیست .در شیلی رسانهها،
مجالت ،تلویزیونها و دانشگاهها
بسیار راحت استقبال میکنند .البته
تجربهی زیست مشترک اروپاییها با
مسلمانان ،تجربهی قشنگی نبوده
است؛ زیرا مسلمانان مهاجر در اروپا
از اقشار پایین اجتماع و از کشورهایی
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کافر و مؤمن
نمیتوانند در
یک جامعه
حضور داشته
باشند؛ تفکر
الحادی و تفکر
توحیدی با هم
نمیسازند.
ما ترکیب این
دو تفکر را
در تمدنمان
نداریم.
نمیتوانیم بگوییم
این بخش جامعه
شیعه اسالم
است و بخش
دیگر شیعه
امریکایی .آنها
با دیگر تمدنها
این کار را
کردهاند .االن
هویت فرهنگی
کشورها،
ترکیبی شده
است.
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مثل لیبی ،الجزایر و مراکش بودهاند؛
که اینها نیز متأسفانه به دلیل قربت و
تنهایی وارد مسائل فساد میشوند .از
این جهت مدلی که از اسالم دیدهاند،
مــدل زیبا و جذابی نیست .فرق
اروپاییها با امریکای التینیها این
است که اروپاییها اهل مطالعهاند
و باالخره دربــاره اســام مطالعه
داشتهاند؛ اما در امریکای التین
مردم نسبت به اسالم خالیالذهن
هستند .هرچند از یازده سپتامبر
به بعد ،خالیالذهن نداریم! چون
یک انقالب رسانهای شده است؛
هر روز علیه اسالم حرفی میزنند.
قبل از یــازده سپتامبر وقتی اسم
مسلمان میآمد ،در امریکای التین
نمیدانستند که مسلمان یعنی چه؛
قرآن یعنی چه؛ پیامبر یعنی چه .اما
در اروپا مسلمانها برای خود تاریخ
دارند .برخی کشورهای اروپایی بنای
تمدنیشان حذف اسالم بود؛ مثل
اسپانیا .یعنی تاریخ تمدن اروپایی
در برخی مناطق بر حذف اسالم بنا
شده است.
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تبلیغاتی که علیه مسلمانها
میشود ،آیا در نظامهای سیاسی
امریکای التین اثــرگــذار بوده
است؟
امریکای التین جامعاالضداد
است؛ همیشه یا طرفدار مطلق امریکا
ً
هستند یا ضدامریکا؛ مثال ونزوئال
دشمن سرسخت امریکا است؛ اما
کلمبیا که در کنار ونزوئال است،
دوست سرسخت امریکا .این تضادها
را داریم .در میان ملتها ،دانشگاهها
و نمایندگان مردم هم همینطور
است .تضاد عجیبی است.
هدف اصلی یک مبلغ در
خارج از کشور باید چه باشد؟
ً
مثال امام موسی صدر در لبنان
تأکید داشت که در برخورد اول
کسی را مستبصر نکند؛ بلکه با
سبک زندگی و اخالقش مخاطب
را جذب میکرد .آیا مبلغ باید با
قصد مسلمانکردن همه به خارج
از کشور برود؟

تفکیک جغرافیایی ،فرهنگی،
تمدنی و تاریخی بسیار مهم است.
ما نمیتوانیم با یک نگاه به کل دنیا
بنگریم .به عنوان هدف کلی ،اصل
تمدنسازی اســت .باید اهــداف
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
را از یکدیگر تفکیک کنیم .یکی از
نقاط مشترک اهداف فرعی و اصلی،
رساندن صدای اسالم است .یکی
از برنامههای دشمن این است که
اصل صدای اسالم نرسد و بسیار هم
در این مسیر موانع ایجاد میکنند.
اگر ما بتوانیم حداقل این هدف را
محقق سازیم ،کار بزرگی کردهایم.
ما هنوز به این هدف نرسیدهایم که
به دنیا بگوییم ما هم فکری داریم.
در واقع اصل ،تبدیل اسالم به یک
گفتمان بینالمللی است .ما به دلیل
امکانات و نیروی انسانی محدود
متأسفانه هنوز نتوانستهایم اسالم
را به یک گفتمان تبدیل کنیم .البته
همه این اشکاالت مربوط به ما نیست
و بخشی نیز بهدلیل برنامههای
دشمنان ما است.
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ا گر دݡکتر
لݡگنهاوزن
نبودند،
شاهد تحوالت
مطلوب
ݡکنونی در
حوزه فلسفه
دین در ایران
نبودیم
گــــزارش نــکــوداشــت علمی
پروفسور محمد لگنهاوزن

روز  ۲۹فروردین  ،۱۳۹۸نشست «تجلیل و نکوداشت مقام پروفسور گری کارل (محمد) لگنهاوزن با حضور
اساتید و طالب و اندیشمندان در سالن اجتماعات موسسه علمی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد .در
ادامه ،گزارشی از این نشست را میخوانید.
در ایــن مراسم کتابی با عنوان
«مجموعه مقاالت فیلسوف فروتن»
رونمایی شــد ،و آیتالله عالمه
مصباح یزدی ،آیتالله علیاکبر
رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و
اندیش ه اسالمی) ،حجتاالسالم
والمسلمین هادی صادقی (معاون
فرهنگی قوه قضائیه) ،غالمرضا
اعــوانــی (رئیس انجمن حکمت
و فلسف ه ایــران) ،حجتاالسالم
94
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والمسلمین ابوالفضل ساجدی
(دبیر علمی نشست) از جایگاه
علمی و معنوی این استاد برجسته
تجلیل کردند.

حجتاالسالم ابوالفضل
ساجدی

این مراسم به همت قطب فلسف ه
دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
ِ
اسالمی برگزار شده است که در

سال  ۱۳۹۰و به منظور شناسایی
و تجلیل از بزرگان این عرصه و نیز
تعمیقبخشی به مسائل فلسفی
و پاسخگویی به شبهات ،تأسیس
شده است .دکتر لگنهاوزن بعد
از خواندن نهج البالغه ،شیعه
شدند و سپس به دعوت موسسه
مکتب فلسفه ایران ،از آمریکا به
تهران آمدند و بعدها با مالقاتی
که با عالمه مصباح یزدی داشتند،

وارد قم شدند که البته آن زمان
هنوز موسسه امام خمینی تأسیس
نشده بود .ایشان به مدت ده سال
در دانشگاه تگزاس آمریکا تدریس
داشتهاند و برای حضور در ایران
هم سختیهای زیادی را متحمل
شدند ،و عامل این تحمل نیز چیزی
نبود ،جز عشق و عالقه به کشف
و درک حقیقت .علمیت ایشان
موجب شد که با ورود ایشان به
ایران ،تحول چشمگیری در حوزه
فلسفه دین در ایران ایجاد شود.

آیتالله علی اکبر رشاد

آقای دکتر لگنهاوزن شخصیتی
پرسشگر و جستوجوگر داشته و
دارند و همچون حضرت سلمان وارد
دیار اسالم و مسلمانی شدند ،چرا که
ایشان از پایگاه فلسفه به دین حق
دست یافتند و بنده میخواهم از
ایشان نهایت تشکر را داشته باشم،
چرا که بنده وجود چنین شخصیتی
را بسیار با برکت میدانم.
ایشان ،فلسفه دین در ایران را بسط و
توسعه دادند و آثارشان در این زمینه
بسیار راهگشا بوده و خواهد بود.

تالشهای این شخصیت بزرگ،
زمینه آغاز مباحث ارزشمند درحوزه
و مراکز علمی شده است و ایشان
موفق شدهاند شاگردان برجستهای
را تربیت نمایند.
شیعه شــدن ایــشــان ،نشانگر
ایــن اســت که خــداونــد متعال به
ایشان ارادت داشته اســت ،چرا
که این شخصیت فرزانه ،با تحمل
سختیهای فراوانی شیعه شده است
و با اندیشه و پرسش و تأمل و عمیق
اندیشیدن به اسالم شریف و تشیع
عزیز ،ایمان آورده است.
بنده به ایشان سالهاست که ارادت
داشتهام و ایشان را دارای صفای
باطن و حکیمی فرزانه میدانم،
زیــرا در سفر حجی کــه در آنجا
خدمت ایشان بــودم و مسئولیت
بینالملل بعثه را به عهده داشتم،
از ایشان شنیدم که میگفتند
حتی حج که میدان معنویت است
باید در بستر معنویت تحقق یابد،
ولی از حجاج بخواهید که بهجای
شــرکــت در همایش و مباحث
معنوی ،کعبه را تماشا کنند .بنده
شاهد بودم که ایشان ،زمانهای

طوالنی در حرم امن الهی ،مسجد
الحرام مینشستند و کعبه را تماشا
میکردند و خداوند و خودشان
میدانند با نگاه به آن حرم شریف،
چه معنویتی را کسب میکردند.
بنده معتقدم فلسفه دین هنوز در
جامعه علمی ایران ،آن میزانی که
الزم است ،شناخته شده نیست و
کاربرد آن برای اهالی علم ،معرفی
نشده است و حتی در حوزه علمیه
نیز آن مقداری که انتظار میرود،
به آن نپرداختهایم .این ،در حالی
است که حوزه علمیه ،محل پرورش
و تولید دانش فلسفه دین است؛
از همینرو بر این باورم که علمای
محترم حوزوی ،میبایست بیش از
پیش نسبت به موضوع فلسفه دین
اهتمام و توجه ویژه داشته و این
نکته را مدنظر داشته باشند که بستر
تحول دانشهای حوزوی ،در گروی
توجه به فلسفه مضاف میباشد.
واقعیت این است که مسیحیتی
که االن در دنیا موجود است ،یک
دین حداقلی میباشد و برگرفته از
شریعت نیست ،و این دین ناقص،
زادگــاه فلسفه دین میباشد و در
واقع ،فلسفه دینی که االن در جهان
رایج است ،عامل این حدأقلی بودن
است ،زیرا در آن ،به چارچوب دین
و مسائل دینی ،توجهی نمیگردد،
چرا که فلسفه دین رایج در دنیا،
چــشـمانــداز مــحــدودی را شامل
میشود و در عین حال ،انسجام
خوبی هم ندارد و در غرب ،آن کسانی
که ملحد بودند و در بیرون از سنت
مسیحیت قرار داشتند ،در فلسفه
دین ،تدقیق کردند و قلمروی آن را
محدود فرض کردند.
ً
ما عمیقا بر این باوریم که وسعت
دیــن اســام ،در موضوع فلسفه
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علی اکبر
رشاد:
در دنیای
امروز ،چالش
اصلی ،کالم
نمیباشد،
بلکه فلسفه
دین است و
نیل به این
هدف که فقه،
مدیریت جامعه
را به عهده
بگیرد و فقه ما
حکومتی شود،
بدون توجه به
فلسف ه دین
دستیافتنی
نخواهد بود
و نمیتوان از
فقه ،انتظار
نظامسازی
داشته باشیم.
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دیــن ،گستره وسیعی را شامل
میشود .ما باید تحقق فلسفه دین
اسالمی را با قوت ،دنبال کنیم و
حوزه علمیه میبایست به فلسفه
دین توجه داشته باشد و ما باید
متوجه این مسئله باشیم که تحول
در مسائل مختلف ،در گروی توجه
به فلسفه دین است و تحول در فقه
و اجتهاد ،نیازمند توجه به فلسفه
دین میباشد ،زیرا نیل به غایت
فقه ،در گروی توجه به غایت دین
است و بر همین اساس است که
در دنیای امــروز ،چالش اصلی،
کالم نمیباشد ،بلکه فلسفه دین
است و نیل به این هدف که فقه،
مدیریت جامعه را به عهده بگیرد و
فقه ما حکومتی شود ،بدون توجه
به فلسفه دین دستیافتنی نخواهد
بــود و نمیتوان از فقه ،انتظار
نظامسازی داشته باشیم.

حجتاالسالم والمسلمین
هادی صادقی

دکتر لگنهاوزن حکیمی هستند
که با پیوند علم و عمل ،توانستند
به تشکیل کالسهای فلسفه دین و
کالم اسالمی مبادرت کنند تا از این
طریق ،فلسفه دین و کالم جدید را
مطرح نمایند و دانشجویان و اساتید
را با این موضوعات ،آشنا کنند و در
همین راستا بود که با تالش ایشان،
گروه دینشناسی در قم ایجاد شد
و بنده نیز خودم را شاگرد ایشان
میدانم چرا که از ایشان غیر از
فلسفه دین ،تقوا و تواضع آموختهام.

پروفسور لگنهاوزن

بنده زمانیکه وارد ایــران شدم،
مورد لطف اساتید و علمای محترم،
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بهخصوص حضرت استاد عالمه
مصباح یزدی قرار گرفتم که البته
ایشان را از قبل میشناختم و در
همین جا الزم است نهایت تشکر
را از تمام کسانیکه به بنده لطف
و محبت داشتند ،ابــراز نمایم.
عالمه مصباح بنده را در زمانی
مورد حمایت قرار دادند که کسی
حاضر به حمایت و پذیرش بنده
نبود.من در ایــن جلسه انتظار
نداشتم که سخنرانان عزیز و اساتید
بزرگوار مباحث علمی را در مورد
بنده مطرح کنند و از اینکه ایشان
چنین مطالبی را در مــورد بنده
مطرح کردند ،دچار تعجب شدم
و از ایشان ،بسیار ممنونم .بنده
بر این باورم که کار فلسفه ،جاروی
فکر است و کار فلسفه ،در حوزه
دین ،مربوط به زیارت است؛ یعنی
الزم است که با تالشهای علمی و
معرفتیمان ،اندیشههای منحرف

را کنار بزنیم و به حقیقت زیارت
ناب ،نائل شویم تا قلب ما توجه
به حقیقت و درستی داشته باشد.

آیتالله مصباح یزدی

سابقه آشــنــایــی بــنــده بــا دکتر
لگنهاوزن ،به سالهای بسیار قبل
برمیگردد که ایشان در آمریکا بودند
و به سبب همین آشنایی بود که با
کمک آقای دکتر خرازی که آن زمان
سفیر ایران در سازمان ملل بودند،
ایشان وارد ایران و سپس قم شدند
و نتیجه تالشهای ایشان این بوده
است که اگر ایشان نبودند ،شاهد
تحوالت مطلوب کنونی در حوزه
فلسفه دین در ایران نبودیم.
آقای دکتر لگنهاوزن شخصیتی
کم نظیر میباشند؛ ایشان دارای
ویــژگـیهــای فـــراوان حسنهای
همچون حقیقتجویی میباشند و
از چهل سال قبل ،گامهای بزرگی

را برای نیل به حقیقت برداشتهاند
و البته بنده میدانم که ایشان برای
رسیدن به حقیقت ،سختیهای
زیادی را نیز تحمل کردهاند؛ انسان
ً
فطرتا حقیقتجو است ،اما ایشان
از معدود کسانی بودهاند که حاضر
شدند برای رسیدن به حقیقت،
هزینه بپردازند و مجاهدت نمایند.
دکتر لگنهاوزن زمانیکه در یکی
از دانشگاههای آمریکا مشغول
تدریس بودند ،بــرای رسیدن به
حقیقت دین اسالم و مذهب تشیع،
از خود خستگیناپذیری و شجاعت
نشان دادند و واقعیت این است
که اینها ،در کمتر شخصی پیدا
میشود.
از دیــگــر ویــژگ ـیهــای شاخص
ایشان این است که این شخصیت،
تحت تأثیر تفکرات دیگران قرار
نگرفتهاند ،گرفتار فرهنگ آمریکا
نــشــدهانــد و از شخصیتهایی
میباشند که پس از چهل سال
پــژوهــش در مسائل گوناگون،
با شجاعت و صراحت میگوید
موضوع حقوق بشر ،موضوعی
سیاسی و در راستای منفعتجویی
جهان غرب است و دلیل عقلی و
پشتوانه علمی ندارد؛ این در حالی
است که سالها در آمریکا حضور
داشتهاند و در آن فضا ،به تدریس
و تحقیق و تــاش پرداختهاند.
واقعیت این است که اگر کسی
صادقانه ،چیزی را از خدای متعال
بخواهد ،هیچکس نمیتواند جلوی
او را بگیرد و این شخصیت بزرگوار
به آنچه از خداوند خواسته ،رسیده
است و اینکه وی به این شکل
عاشق اسالم شدهاند باید به بیان
و زبان آورده شود .ایشان قبل از

گرویدن به اسالم ،یک مسیحی
بود ،ولی عاشق حضرت علی(ع)
شد و بعد به اسالم ایمان آورد و اگر
کسی این چنین مسیری را داشته
باشد ،بهتر از سایر افراد میتواند
از دین اسالم ،دفاع نماید.
اینکه ایشان درباره دین اسالم و
اساس دین ،پژوهش مینمایند و
سپس به کشوری میآیند که سابقه
علمی و پژوهشی چندانی در گذشته
نداشته و میآیند و در کنار چند
طلبه به بحث و تدریس میپردازند،
نشانگر این واقعیت است که در
هر بخشی از دنیا ،انسانهای
حقیقتجویی یافت میشود و اینها
همان کسانی هستند که بهترین
دفاعیات را از اسالم میتوانند داشته
باشند و این ،همان نگاه توحیدی
میباشد و زندگی ایشان درسی برای
ماست تا بدانیم اگر کسی از خداوند
توفیق بخواهد ،هدایت میشود.
دکتر لگنهاوزن با اینکه فضای
آمریکا را ترک کردهاند ،بحمدالله
رابط ه خوبی با خانواد ه خود دارند

و آنها از حضور آقای دکتر در ایران
و بهخصوص مــادر مکرمهشان،
از مسلمان شــدنشــان ،مسرور
میباشند و ما هم باید به جایگاهی
برسیم که متوحه باشیم در راستای
نشر و گسترش حقایق دیــن،
وظیفهای خطیر و رسالتی سنگین
داریــم و غفلت از آن ،بخشودنی
نخواهد بود و الزم است بدانیم که
اسالم ،فقط در ایران نیست و این
دین کامل ،در دنیا خواهان دارد
و زمانی ما میتوانیم به هدفمان
در ترویج اسالم دست یابیم که آن
را به درستی نشر دهیم و از خدا
میخواهیم به ما کمک کند تا
وظایفمان در گسترش اسالم را به
خوبی انجام دهیم و این ،در گروی
شناخت بهتر و بیشتر از این دین
مبین میباشد و از همینرو توصیه
میکنم که جوانان نخبه و خوشفکر،
ضمن پاسداشت میراث و سنت
حــوزوی و دینیمان ،برای تحول
آموزشی و اضافه کردن برنامه های
دیگر ،فکری کنند.
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به بهانه درگذشت سید هاشم
حداد در مشهد مقدس

غلو عرفانی؛
خطری برای
شریعت و
عقالنیت در
حوزههای
علمیه
یادداشت وارده | مهدی نصیری

در روز  26اردیبهشت ،مجلس
گرامیداشتی بــرای سید هاشم
حــداد موسوم به روح مجرد در
مشهد مقدس با سخنرانی چند
تن از روحانیون از جمله امام جمعه
موقت تهران جناب آقای صدیقی
برگزار شد .این مجلس از سلسله
نشستهای معرفی عرفان ناب
شیعی اعــام شده و از حــداد به
عنوان عارف کامل نام برده شده
است.
سید هاشم حداد که در اطالعیه
مراسم از او با عنوان عارف کامل
شیعی یاد شده کیست و شاخصهها
و اندیشههای عرفانی او کدام است؟
حداد برای اولین بار توسط آیت
الله سید محمد حسین حسینی
طهرانی در کتابی با عنوان «روح
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مجرد» به عنوان عارف کامل معرفی
شد و در فضائل و مناقب او به عنوان
عارفی که تا مرحله ذات الهی ارتقا
یافته و به مقام انسان کامل که در
عرفان ابن عربی عین خدا و خود
خداست ،قلمزنی شد.

سید هاشم حداد کیست؟

سید هاشم حــداد ســال ۱۲۷۷
شمسی ( ۱۳۱۸ق) در کربال زاده
شد و پس از سپری کردن دوران
کودکی و نوجوانی در کربال به
دروس طلبگی مشغول شد و تا
کتاب سیوطی (سال دوم حوزه)
را خواند .شغل وی نعلبندی بود
و از این جهت به ّ
«حداد» معروف
شد .حداد پس از اتمام سیوطی،
تحصیل را رها کرد و برای کسب

مقامات عرفانی به سراغ آیت الله
سید علی قاضی به نجف رفت و
آمد میکرد و آقای قاضی هر گاه
به کربال میرفت ،در منزل حداد
سکنی می گزید .حداد پس از فوت
مرحوم قاضی برای خود شاگردانی
یافت و از جمله شاگردان او سید
محمد حسین حسینی طهرانی
بود که علی رغم آن که سطوح عالی
فقه و اصول و فلسفه را در حوزه قم
و نجف طی کرده بود ،سرسپرده
حــداد شد و پس از فوت حداد،
کتاب روح مجرد را در تجلیل از
وی نگاشت.
بنا بر این برای شناخت افکار و
روحیات حداد مهمترین منبعی که
در اختیار داریم کتاب روح مجرد
است .پس از آن باید به سراغ کتاب

«نــور مجرد» نوشته سید محمد
محسن حسینی طهرانی فرزند
سید محمد حسین طهرانی رفت
که در توصیف مقامات عرفانی پدر
نگاشته است.

عرفان یونانی در برابر عرفان
قرآنی

در عرفان یونانی و وحدت وجودی
افلوطینی که در عالم اسالمی از
طریق ابن عربی بازتاب گستردهای
یافت ،بر خالف مبانی عقل و وحی،
توحید نه به معنای اعتقاد و باور
به خدایی است که خالق جهان و
متعالی از هر گونه شباهت و مماثلت
و مجانست است بلکه توحید به
معنای باور به خدایی است که عین
هستی است و جهان را پر کرده
است و همه موجودات مندک و
محاط در ذات و صمیم او هستند.
در توحید عقالنی قرانی هیچ چیز
حتی ذوات انبیای عظام الهی و اهل
بیت علیهم السالم کمترین شباهت
و وحدت و اتحاد وجودی با ذات
قدوسی خداوند ندارند و کمترین
ً
نسبت الوهیت و یا مظهر اسما و
صفات خدا بودن (به معنای اتحاد
و اشتراک وجودی با ذات خداوند)
و یا نسبت فرزند خدا دادن به آنها
کفری عظیم محسوب میشود اما
در عرفان وحدت وجودی یونانی هر
چیز و موجودی حتی اعیان پست
و نجس ،حصه و مرتبه و مجال و
مظهری از ذات خداوند محسوب
میشوند و لــذا عــارفــان وحدت
وجودی با پذیرش چنین توحیدی،
اغلب ادعای فنای در ذات خداوند
و رسیدن به مقام الوهیت میکنند.
حالج «انا الحق» و بایزید «سبحانی
سبحانی ما اعظم شانی» و جنید

«لیس فی جبتی اال الله» میگوید.

حداد مظهر ال هو اال هو بود

بــا ایــن مقدمه اکــنــون بــه ســراغ
توصیفات و تعریفات کتاب روح
مجرد از سید هاشم حداد (از ص
 ۱۳۴تا  )۱۳۹میرویم:
َ ْ
َ
«حاج ّ
سید هاشم ،ظهور و مظهر
ّ
کلمه مبارکه ال ُه َو إل ُهو بود ،او
ْ
َمظهر توحید است».
«از ّ
تعین برون جسته ،و از اسم و
ً
صفت گذشته ،و جامع جمیع اسما
و صفات حضرت ّ
حق متعال به نحو
ّ
ّ
تجلیات ّ
ذاتیهی
اتم و اکمل و مورد
حدانیهی ّ
قه ّ
ّ
اریه ،أسفار أربعه را
َو
ً
تماما ّ
طی نموده و به مقام «انسان
کامل» رسیده بود».
«هیچ یک از قوا و استعدادات در
جمیع منازل و مراحل سلوکی از
ملکوت أسفل و ملکوت أعلی ،و
پیمودن و گردش کردن در أدوار
عالم الهوت نبود ،مگر آنکه در وجود
گرانقدرش به ّ
فعلیت رسیده بود»
ّ
عبودیت،
«معلوم است که این
ّ
الزمهی الینفصلش تجلیات ربوبی
ّ
مظهریت ّ
ّ
جمالیه و
اسماء
تامهی
و
ِ
ّ
ّ
جاللیة حق است»
«دیگر نظری به کثرات نداشت،
ُ َ
یمن و مسیطر بر
بلکه محیط و مه ِ
کثرات بود».
«(حداد) خود در مقامی ارجمندتر،
ّ
و افقی وسیعتر ،و قلهای باالتر قرار
دارد؛ و بر تمام کائنات و مخلوقات
حضرت ّ
حــق متعال از آن نظر
مینگرد .او برخود و بر غیر خود از
آن مقام منیع شاهد و ناظر است»
«حقیقت من که به آن من گفته
مـیشــود جــای دگــر اســت .آنجا
ّ
کجاست؟! آنجا کل ّیتی است ما فوق
ّ
کل ّیتها ،و ّ
تجردی است
همهی

باالی ّ
تجردها ،و بساطتی است برتر
از بساطتها ،و جایی است الیتناهی
ً
ً
ً
ُم َّدة و ِش َّدة و ِع َّدة بما الیتناهی .آنجا
َ
ک در ذات
عالم فنای مطلق و اندکا 
ّ ْ
ّ
ُ
عظمته میباشد».
حق متعال جلت
«آنجا محیط بر جمیع نشآت و عوالم
ملک و ملکوت است .نه آنکه بنده در
آنجا مثل خدا میشود؛ این تعبیر
غلط است .با وجود ذات ّ
قهار حضرت
أحد در آنجا ِمثل و ِشبه و نظیر معنی
ندارد؛ در آنجا غیر از خدا چیزی
نیست؛ این تعبیر صحیح است.
در آنجا خدا «هست» و بس؛ و بنده
«نیست» است و بس».
ّ
«)حداد( از افق وحدانیت ارشاد و
دستگیری مینمود ،نه از پوستهی
وجودی خویشتن»

توحید حداد
قصه فنای در
ِ
در مینی بوس

آقای طهرانی حکایتی را نیز در باره
حال و مقام «فنای در ذات و انصراف
از کثرات» سید هاشم حداد به این
نحو نقل میکند:
«رفقای کاظمین میگفتند :یک
روز با مینی بوس از کربال با آقای
حداد به کاظمین آمدیم .در میان
راه ،شاگرد شوفر خواست کرایهها
را اخذ کند ،گفت :شما چند نفرید؟
آقای حداد گفتند :پنج نفر .گفت:
نه ،شما شش نفرید! ایشان باز
شمردند و گفتند :پنج نفریم! ما
ً
هم میدانستیم که مجموعا شش
ً
نفریم ولی مخصوصا نمیگفتیم تا
قضیه آقای حداد مکشوف گردد.
باز شاگرد گفت :شش نفرید! ایشان
گفتند :برادر مگر نمیبینی؟ و در
این حال اشاره نموده و یک یک افراد
را شمردند ،این یک ،و این دو ،و این
سه ،و این چهار ،و این هم پنج ،پس
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تو چه میگویی؟ او گفت :ای سید!
آخر تو خودت را حساب نمیکنی؟
رفقا میگفتند :عجب اینجاست که
در این حال باز هم آقای حداد خود
را گم کرده بود و با اینکه شاگرد
راننده گفت :تو خودت را حساب
نمیکنی و نمیشماری ،باز ایشان
چنان غرق عالم توحید و انصراف از
کثرت بودند که نمیتوانستند در این
حال هم توجه به لباس بدن نموده و
آن را جزو آنها شمرده و یکی از آنها به
حساب درآورند .حضرت آقای حداد
خودشان برای حقیر گفتند :در آن
حال به هیچ وجه من الوجوه خودم
را نمیتوانستم به شمارش درآورم و
باالخره رفقا گفتند :آقا شما خودتان
را هم حساب کنید و این بنده خدا
راست میگوید و از ما اجرت شش
ً
نفر را میخواهد .من هم نه یقینا،
ً
بلکه تعبدا به قول رفقا ،کرایه شش
نفر به او دادم]1[».
حسینی طهرانی در کتاب روح
مجرد به انتشار نامهای از حداد
خطاب به خودش میپردازد که
حداد در این نامه (با ذکر فرازی
از کالم حالج) ادعای الوهیت و
خدایی کرده و گفته است که تفاوت
من با خدا در حدوث و قدم بود که
این تفاوت اکنون برداشته شده
است .متن نامه چنین است:
السالمُ
الرحیم َّ
الرحمن ّ
«بسم الله ّ
َ
الس ِّید َّ
َ َ ْ َ َّ
َ َ َ ِّ
السند
علی سیدی و موالی َ ِ
ْ َ
َّ
الس ِّید ُم َح ّمد ُح َس ْین .الل ُه َّم أنت
الم َو َإل ْی َ
الم َو م ْن َ
الس ُ
الس ُ
الس ُ
ک َّ
ک َّ
َّ
الم!
ِ
َ
َ
قال … :یا َم ْن ُه َو أناَ ،و أنا ُه َو؛ ال ف ْر َق
َ ْ َ ّ َّ َ ُ َّ َ ّ ْ
ُ
ک إل ال ُحدوث َو
بین إنیتی و هوی ِت
ْ َ ُ َ َ
قال :أما َت َری َّأن َر ّبی َو َض َربَ
ال ِقدم .و
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ْ
ق َد َم ُه فی حدثی أی حدوثی حتی
ََ
ّ َُ
ْاس َت ْه َل َ
ک ُحدوثی فل ْم َی ْب َق إل ِصفة
ّ َ ُ َْ
ْ َ ََ ْ َْ َ
دیمَ ،و
ال ِقد ِم ،فلم یبق لی إل ِصفة الق ِ
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ْ َ ِّ َ ْ َ ْ ُ ُّ
ََ َ
الصف ِة َو الخل ُق کل ُه ْم
نطقنی فی ِتلک
ْ ٌ َْ
َ َ ْ ُ
دوث( .روح
أحداث ین ِطقون ع ِن الح ِ
مجرد ص )۵۳۶
نویسنده روح مجرد در ادامه توضیح
کــرامــات سید هاشم حــداد نقل
میکند که حداد در برابر عالمی
چنین احتجاج مینمود:
«مریدی از استادش حضور بزرگی
رفت آن مرد بزرگ به او گفت :ما
ّ
علمکم استاذکم؟ استاد شما به
شما چه چیزی تعلیم کرده است؟
ّ
مرید گفت :علمنا استاذنا بالتزام
الطاعات و ترک الذنوب (استاد ما
به ما التزام به طاعتهای خداوند
و ترک نمودن گناهان را تعلیم
نموده اســت) .آن بــزرگ گفت:
ّ
تلک مجوسیة محضة هل امرکم
ّ
بالتبتل الی الله و ّ
التوجه الیه برفض
ً
ما سواه!؟ (این کارها صرفا آداب
دین مجوس است (زردشتیها
که قائل به دو مبدأ خیر و ّ
شر و نور
و ظلمت هستند) چرا شما را امر
نکرد تا یکسره به سوی خدا بروید
و توجهتان به وی باشد با فراموش
کـــردن و دور ریختن مــاســوای
خدا!؟»[]2

حداد عاشورا را روز شادی و
مسرت اهل بیت میدانست

از دیگر مقامات و کرامات سید هاشم
حداد به نوشته حسینی طهرانی
این بود که:
«درتمام دهه عزاداری ،حال حضرت
[سیدهاشم] حداد بسیار منقلب
بود .چهره سرخ میشد وچشمان
درخشان ونورانی؛ حال حزن واندوه
درایشان دیده نمیشد؛ سراسر
ابتهاج ومسرت بــود .میفرمود:
چقدر مردم غافلند که برای این
شهید جانباخته غصه میخورند و
ً
ماتم و اندوه به پا می دارند… تحقیقا
روز شادی و ّ
مسرت اهل بیت (علیهم
السالم) است»]3[.

حداد وجود متجسد خدا بود

سید محمد محسن حسینی طهرانی
نویسنده کتاب «نور مجرد» که در
احواالت عرفانی پدرش (نویسنده
روح مجرد) نگاشته ،در باره مقامات
حداد به نقل از پدر ،افزون بر آن چه
در روح مجرد آمده ،در کتاب «اسرار
ملکوت» مینویسد:
«آنچه را که ایشان (حداد) میگفتند

حق بود که از زبان ایشان جاری
میشد .و اگر ایشان میگفتند محمد
حسین این لیوان خون است بخور،
می خــوردم… من وجود متجسد
اله را مشاهده میکردم… نه اینکه
کالم ایشان بعد انطباق بر واقع کند
و مؤید با واقع باشد بلکه کالم ایشان
مولد حق است ،حق همان است
که از کالم ایشان بیرون میآید…
من با آقای حداد ور رفتم تا به اینجا
رسیدم».
محسن طهرانی در ادامه داستان
لیوان خون میگوید:
«پدر در حضور ما و اخوی آقا محمد
صادق گفتند و لیوان را باال بردند.
آیا سر ما را شیره مالیدند؟ خیر ،و
الله و بالله قسم این کار را میکردند.
چرا؟ چون نجاست دم تشریعی و
اعتباری است که از وحی آمده و اگر
کسی متصل به وحی است او اعلم به
تشریع است .آیا کالم ولی که مقام
وحی رسیده ارزش اضطرار را ندارد؟
این دو دو تا چهارتاست]4[».
این حرف آقای حسینی طهرانی در
باره لیوان خون ،مبتنی بر این اصل
عرفانی است که حرف و حکم عارف
کامل و قطب مانند و بلکه عین حکم
خداوند است و هیچ مدرک و سند
دیگری نمیخواهد.

سخن و دستور قطب ،سخن
و دستور خداست

محمد محسن طهرانی در تبیین
حجیت اقـــوال و افــعــال قطب،
ماجرای یکی از سخنرانیهای خود
در مجلس پدرش را چنین شرح
میدهد:
«بنده در کمال جرأت و صراحت و
بی پروایی به ادامه سخن پرداختم
و نتیجه کالم به این نکته ختم گردید

که :فعل و گفتار ولی خدا برای انسان
حجت است ،و در صورت امر و دستور
ولی خدا بر انجام یک فعل ،اتیان
آن عمل واجب ،و در صورت نهی و
تحذیر ّ
ولی خدا از انجام یک عمل،
اتیان آن فعل و کار ،حرام و مبغوض
حضرت احدیت خواهد بود؛ گرچه
انسان نسبت به (درستی) کار خویش
(در برابر قطب) قطع و یقین داشته
باشد ،و نباید با وجود قطع به خالف
دستور ولی خدا لحظهای در انجام
و یا ترک فعل درنگ ورزد ،و هیچ
تصور خالفی نباید به ذهن و نفس او
خطور نماید ،و اگر نمود با استعاذه
و استغفار آن را برطرف نماید …
این سخن و کالم از حقیر آن چنان
قاطع و کوبنده بود که همگی افراد
و شنوندگان را در بهت و حیرت و
تعجب ژرف قــرار داد .و مرحوم
والد سر را به زیر انداخته بودند و به
عرائض حقیر توجه میکردند .پس
از اتمام منبر و آمدن به منزل ،مرحوم
والد در حالی که هنوز لباس خود را
تغییر نداده بودند ،در ایوان منزل
سید ّ
ایستادند؛ و فرمودند :آقا ّ
محمد
محسن ،درویش! نفست گرم»[]5

حسینی طهرانی باب حداد
بود

محسن طهرانی در کتاب نور مجرد
پدرش را باب حداد معرفی میکند:
ّ
«باری حضرت عالمه والد ،فانی در
مرحوم ّ
حداد بودند و به همین جهت
ً
حقیقة باب مرحوم ّ
حداد
ایشان
بودند .هر کس میخواست خدمت
ّ
آقای ّ
حداد برسد اگر عالمه والد قلبا
ً
ً
و باطنا ،نه ظاهرا ،اجازه میدادند،
بــدان فــرات توحید راه یافته و از
زالل گوارای آن بهرهمند میشد ،و
اگر اجازه نمیدادند هر چه تالش

میکرد راه به جایی نمیبرد]6[».
محسن طهرانی در کتب دیگرش با
عنوان حریم قدس مینویسد:
ّ
«مــرحــوم آقــا ّ
سید هاشم حــداد
میفرمود :ما جایی هستیم که
جبرئیل را قدرت نزدیک شدن به آن
نیست ،و از ادراک مرتبه وجودی ما
عاجز است]7[».
و بعد در ادامه مینویسد پدر به همه
مقامات حداد رسیده بود:
ّ
«حضرت عالمه والــد و حضرت
آقای ّ
حداد فرقدان آسمان توحید و
معرفت بودند ،فلذا هر حالی مرحوم
ّ
حداد داشتند ایشان نیز آن حال
و درجه را گرفته و همان برایشان
منطبق میشد و همان سیر و حرکتی
که مرحوم ّ
حداد داشتند ایشان نیز
به طور موازی و مساوی همراه ایشان
داشتند و قدمبهقدم با ایشان جلو
میرفتند( ».همان)
محسن طهرانی در سخنرانی ای در
باره مقامات عرفانی پدر میگوید:
«پدرم به مقام لوح محفوظ رسیده
بود؛ و از ثانیه ثانیه حــوادث خبر
داشت و بدا در علم او راه نداشت…
این مطالبی که میشنوید؛ بداء و…
همه را بریزید دور ،اینها در آن مرتبه
اولیا ّ
تامة هیچ گونه ربطی ندارد؛
اینها به مقام لوح محفوظ رسیده اند»
محسن طهرانی همچنین درباره
پدرش میگوید:
«در یکی از سفرهایی که ایشان
از مشهد به طهران تشریف آورده
بودند ،یک زیارت حضرت معصومه
هم نصیب ایشان شد ،در خدمت
ّ
ایشان بودیم به اتفاق بعضی دیگر از
بستگان .ایشان  -در ماشین داشتیم
حرکت میکردیم ،نشسته بودیم-
فرمودند که :من -پریشب یا دیشب-
در خواب دیدم که به من فرمودند که
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فالنی! این عبارتی که شما در این
ّ
کتاب نوشتهاید «حضرت علمه آیة
الله» این اختصاص به شخص شما
دارد و کس دیگری ّ
حق نوشتن
ّ
حضرت علمه آیة الله را نداردّ ،اما
بعضی از بستگان -که البته اسم
آوردند ،حاال من نمیآورم -درصدد
جلوگیری از انتشار این اسم هستند،
ّ
شما این را تذکر بدهید]8[».
(البته محسن حسینی طهرانی بعد
از نزاعی که با برادر بر سر وصایت
پدر از سر گذرانده بود ،جانشین
پدر و مدعی مقامات وی شده بود
ً
اما اجل مهلت نداد و اخیرا به دیار
باقی شتافت)

عدم توجه باطنی و والیی
حسینی طهرانی ،موجب
ترور استاد مطهری شد

محسن طهرانی همچنین در کتاب
اسرار ملکوت ج  ۲نوشته که حداد
پدرش را برتر از همه میشمرد و این
که مانند او در همه کره زمین یافت
نخواهد شد.
محسن حتی به استاد مطهری
نیز نسبت میدهد که «حــداد را
شخصیتی ماورای شخصیتهای
دیگر و حقیقتی سوای مظاهر دیگر
 ولو بلغ ما بلغ -میدانست».بعد شرح میدهد که اما کم کم
آقای مطهری در اطاعت از آقای
طهرانی کوتاهی میکند .و لذا آقای
طهرانی چنین گالیه میکند که
مطهری «فقط یک دهم وجود خود
را تسلیم ما کرده!» و دیگر «مانند
سابق نیست؛ و ّ
حتی سفری را که
به خارج کرده بودند و برای مذاکره
با رهبر انقالب به فرانسه رفته بودند
نیز بدون مشورت با من انجام شده
است ]9[».و در نهایت آقای مطهری
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در اثر فاصله گرفتن از آقای طهرانی
دچــار «تغییرات و اضطرابات»
شد؛ و لذا این «عدم توجه باطنی
و والیی اشراف بر اعمال و کردار
عالمه طهرانی بود که دست ایادی
شیطان را جهت اعمال عمل خائنانه
و اهریمنی بر محو و نابودی مرحوم
شهید مطهری باز گذارد!»[]10

موضع سیاسی فرقه حدادیه:
پرچم انقالب باید از امام
خمینی به دست طهرانی
میرسید

الزم است چند سطر هم در باره
موضع سیاسی سید محمد حسین
حسینی طهرانی بیاورم تا اگر برخی
از دوستان انقالبی به اعتبار این
که پیروان حوزوی امروز طهرانی
و سید هاشم حــداد و سخنرانان
مراسم گرامیداشت حداد در مشهد
صبغه انقالبی دارند ،حساسیتشان
بر انگیخته نمیشود و از کنار این
مراسم به سادگی میگذرند ،به
ماهیت جریان صوفی منش حوزوی
به خصوص در حوزه علمیه مشهد
توجه پیدا کرده و خطر آینده آن را
برای انقالب درک کنند.
محسن طهرانی در جلسه چهاردهم
از سلسله جلسات مبانی سیر و
سلوک برای بانوان در قم میگوید:
«کار کار نفس است .بارها عرض
کردم این نفس در هر زمینهای که پا
بگذارد غیر از تخریب و غیر از فساد و
غیر از از بین بردن استعدادات هیچ
نتیجهای بار نخواهد آورد .یکی از
رفقا نقل میکرد؛ همین جناب
آقای آشیخ صدرالدین حائری -که
اآلن هم بحمدالله از فیوضات حیات
ایشان ما بهره مند هستیم و خداوند
ایشان را حفظ کند .بسیار مرد

منظمّ ،
منزه و اهل خیر و با ّنیت پاک
و بسیار شجاع در مسائل و مطالبی
که خب تا به حال بوده و فردی که
امتحانش را در این قضایا دادند و
خیلی هم مرحوم آقا به ایشان عالقه
مند بودند -ایشان رفته بودند ،در
پیش مرحوم آقای خمینی گفته
بودند که« :آقا اگر میخواهید این
کار به سامان برسد باید این پرچم را
بدهید به دست آقای آسید محمد
حسین ».دقت میکنید؟ این حرف
حرف کیست؟ این حرف یک نفر
ً
عادی که نیست .اوال یک فرد عالم
است .بعد هم یک فردی است که
دستش تو کار است .به همه مسائل
هم اشراف دارد .به قضایای مملکت
هم اشراف دارد .یعنی چی؟ یعنی
آقا با این که پرچم تو دست شما
باشد کار به سامان نمیرسد .این
را همه میدانند .کسی نمیتواند
از آن چه که بر نفسش میگذرد
بیخبر باشد .هم من می دانم؛
هم شما میدانید .هر کسی؛ بل
االنسان علی نفسه بصیرة و لو القی
معاذیره؛ هر کسی به نفس خودش
بصیرت دارد…»
محسن طهرانی در جلسهای دیگر
در حالی که پدرش هیچ نقشی در
پیروزی انقالب اسالمی نداشته،
میگوید:
«اآلن راجع به تاریخ انقالب دارند
کتاب مینویسند ،اسمی از پدر ما
در این کتابها نیست در حالی که
همه میدانند ،اگر نگوییم که نقش
ّاول ،نقش ّ
دوم را پدر ما در این انقالب
ایفاء کرده؛ یک اسم نیست…»[]11

خطر فرقه حــدادیــه بــرای
حوزههای علمیه

با نگاهی به آنچه در باره سید هاشم

حداد و حسینی طهرانی در سطور
فوق گذشت باید برای هر انسان
منصف و بصیری روشن شود که با
چه جریان غالی عرفانی خطرناکی
در حوزههای علمیه مواجه هستیم.
جریانی که همه مرزهای عقالنیت
و شریعت را در نوردیده و سخن از
الوهیت آهنگر و نعل بندی عوام
و متوهم میگوید و طالب جوان
حوزهها را به همراهی با جریانی
صوفی که کمترین ارزشــی برای
علم و فقاهت و تفکر و عقالنیت قائل
نیست ،دعوت میکند.
فرقه حدادیه با محوریت آثار سید
محمد حسین حسینی طهرانی و
نسل جدید آن در حوزه علمیه مشهد
در حالی از الوهیت سید هاشم حداد
و حسینی طهرانی دفاع میکنند که
خداوند در قران هر گونه تشبیه را در
مورد ذات خداوند در زمره شرک و
کفر دانسته است .خداوند در باره
عظمت زشتی قول کسانی که مسیح
را پسر خدا دانستند ،میفرماید:
َ َ ُ َّ َ َ ُ
ات َی َت َف َّط ْر َن م ْن ُه َو َت ْن َشقُّ
تکاد السماو
ِ
َْ
ال ْر ُض َو َتخ ُّر ْالج َب ُال َه ًّداَ ،أ ْن َد َعواْ
َِ ِ
ِل َّلر ْح َم ِن َول ًداَ ،و َما َی ْن َب ِغی ِل َّلر ْح َم ِن
َ
َ َ
أ ْن َی َّت ِخذ َول ًدا[]12
(چیزی نمانده است که آسمانها از
این [سخن] بشکافند و زمین چاک
خورد و کوهها به شدت فرو ریزند از
اینکه برای [خدای] رحمان فرزندی
قایل شدند [خدای] رحمان را نسزد
که فرزندی اختیار کند)
بدون شک قول به وحدت وجود و
همه موجودات و حتی اعیان نجسه
و شیطان و … را حصه ای و مرتبهای
و مجالی ذات خداوند دانستن و
حداد آهنگر را در مرتبه ال هو اال
هو دیدن که بدترین و نازلترین نوع
شرک و کفر تشبیهی است ،بدتر از

قول مسیحیان به ولدیت و یا الوهیت
حضرت مسیح است.
همیشه یکی از خطرناکترین
دشمنان همه ادیان الهی جریانهای
متدین و جاهل و گاه شیاد غالی
بوده اند که در برابر برخی مسائل
دینی غلو می کرده اند و از جمله این
جریان خطرناک نیز در میان اسالم
و تشیع با قول به الوهیت و خدایی
امیرالمؤمنین علیه السالم شکل
گرفت که بر اساس پارهای روایات
بعد از تذکر حضرت به غالیان و عدم
تمکین آنان ،حضرت دستور قتل
آنان را صادر کرد]13[.
«سدیر صحابی امام صادق علیه
السالم میگوید :به امام صادق علیه
السالم عرض کردم :مردمی عقیده
دارند که شما خدا و معبودید … امام
فرمود :ای سدیر! شنوائی و بینائیم،
پوست و گوشتم ،خون و مویم از
اینان بیزار است و خدا از ایشان بیزار
باشد ،اینان دین من و دین پدران
مرا ندارند .خدا در روز قیامت ،مرا
با آنها گرد هم نیاورد ،جز آنکه بر آنها
خشمگین باشد.
سدیر میگوید :عرض کردم :مردمی
نزد ما هستند که عقیده دارند شما
پیغمبرید! …امام فرمود :ای سدیر!
شنوائی و بینائیم ،مو و پوستم،
گوشت و خونم از اینها بیزار است و
خدا و رسولش از اینان بیزار باشد،
اینها بدین من و دین پدرانم نیستند،
خدا در قیامت مرا با ایشان گرد هم
نیاورد جز اینکه بر آنها خشمگین
باشد.
عرض کردم :پس شما چه موقعیتی
داریــد؟ فرمود :ما خزانه دار علم
خدائیم ،ما مترجم امر خدائیم،
ما مردمی معصوم هستیم ،خدای
تبارک و تعالی مردم را به فرمانبری

ما امر فرموده و از نافرمانی ما نهی
نموده است ،ما حجت رسائیم بر هر
که زیر آسمان و روی زمین است».
«مالک بن عطیة روایت میکند که:
امام صادق علیه السالم خشمناک از
خانه بیرون آمده ،فرمود( :ساعتی)
پیش بــرای کــاری از خانه بیرون
آمدم ،به برخی از سیاهان مدینه
برخوردم و او خطاب به من گفت:
«لبیک یا جعفر بن محمد لبیک»
من از همان جا به خانه بازگشتم و
از این سخنی که او گفته بود (و مرا
به جای خداوند گرفته بود) ترسیده
بر خود لرزیدم تا اینکه در سجدهگاه
خود برای پروردگارم سجده کردم و
رویم را بر خاک مالیدم و خود را به
درگاهش به خواری انداختم و از آنچه
آن مرد به من گفته بود به پیشگاهش
بیزاری جستم ،و اگر عیسی بن مریم
از آنچه خدا در بارهاش فرموده بود
تجاوز میکرد (و پا را فراتر مینهاد)
بالدرنگ چنان کر میشد که دیگر
نشنود ،و چنان کور میشد که دیگر
هرگز نبیند ،و چنان الل میشد
که دیگر هرگز سخن نگوید .سپس
فرمود :خدا لعنت کند ابا الخطاب
را (بنیاد گذار فرقه غالی خطابیه) و
او را به وسیله آهن بکشد ]14[».در
توقیعی که از ناحیه حضرت حجت
سالم الله علیه علیه غالیان شیعه
صادر شده است ،حضرت در پایان
میفرمایند:
«جاهالن و احمقان شیعه و کسانی
که مذهبشان به اندازه بال مگسی
ارزش نــدارد ،خاطر ما را آزرده
کردند]15[».
این موضع قران و اهل بیت علیهم
السالم در برابر جریان غالی صدر
اســام است که قائل به الوهیت
اهل بیت علیهم السالم و یا پیامبری
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آنان و یا قائل به تفویض امر خلق و
رزق به آنان از جانب خدا و یا حتی
قائل به علم غیبی فراتر از آنچه خود
تبیین کرده ،بودند و اکنون ما در
حوزههای عملیه تشیع و در جوار
مضجع شریف علی بن موسی الرضا
علیه السالم شاهد رشد و گسترش
جریان غالی عرفانی ای هستیم که
برای چند انسان معمولی مقامات
خدایی و فوق مقامات انبیاء و اهل
بیت علیهم السالم قائل هستند
و عن قریب است که کارگاه تولید
انبوه خدا (العیاذ بالله) و یا حداقل
کارگاه معصوم سازی دایر کنند و
همه مقدسات را به بازی بگیرند.
این که می گویم کارگاه خدا سازی
و معصوم سازی از این جهت است
که بعد از حسینی طهرانی نویسنده
کتاب روح مجرد ،فرزندش محسن
طهرانی به نقل از پدر در باره عالمه
طباطبایی مینویسد:
ّ
«مــرحــوم عــامــه طهرانی بارها
ّ
میفرمود :علمه طباطبائی فردی
است که مالئکه بــدون طهارت و
وضوء نام او را بر زبان نمیبرند ،و او
ّ
شخصیتی است که قدر و منزلتش
ّ
حتی بر علماء و فقهای عالیقدر
مجهول و مخفی میباشد.
به یاد دارم روزی در خدمت مرحوم
ّ
علمه طهرانی به منزل یکی از
برجستهترین تالمذه ایشان و
حکمای معروف و مشهور رفته
ّ
بودیم .صحبت از علمه طباطبائی
به میان آمــد؛ آن شخص حکیم
در توصیف ایشان گفت :ایشان
َ
ّ
شخصیتی اســت کــه یــک تــرک
اولی ،نه در خلوت و نه در جلوت
ّ
از ایشان متمشی نیست .پس از
ّ
خروج از منزل ،علمه طهرانی رو
به من کردند و فرمودند :این چه
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تعبیری است که برای تمجید از
ّ
علمه طباطبائی آورده میشود.
ّ
علمه طباطبائی کجا و امثال این
تعابیر کجا؟! او در افقی است که از
وصف و نعت بیرون است ،و از تعریف
و تمجید خارج؛ فعل او در وصف
نمیآید تا به این نعوت و اوصاف
توصیف گردد!
و باز وقتی کسی درباره ایشان گفته
بود که :من ایشان را در مقام تکلیم
دیدهام ،چنانچه راجع به حضرت
موسی علیه ّ
السالم خدای متعال
َ َ َّ َّ
«و کل َم الل ُه ُموسی
میفرماید:
َ ْ
تکلیما» ایشان فرموده بودند:
ّ
اینکه مقامی برای علمه طباطبائی
نیست]16[ ».
بــدون شک باید بــرای حوزههای
علمیهای که مهد بزرگانی چون
صدوق و مفید و طوسی و حلی و
مجلسی و وحید بهبهانی و شیخ
انصاری و … بوده است ،اکنون در
غفلت مسئوالن و مدیران آن ،بستر
رشد چنین غالیانی باشد استرجاع
بر زبان جاری کرد.
اگر روزی عالمه مجلسی در برابر
جریان تصوف ایستاد و وحید
بهبهانی در برابر جریان سطحی
نگر اخباری که علی رغم سالمت
اعتقادی بنیانگذاران آن ،رشد و
توسعه آن میتوانست منشا ظهور
فرقههای انحرافی باشد ایستاد و
این جریان را به محاق برد ،امروز
ضرورتی مضاعف برای ایستادگی
در برابر جریان عرفانی ای وجود
دارد که شریعت و عقالنیت را به
مسلخ میبرد و مردم را مریدان
گوسفند صفت خود میخواهد.
اگر با این جریان ،مقابله روشنگرانه و
عالمانه (و البته نه امنیتی و انتظامی)
نشود و جوانان متمایل به آن توجیه

نشوند ،باید منتظر بر آمدن دین و
فرقهای جدید بود و نیز انتظار داشت
که در حوزههای عملیه خانقاهها به
جای مدارس و مساجدی که کانون
علم و فقاهت بوده اند سر بر آورند.
(البته در پایان متذکر میشوم که
حضور امام جمعه موقت تهران جناب
حجت االسالم و المسلمین صدیقی
در این مراسم را باید حمل بر عدم
اطالع ایشان از مواضع و دیدگاههای
جریان عرفانی سید هاشم حداد و
حسینی طهرانی کرد).

پینوشتها:

[ ]1روح مجرد ص ۶۹؛
[ ]2روح ّ
مجرد ،ص ۱۴۳؛
[ ]3همان ص ۷۸؛
[ ]4اسرار ملکوت ،ج  ،۲ص ۴۳؛
[ ]5اسرار ملکوت ،ج  ،۳ص ۲۲۶؛
[ ]6نور ّ
مجرد ۲۷۴ /؛
[ ]7حریم قدس ،ص ۷۷؛
[ ]8متن سخنرانیهای شرح
حدیث عنوان بصری؛ محمد محسن
طهرانی مجلس  ۳۶ص ۸۹۷؛
[ ]9همان ،ص ۴۶؛
[ ]10همان ،ص ۴۷؛
[ ]11متن سخنرانیهای شرح
حدیث عنوان بصری ،مجلس سی
و چهارم؛
[ ]12مریم  ۹۰ /تا ۹۲؛
[ ]13کافی ج ۲۵۷ ،۷؛
[ ]14کافی ج ،۸ص ۲۲۵؛
[ ]15إحتجاج طبرسی ج ،۲ص
۴۷۴؛
[ ]16حریم قدس ،ص  ،۱۰۲محمد
محسن طهرانی؛

مالحظاتی پیرامون مقاله آقای مهدی نصیری
درباره سید هاشم حداد و حواشی آن
پویا طاهری

مقاله جناب آقای مهدی نصیری با
عنوان «غلو عرفانی؛ خطری برای
ِ
شریعت و عقالنیت در حوزههای
علمیه» در نقد مسلک و ادعاهای
مرحوم «سیدهاشم حداد» موجب
مناقشاتی در میان طــرفــداران و
منتقدین این مسلک و مرام شد.
در این میان برخی درصدد پاسخ
بر آمدند و نکاتی در نقد مطرح شد.
به نظر بنده برخی مالحظات در
خصوص مقاله جناب آقای نصیری
و برخی منتقدین مطرح است که به
عرض میرسانم.

عــدم انحصار به منتقدین
کالسیک فلسفه و عرفان

انتقاد از مسلک و مدعیات طرح شده
در باب مرحوم حداد و آیةالله تهرانی
منحصر در منتقدین سنتی عرفان
و تصوف -مانند مکتب تفکیک و
جریان آقای نصیری و… -نیست،
بلکه دیگرانی از مدافعین عرفان
را نیز دربر میگیرد .از جمله این
منتقدین آیةالله سیدکاظم حسینی
حائری از برجستهترین شاگردان
شهید آیةالله سید محمدباقر صدر
میباشند .ایشان در کتاب خود

با نام «تزکیةالنفس» که روحی
همدالنه با عرفان دارد و از عرفائی
مانند خواجه عبدالله انصاری ،امام
خمینی ( ،)۱سیدبحرالعلوم و… به
بزرگی یاد میکنند ،به انتقاد شدید
از مسلک و مدعیات آیةالله تهرانی
در کتاب «روح مجرد» میپردازند
و در صورت صحت منقوالت «روح
مجرد» سیدهاشم حداد را یکی از
مصادیق عرفای دروغین میداند
که به دلیل دستور به ترک واجبات،
ادعاهای گزاف ،نیرنگ و عوام فریبی
و… از عرفان حقیقی منحرف شده
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اســت )۲(.ایشان با ذکر عباراتی
از کتاب روح مجرد و نقد و بررسی
مدعیات مطرح شده در این کتاب
با بهرهگیری از قرآن ،روایات و آنچه
ایشان عرفان حقیقی مینامند به
طرد مطالب مطرح شده در «روح
مجرد» میپردازند.
از دیگر منتقدین این مسلک آیةالله
علمالهدی امــام جمعه کنونی
مشهدند .ایــشــان هــم از جمله
کسانیاند که نه تنها عرفان و معنویت
را آنگونه که امثال امام خمینی و
عالمه طباطبائی مطرح کردهاند
قبول دارند ،بلکه گاه و بیگاه در
سخنان خود به اشکالکنندگان بر
عرفان و سلوک پاسخ میدهند و به
دفاع از عرفان میپردازند .منتها
ایشان نیز با توجه به شناختی که از
مسلک ترویج شده در کتاب «روح
ّ
مجرد» دارند -که شناخت به واسطه
خویشاوندی سببی با بیت مرحوم
آیةالله تهرانی شناختی دقیق است-
به نقد روش سلوکی و مدعیات این
مسلک و مرام میپردازند .هرچند
ایشان به دلیل جایگاهشان در مشهد
از ذکر نام افراد این جریان خودداری
میکنند ،اما بر آگاهان از جریانات
موجود در مشهد پوشیده نیست که
مقصود ایشان از بیان جمالتی مانند
«غیر از اهل بیت وابسته هیچ کس
نشوید»« ،غیر از ۱۴معصوم کسی
تجلیگاه و مظهر خدا نیست» ،و
توصیه به لزوم پرهیز از مریدبازی
آن هم در جمع طالبی که مجموعه
مدیریت مدرسه نگران جذب ایشان
توسط جریان آیةالله تهرانی بودهاند،
چیست! و با اینکه بعضی طالب
حاضر در جلسه به بیانات منقول از
عالمه طباطبائی ارجاع میدهند،
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ایشان این ادعاها را رد میکنند و
بیان میکنند که با عالمه در ارتباط
بودهاند و چنین مسائلی نبوده
است)۳( .
ّ
«چــرا بنا داشته باشیم آیتالله
حسینی طهرانی را نسبت به سایر
علماء دیــن ،تافتهای جدابافته
بدانیم ،در حالیکه بنده از آثار ایشان
استفاده کردهام و از آثار سایرین
هم استفاده کردهام و همانطور که
عرض شد ایشان را یکی از دانشمند
مفید جهان اسالم میدانم و نه بیش
از این .دوران این نوع عرفانبازیها
استاد سلوکی اینچنین داشتن
و
ِ
گذشته است»« ،این مقامتراشیها
بــرای امثال عالمه طهرانی یک
نوع فرقهبازی است و نه عرفان»،
ّ
«بنده جناب آیتالله حسینی
تهرانی را یک دانشمند اسالمی
میدانم ولی این تاریخ را ،تاریخ
حضور خــدا توسط حضرت امام
ّ
خمینی«رضواناللهتعالیعلیه»
میدانم و معتقد به قطب عرفانی
و نیابتهای مطرح بین عرفای
گذشته نیستم» ( .)۴اینها بیانات
استاد اصغر طاهرزاده است که طبق
ً
معرفی سایتشان «عمدتا تحت تاثیر
حکمت متعالیه مالصدرا و عرفان
محیالدین است و امام خمینی(ره)
و عالمه طباطبایی(ره) و آیهالله
جوادی آملی حفظه الله تعالی را
برای خود نمونه خوبی از تفکر دینی و
تحرک سیاسی اجتماعی میداند».
با این حال استاد طاهرزاده منکر
مدعیات عالمه تهرانی نیست و حتی
«روح مجرد» را کتابی خوب میداند،
اما ایشان توضیح نمیدهد چطور
این کتاب را توصیه میکنند و از آن
طرف نیابت و قطب عرفانی را رد ،در

حالی که روح و جسم این کتاب مملو
از ترویج این نوع از سلوک است!؟
یا توضیح نمیدهند چطور ایشان
را تافتهای جدابافته از سایر علماء
دین نمیدانند و از آن طرف بیان
میکنند جایگاهی را برای عالمه
تهرانی قائلند که برخی معاریف از
شاگردان ایشان قائلند ،در حالی که
این شاگردان مرحوم تهرانی ایشان
را «از معدود اعاظمى میدانند كه
توانستند در عصر غیبت … چنان بر
ّ
قله فقه الله األكبر ظفر یافته و در آن
ّ
متمكن گردند كه ّ
حتى
مقام منیع
ّ
تصور آن براى غیر اهل الله میسور
نخواهد بود»)۵( .
منتقدین عارف مسلک عالمه تهرانی
منحصر در افراد نامبرده نیستند و
حتی بنا بر برخی گزارشات شاگردان
اصلی عالمه طباطبایی هم قائل به
این امور نبودند.

تاییدات رهبر انقالب

حجتاالسالم سید محمدحسین
دعائی -که فرزند یکی از شاگردان
مرحوم عالمه تهرانیاند -از جمله
پاسخگویان بــه سخنان جناب
نصیریاند .منتها ایشان به جای
پاسخگویی در زمینه غلوهای مطرح
شده ،بیاناتی از رهبر معظم انقالب
در تایید عالمه تهرانی میآورند.
( )۶فارغ از بحث داللی در باب این
تاییدات ،این مسئله مطرح است
که آیا استناد به نظرات رهبر انقالب
استنادی برهانی است یا جدلی؟ در
صورت اول -استناد برهانی -الزم
است فرد تاییدکننده در نظر فرد
احتجاجکننده فردی عظیمالشأنتر
از فرد مورد تایید باشد ،اما در صورت
دوم -استناد جدلی -الزم نیست

فرد تاییدکننده در نظر احتجاجگر
عظیمالشأنتر باشد ،بلکه عظمت
شأن او در نگاه مخاطب کافی است،
چراکه این استناد بر پایه مقبوالت
مخاطب استوار است ،نه مقبوالت
احتجاجکننده .مروری بر نظرات
آیةالله تهرانی در باب ویژگیهای
ولی فقیه روشن میکند نظر مریدان
ایشان در این باب چیست.
توضیح آنکه مرحوم تهرانی از
شرایط الزم برای ولی فقیه را سیر
کامل عرفانی و رسیدن به مقام بقاء
بالله میداند .از نظر ایشان «أعلم
باید كسى باشد كه سیرش به سوى
پروردگار تمام شده ،و منازل أربعه
را ّ
طى كرده باشد ،و بعد از فناء فى
الله به بقاء بالله رسیده و إنسان كامل
شده باشد .چنین فردى مىتواند
ّ
عهدهدار این ِس َمت گــردد ،و إل
ّ
متصدى شود» )۷( .با
نمىتواند
این توصیف نه مرحوم امام خمینی
و نه رهبر انقالب شایسته تصدی این
سمت نبوده و نیستند ،چراکه از نظر
مرحوم تهرانی و مریدان ایشان حتی
امام خمینی که عارفی چیره دست
بود نیز به مرحله کمال نرسیده بود
چه برسد به رهبر کنونی انقالب! و
در حقیقت آیةالله تهرانی خود را
شایسته رهبری نظام میدانستهاند،
مطلبی که در خاطره فرزند ارشد
ایشان نیز آمده است« :عالمه والد
… یک بار فرمودند آیت الله … (که از
سوابق فعالیتهای سیاسی
حضرت عالمه آگاه بودهاند) به بنده
گفتهاند که «من به آقای … گفتهام
سزاوار بود که این حکومت را آقا سید
محمدحسین متولی شوند» و من از
وقتی این سخن را از ایشان شنیدهام
دیگر با ایشان رفت و آمد نمیکنم،

زیرا راضی نیستم این طور مطالبی
راجعبه بنده بیان شود» ()۸
ً
اتفاقا این خاطره از زبــان فرزند
دوم ایشان هم نقل شده است که
از آنجا مشخص میشود منظور از
نقطه چین اول آقای صدرالدین
شیرازیاند و منظور از نقطه چین
دوم امام خمینی! ( )۹دقت در این
خاطره مشخص میکند که عدم
رضایت عالمه تهرانی نه از محتوا
بلکه از نقل چنین مسئلهای پیش
امام خمینی است .حال با وجود
این موارد نقل مکرر تایید فردی که
به جایگاهی که شایسته آن نیست
تکیه زده ،جدلی نیست؟ و آیا مراوده
با چنین حکومتی و گرفتن پستهای
آن یک رفتار تقیهای نیست؟

اختالف برادران

حجتاالسالم دعایی با استناد
به اختالف دو فرزند ارشد مرحوم
تهرانی و اختیار قرائت برادر ارشد،
ً
تلویحا از زیر بار برخی ادعاها و
خــاطــرات بــرادر کوچکتر شانه
خالی میکنند .در حالی که این
شانه خالی کردن روا نیست ،چرا
کــه دأب شــاگــردان بـــرادر ارشــد
چنین بوده که در موارد اختالفی
به سرعت واکنش نشان دهند،
( )۱۰حال چطور بعد مدتها از
نشر مطالب برادر کوچکتر به فکر
عدم تایید آنها افتادهاند .ضمن
آنکه هیچگاه مریدان برادر بزرگتر،
برادر کوچکتر را فردی غیرموثق
یا دروغگو معرفی نکردهاند تا نقل
خاطرات ایشان با خدشه مواجه
شــود ،بلکه حداکثر تحلیلها و
دیدگاههای برادر کوچکتر مورد
خدشه ایشان است و آنچه آقای

نصیری از قول فرزند کوچکتر
ً
نقل کردهاند تماما خاطره است،
نه تحلیل.
حسن ختام این نوشتار فرمایشی
از امام صادق(ع) است که خطاب
به ابوحمزه ثمالی میفرمایند :از
افتادن پشت
ریاست بپرهیز و از راه
ِ
سر شخصیتها خــوددارى کن.
عرض کردم :فدایت شوم[ ،مذموم
بودن] ریاست را دانستم ،اما دو سوم
آنچه [از اخبار و احادیث] در دست
دارم ،از همین راه افتادن دنبال
رجال و شخصیتهاست .حضرت
فرمود :درست ّ
متوجه نشدى ،بلکه
مقصود این است که مبادا کسى را
َ
غیر از ّ
حجت [خدا] َعلم کنى و هرچه
مىگوید تصدیق نمایى)۱۱( .

پینوشتها:

 .۱با تعبیر سید العرفاء الحقیقیین
 .۲تزکیة النفس .ص ۱۳۳به بعد
 .۳بیانات در جمع طالب مدرسه
علمیه حضرت مهدی ّ
عجل الله
تعالی فرجه
الشریف -مشهد۹۳/۲/۳۱ .
http://lobolmizan.ir/quest/ .۴
201/cat
 .۵آیت نور ،ص ۳۸
https://www.mehrnews. .۶
4620335/com/news
 .۷والیت فقیه در حكومت اسالم،
ج ،۲ص۲۴۵ :
http://erfanvahekmat.com .8
http://bayanbox.ir .9
 .10برای نمونه:
http://erfanvahekmat.com
 .11الكافی (ط – اإلسالمیة) ،ج،۲
ص۲۹۸ :
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گفتگوی علمی
و نقد روشمند،
واجب؛
لجنپراݡکنی و
عقدهݡگشایی،
حرام

یادداشت |
سید محمدحسین دعائی

پس از انتشار یادداشت اینجانب
سید محمدحسین دعائی با عنوان
«عرفان شیعی فقاهتی ،عصارۀ
شریعت ،معنویت و عقالنیت» در
پاسخ به مقالۀ جناب آقای نصیری
با عنوان «غلو عرفانی؛ خطری برای
شریعت و عقالنیت در حوزههای
علمیه» ،جناب آقای پویا طاهری ،در
متنی با عنوان «مالحظاتی پیرامون
مقالۀ آقای مهدی نصیری درباره
سید هاشم حداد و حواشی آن»،
به نقد عرائض بنده پرداختهاند؛
نقدی که تذکر چند نکته در رابطه
با آن ضروری است:
 .۱اولین مدعای جناب طاهری در
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متن مذکور آن است که :مخالفت با
مرحوم آقای حداد و عالمۀ طهرانی
رضوان الله علیهما ،اختصاص به
مخالفان سنتی فلسفه و عرفان
اسالمی نداشته و در بین موافقان
آن ـ مانند :آیـ تالــلــه حسینی
حائری ،آیتالله علم الهدی و استاد
طاهرزاده ـ نیز دیده میشود.
جدای از آنکه قرار دادن افرادی
همچون آیتالله حسینی حائری و
آیتالله علمالهدی ،در زمرۀ موافقان
و مدافعان عرفان شیعی فقاهتی
ـ با دو شاخص «وحدت وجود» در
عرفان نظری و «فناء فیالله» در
عرفان عملی ـ محل تأمل جدی

است ،نکتۀ مهم آن است که :اساسا
مگر کسی مخالفت با مرحوم حداد
و عالمۀ طهرانی را به آقای نصیری
منحصر دانسته است که ایشان
میکوشد تا خالف آن را ثابت کند؟
و آیا نوشتن مقاله در نقد دیدگاه
آقای نصیری ،یعنی فقط ایشان با
این بزرگواران مخالف است؟ روشن
ّ
است که خیر .این مطلب مسلم
است که قرائت عالمۀ طهرانی از
عرفان شیعی فقاهتی ـ که همان
قرائت مکتب عرفانی نجف بوده و
در رسالۀ شریفۀ لب اللباب منعکس
شده است ـ با قرائت دیگر موافقان
و مدافعان فلسفه و عرفان اسالمی

متفاوت است[.]۱
همچنین مگر سخن ما در نقد آقای
نصیری ،مخالفت با اصل انتقاد از
شخصیتهایی همچون مرحوم
حــداد و عالمۀ طهرانی است که
آقای طاهری تالش میکند تا با
اضافهکردن به تعداد منتقدان ،بر
ضرورت آن تأکید کند؟ کدامیک از
مدافعان این مکتب ،کی و کجا از
اصل انتقاد به خود و اتخاذ دیدگاهی
مخالف با دیدگاه خود توسط دیگران
انتقاد کردهاند؟ مگر نه آنکه در
طول تاریخ ،همواره این گفتگوها
و مباحثات علمی بوده است که به
رشد مکتب تشیع کمک کرده است؟
مگر نه آنکه وسیعترین و آزادترین
اندیشهورزیها و نظریهپردازیهای
تاریخ علم ،در حوزۀ علومی همچون
فلسفه و عرفان نظری رخ داده است؟
و مگر نه آنکــه حتی خود عالمۀ
طهرانی ،در برخی از مباحث نظری،
با استاد خود ،عالمۀ طباطبایی
اختالف نظر داشته و با ایشان به
مباحثه پرداختهاند؟ روشن است
که آری.
ضرورت تداوم گفتگوهای روشمند
و اخـــاقمـــدار علمی در میان
جریانهای فکری و فرهنگی ،از
فرط وضوح ،نه قابل تشکیک است
و نه در صورت انکار ،نیازمند اثبات.
تمام سخن آن است که نمیتوان و
نباید با تکیه بر ضرورت آزاداندیشی و
اندیشهورزی ،ملغمهای از :تحریف،
تقطیع ،تهمت ،توهین ،تحقیر،
تفسیق و تکفیر را تحویل جامعه داد.
بهراستی کسی که با تقطیع عبارات
کتاب روح مجرد ،تکیه بر منقوالت
غیرقابل استناد و نادیده گرفتن
قرائتهای مختلف از مکتب مرحوم
آقــای حــداد ،در توصیف ایشان

مینویسد« :نعلبندی عوام و متوهم
… که کمترین ارزشی برای علم و
فقاهت و تفکر و عقالنیت قائل نیست
… و مردم را مریدان گوسفندصفت
خود میخواهد»[ ]۲یا کسی که از
عالمۀ طهرانی با عناوینی همچون
«صیاد ،شیاد ،فریبکار ،مریدپرور،
رهــزن ،بیپیر و ب ـیپــدر»[ ]۳یاد
میکند ،با چه رویی میتواند خود را
مشغول آزاداندیشی و اندیشهورزی
بداند؟ و بهراستی چگونه میتوان
از چنین رویکردی دفاع کرد و به
نقد آن منتقد بــود؟ چرا افــرادی
همچون جناب آقای طاهری ،به
مرزبندی شفاف با هتاکان تفکیکی
و غیرتفکیکی نپرداخته و بر لزوم
تفکیک میان «هتاکی» و «نقد» تأکید
نمیکنند؟ و چرا بهجای مخالفان
بداخالق و بیمنطق ،کسی را که از
آلودهشدن حریم علم و ادب به انواع
جهالتها و جسارتها برآشفته و در
نقد این رویکرد ،قلم به دست گرفته
اســت ،مــورد نقد قــرار میدهند؟
واقعا چرا؟
خالصۀ کالم آنکه :ما ـ در مقام دفاع
از عرفان شیعی فقاهتی و نقد امثال
آقای نصیری ـ نه وجود منتقدان
متنوع را منکریم ،نه با اصل انتقاد
مخالف؛ بلکه صرفا میگوییم:
گفتگوی علمی و نقد روشمند،
واجب؛ لجنپراکنی و عقدهگشایی،
حرام.
 .۲اگرچه نگارنده به جهت عدم
آشنایی کامل با اندیشههای آیتالله
علمالهدی ،نمیتواند طرفداری
ایشان از عرفان شیعی فقاهتی را
تأیید کند ،اما تأیید مخالفت ایشان
با مکتب عالمۀ طهرانی هم برای
او ممکن نیست؛ آن هم با تکیه
بر منقوالت مبهم و برداشتهای

شخصی جناب آقای طاهری.
اگــر قــرار باشد حضور آیتالله
علمالهدی در یک مدرسه و سخنرانی
در آن ،مــورد استناد قــرار گیرد،
قطعا استناد به حضور اخیر ایشان
در مدرسۀ علمیۀ نورالرضا(ع)[] ۴
اولی است .بهعالوه ،آنکه با توجه
به ارادت و تبعیت عمیق ایشان
نسبت به رهبر معظم انقالب از
یکسو و تأکیدات مکرر رهبری
عزیز بر سالمت و مطلوبیت جریان
عالمۀ طهرانی و بیت ایشان در
مشهد مقدس از سوی دیگر ،حقیقتا
پــذیــرش ایــن معنی کــه آیتالله
علمالهدی یکی از مخالفان جریان
مذکور باشند ،مشکل است .البته
حساب اختالفنظرهای علمی و
موردی جداست.
معرفی جناب استاد طاهرزاده،
بهعنوان یکی از مخالفان رویکرد
عالمۀ طهرانی نیز محل تأمل بوده
و با اطــاق موجود در کالم آقای
طاهری قابل قبول نیست؛ و جالب
آنکه خود ایشان نیز اجماال متوجه
این نکته بوده و در خالل استشهاد
به سخنان آقای طاهرزاده ،همزمان
به نقد ایشان نیز میپردازد .آری!
خوب بود جناب طاهری ،عالوهبر آن
جمالتی که از قول استاد طاهرزاده
نقل کردهاند ،این پرسش و پاسخ
موجود در پایگاه رسمی ایشان را
هم نقل میکردند:
«ســـؤال:از قــول حضرت استاد
طاهرزاده در یکی از صفحات مجازی
دربارۀ شاگردان عالمۀ طهرانی تعبیر
فرقهبازی و عرفانبازی نقل شده
است .میخواستم ببینم آیا این
تعبیر واقعا از شماست؟ با وجودی که
مطالب مقام معظم رهبری و بسیاری
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از علما دربارۀ فرزند ارشد عالمۀ
طهرانی ،آیتالله سید محمدصادق
طهرانی در مشهد بسیار مثبت
مـیبــاشــد .نظر حــضــرت استاد
طاهرزاده در این زمینه چیست؟

آنچه
آقای نصیری
میخواهد از
آن ،مخالفت
عالمۀ طهرانی
با انقالب را
نتیجه بگیرد،
سخن آیتالله
حائری شیرازی
و فرزند دوم
عالمه است ،نه
گفتار یا رفتاری
منسوب به خود
مرحوم عالمه.
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جواب :باسمه تعالی .سالم علیکم.
بههیچوجه نظر بنده نسبت به آن
عزیزان چنین نیست که عنوان
فرقهبازی و عرفانبازی برای آنها
گفته شود .بنده امثال استاد واسطی
را مجسمۀ تقوا و علم و بصیرت و
سعۀ صدر و انقالبیبودن میدانم.
چه اشکال دارد که افقهای شهود
متفاوت باشد؟ مواظب باشید
موضوع را با شاگردان آقای سید
محمدمحسن مخلوط نکنید .موفق
باشید»[.]۵
 .۳شاید مرکز ثقل اشکاالت مطرح
در متن آقــای طــاهــری ،مسئلۀ
«مریدبازی» باشد .فلذا ،بیایید با
تأمل و دقت بیشتری این مسئله را
مورد بررسی قرار دهیم:
اوال ،عنوان «مریدبازی» عنوان
مبهمی است که باید تعریف شده
و شاخصهای آن تبیین گــردد.
واقعا «مریدبازی» یعنی چه و مراد
دوستان منتقد از این تعبیر چیست؟
آیا در مرکز توجه قرار دادن یک عالم
ربانی ،اخذ معالم دین از او ،استفاده
از مواعظ او ،استفاضه از نفس قدسی
او و بهرهگیری از دیدگاههای علمی
او مریدبازی اســت؟ اگر اینطور
باشد ،باید اظهار عالقۀ جوانان
پاک و مؤمن به بزرگانی همچون:
حضرات آیات بهاءالدینی ،بهجت،
خوشوقت ،حقشناس ،ناصری و …
را هم مریدبازی نامید؛ و همچنین
باید پذیرفت که خود افراد منتقد نیز
با اندک تفاوتی در شدت و ضعف،
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مشغول مریدبازیاند؛ چرا که همۀ
آنها ـ الحمدلله ـ از این قبیل افراد
عالقمند دارند.
غرض از طرح این نکته آن است که
باید دانست نمیتوان و نباید هر
نوع تبعیت عمیق و گستردهای را با
انگ مریدبازی ،باطل شمرد .بلکه
مهم ،احــراز مالک صحت یا لزوم
تبعیت است .به بیان دیگر ،پس از
اثبات کبری ـ یعنی ضرورت رجوع
عامی به عالم در همۀ ابعاد زندگی
ـ و تثبیت صغری ـ یعنی شناخت
مصداق عالم ـ دیگر نمیتوان و نباید
با بهکاربردن تعابیر مغالطهآمیزی
همچون «مریدبازی» به خدشه در
مسئله پرداخت .بهراستی اگر کسی
بگوید ـ کما اینکه روشنفکرنمایان
نیمهسواد گفتهاند ـ تقلید از
مجتهد یا اطاعت از رأی ولیفقیه
مریدبازی است ،چه خواهیم گفت؟
الجواب الجواب .مگر نه آنکه بنا
بر دیدگاه بسیاری از محققان،
محکمترین دلیل اثبات «جــواز
تقلید» و «والیتفقیه» ،دلیل عقلی
یا سیرۀ عقالء بوده و گزارههای نقلی
مطرح در این حوزه ،یا ارشادکنندۀ
به حکم عقلند یا امضاءگر سیرۀ
عقالء؟ و مگر نه آنکه دلیل عقلی
و سیرۀ عقالئیۀ مذکور ،مطلق بوده
و فاقد هرگونه تخصیصی است؟ آیا
امیرالمؤمنین(ع) در آن تقسیم ثالثی
معروف ،سبیل نجات را به تعلم از
عالم ربانی منحصر نکرد؟[ ]۶و آیا
ََ
«هلک
امام زینالعابدین(ع) نفرمود:
َم ْن َل َ
یس َل ُه َح ٌ
کیم ْیر ِش ُد ُه»؟[ ]۷حال
اگر فردی ،در امر طریقت ،در مسیر
سلوک معنوی و در وادی تهذیب
نفس ،فرد دیگری را عالم ،حکیم،
بصیر و متقی تشخیص داد و با تکیه
بر آن چه گفته شد ،به تبعیت از او

پرداخت ،آیا میتوان با استفاده
از تعابیری همچون «مریدبازی» و
«فرقهسازی» به تخطئۀ او پرداخت؟
آخــر ایــن چه منطقی اســت؟ آیا
مقتضای عدل و انصاف این است؟
روشن است که نیست .البته اختالف
صغروی همیشه بوده و خواهد بود.
به عبارت دیگر ،اینکه آیا فالن فرد
خاص ،صالحیت برای تبعیت در
امر تزکیه را دارد یا خیر ،سؤالی
است که افراد مختلف ،میتوانند
پاسخهای مختلفی به آن بدهند؛
اما باید توجه داشت که اگر شخصی،
برطبق حجت ،تشخیصی داد و به آن
تشخیص عمل کرد ،نمیتوان او را
با عناوینی همچون «مریدبازی» و
«فرقهسازی» مورد هجمه قرار داد؛
ُ
بلکه حداکثر میتوان با نیت نصح و
از طریق اقامۀ ادلهای قانعکننده،
برای تصحیح تشخیص او تالش
کرد؛ تالشی که اگر مشاهده شود،
قطعا مورد قدرشناسی و بررسی قرار
خواهد گرفت ،ان شاءالله.
و ثانیا ،برای نگارنده مطلقا روشن
نیست که چگونه میتوان با عرفان
و معنویت رهبر فقید انقالب ّ
قدس
سره و عالمۀ طباطبایی رضوانالله
علیه موافق بود ،اما جریان عالمۀ
طــهــرانــی را بــه «مــریــدبــازی» و
«فرقهسازی» متهم کرد؟ بهراستی
عرفان آن دو عزیز بزرگوار ،با عرفان
عالمۀ طهرانی ،در کلیات و اصول،
علیالخصوص اصل لــزوم استاد
برای طی مدارج کمال ،چه تفاوتی
دارد؟ دوستان اگر نمیدانند بدانند
که رهبر فقید انقالب ،به تعبیر مقام
معظم رهبری« :شاگرد و مرید و
عاشق مرحوم شاهآبادی بوده»[.]۸
دوستان اگر تا به حال سری به آثار
این رهبر حکیم و عارف نزدهاند،

بــرای رضــای خــدا ،یکبار هم که
شده ،آنها را تورقی کنند تا ببینند
از استاد سلوکی خویش ،با تعابیری
مثل« :شیخ عارف کامل ما ،جناب
شاهآبادى روحى فداه»[ ]۹یا «شیخ
َّ
بزرگوار ما ،جناب عارف بالله ،شیخ
َّ ّ
محمدعلى شاهآبادى ادا م الل ه ظله
على رؤوس مریدیه»[ ]۱۰یاد کرده و
عالیترین مرحله از مراحل شاگردی
و عرض ارادت را با کمال افتخار و
بدون هرگونه مجامله و تقیهای به
نمایش میگذارد .دوستان بشنوند
این سخن ایشان را که:
«[آیةالله شاهآبادی] حق حیات
روحــانــی به گــردن من دارنــد که
با دست و زبــان از عهده شکرش
برنمیآیم»[.]۱۱
دوستان بخوانند این بیانات آن عارف
روشنضمیر را که فرمود:
«باید به فکر باشید .در زمینۀ تهذیب
و تزکیۀ نفس و اصالح اخالق برنامه
تنظیم کنید؛ استاد اخالق براى
خود معین نمایید؛ جلسه وعظ
و خطابه ،پند و نصیحت تشکیل
دهید .خــودرو نمىتوان مهذب
شــد .اگــر حوزهها همینطور از
داشتن مربى اخالق و جلسات پند
و اندرز خالى باشد ،محکوم به فنا
خواهد بود .چطور شد علم فقه و
اصول به ّ
مدرس نیاز دارد ،درس
و بحث مىخواهد ،براى هر علم
و صنعتى در دنیا استاد و ّ
مدرس
الزم است ،کسى خودرو و خودسر
در رشتهاى متخصص نمىگردد،
فقیه و عالم نمىشود ،لیکن علوم
معنوى و اخالقى ،که هدف بعثت
انبیاء و از لطیفترین و دقیقترین
علوم است ،به تعلیم و تعلم نیازى
ندارد و خودرو و بدون معلم حاصل
مىگردد؟! کرارا شنیدهام سید

جلیلى [یعنی حضرت آیةالله حاج
سید علی شوشتری ،سرسلسلۀ
عرفاء مکتب نجف] معلم اخالق و
معنویات استاد فقه و اصول ،مرحوم
شیخ انصارى بوده است»[.]۱۲
بهراستی اینها اگر ـ به زعم آقایان
ـ مریدبازی و فرقهسازی نیست،
پس چیست؟! و بر همین اساس،
تکلیف عالمۀ طباطبایی هم که
دیگر روشن است :مرید مرحوم آقای
قاضی و عضو فرقۀ عرفانی نجف
اشرف! بهراستی کیست که عالمۀ
طباطبایی را بشناسد و نداند که به
عقیدۀ ایشان:
«طریق سیر در این راه ،پس از بیعت
با شیخ آگاه و ولى خدا که از مقام فناء
گذشته و به مقام بقاء بالله رسیده
و بر مصالح و مفاسد و منجیات و
مهلکات مطلع است و مىتواند زمام
امور تربیت سالک را در دست گیرد و
او را به کعبۀ مقصود رهنمون گردد،
همانا ذکر و فکر و ّ
تضرع و ابتهال
به درگاه خداوند قاضى الحاجات
است»[.]۱۳
آری! ره چنان رو که رهروان رفتند.
اگر کسی حقیقتا قصد راه رفتن
دارد ،باید به الزامات و اقتضائات
حقیقی آن ـ که توسط راهرفتگان و
واصالن تبیین شده است ـ نیز پایبند
باشد؛ نه آنکه خدای ناکرده ،با
افتادن در دام انانیت و استکبار ،هم
خود از رفتن بازماند و هم دیگران را
از رفتن بازدارد .اعاذنا الله من شرور
انفسنا و سیئات اعمالنا.
 .۴یکی دیگر از مطالب تعجببرانگیز
در یادداشت آقای طاهری ،سؤالی
است که از بنده در رابطه با علت
استناد به سخنان رهبر معظم
انقالب میپرسد« :ایشان به جای
پاسخگویی در زمینۀ غلوهای

مطرحشده ،بیاناتی از رهبر معظم
انقالب در تأیید عالمۀ طهرانی
میآورند .فارغ از بحث داللی در باب
این تأییدات ،این مسئله مطرح است
که آیا استناد به نظرات رهبر انقالب،
استنادی برهانی است یا جدلی؟».
اوال ،بنده در جوابیۀ خود ،علت
پاسخنگفتن به اشکاالت آقای
نصیری را بیان کـــردهام :فــرار
ایشان از ادامۀ گفتگوهای قبلی و
جدید نبودن اشکاالت مطرحشده.
دوســتــان بدانند نگارنده برای
قــلـمفــرســایـیهــای تفصیلی و
پاسخگفتنهای علمی به کسی
که بارها و بارها ،گفتگوی خود
با رقیب را در مــرز شکست رها
کــرده[ ]۱۴و با اعتماد به نفسی
کمنظیر ،در یک مناسبت دیگر،
مجددا همان اشکاالت بارها پاسخ
داده شده را مطرح میکند ،وقت
ندارد .قرار نیست هر دفعه آقای
نصیری به طرح اشکاالتی که بارها
پاسخ داده شدهاند میپردازد،
مدافعان فلسفه و عرفان اسالمی،
اولویتهای کاری خود را رها کرده
و با پاسخگویی مجدد به ایشان،
وقت خود را هدر دهند .شاید اساسا
قرار نیست پاسخها شنیده شوند؛
کسی چه میداند؟! به هر حال،
هر وقت جناب نصیری ـ یا با رد
مستدل پاسخ یا با پذیرش اشتباه
ـ موضع خود در قبال پاسخهای
دریافتی را روشن کرد و هر وقت به
دهها اشکال مطرحشده از سوی
منتقدان خویش پاسخ گفت ،آن
وقت میتوان گفتگوی جدیدی را
با ایشان آغاز کرد.
ثانیا ،حتی اگر بتوان در تأییدات
رهبر معظم انقالب نسبت به عالمۀ
طهرانی خدشۀ داللــی کرد ـ که
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نمیتوان ـ آیا بهراستی میتوان در
تأییدات و تأکیدات ایشان نسبت
به اصل فلسفه و عرفان اسالمی یا
بزرگانی همچون مرحوم قاضی و
عالمۀ طباطبایی خدشه کرد؟ روشن
است که خیر.
و ثالثا ،غرض از نقل سخنان رهبری
عزیز ،نه اقامۀ برهان است ،نه ارائۀ
جدل؛ بلکه از این نقل ،دو هدف
دیگر دنبال میشود :یکی سنگین
کردن کفۀ قائالن به قول مختار و
دیگری تبیین وظیفۀ همگان در مقام
عمل؛ و اما توضیح مطلب:
باید پذیرفت که عرفان شیعی
فقاهتی ،یکی از چالشبرانگیزترین
موضوعات تاریخ فکر و فرهنگ
ماست؛ موضوعی که در دو طیف
موافق و مخالف آن ،افراد سرشناس
و صاحبنظر فــراوانــی به چشم
میخورند .البته ناگفته پیداست که
طیف موافقان ـ هم از حیث کمیت
و هم از حیث کیفیت ـ بههیچوجه با
طیف مخالفان ،قابل مقایسه نیست.
فلذا ،باید توجه داشت که در چنین
مسئلهای هرگز نمیتوان با ذکر
نام هر چند محترم،
یکی دو سه ِ
به تخطئۀ رقیب پرداخت .آری!
عزیزان منتقدی که خود با اسمبردن
از اشخاص و نقل جمالتی از آنها
میکوشند تا جریان خود را پرتعداد
نشان داده و از این طریق حرفشان
را به کرسی بنشانند ،چــرا وجه
نامبردن از شخصیت عظیمالقدر و
البته مجهولالقدری همچون رهبر
معظم انقالب و استناد به سخنان آن
عالم ربانی برایشان مجهول است؟
چگونه است که میتوان با استناد
به سخنان آیةالله حائری ،آیتالله
علم الهدی و استاد طاهرزاده،
مخالفت با عرفان شیعی فقاهتی
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و جریان عالمۀ طهرانی را موجه
جلوه داد ،اما نمیتوان با استناد به
سخنان حضرت آیتالله خامنهای
به تأیید و تقویت آن پرداخت؟ اگر
مسئله ،یک مسئلۀ اختالفی است
و اگر قرار است با بررسی اقوال و
ادلۀ طرفین به قضاوت بپردازیم،
دوستان بدانند که ما مختار حضرت
آیتالله خامنهای را بر مختار افراد
نامبرده ترجیح میدهیم .به بیان
دیگر ،وقتی سخن از ادله و مؤیدات
است ،دیگر باالتر بودن یا پایینتر
بودن شخصیت و جایگاه فردی که
سخن او مورد استناد قرار میگیرد،
مهم نیست .ب ه عنوان مثال ،رهبر
معظم انقالب در دیدار اخیر خود با
شاعران فرمودند:
ّ
«مولوی … یکسره عرفان و معنویت
و حقیقت و اســام ناب و معرفت
توحیدی خالص است»[.]۱۵
ِ
همانگونه که در گذشته نیز فرموده
بودند:
«یک بخش مهمی از شعر آئینی ما
میتواند متوجه مسائل عرفانی و
معنوی بشود .و این هم یک دریای
عظیمی است .شعر مولوی را شما
ببینید .اگر فرض کنید کسی به
دیوان شمس بهخاطر زبان مخصوص
و حالت مخصوصش دسترسی
نداشته باشد که خیلی از ماها
دسترسی نداریم و اگر آن را کسی
یک قدری دوردست بداند ،مثنوی،
مثنوی؛ که خودش میگوید :و هو
ً
اصول اصول اصولالدین .واقعا
اعتقاد من هم همین است .یک
وقتی مرحوم آقای مطهری از من
پرسیدند نظر شما راجعبه مثنوی
چیست ،همین را گفتم .گفتم به نظر
من مثنوی همین است که خودش
گفته :و هو اصول …  .ایشان گفت

ً
کامال درست است ،من هم عقیدهام
همین است»[.]۱۶
حال آیا اگر کسی دیدگاه ایشان ـ
بهعنوان یک حکیم ،فقیه و ادیب
ّ
مسلم ـ را بر دیدگاه کسانی که بعضا
از خواندن و توضیحدادن صحیح یک
بیت شعر عاجزند ،ترجیح داد ،باید
از او بپرسیم استناد تو به سخنان
رهبری ،برهانی است یا جدلی؟! و
آیا تنها در صورتی میتوانیم به این
سخنان رهبری استناد کنیم که
ایشان را در ادبیات و عرفان ،باالتر از
مولوی بدانیم؟ روشن است که خیر.
در واقع غرض نخست از استناد به
سخنان ایشان ،آن است که بگوییم:
ای کسانی که مرحوم آقای حداد و
عالمۀ طهرانی را متوهم ،دروغگو،
منفعتطلب ،مریدپرور ،فرقهساز و
منحرف میدانید! بیایید و با توجه
به تشخیص شخصیتی همچون
رهبر معظم انقالب ،در دیدگاه خود
تجدیدنظر کنید! شاید به نتیجۀ
جدیدی برسید!
و امــا غــرض دوم از نقل سخنان
ّ ّ
مد ظله
حضرت آیتالله خامنهای
العالی آن است که میخواهیم با
تکیه بر شخصیت حقوقی ایشان ـ
یعنی مقام ریاست عامه و والیت بر
امت اسالم ـ بر این نکتۀ مهم تأکید
کنیم که :ای دوستان منتقد! و ای
مخالفان فلسفه و عرفان اسالمی!
اعتقادات و نظرات اجتهادی شما،
محترم! اما بدانید که در عرصههای
عمومی اجتماع و در عینیت جامعه،
حق ِاعمال رأی و مخالفت عملی با
دیدگاه حاکم شرع مطاع را ندارید،
حتی اگر از او اعلم باشید! و بدانید
که اگرچه راه اظهارنظر در فضاهای
تخصصی و انتقال نقطهنظرات
ناصحانه به ولیفقیه باز است ،اما

عقال ،شرعا و قانونا ،اجازۀ مقاومت
عملی در مقابل راهبردهای او ـ از
جمله ضرورت تقویت و ترویج فلسفه
و عرفان اسالمی در فضاهای عمومی
و نخبگانی ـ را ندارید که ندارید!
به بیان دیگر ،در مواردی که نظرات
ولیفقیه ،به مرحلۀ «امریه ،ابالغیه،
مطالبه و فراخوان حاکمیتی» نرسیده
اســت ،راه بــرای اظهارنظرهای
کارشناسانه باز است؛ حتی پس
از ابالغ حاکمیتی نیز متخصصان
میتوانند از باب «النصیحة الئمة
المسلمین» به تبیین دیدگاههای
خود در محافل تخصصی پرداخته
و آنها را به ولیفقیه منتقل کنند؛
اما پس از ابالغ حاکمیتی ،دیگر
«مخالفخوانیهای عمومی و
عملی» ممنوع است .یعنی دیگر نه
میتوان در فضاهای عام رسانهای
به ترویج دیدگاههای مخالف نظر
رهبری پرداخت و نه میتوان در
صحنۀ عمل ،حرکتی مخالف نظر
رهبری داشت.
 .۵یکی دیگر از مدعیات عجیب
جناب طاهری در یادداشت مورد
بحث آن اســت کــه[« :بــر اساس
دیدگاه عالمۀ طهرانی] نه مرحوم
امــام خمینی و نه رهبر انقالب،
شایستۀ تصدی این سمت نبوده
و نیستند؛ چراکه از نظر مرحوم
طهرانی و مریدان ایشان ،حتی
امام خمینی که عارفی چیرهدست
بود نیز به مرحلۀ کمال نرسیده بود،
چه برسد به رهبر کنونی انقالب!
و در حقیقت آیـ ةالــلــه طهرانی
خــود را شایستۀ رهــبــری نظام
میدانستهاند».
حقیقتا این سؤال ،سؤال بسیار
مهمی است که :چگونه ممکن
است کسی بر خالف تصریح یک

نفر ،نظری را به او نسبت دهد؟
بهراستی چرا دوست منتقد ما ،در
مقام تبیین دیدگاه عالمۀ طهرانی،
صرفا بخشی از سخنان ایشان را
مدنظر قرار داده و با بیتوجهی
به بخشهای دیگر ،عرفیترین
و بدیهیترین مرحله از مراحل
فرایند استظهار ـ یعنی ضرورت
توجه به قرائن متصل و منفصل
کالمی و مقامی برای جمع داللی
ـ را نادیده میگیرد؟ چگونه است
که آقــای طاهری ،سخن عالمۀ
طهرانی در کتاب «والیت فقیه در
حکومت اسالم» ـ که محلی است
برای نظریهپردازی خالص علمی ـ
را دیده است ،اما سخن ایشان در
کتاب «وظیفۀ فرد مسلمان در احیاء
حکومت اسالم» ـ که محلی است
برای بیان وظائف عملی متناسب با
واقعیتها ـ را خیر؟ و چگونه است
که یک خاطره و نقلقول از ایشان
ـ آن هم با تفسیر نادرست خویش
ـ را خوانده است ،اما خاطرات و
نقلقولهای متعدد دیگری که
در کتاب «نور مجرد» آمده است
را خیر؟ مگر نه آنکه قانون اولیه،
مرجعیت را یکی از شروط رهبری
میدانست و مگر نه آنکه در ادامه
و بهخاطر برخی جهات ،شرط
مرجعیت از قانون حذف شد؟
بهراستی آیا ادراک قاعدۀ «االقرب
الی المعصوم فاالقرب» و تصور
تفاوت میان وضعیت ایدهآل با سایر
وضعیتها اینقدر مشکل است؟
همگان بدانند که عالمۀ طهرانی،
هم رهبر فقید انقالب و هم مقام
معظم رهبری را ولیفقیه میدانسته
و بهصراحت ،اطاعت از ایشان در
امور اجتماعی و سیاسی را حتی
برای افراد اعلم از آنها واجب تلقی

میکردهاند .این مسئله آنقدر واضح
است که نگارنده بعید میداند خود
آقــای طاهری هم به آنچــه گفته
است باور داشته باشد! اما با این
حال بیایید برای آنکه مسئله کامال
روشن شده و زمینۀ هرگونه شبهه و
اشکالی از بین برود ،بخشهای از
بیانات و نظرات عالمۀ طهرانی در
رابطه با ولی فقیه قبلی و فعلی را با
هم مرور کنیم:
«امروز در میان همۀ مراجع وقت که
داراى مقام علم و فضیلت و تقوى و
مرجعیت فتوایى هستند ،او داراى
مقام زعامت و حکومت است .هر
عظام
یک از علماء أعالم و فقهاء
ِ
ما داراى مقامى عالى و مرتبهاى
ً
رفیع هستند؛ ولى فعال حکومت
شرعیه بر دوش ایشان قرار گرفته
است .ایشان یعنى حضرت آیتالله
العظمى سید روح الله خمینى،
حاکم شرع ُمطاع است .خداوند عز
و جل ایشان را براى حکومت اسالم
برگزیده است»[.]۱۷
«و بالجمله ایشان [یعنی عالمۀ
طهرانی] میفرمودند :در حکومت
اســام ،متخصصان و مجتهدان،
در مقام فکر و نظر براى خودشان
آزادند و باید آزاد باشند؛ چون تقلید
بر مجتهد حرام است؛ ولى در مقام
عمل در مسائل اجتماعى که تصادم
با رأى ولیفقیه حاصل مىشود،
ً
مطلقا حق اظهار نظر عمومى
بهطورى که موجب تضعیف شود،
ندارند و باید در عمل تابع باشند،
خواه مسأله از مسائل ساده و عادى
باشد و خواه از مسائل مهم و اساسى
و خطیر چون جنگ و جهاد .خود
ایشان در عمل به تمام معنى به این
نظر وفادار بودند و صداقت و اخالص
و دورى از هواى نفس بهشکل کامل
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آیا نبودند
افراد سرشناسی
که با وجود
داشتن شناخت
کامل از رهبر
معظم انقالب
و در عین
دفاع اولیه از
رهبری ایشان
در مجلس
خبرگان ،در
ادامه به جرگۀ
مخالفان ایشان
پیوستند؟
بهراستی
چه تعداد از
روحانیون منتقد
عالمۀ طهرانی،
بهخاطر اعتقاد
به ضرورت
تقویت ولیفقیه،
از گرفتن
وجوهات
امتناع کرده و
مراجعان را به
رهبری ارجاع
میدهند؟
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در ایشان مشهود بود .با اینکه هم در
علوم ظاهرى و هم در علوم باطنى
مجتهد و صاحبنظر بودند ،ولى در
مقام عمل تابع محض حاکم حکومت
اسالم بودند .در تمام مسائلى که
قانون یا حکمى از طرف حکومت
اسالم تصویب مىشد ،ایشان تبعیت
میکردند و ما مثل ایشان در تبعیت
از ولىفقیه ندیدیم؛ حتى در مسائل
بسیار کوچک همچون قوانین
راهنمایى و رانندگى ،اطاعت از
ً
قوانین را شرعا واجب میدانستند،
گرچه موجب اخالل بهنظم یا تضییع
حقوق دیگران نشود»[.]۱۸
«در ضــرورت پشتیبانى از حاکم
حکومت اسالم میفرمودند :تمام
امــوال خمس و وجوهات باید به
حاکم پرداخت شود و دیگران مجاز به
گرفتن وجوهات نیستند ،مگر مبالغ
جزئى که معلوم است حاکم راضى
است که به دست دیگر مجتهدین
در مصارفش صرف گردد .لذا ،اگر
کسى براى ایشان خمس مىآورد
قبول نمىکردند و میفرمودند:
ببرید به دفتر آیتالله خامنهاى
بدهید»[.]۱۹
«نسبت به شخص حضرت آیتالله
خــامــنـ هاى نیز بسیار سفارش
مىنمودند .در ابتداى رهبرى ایشان
فرمودند :من ایشان را ندیدهام؛
ولى تعریفشان را قدیم االیــام از
مرحوم آیتالله مطهرى شنیدهام
و در ایــن مــدت نیز که متصدى
ت جمهورى بودهاند ،خدمات
ریاس 
شایستهاى کردهاند و آثار جامعیت و
توانایى و آگاهى و بصیرت در ایشان
مشاهده میشود؛ و خبرگان نیز که
ایشان را انتخاب نمودهاند ،افرادى
خبره و بصیر و متقى هستند و حتما
کسى را بهتر از ایشان و به جامعیت
114
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ایشان نیافتهاند که ایشان را انتخاب
کردهاند و نظر خبرگان براى همه
حجت است و از روزى که ایشان
انتخاب شدند ،تبعیت از ایشان
همچون مرحوم آیتالله خمینى بر
همه واجب است»[.]۲۰
«میفرمودند :شما همواره پشتیبان
ایشان باشید و در دفاع و همراهى
ّ
مظان
با ایشان کوتاهى نکنید و در
استجابت دعــا و در نیمهشبها
همیشه بــراى سالمتى و حفظ
ایشان از خطرات ظاهرى و باطنى
دعا کنید ،تا در سایۀ عنایات الهیه و
ّ
توجهات حضرت ولیعصر ارواحنا
فداه مصون و محفوظ و در اقامۀ
احکام الهیه مؤید و منصور باشند.
َ
میفرمودند :امروز َعلم اسالم در
دست حضرت آیتالله خامنهاى
است و تعظیم ایشان ،تعظیم اسالم
و تضعیف ایشان ،تضعیف اسالم
است و هر سخن و عملى که منجر
ّ
به تضعیف ایشان شود ،حرام مسلم
و معصیت کبیره است و گناهى
است که بخشوده نمىشود ،مگر
اینکه صاحب آن سخن و آن عمل،
تدارک کرده و هر کس را که نسبت
به ایشان بدبین نموده و حکومت
اسالم را در چشم وى تضعیف نموده
اصالح کند و تصور باطل او را تصحیح
نماید»[.]۲۱
دیدگاه فرزند ارشد عالمۀ طهرانی،
حــضــرت آیــتالــلــه حـــاج سید
محمدصادق حسینی طهرانی
نسبت به رهبر معظم انقالب نیز
عالوه بر آنکه از منقوالت ایشان
در کتاب «نور مجرد» هویداست ،از
پاسخ ایشان به پیام تسلیت رهبری
در رحلت مرحوم عالمه هم به خوبی
قابل استفاده است:
«از لحاظ مقام منیع زعامت و والیت،

رکــن االســام و عماد الشریعة،
َ
َّ
ّ
الحجة العلم ،الطود األعظم ،سید
العلماء العاملین و سند الفقهاء
ّ
الربانیین ،حضرت آیتالله العظمى
سید على خامنهاى أدام الله ظالله
على رؤوس المسلمین ،أبقاکم الله و
ً
ُ
جعلکم ذخرا لنا و لال ّمة اإلسالمیة.
ّ
… گرچه متألمین در این واقعه،
به مصیبتى عظمى و داهیهاى
ّ
دهیاء و خسارتى غیرمتوقع دچار
شدند ،ولکن آنچه موجب تخفیف
آالم و تقلیل أسقام گردیده است،
تحکیم مشیت مطلقۀ حضرت حق
و تسلیم جمیع شوائب وجود در
ّ
مسیر تحقق رضــاى پــروردگــار و
تداوم آثار حیات و حسنات باقیه ،در
وجود مفیض حضرتعالى مىباشد.
توجه و عنایت خــاص ایشان به
جنابعالى ،با عطف نظر به نفس
ّ
ابیه و تخلق به آزادى و آزادمنشى
معهود در روح پرفتوحش ،موجب
نگرش استثنائى به ساحت متعالیۀ
ّ
زعامت و والیت در بین متعلقین و
ارادتمندان ایشان گردیده است.
با عرض سپاس از الطاف و کرامت
حضرتعالى در تمهید امور ،مأمول
آنکه همیشه مشمول ادعیۀ صالحۀ
ّ
آن بــزرگــوار باشیم .بیت علمۀ
فقید ،سید محمدصادق حسینى
طهرانى»[.]۲۲
نفس ایـنکــه در طــول سالیان
متمادی بعد از انقالب ،از شخصیتی
مثل عالمۀ طهرانی ،با آن عظمت
علمی ،با آن جاللت عملی و با آن
سوابق مبارزاتی و سیاسی ،نه تنها
در تعامل با رهبر فقید انقالب،
بلکه در مواجهه با حضرت آیتالله
خامنهای ،چیزی جز تواضع،
تبعیت ،پشتیبانی ،همراهی،
همدلی و همزبانی مشاهده نشده

است ،برای دفع همۀ شبهات و
اشکاالت کفایت میکند .بهراستی
اگــر کسی واقعا رهبری را حق
خود بداند ،آیا نباید الاقل برای
یکبار هم که شــده ،مخالفت و
معارضهای از او مشاهده شود؟
آیا نبودند افراد سرشناسی که با
وجود داشتن شناخت کامل از رهبر
معظم انقالب و در عین دفاع اولیه از
رهبری ایشان در مجلس خبرگان،
در ادامه به جرگۀ مخالفان ایشان
پیوستند؟ آن وقت شما این واقعیت
تاریخی را مقایسه کنید با عملکرد
عالمۀ طهرانی که علیرغم ندیدن
و نشناختن رهبری عزیز تا پیش از
انتخاب ایشان بهعنوان رهبر ،از
باب اعتماد به تشخیص خبرگان و
ّ
بهجهت تمکن در مقام حقگروی
و هویگریزی ،ایشان را بهعنوان
ولیفقیه پذیرفته و اطاعتشان را
واجب میدانند .بهراستی چه تعداد
از روحانیون منتقد عالمۀ طهرانی،
بهخاطر اعتقاد به ضرورت تقویت

ولیفقیه ،از گرفتن وجوهات امتناع
کرده و مراجعان را به رهبری ارجاع
میدهند؟ آیا کسی ســراغ دارد
تمجیدی از رهبر فقید انقالب را
به شیوایی ،زیبایی و ّ
غرائی تمجید
مرحوم عالمه از ایشان در خطبۀ
عید سعید فطر؟ و آیا کسی تا به
حال شنیده است تحلیلی از والیت
ایشان را مانند تحلیل مرحوم عالمه
در آن خطبه؟
جدای از این بحث کلی ،مطالب
جناب آقای طاهری ،در رابطه با
خاطرۀ فرزند دوم عالمۀ طهرانی از
آیتالله حائری شیرازی ـ مبنی بر
اولویت داشتن ایشان برای رهبری
ـ نیز مملو از اشکال است:
اوال ،حتی اگر مخاطبان محترم،
هیچیک از سخنان صریح مرحوم
عالمه در رابطه با دو رهبر انقالب
را مورد توجه قرار نداده و صرفا به
همان صفحهای که دوست منتقد
ما آدرس میدهد مراجعه کنند
نیز بهروشنی در خواهند یافت که:

ناراحتی عالمۀ طهرانی هم به نقل
مسئله برمیگردد ،هم به محتوای
ً
آن« :عالمۀ والد کرارا میفرمودند:
ما همیشه پشتیبان این حکومت
بوده و آن را تأیید میکنیم و هیچ
وقت داعیۀ اینکه ریاستی داشته
باشیم نداشته و نخواهیم داشت».
البته روشن است که صرف مراجعه
کفایت نمیکند؛ بلکه به اندکی دقت
و انصاف هم نیاز است.
ثانیا ،معلوم نیست چرا دوستان،
تــا بــه ایــن حــد از ورود جدیتر
عالقمندان عالمۀ طهرانی به
امور اجتماعی و حضور پررنگتر
ایشان در جبهۀ انقالب نگرانند؟
بهراستی این دوگانگی و یک بام و
دو هوایی را چگونه میتوان توجیه
کرد؟ تا بود سخن از آن بود که چرا
به نظام اسالمی کمک نمیکنند!
و حاال که بر کم و کیف فعالیتهای
اجتماعی آنها افزوده شده است،
میگویند :دارند تقیه میکنند!
بهعالوه آنکه اگر دوستان لطف
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در مواردی که
نظرات ولیفقیه،
به مرحلۀ «امریه،
ابالغیه ،مطالبه و
فراخوان حاکمیتی»
نرسیده است ،راه
برای اظهارنظرهای
کارشناسانه باز
است؛ پس از ابالغ
حاکمیتی ،دیگر
«مخالفخوانیهای
عمومی و عملی»
ممنوع است .یعنی
دیگر نه میتوان
در فضاهای عام
رسانهای به ترویج
دیدگاههای
مخالف نظر رهبری
پرداخت و نه
میتوان در صحنۀ
عمل ،حرکتی
مخالف نظر رهبری
داشت.
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کــرده و فهرستی از پستهای
حکومتی گرفتهشده توسط این
افراد را ارائه دهند ،بسیار متشکر
میشویم؛ و البته همگان بدانند
که مدافعان عرفان شیعی فقاهتی
و عالقمندان عالمۀ طهرانی ،در
مسیر پشتیبانی از نظام اسالمی
و اطاعت از اوامر ولیفقیه زمان
و نائب بر حق حضرت ولی عصر
ارواحنا فداه ،یعنی حضرت آیتالله
ّ ّ
مد ظله العالی ،منتظر
خامنهای
اجازۀ کسی نمانده و بدون اعتناء
به جوسازیها و شایعهپراکنیها ،به
شکل مقتضی انجام وظیفه خواهند
کرد ،ان شاء الله.
ثالثا ،توجه به این نکته ضروری است
که شانۀ نگارنده اساسا زیر بار ادعاها
و خاطرات فرزند دوم عالمۀ طهرانی
نبوده است که بخواهد تلویحا آن را
خالی کند .اینجانب تصریحا عرض
میکنم که هر کسی خود مسئول
پاسخگویی به ادعاها و منقوالت
خود بوده و با توجه به روشنبودن
و شفافبودن تفاوتها ،قرار نیست
هر خطایی تصحیح و هر اختالف
نظری بهسرعت اطالعرسانی شود؛
ن که باید بدانند از دیرباز
و البته آنا 
میدانند ـ و اگر کسی نمیداند
بداند ـ که دیدگاه فرزند دوم عالمۀ
طهرانی نسبت به نظام اسالمی،
رهبر فقید انقالب و حضرت آیتالله
خامنهای ،ب ه هیچ وجه مورد تأیید
فرزند ارشد مرحوم عالمه در مشهد
مقدس نیست.
و رابعا ،باید توجه داشت که آنچه
آقــای نصیری میخواهد از آن،
مخالفت عالمۀ طهرانی با انقالب را
نتیجه بگیرد ،سخن آیتالله حائری
شیرازی و فرزند دوم عالمه است،
نه گفتار یا رفتاری منسوب به خود
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مرحوم عالمه .به بیان دیگر ،از این
خاطره یا تحلیل ،چیزی بیش از
دیدگاه شخصی جناب آقای حائری
و ناقل مرحوم قابل استفاده نیست.
در پایان ،خدمت آقــای طاهری
عرض میشود که :برادر بزرگوار!
اگر سخن امام صادق(ع) مبنیبر
نهی از حرکت بهدنبال شخصیتها
را نقل میکنید ،روایات ارجاعیه ،از
جمله روایت امام رضا(ع) در رابطه با
جناب زکریا بن آدم را هم نقل کنید
تا به برخورد گزینشی با معارف دینی
متهم نشوید:
َ ْ َ ْ َْ
َ َ ُْ ُ
ُ
َ
یب قال :قلت
«عن ع ِلی بن المس
ِّ َ َ َ ِ َّ َ ُ ُ ِ َّ
َ َ ٌ
یه السالم شق ِتی ب ِعیدة
ِللرضا عل
َ َ ْ ُ َ ُِ َ
ِّ َ ْ
و لست أ ِصل ِإلیک ِفی کل وق ٍت
ََ َ
َ
ُ ُ
ف ِم َّم ْن آخذ َم َعا ِل َم ِد ِینی؟ فقال:
م ْن َزکریا ْبن َآد َم َا ْل ُق ِّمی َا ْل َم ْأ ُ
ون
م
َِ َ َ ِ ِّ ِ َ ُّ ْ َ َ َ ْ ُِ
ین َو الدنیا قال ع ِلی بن
على الد
ِ َ َ َّ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
َا ْل ُم َ
یب :فلما ِانصرفت ق ِدمت
س
ِ
َ َْ
َع َل َ
کریا ْب ِن َآد َم ف َسأل ُت ُه َع َّما
ى ز ُ َِ
ْ َ ْ
یه»[.]۲۳
ِاحتجت ِإل ِ
ترسم ایــن قــوم که بر ُدردکشان
میخندند
در سر کار خرابات کنند ایمان را
یار مردان خدا باش که در کشتی نوح
هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را
حافظا می خور و رندی کن و خوش
باش ولی
دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

پانوشتها

[ ]1ن.ک :وکیلی ،محمدحسن،
«شاخصههای مکتب عرفانی نجف
اشرف» ،حکمت عرفانی ،شمارۀ ،۱
از صفحۀ  ۲۵تا صفحۀ . ۴۲.
[]2بخشهایی از مقالۀ آقای
نصیری ،با عنوان «غلو عرفانی؛

خطری برای شریعت و عقالنیت در
حوزههای علمیه».
[ ]3بخشهایی از سخنان اخیر یکی
از خطباء مشهور شهر مقدس مشهد .
[]4در تاریخ .۹۷/۹/۲۲
[http://lobolmizan.ir/]5
. 23557/quest
َ ُ
[ ]6خصال ،ج ،۱ص :۱۸۶یا کمیل
َُ ُ َ
ْ َ ْ
َّ ُ َ َ َ ٌ
اس ثلثة
احفظ َع ِّنی َما أقول لک الن
ِّ َ
َ
یل ن َج ٍاة
َعا ِل ٌم َر َّب ِانی َو ُم َت َعل ٌم َعلى َس ِب
ِ
َ َ َ ٌ َ َ ٌ َ ْ َ ُ ِّ
کل َناعق یم ُیل َ
ون
و همج رعاع أتباع
َ َ ِّ
َ ْ ْ َ ُ ِ ٍُ ِ ْ ْ
ور ال ِعل ِم
ن
ب
وا
یئ
ض
ت
یس
م
ل
یح
ر
کل
ِ
ِ ِ
م َع ْ َ ِ ُ ٍ
َ
َ ْ
ُ
کن َو ِثیق.
و لم یلجئوا ِإلى ر ٍ
[ ]7بحار األنوار ,ج ,۷۵ص. ۱۵۹
[ ۹۱/۱۱/۲۳ ]8ـ بیانات در دیدار
اعضای مجمع عالی حکمت اسالمی
[ ]9سرالصالة ،ص. ۱۰
[ ]10شرح حدیث جنود عقل و
جهل ،ص. ۱۶۴
[ ]11آسمانی ،ص. ۵۸
[ ]12جهاد اکبر ،ص. ۲۳
[ ]13رسالۀ لباللباب ،ص. ۹۹
[ ]14برای نمونه ن.ک :مناظرۀ
مکتوب آقــای نصیری با استاد
وکیلی ،جناب آقای دکتر جمشیدی
و نگارنده.
[ ۹۸/۲/۳۰]15ـ بیانات در دیدار
جمعی از شاعران
[ ۸۷/۶/۲۵ ]16ـ بیانات در دیدار
شاعران در ماه مبارک رمضان .
[ ]17بخش پایانی خطبۀ عید
فطر عالمۀ طهرانی در سال ۱۳۹۹
هجری قمری
[ ]18نور مجرد ،ج ،۳ص۲۰۷
[ ]19همان ،ص۲۲۳
[ ]20همان ،ص۲۳۴
[ ]21همان ،ص۲۳۷
[ ]22همان ،ص۲۳۶
[ ]23اختیار معرفة الرجال ،ج،۱
ص۵۹۴

ّ
علمه تهرانی
را همانطور که
بودند ،معرفی
ݡکنید

نقد و بررسی | پویا طاهری

چندی پیش مطلبی از سید محمدحسین دعائی در پاسخ به مقاله پویا طاهری با عنوان «مالحظاتی پیرامون
مقاله آقای مهدی نصیری درباره سید هاشم حداد و حواشی آن» در مباحثات منتشر شد .در ادامه پاسخ پویا
طاهری را به این نقد میخوانید.
جناب آقــای سید محمدحسین
دعائی در پاسخ به مقاله این جانب
با عنوان «مالحظاتی پیرامون مقاله
آقای مهدی نصیری دربــاره سید
هاشم حداد و حواشی آن» مطلبی
را نگاشتهاند .با عنایت به مقاله اخیر
ایشان مطالبی عرض میشود:
 .۱در ابتدا فرمودهاند از نقد
استقبال میکنند ،اما آنچه از جانب
آقای نصیری سرزده ،نقد نبوده و
آقای دعائی به دلیل «جسارتها و
جهالتها» قلم به دست گرفتهاند
و چون آقای نصیری در مناظرات
قبلی اخــاق مناظره را رعایت

نکردهاند به نقد نظرات ایشان
نپرداختهاند .در اینجا الزم است
ً
به عرض برسد که ،اوال ،شما و
همفکرانتان خود زمین بازی را در
پاسخ و نقد به شکل موجود تعیین
کردهاید و با پاسخ به افرادی که
آنها را جاهل و جسور خواندهاید،
به هیجانی شدن فضای نقد کمک
میکنید .منتقدین عرفان و تصوف
و جریان مرحوم تهرانی منحصر در
افرادی که آنها را جاهل و هتاک
میخوانید ،نیستند .عرض ما
هم همین بود که با وجود افراد و
جریانهای دیگر که به نقد منش
و روش جریان شما پرداختهاند،

شما به نقدهای مودبانه و علمی
وقعی نمینهید و فقط آنهایی را که
به قول خودتان هتاکاند را پاسخ
میگویید .این عملکرد در ذهن
مخاطب چنین جلوه میدهد که
تمام منتقدین جریان عالمه تهرانی
هتاکاند و جریان مرحوم تهرانی
با تمسک و تبلیغ این هتاکیها،
مظلوم جلوه میکند و استفاده
تبلیغاتی میبرد؛ حتی اگر نیت
پاسخگویان گزینشی به هتاکان
چنین نباشد .لذا ،پیشنهاد بنده
به حضرتعالی و جریان متبوعتان
آن است که زین پس برخوردتان با
کسانی که جاهل و هتاک میدانید
نسخه مکتوب  /شماره  / 22بهار 1398

117

اینکه گفته
شده «معلوم
نیست چرا
دوستان ،تا
به این حد از
ورود جدیتر
عالقمندان عالمۀ
طهرانی به امور
اجتماعی و حضور
پررنگتر ایشان
در جبهۀ انقالب
نگرانند؟» .حق
بدهید که این
نگرانی باشد!
چراکه ممکن
است جریان
ایشان در مقطعی
خطیر و پرچالش
ناگهان به صرف
اختالف نظری ما
بین مراد خود و
ولی فقیه عرصه
را خالی کنند
همانطور کهدر مقطع جنگ
چنین کردند.
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َ َ َ
«إذا خاط َب ُه ُم
بنابر قول
قرآنیِ َ :
ً
ُ
َ
َ
َ
َ
ْال َجاه ُل َ
ون قالوا سالما» َ
«و ِإذا م ُّروا
ِ
َ ً
َّ ْ
َ
ُّ
ِباللغ ِو مــروا ِكراما» به سالمت و
کرامت باشد؛ نه آنکه در بسیاری
از پاسخهای حتی معروفین جریان
شما ،منتقدین را متهم به جهل و
عدم تخصص و… آن هم با چاشنی
تحقیر و توهین نمایید[ .]۱پس
ً
لطفا زمین بازی را تغییر دهید.
ً
ً
مثال تقریبا همزمان با انتشار صوت
آقای معاونیان ،مقالهای با عنوان
«حکایت یک قصه پر غصه» از
سوی دکتر حسن انصاری (استاد
دانشگاه پرینستون) در نقد منش
و روش و جایگاه علمی مرحوم
تهرانی منتشر شــد[]۲؛ اما در
مورد کدام یک دهها صوت و نامه
و مقاله منتشر شد و به کدام یک
حتی کوچکترین پاسخی هم
داده نشد؟
ً
ثانیا ،لطافت طبعتان در هتاکی
خــوانــدن یکی از عــبــارات آقــای
نصیری ستودنی اســت .امــا جا
دارد همین لطافت را در مقابل
برخی عبارات عالمه تهرانی هم
به کار ببرید که نوشتههایشان از
اینگونه عبارات بیبهره نیست.
ایشان هم مخالفین را با عباراتی
مانند «گوسپند»[« ،]۳خشکی
دماغ»[ ]۴و… نواختهاند .حال اگر
حضرتعالی از تعابیر مرحوم عالمه
هم «برآشفته» میشوید و آن را
هتاکانه و مخالف «آزاداندیشی و
اندیشهورزی» میدانید که فبها؛ اما
اگر به هر دلیل تعابیر ایشان را توجیه
میکنید ،بدانید که باب توجیه و
تأویل برای امثال آقای نصیری هم
باز است .لذا ،اگر «لجنپراکنی و
عقدهگشایی» هست ،باید از سوی
دو طرف مهار شود و شما میتوانید با
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مشی آزادمنشانهتان در عذرخواهی
از مخالفینی که از سوی مرحوم
عالمه مورد اهانت قرار گرفتهاند،
اسباب به جریان انداختن بیش
از پیش نقد علمی را فراهم کنید.
 .۲در مورد «مریدبازی» ،تفاوت
بحث «مرید و مراد» در جریان شما
و سایر علمائی که نام بردید ،روشن
است و بعید میدانم ملتفت آن
نباشید .معلوم است مقصود بنده
و امثال آیتالله علم الهدی -که
نقدشان بر مریدبازی در مقاله قبلی
آمد -نه «اظهار عالقه به بزرگان»،
«أخذ معالم دیــن»« ،استفاده از
انفاس قدسی» و… اســت ،بلکه
ترویج تفکراتی مانند «محو اختیار
در اختیار پیر»[« ،]۵اطاعت مطلقه
و تبعیت محض و بی چون و چرا از
استاد»[ ]۶و… میباشد ،که در بیان
بزرگانی همچون حضرات آیات
بهاءالدینی ،خوشوقت ،حقشناس
و… چنین مطالبی یافت نمیشود.
دیگر آنکه «مرید بودن» -همانطور
که خود نیز اشاره کردهاید -امری
تشکیکی است که در طیفی از آن
اظهار عالقه و أخذ معالم و استفاده
از انفاس قدسی خوابیده است و در
سر طیف عباراتی که از کتب بزرگان
جریان عالمه نام برده شد .لذا،
نمیتوان «مرید بودن» مرحوم امام
ً
نسبت به آیتالله شاه آبادی را لزوما
با آنچه در تعبیرات آقایان تهرانی
آمده بود ،یکی دانست .بلکه با توجه
به عدم انعکاس تعبیرات مذکور
در مطالب عرفانی مرحوم امام – تا
آنجا که بنده مطلعام -میتوانیم
مطمئن شویم ارادت ایشان به معنی
محو اختیار در اختیار و امثال ذلک
نبوده است.

همچنین از هیچکدام از روایات
«هلک من لیس له حکیم یرشده»،
تعلم از عالم ربانی ،أخذ معالم دین
و… حتی به خودی خود هم محو
اختیار در اختیار و تبعیت بی چون
و چرا استنباط نمیشود ،چه برسد
به وقتی که این روایات در کنار امثال
ً
رجال دون ّ
الحجة
«ایاک ان تنصب
فتصدقه فی کل ما قال»[ ]۷قرار
میگیرند که به صراحت مفاهیمی
همچون آنچه عالمه تهرانی درصدد
القاء آن هستند را رد میکنند .و
به راستی تفکری که شیعیان را
ترغیب به «پرسشگری» حتی از امام
معصوم میکند کجا[ ،]۸و تفکری
که به تبعیت «بی چون و چرا» فرا
میخواند کجا!؟
 .۳جناب دعائی فرمودهاند« :آیا
بهراستی میتوان در تأییدات و
تأکیدات ایشان [رهبر انقالب]
نسبت به اصل فلسفه و عرفان
اسالمی یا بزرگانی همچون مرحوم
قاضی و عالمۀ طباطبایی خدشه
کرد؟ روشن است که خیر» .سپس
بعضی از تاییدات رهبر معظم
انقالب در باب عرفان و فلسفه
و بزرگانی از فلسفه و عرفان را
نقل کــردهانــد .در این بــاره باید
گفت ،تمام فرمایشات ایشان در
این باب -چه در مقاله قبلی چه
در مقاله اخیر -خارج از موضوع
است! از ابتدا هم بحث پیرامون
فلسفه و عرفان و افــراد شاخص
نامبرده نبود ،تا تاییدات رهبر
انقالب کمکی به پیشبرد بحث
کند ،بلکه بحث بر سر آنچه که در
کتب مرحوم عالمه آمده و در مورد
ایشان و مرحوم حداد ذکر شده
بود .همچنین تمایز مطالب آقای

نصیری از نقدهای همیشگیشان
بر عرفان محیالدینی ،نقدشان
به ادعاهای جریان عالمه تهرانی
بود .شاید بگویند مکتب آن مرحوم
همان مکتب مرحوم قاضی ،عالمه
طباطبائی ،شهید مطهری ،شهید
دستغیب و… است .در این باره
باید گفت متفردات و شــذوذات
منقول از ایشان ،ایشان را از سایر
افرادی که جناب دعائی منسوب به
جریان شیعی فقاهتی میشناسند،
جدا میکند .وگرنه کدام یک از
بزرگواران نامبرده شده مدعی
اموری مانند تسلط بر نفوس مثل
تسلط امیرالمومنین و مشاهده
صفات ایشان در خود -هرچند به
نحو اضعف -بودهاند؟[ ]۹آیا شهید
مطهری هم قائلند که والیت فردی
مانند آقــای حــداد «عین والیت
ائمه طاهرین است و هیچ فرقی
نمیکند»؟[ ]۱۰آیــا از مرحوم
قاضی هم قریب به این مضمون نقل
شده است که بگویند« :يا َم ْن ُه َو أنا،
َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ّ َّ َ ُ َّ َ
وي ِتك
و أنا هو؛ ال فرق بين إنيتى و ه
َ
ُ ْ
ّ ْ
ََ
إل ال ُحدوث َو ال ِق َدمَ .و قال :أما تری
َّأن َر ّبی َو َض َر َب َق َد َم ُه فی َح َدثی ْ
أی
ُحدوثی َح َّتی ْاس َت ْه َل َ
ک ُحدوثی
ّ َ ُ ْ
ََ
ََ
فل ْم َی ْب َق إل ِصفة ال ِق َد ِم ،فل ْم َی ْب َق
ََ َ
ّ َ ُ َْ
دیمَ ،و نطقنی فی
لی إل ِصفة الق
ِ
ْ َ ِّ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُّ ُ ْ ْ ٌ
أحداث
ِتلک الصف ِة و الخلق کلهم
َْ
َ َ ْ ُ
دوث»؟[ ]۱۱از
ین ِطقون ع ِن الح ِ
مال حسینقلی همدانی چطور؟ آیا
هیچکدام ادعا کردهاند« :مؤمن
سالک که روح او با روح اولياء إلهی
همانند آقای حداد متصل است و
از آنان پیروی میکند ،مانند کسی
است که گویا در روزهای ابری از
ابرها فراتر رفته و به خورشید دست
یافته است[ .اشاره به روایتی که
میگوید بهرهمندی از حضرت

حجت در زمان غیبت ،همچون
بهرهمندی از خورشید پشت ابر
اســت] حال آیا صحیح است که
بگوئیم :خورشید برای این شخص
نیز در پشت ابرها ،پنهان است؟» تا
نتیجه بگیریم «عمده فایده ظهور
[امام زمان] برای افراد غیرسالک
یا سالکانی است که سیرشان تمام
نشده»؟[ ]۱۲آیا هیچکدام از این
بزرگواران به دلیل نپذیرفتن والیت
فــردی همچون مرحوم حــداد،
دستور به قطع رحم دادهاند؟[]۱۳
و… از این قبیل که بسیار است.
غرض اصلی نه درخواست توجیه
اینگونه متفردات است که حضرات
آیات تهرانی به قدر کافی در این
زمینه زحمت کشیدهاند ،بلکه الزم
است نشان داده شود این مطالب
در کدام نوشته یا گفته بزرگانی
همچون مرحوم قاضی ،عالمه
طباطبائی و… انعکاس یافته است.
ً
تبعا انتظار بر آن است که نقل این
تناظر از غیر کتب آیتالله تهرانی
ً
باشد ،خصوصا که در مورد بعضی
منقوالت ایشان تأمالتی وجود
دارد[.]۱۴
دیگر آنکه ادعا کردهاید رهبری
ً
معظم مکررا از «مطلوبیت» جریان
عالمه تهرانی سخن گفتهاند.
ً
که احتماال این ذکر مکرر جز در
دیدارهای خصوصی با بیت معظمله
ً
نبوده است! حرفی نیست ،مسلما
بیت ایشان راستگویند .ولی این
سوال برایتان پیش نیامده که اگر
رهبری در این حد به مرحوم عالمه
ارادت دارند ،پس چرا نباید برای
یک بار هم که شده -آن هم پس از
حدود ربع قرن از درگذشت ایشان-
در علن ذکر خیری از ایشان به میان
آورند؟ و اگر اندیشیدهاید ،آیا تمام

دالیل آن را به اموری بیرون از جریان
خود حواله دادهاید؟ یا به این نتیجه
رسیدهاید که عواملی در منش و
روش و اندیشه جریان شما هم در
این امر دخیل است؟
 .۴در باب نظر ایشان در مورد
ویژگیهای ولی فقیه و بررسی
آن توسط اینجانب ،یکی آنکه
در مــورد نقل خاطره از مرحوم
شیرازی ،نقل آیتالله سیدصادق
تهرانی نیز مفید مقصود ما است.
ایشان در مقدمه ورودشان جهت
نقل خاطره میگویند« :به خاطر
اخالصی که داشتند به شدت بر
کتمان آنچه انجام داده بودند،
اصــرار م ـیورزیــدنــد…» .توجه
داریــد که کتمان در جایی معنا
دارد که فرد چیزی داشته باشد،
ولی بخواهد از دیگران پنهان
کند .حال ایشان میخواستند چه
چیزی را پنهان کنند؟ جز مراتب
شایستگیشان جهت تصدی
حکومت .موضوع خاطره هم
ً
دقیقا در همین باب است ،و این
ً
دقیقا با مبانی نظری ایشان مطابق
است .چون وقتی فرد ایدهآلی که
«سید الطائفتین» است و در علم
و عمل و ظاهر و باطن در اوج؛
موجود است ،دیگر چرا موارد غیر
ایدهآل متصدی باشند؟ و این امر
با «تایید حکومت» تنافی ندارد،
بلکه مرتبه باالتری از آن است.
چراکه تایید فردی که شایستگی
تصدی دارد نسبت به فردی که این
شایستگی را ندارد – یا به قول شما
از باب االقرب فاالقرب متصدی
شده است -حاکی از کمالی برتر
در اوســت ،و ایــن با «اخــاص»
و «کتمان» هم سازگار است.
جالب اینجاست که جناب دعائی
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بحث کنترل
جمعیت هم
در زمان اجراء
مورد تایید
رهبری بود و
هم در سخنرانی
معروفشان در
بجنورد که به
اشتباه بودن
اجرای آن بعد از
اواسط دهه ۷۰
اعتراف کردند،
کماکان اجرای
آن تا تاریخ
مزبور را «خوب»
میدانستند .اما
عالمه تهرانی
در جای جای
«رساله نکاحیه»
طرح مزبور را
طرحی استعماری
و ضد اسالمی
میدانند.
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این برداشت را -که با نقل جناب
شیرازی ،نقل مرحوم سیدمحسن،
برداشت آقــای نصیری و ظاهر
عبارات جناب سید صادق سازگار
است -کنار میگذارند ،تا نظر خود
را اثبات کنند ،آنگاه دعوت به دقت
و انصاف هم مینمایند!!
دیگر آنکه گفتهاید« :به راستی
اگر کسی واقعا رهبری را حق خود
بداند ،آیا نباید الاقل برای یکبار
هم که شده ،مخالفت و معارضهای
ً
از او مشاهده شود؟» .اوال ،میتواند
فردی خود را محق به حقی بداند و
به دالیلی حتی یک بار هم معارضه
و مخالفتی در او مشاهده نشود و
هیچ تالزمی بین این دو وجود ندارد.
ً ّ
ثانیا ،سلمنا! دلیل شما را در محک
این ادعا میپذیریم .بد نیست به دو
مورد از مواردی که ایشان با ولی فقیه
اختالف نظر داشتهاند ،بپردازیم تا
ببینیم آیا ایشان همچون نقل قولی
که از فرزندشان کردهاید« ،در مقام
عمل تابع محض حاکم حکومت
اسالم بودند .در تمام مسائلى که
قانون یا حکمى از طرف حکومت
اســام تصویب مــىشــد ،ایشان
تبعیت میکردند و ما مثل ایشان در
تبعیت از ولىفقیه ندیدیم» یا خیر؟!
واضح است همانطور که از فرزند
ارشد مرحوم عالمه نقل کردهاید،
از موضوعات خطیر امــر جنگ
و جهاد اســت .شاید خطیرترین
موضوعی که از ابتدای انقالب با
آن مواجه بودهایم ،قضیه جنگ ۸
ساله بوده باشد .نظر امام خمینی
هم در این باره روشن است« :امروز
همه ما مكلف هستيم ،جوانهاى
ما بايد اين جبههها را پر كنند .از
انسان قوى ،كه بحمدالله هم االن
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پركردند ،لكن بيشتر الزم است .آقا
قضيه ،قضيه از بين رفتن اسالم،
چـه تشيع و چه تسنن ،همه ،از بين
رفتنش و قضيه اين كه ما قيام كنيم
ّ
و نـگـذاريم بشود .و بحمدالله تا حاال
جوانهای ما اقدام کردند ،قیام
کردند و نخواهند گذاشت ،لکن این
اسباب این نمیشود که از دیگران
تکلیف سلب بشود که نه ،دیگر الزم
نیست کاری ما بکنیم .آن کسی که
اشکال به جنگ دارد ،واجب است
برایش که بــرود جــنــگ»[ .]۱۵و
باز واضح است که ایشان طالب و
روحانیون را در این باره مستثنی
نکردند ،بلکه مکرر بر حضور ایشان
در جبههها تاکید میکردند« :من
اميدوارم كه آقايان روحانيون بيشتر
در جبههها بروند و بيشتر خدمت
كنند به اينها و مىكنند و وظيفهشان
هست»[.]۱۶
برای آنکه کسی فکر نکند در این
واجــب کفائی به قــدر کفایت از
علماء در جبهه وجود دارد ،تصریح
میکردند«:از مسائلى كه بايد عرض
كنم اين است كه جبههها محتاج
به روحانى هستند ،چنانچه همه
مردم محتاج هستند كه روحانيون
آنها را هدايت كنند ،ارشاد كنند،
اگر توطئهاى در كار هست آنها آن
توطئه را خنثى كنند .در جبهه ها،
در شهرهاى مرزى احتياج هست
به روحانيون  ،براى خدا روحانيون
به جبههها بروند ،به شهرهاى
مرزى بروند و مردم را هدايت كنند.
شياطين همه جا هستند ،بايد در
مقابلشان جندالله هم باشد .از
جبههها مكرر اين مطلب گفته شده
است كه روحانيون بيايند در اينجا،
ما احتياج داريم»[.]۱۷

امام خمینی برای آنکه کسی نگوید
تحصیل علم واجب است و جنگ
هم واجب و سپس با مقایسههایی
سعی در منصرف کردن افراد مستعد
داشته باشد ،میفرمایند« :تحصيل
علم از امورى است كه واجب كفائى
است و از امور مهم است ،لكن اگر
ما يك وقت احتياج داشتيم به اينكه
علما و افراد مستعد االن تحصيل
علم را كنار بگذارند و بروند در
جبههها و دلدارى بدهند به اينها،
هدايت كنند اينها را ،يا بروند به
شهرهاى دورافتاده و هدايت كنند
آنها را ،اين مستحب بسيار بزرگ را
بايد كنار بـگـذارند ،بروند آن كار را
انجام بدهند ،براى اينكه آن واجب
است .انجام بدهند ،بعد كه آرامش
حاصل شد ،برگـردند آقايان تحصيل
بكنند»[.]۱۸
جناب دعــائــی خــوب میدانند
کــه جــنــاب عــامــه در ایــن بــاره
نظری متفاوت داشتند .ایشان
ّ
«طلب علوم ّ
دينيه
میفرمایند:
ّ
كه مشغول تحصيل هستند ،حتى
ّ
عموميت
در بسيجهاى عمومى كه
شديد هم دارد ،از خدمت به نظام
وظيفه و حضور در جبهه و كشته
ّ
شدن ّ
معفو ميباشند .نبايد طلب
كشته شوند .بلى ،بردن آنان به
جبهه جهت تبليغ و إرشاد و ترويج
دين و بيان مسائل و أحكام شرعى
و رسيدگى به اين امــور إشكالى
ندارد؛ وليكن بايد در سنگر محفوظ
باشند .بايد خوب درس بخوانند و
قرآن و مسائل و أحكام را خوب فرا
بگيرند»[ .]۱۹نظر فقهی ایشان
محترم اما آیا ایشان در مقام عمل
به نظر ولی فقیه وقعی نهادند؟
ً
احیانا خودشان -همانند بسیاری از

علمای پیرمردتر از ایشان مشهدی
و غیرمشهدی -به جبههها عزیمت
کردند؟ در صــورت عذر در تمام
آن سالها -حتی جهت ارشــاد و
هدایت -آقازادههای گرامیشان را
به منطقه اعزام کردند؟ طلبهای از
حلقه شاگردانشان را چطور؟ آقای
دعایی خوب میدانند که جواب تمام
این سواالت منفی است ،بلکه «در
تمام مدت جنگ ،حتی یک جمله
که جنبه تشویق و ترغیب به رفتن
به جبهه را داشته باشد ،از ایشان
ابراز نشد و به یک نفر از اطرافیان و
غیرهم ،پیشنهاد و ترغیب رفتن به
جبهه را ننمودند»[ .]۲۰با این وجود
میتوان همچون فرزند ارشدشان
ادعا کرد« :در مقام عمل تابع محض
حاکم حکومت اسالم بودند … و ما
مثل ایشان در تبعیت از ولىفقیه
ندیدیم».
نمونه دیگر ،بحث کنترل جمعیت
است .بحثی که هم در زمان اجراء
مورد تایید رهبری بود[ ]۲۱و هم
در سخنرانی معروفشان در بجنورد
که به اشتباه بودن اجرای آن بعد
از اواسط دهه  ۷۰اعتراف کردند،
کماکان اجرای آن تا تاریخ مزبور
را «خوب» میدانستند[ .]۲۲اما
نظر آیتالله بر آن بود که «سياست
ّ
جمعيت ،بــراى به بــازار
كنترل
كشاندن زنان ،و هدر دادن عمر آنان
است»[ .]۲۳و در جای جای «رساله
نکاحیه» طرح مزبور را طرحی
استعماری و ضد اسالمی میدانند.
این فرمایشات ایشان با نقل قول
آقازادهشان مبنی براینکه مرحوم
عالمه میفرمودند« :در حکومت
اسالم ،متخصصان و مجتهدان،
در مقام فکر و نظر براى خودشان

آزادنــد و باید آزاد باشند؛ چون
تقلید بر مجتهد حرام است؛ ولى
در مقام عمل در مسائل اجتماعى
که تصادم با رأى ولیفقیه حاصل
ً
مىشود ،مطلقا حق اظهار نظر
عمومى بهطورى که موجب تضعیف
شود ،ندارند و باید در عمل تابع
باشند ،خواه مسأله از مسائل ساده
و عادى باشد و خواه از مسائل مهم
و اساسى و خطیر» چقدر تطابق
دارد؟ آیا مردم با اظهار نظرهای
ایشان به این نمیاندیشیدند که
چطور طرحی که در منظر رهبری
رخ میدهد ،طرحی استعماری و
ضد اسالمی آن هم با اهدافی شوم
است؟ و آیا این موجب تضعیف
رهبری در دید مردم نمیشد؟ و آیا
با وجود این موارد باز مانند فرزند
ارشدشان میتوان ادعا کرد« :در
تمام مسائلى که قانون یا حکمى
از طرف حکومت اسالم تصویب
مىشد ،ایشان تبعیت میکردند» با
وجودی که قوانین کنترل جمعیت
به تصویب مجلس و شورای نگهبان
رسیده بود؟ عرض ما این نیست که
کار ایشان درست بود یا غلط؛ عرض
ما آن است که ایشان را همانطور
که بودند معرفی کنید .تاییدات و
تمجیدات ایشان از انقالب و نظام
و رهبری به جای خود ،مواردی از
قبیل آنچه مرقوم شد هم به جای
خود.
 .۵در مورد تقیه فرمودهاید« :تا
بود سخن از آن بود که چرا به نظام
اسالمی کمک نمیکنند! و حاال که
بر کم و کیف فعالیتهای اجتماعی
آنها افزوده شده است ،میگویند:
دارند تقیه میکنند!» ،اما توضیح
ندادهاید چرا زمانی این کم و کیف

کمتر بود و حال بیشتر شده است.
نیاز جامعه و حکومت و دعوت ولی
فقیه در گذشته و حال که تفاوتی
نکرده است .چه اتفاق جدیدی
افتاده تا ما از این تغییر رویه تعبیر
به اتخاذ تاکتیکی جدید نکنیم؟
همچنین فــرمــودهایــد« :معلوم
نیست چرا دوستان ،تا به این حد
از ورود جدیتر عالقمندان عالمۀ
طهرانی به امور اجتماعی و حضور
پررنگتر ایشان در جبهۀ انقالب
نگرانند؟» .حق بدهید که این
نگرانی باشد! چراکه ممکن است
جریان ایشان در مقطعی خطیر و
پرچالش ناگهان به صرف اختالف
نظری ما بین مراد خود و ولی فقیه
عرصه را خالی کنند -همانطور که
در مقطع جنگ چنین کردند.-
همچنین نگرانیم تفکرات این
جریان با در دست گرفتن مناصب
فرهنگی و تبلیغی از سوی افراد
منتسب به آن گسترش یابد و نسل
مذهبی و انقالبی در مقاطع خطیر
و پرچالش اجتماعی و سیاسی به
راهی رود که پیروان حضرات آیات
تهرانی رفتند.
با ذکر برخی نکات پراکنده دیگر
عرائضم را به پایان میبرم:
فرمودهاید« :طیف موافقان
[عرفان شیعی فقاهتی]ـ هم از
حیث کمیت و هم از حیث کیفیت
ـ بههیچ وجه با طیف مخالفان،
قابل مقایسه نیست» .باید عرض
ً
شود :اوال ،به استناد کدام آمار به
چنین ّ
تفوقی در ّ
کمیت رسیدهاید؟
البته بعید نمیدانم با وجود
تبلیغات گسترده رسانهای برای
این جریان ،اگر هم آماری گرفته
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شود از حیث کمی گوی سبقت را
ربوده باشند ،ولی آیا چنین آماری
ً
در دسترس است؟ ثانیا ،شاغول و
مالکتان در سنجش کیفی چه بوده
که مخالفان را نه کمی پایینتر از
موافقان ،بلکه غیرقابل مقایسه
یافتهاید؟!!
نمیتوان
«مرید بودن»
مرحوم امام
نسبت به
آیتالله شاه
آبادی را
ً
لزوما با آنچه
در تعبیرات
آقایان تهرانی
آمده بود،
یکی دانست.
بلکه با توجه به
عدم انعکاس
تعبیرات مذکور
در مطالب
عرفانی مرحوم
امام میتوانیم
مطمئن شویم
ارادت ایشان
به معنی محو
اختیار در اختیار
و امثال ذلک
نبوده است.
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در نقل خاطرات دروغگو و جاعل
بودهاند یا حداقل حفظ صحیحی
نداشتهاند؟
در مورد ورود حضرات آیات
حائری و علم الهدی در جرگه
آنچه آقای دعائی «عرفان فقاهتی
شیعی» خواندهاند ،از ابتدا هم
ادعایی نبود .البته میتوان در نسبت
میان اسم و مسمای فوق -عرفان
فقاهتی شیعی ،-و میزان تشخیص
و تمیز از موارد مشابه با استفاده
از شاخصههایی که ایشان مطرح
کردهاند -وحــدت وجــود و فناء-
مناقشه کرد ،ولی بحث از موضوع
اصلی خارج میشود و از آن صرف
نظر میکنم.

اگر «ارادت و تبعیت عمیق
آیتالله علم الــهــدی نسبت به
رهبر معظم انقالب» را باور دارید،
پیشنهاد میکنم با تهیه فیلم جلسه
مزبور از مدرسه مذکور ،نظر ایشان
در مــورد بحث مریدبازی و روش
رهبری در مقابل بزرگان عرفان را
ببینید.
«تافته جدا بافته دانستن» آیتالله
تهرانی« ،مقام تراشی» ،و اعتقاد به
«قطب عرفانی و نیابتهای مطرح
بین عرفای گذشته» جزء مختصات
جریان فرزند دوم عالمه نیست ،بلکه
جریان منتسب به فرزند اول ایشان
در بعضی موارد -مانند رابطه رفاقت
مرحوم تهرانی و مرحوم حداد به
جای شاگردی -قائل به مقامات
باالتری برای مرحوم عالمه نسبت
به جریان فرزند دوم هستند .لذا،
به نظر میرسد جناب طاهرزاده
مالک را بیان کردهاند و در قسمت
موضوع یا از معتقدات جریان فرزند
ارشد غیرمطلع بودهاند یا دقت الزم
را نداشتهاند .لذا ،انتقاداتی که در
مقاله قبل عرض کردم به فرمایشات
ایشان وارد است.

در ره عشق نشد کس به یقین محرم
راز /
هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد /
با خرابات نشینان ز کرامات مالف /
هر سخن وقتی و هر نکته مکانی
دارد /
مدعی گو لغز و نکته به حافظ
مفروش /
کلک ما نیز زبانی و بیانی دارد /

باز پاسخ صریحی به عرض بنده
داده نشد :آیا حضرتعالی فرزند
دوم مرحوم تهرانی را در نقل ثقه
نمیدانید؟ به عبارتی آیا ایشان

در پایان از سایت مباحثات که زمینه
چنین گفتگویی را فراهم کرده است
متشکرم.
والسالم علی من اتبع الهدی.
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در پـــایـــان امــــیــــدوارم جــنــاب
حجتاالسالم والمسلمین سید
محمدحسین دعائی ،با روحیهای
آزادمنشانه و به دور از توجیه و تأویل
واضحات به رشد و بالندگی نقد
علمی کمک نمایند.
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َ
از منݡک ِر شرعی تا قانونشکنی!

نگاهی به پدیده نهی از منکر براساس ارزشهای مدرن و یک پرسش

یادداشت وارده | محمدکاظم حقانی فضل

در کلیپهایی که گاه و بیگاه از
ماجرای حجاب و برخورد برخی از
روحانیون و مذهبیها با خانمهای
بدحجاب و بیحجاب میبینم یک
رخــداد تازه جلب توجه میکند.
مؤمنان و دینداران به زنهایی که
مرتکب یــک عمل خــاف شرع
شــدهانــد ،از بــاب نهی از منکر
میگویند که رعایت نکردن حجاب،
خالف قانون است و شما قانون را زیر
پا گذاشتهاید .یا در استداللها به
نفع حجاب میگویند که بیحجابی
نافی حقوق دیگران و به خصوص
ِ
مردانی است که ممکن است در این
وضعیت به گناه بیافتند.

این شیوه استدالل نمونه دیگری هم
دارد که در ماه رمضان خود را نشان
میدهد .به این صورت که مؤمنان
و رعایتکنندگان شریعت برای
ممنوعیت خوردن و آشامیدن در
مالء عام ،بر لزوم احترام روزهداران و
رعایت حقوق ایشان تأکید میکنند.
در هر دو مثال ناهیان از منکر ،بر
حرمت و حلیت شرعی تکیه ندارند،
و کسی نمیگوید این کارها از نظر
شرعی حرام و منکر است و باید با
آن مبارزه کرد .در واقع گرانیگاه
توگوها نه دیــن ،شــرع ،حکم
گف 
الهی و ارزشهای مذهبی ،که حقوق
مردم ،قانون ،آزادی و امثال آن است

که مفاهیمی برآمده از بطن مدرنیته
و بلکه جزو اصلیترین ارزشهای
دنیای مدرن هستند.
میدانیم که براساس آنچه فقیهان
در کتابهای فقهی خود گفتهاند،
نهی از منکر شرایطی دارد و یکی از
شرایط وجوب نهی از منکر آن است
که ،فعل مورد نهی ،منکر قطعی
باشد ،و اگر کسی احتمال بدهد
که مرتکب فعل منکر ،حکم مسئله
را نمیداند یا احتمال بدهد که او
مطابق فتوای مجتهد دیگری عمل
میکند ،دیگر عنوان نهی از منکر
صدق نخواهد کرد .پرسش آن است
که آیا عدم رعایت قوانین جمهوری
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اسالمی جزو منکرات قطعی است؟
با مراجعه به آراء فقیهان شیعه
میتوان فتاوایی را یافت که رعایت
همه قوانین را واجب نمیدانند و
طبعا عدم رعایت برخی قوانین نیز
حرام شرعی نخواهد بود .بر این
اساس چگونه میتوان کسی را به
علت عدم رعایت قوانین حکومتی
نهی از منکر کرد؟
همچنین در منابع دینی ،رعایت
حقوق روزهداران جــزو واجبات
قطعی نیست که نقض آن حرام
قطعی باشد .چنان که در یک خانه
و خانواده ممکن است کسی روزهدار
باشد و فرد دیگری به دلیل بیماری
یا مسافر بودن روزه نباشد و مشغول
خوردن و آشامیدن شود .فقیهان
چنین عملی را حرام نمیدانند .و
کسی نمیگوید که مسافر یا مریض
باید حق روزهداران را رعایت کند
و خــوردن و آشامیدن او در برابر
روزهداران حرام است.
در واقع تکیه بر مفاهیمی مثل قانون
و حقوق متقابل افراد ،امر به معروف
و نهی از منکر را بالموضوع میکند.
کسانی که به این استداللها تمسک
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میکنند در گام اول خود را خلع
سالح میکنند .زیرا از نظر شرعی
نمیتوان منکر بودن این عناوین
را ثابت کرد .و اگر منکر بودن ثابت
نشود ،نهی از منکر نه تنها واجب
نیست و بلکه در برخی موارد ممکن
است جایز هم نباشد.
در نقطه مــقــابــل هــم عـــدهای
درآمدهاند که چرا روزه گرفتن باید
مانع حقوق و آزادی روزهنگیران
باشد؟ و چرا اغذیهُفروشیها بسته
اســت؟ آیــا فقط روزهداران حق
دارند و روزهنگیران حق و احترامی
ندارند؟ درباره قانون حجاب هم
مشکل دیگری وجود دارد که از
اساس حد و مرز حجاب در قانون
مشخص نیست .و حتی نیروهای
انتظامی و مأموران امنیت اخالقی
و اجتماعی هم با همه کسانی که
شرعی واجب هستند
فاقد حجاب
ِ
بــرخــورد نمیکنند .بلکه فقط
با برخی از مصادیق آن مبارزه
میکنند .در حالیکه از نظر شرعی
آشکار کردن هر مقداری از موهای
سر حرام است .و تنها قسمتهایی
که پوشاندن آن واجب نیست ،وجه

و کفین( گردی صورت و دستها از
مچ به پایین) است.
تا اینجای کار به نظر میرسد،
غیر ملتزمان به شریعت بازی را
بردهاند .گویا طرف مذهبی به هر
دلیلی ،مبانی و ارزشهای طرف
غیرمذهبی را پذیرفته اســت و
در زمین بازی طرف مقابل بازی
میکند .مذهبی پذیرفته است که
یک نفر حق دارد که حجاب و روزه را
قبول نداشته باشد و این به خودش
مربوط است (چیزی که در فقه شیعه
در حد ارتداد است) .آنچه مهم است
رعایت قانون و پاسداشت حقوق
مذهبیها است.
آنچه رخ داده است پایین آمدن
از موضع شــرع به موضع عرف،
فروکاهش دین و احکام شرعی
به قوانین عرفی و غلبه هژمونیک
ارزشهای مدرن بر ذهن و زبان اهل
مذهب است .و بسی بعید مینماید
که ادامه این وضعیت به نفع دین و
دینداران باشد.
از سوی دیگر این پرسش همچنان
گشوده است که در جامعهای چنین
متکثر ،آیا باید رفتارهای دینی را
با میزان ارزشهــای همگانی که
هر روز مدرنتر و فردگراتر میشود
تنظیم کرد؟ یا برعکس باید همگان
را با نهی از منکر و امر به معروف به
زیر چتر رفتار دینی آورد؟ وقتی
دفاع از یک رفتار دینی با تأکید بر
دینی بودنشُ ،برش ندارد چه باید
کرد؟ شاید الزم باشد فقهپژوهانی
که دغدغه جــاری کــردن احکام
اجتماعی اسالم را دارند ،باب امر به
معروف و نهی از منکر در کتابهای
فقهی را از این منظر نیز بازخوانی
کنند!
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ݡگام دوم ،ݡگام
عدالتخواهی
یادداشت وارده |
محمدصابر صادقی

عدالت و مراقبه؛ در آغاز دهه
پنجم انقالب اسالمی و با پشت
سر نهادن چهل سال پیروزیها و
شکستها ،اینک بر فراز قله چهل
سالگی به دنبال تکامل «خویشتن»
خویش با چشمانی ناقدانه و بصیر،
بر اندوختههای خویش مینگریم و
باز میابیم مدرکات و تجربیات را و
عزم میکنیم بر مراقبه در چله دوم؛
بیشک سرآغاز این مراقبه ،تخلیه
است ،تخلیه از هرچه که ناپسند
است و ناجور ،تخلیه از غیر و آنچه
و آنکه سرآشتی ندارد با عقالنیت
چهل سالگی ،تخلیه از َسر پختگی
َ
ـرارت جوانی
و نه از سر شور و حـ ِ
و خامی؛ اینک این مائیم و این
وجدان بیدار ،که قضاوتگر داوری
ماست با «خویشتن» خویش .اینک
در مرز تصمیمها هستیم ،تصمیم
بگیریم که چه نمیخواهیم و چه
میخواهیم! تصمیم بگیریم که
چه تجربههایی را به کناری نهیم
و چه تجربههای نویی را باید مزه
کنیم! تصمیم و تصمیم .اینجا
نقطه شروع مراقبه است در ابتدای
چله دوم .اینجاست مرز پختگی و
خامی ،اینجاست مرز غلبه عقل
بر قوای شهوت و غضب و خیال،
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قلب محکم و سلیم
اینجاست که ِ
انقالب ،خودی نشان خواهد داد،
مراقبه مردمانی در
اینجاست وادی
ِ
یک سرزمین به نام ایران ،و اینک
چشم جهانی نگران من و توست.
عدالتخواهی دیربازی است که در
این سرزمین کهن جاری و ساری
بوده است و مردان و زنانی رشید،
غرق در خون از آن َدم زدهانــد و
بهایش پرداخت کردهاند .اما اینک
در آستانه چله دوم ،این گفتمان پر
نشاطتر و پویاتر از گذشته مانند
رود خــروشــان به جلو مــیرود و
ناهمواریها را در مینوردد ،اگرچه
گاه فریب بخورد یا اشتباه کند،
مهم زنده ماندن و رونق داشتن
این گفتمان است که به پاالیش و
عقالنیت انقالبمان خواهد افزود.
عدالت و انقالب اسالمی؛ انقالب
پنجاه و هفت یک عدالتخواه
تمام عیار بــود که با مــرور زمان
پوست انداخت ،بارور شد ،بالید
و به یک گفتمان عمومی به عنوان
تنها راهحل برای رسیدن به آرمان
خود تبدیل شد؛ تاریخ قابل تغییر
نیست ،بعضی اوقات گفتمانهای
جایگزین ،عدالتخواهی را به پایین

کشیدند و به کناری زدنــد و گاه
مردم این سرزمین را
خیالهای ما ِ
ربودند و با گفتمان عدالتخواهی
رقابت کردند؛
مردم
عدالت و دوران گذار؛ ما
ِ
این سرزمین ،منتظر عدالتورزی
توسط دیگران بودیم و «خویشتن»
خویش را تماشاچی کردیم! و از
آرمان پنجاه و هفت دور شدیم؛ این
بود که عدالت را دور دسترستر از
قبل پنداشتیم ،تا هنگامه «عصر
نو عدالتخواهی» به مثابه مطالبه
عمومی تبلور یافت و نضج گرفت و
خویشتنمان را به صحنه آوردیم؛
باید چله دوم انقالب را «عصر نو
عدالتخواهی» نامید و از تمام
کسانی که عمری در این وادی
پرمشقت بینام و نشان جان به لب
رساندهاند متشکر بود و چشم به
راه فضل و رحم ربالعالمین بود.
عدالت و نظریههای جایگزین؛
طــیــف عــدالــتخــواهــان طیف
وسیعی دارنــد؛ عدالتخواهی
که با ارکــان یک نظام سر جنگ
دارد و روزی نیست که بد و بیراه
نصیبشان نکند و به دنبال تغییر
از درون و اصالح است و یا طیفی

که خود را مرکز و مروج و مجری
عدالتخواهی میدانند و بس،
یا طیف مهربانی که با غیر ،سر
ستیز عدالتخواهی دارد یا آن
دیگری که مورد به مورد تفتیش
میکند و حساب میکشد ،همه
این طیفها و غیر آنها همه خود را
عدالتخواه میدانند و این یعنی
همه ما فهمیدهایم که جز با عدالت
نمیشود در این سرزمین به تعالی
رسید مگر از راه تحقق عدالت .این
پدیده را باید ارج نهاد و تعظیم کرد
تا به تئوریهای جایگزین نرسیم!
و این هشداری است برای همه،
عدالتخواهان و مخاطبان آنها .اگر
تئوری عدالتطلبی از رونق بیافتد
قطعا تئوری جایگزین بر ناگواریها
و ناهمواریها خواهد افزود و بدتر
آنکه محل اعتراضی نیز نخواهد
بود! عدالتخواهی را ارج نهیم،
به عدالتخواهی از هر طیفی و هر
سلیقهای توجه نشان دهیم و در ّ
رد
آن باز از عدالت بگوییم تا این گوهر
بیهمتا از رونق نیافتد؛
عدالت و یقظه ،امروز دوای درد
این جوانمرد چهل ساله یقظهای
است که به مراقبه بیانجامد و
الحمدلله چنین شد و ان شاالله
چنین بــادا .امــروز هر دلسوزی
میفهمد که نسخه درمان ،همین
عــدال ـتخــواهــی اســـت؛ پــس تا
میتوانیم در ستایش این امر زیبا
ُ
بسراییم و بنویسیم و بگوییم و
بشنویم که این هنوز از نتایج سحر
اســت .یقظه روح مراقبه است و
باید در سرتاسر مسیر پر مشقت
عدالتطلبی و اجــرای عدالت،
حالت یقظه را حفظ کرد تا غفلت
پیشین گریبانگیرمان نشود.

عدالت و قواعد عدالتورزی؛
اما چه کنیم تا به نتیجه برسیم و
از تضاد طیفهای متنوع به نتیجه
مطلوب برسیم؟ نگارنده بر این باور
است که بعضی از چارچوبهای
درون عدالتطلبی باید تحت عنوان
ابزار عدالتطلبی به اجماع برسد.
مثال آنکه اگر کسی نقد مورد به
مورد کرد او را تخطئه نکنیم ،چرا
که مصداق و سطحی از عدالت
را مطالبه کرده است و راه را بر
دزدان آسوده از نظارت همگانی
میبندد و یکی از مصادیق عمل
به روایت «کلکم راع» میباشد ،یا
اگر عدالت را مسئلهمحور و یا کالن
پیگیری کرد ،او را هم تکریم و ارج
نهیم چرا که با اصالح یک روند و یا
قانون کالن ،میتوان به مصادیق
بسیار زیاد عدالت دست یافت و
این دو مکمل هم هستند ،هرچند
اگر با هم مناظره کنند و همدیگر
را در ربودن گوی عدالتطلبی به
کمکاری متهم سازند ،نفس رقابت
در اجرای عدالت و تمنای آن به نفع
عدالت تمام خواهد شد.
از دیگر چارچوبهای عدالتطلبی،
احترام به نظام اجتماعی و احترام
به مراجع قانونی است و در مسیر
عدالتطلبی میشود با همین
راهکـــار ،مراجع قانونی و نظام
اجتماعی را هم به عدالت نزدیک
کرد و اصالح نمود و در مسیر اصالح
و تعدیل ساختارها به ابزارهای
غیرعادالنه متوسل نشد؛ ندیدن
خوبیها و پیروزیها را هم باید به
جریان ضد عدالتطلبی تلقی کنیم
و همچنین یأسآفرینی و ترویج
نامیدی را؛
در ایــن بین یــادمــان بــاشــد که
بــا فریبها َســر عدالتخواهی

بریده نشود و خــود در ایــن بین
صاحب منفعت نباشیم؛ مردم با
عدالتخواهی پویا و امیدوارتر
خــواهــنــد بــود تــا بــا توجیهها و
الپوشانیها .عدالتخواهی باید
به یک فرهنگ نرمخو اما با پشتوانه
محکم تبدیل بشود .عدالتخواهی
باید در همه ســاحــات اجتماع
پیگیری شــود و نه یک بعدی و
جناحی .البته واضح است که اگر
کسی بخواهد قوانین اصلی و ارکان
قانون اساسی و «عقالنیتهای
پایه» این سرزمین را رد کند دیگر
او عدالتخواه درون یک نظام
نیست ،بلکه عدالتخواهی است
که با براندازی به دنبال مطلوب
خویش است.
عــدالــت و تقابلگرایی ،یکی
از آفــتهــای عــدال ـتگــرایــان و
البته منتقدان آنهاست؛ ترسیم
دوگانههای تقابلی ،عدالت را
به محاق میبرد و آن را بیاثر
میکند ،عدالت در مواجهه با
دوگانههای غیرواقعی ،خود تبدیل
به بیعدالتی میشود و برخالف
هویت خود عمل میکند؛ از دو
گانههای غلط و رهــزن ،دوگانه
عدالت و والیت میباشد ،اینکه
کدام تقدم دارد و یا کدام اصالت
دارد؟ این دو گانه به این دلیل
غلط است که اگر در عدالت ،والیت
نباشد ،خود خروج از حق و عدل
است و از طرفی تصور والیت بدون
عدالت هم یک تصویر خیالی و از
اساس ناقص و باطل است؛ باید
توجه داشــت که پذیرش والیت
حق و حقمداران خود یک حق و
عدل است و اجرا و تنفیذ عدالت
در جامعه به قــدر وســع در ذیل
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والیــت نیز عدلی دیگر؛ عدالت
بر گرد حق میچرخد و والیت از
اهم حقهاست .برپایی توحید
در جامعه ،مهمترین رویکرد
عدالتطلبانه و اساسیترین عدل
متصور است.
عدالت و ِشبه عدل؛ از مواضع
حساس و رهــزن عدالتطلبی،
افتادن در قیاس با شبه عدلهایی
اســت که بسیار ُپــر زرق و بــرق و
فریبنده میباشند؛ گاه مساوات
را به جای عدل جا میزنند و گاه
خشک تهی از
نظم اجتماعی؛ اما
ِ
اخالق را با عدل مملو از معنویت
قیاس میکنند؛ ما اگر در مسیر
انقالبمان به آن آرمــان مطلوب
خود نرسیده باشیم ،ترجیح دارد
مدرن
بر حرکت بر مدار نظم و عدل
ِ
بیخدا .عدل در منظومه انقالب
اسالمی بر مــدار حق و قوانین
ربالعالمین میچرخد و با عقل
ّ
منور به نور وحی همخوان است.
عدالت و اجتهاد ،از حساسترین
و پیچیدهترین مسائل تبیین و
اجرای عدالت است؛ در هر کالن
مسئله و ریز موضوعی ،عدالت نیاز
به تبیین و سپس اجرای حکیمانه
دارد؛ تعریف عدالت و سنجش
عــدل در هــر موضوعی نــیــاز به
تشخیص و اجتهاد دارد ،بنابراین،
موافقان و مخالفان آن تشخیص
میتوانند به نفی و یا اثبات آن از
آن جهت که عدل هست یا نیست
بپردازند؛ از همین روی استناد به
سیره اهلبیت(ع) ،کتاب و سنت،
خود نیاز به اجتهادی دارد که در
مقابل آن میتواند اجتهادهای
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مخالفی وجــود داشته باشد؛ به
نظر میرسد در این باب تنها راه
چاره ،تمسک به قول والی جامعه
ّ
و اجتهاد اوست ِوال ،اختالف در
تعیین حدود و ثغور عدالت ،تبدیل
به نزاعهای بیپایانی خواهد شد که
با عدالتورزی رابطه تناقض دارد.
عدالت و تعاون؛ اگرچه گفته شد
که برای رسیدن و یا نزدیک شدن
به عدالت نیاز به قول معیار داریم،
ِ
اما این مسئله نافی تعاون صاحبان
رأی و عموم جامعه نیست؛ ـ کلکم
راع و کلکم مسئول عن رعیته ـ ؛
عدالت آن خیر بیهمتایی است
که تحقق آن جز با تعاون عموم
جامعه به ثمر نخواهد نشست و
تبدیل به یک «هویت ـ گفتمان»
نخواهد شد .همه افراد جامعه تا
با ارزش و آثار تحقق عدالت آشنا
نشوند و حاضر نباشند هزینه آن
را بدهند ،عدالت محقق نخواهد
گشت .اگر تعاون بر عدالت صورت
نگیرد ،والی جامعه تنها و ناکارآمد

در میدان باقی خواهد ماند و این
سرآغازی بر شکست یک انقالب به
نام عدالتطلبی است.
عدالت و تمدن نوین اسالمی؛
از عناصر کلیدی و زیربنایی تمدن
اسالمی ،وجود نرمافزار و یک نظام
منسجم عدالتمحور است ،تمدنی
که محور آسیاب آن توحید به عنوان
بزرگترین مصداق عدالت بر تمام
ساحات جامعه و روابط آن حاکم
است و عدالت اجتماعی نه فقط به
عنوان یک نظریه بلکه در ساختار و
تقنین توسط آحاد جامعه نهادینه
میگردد و همه اقشار جامعه از هر
سطح و گرایشی آن را برای خود و
دیگران دوست میدارند .حیات
طیبه در پرتو حق ،شالودهاش عدل
است و عدل.
کلیدواژهها :گام دوم ،عدالت،
عصر نو عدالتخواهی ،والیت،
انقالب اسالمی ،عدالتخواهی،
تمدن نوین اسالمی.

بار سنݡگینی روی دوش فقیه حاݡکم است و حوزههای
علمیه باید ݡکمک کنند /میان مرجعیت علمی و عملی
ولیفقیه تزاحمی وجود ندارد
گفتوگو با دکتر عبدالوهاب فراتی

رابطه مراجع تقلید و والیت فقیه در حکومت اسالمی یکی از مسالههای چالشبرانگیز در دوره جمهوری اسالمی
بوده است .دکتر عبدالوهاب فراتی پژوهشی در این مورد انجام داده است و در گفتگویی ایده آن را با مباحثات
مطرح کرد .این پژوهش در مراحل انتشار است .درباره ایده این کار دی ماه امسال  -سال  -۹۷مباحثات گفتوگوئی
با ایشان انجام داده بود که به جهت اهمیت باالی موضوع مورد توجه قرار گرفت .برخی از نکات بیان شده توسط
ایشان به جهت محدودیت زمانی به صورت خالصه مطرح شد که برخی برداشتهای نادرست را به همراه داشت.
مجددا از ایشان درخواست کردیم که نکات مطرح شده را به صورت مبسوط مطرح کنند.
مساله رابطه مراجع تقلید با
والیت فقیه یا حاکمیت یکی از مسائل
مهم در دوره جمهوری اسالمی
اســت .اگــر چهل ســال گذشته را

مرور کنیم شاهد تزاحمهایی میان
این دو نهاد هستیم ،گویا پژوهش
حضرتعالی در راستای ارائه راهحلی
برای حل این تزاحمات است.

بنده هم عطف به این مشکالت
که اشــاره کردید ،دنبال ترسیم
الگویی از مرجعیت دینی با نهاد
والیت فقیه بــودم .این موضوع را
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حوزه الگویی
را میپذیرد که
مستند به ادله
درونمذهبی
باشد ،و سنت
تاریخ آن را
بر هم نزند.
مسیری که ما
رفتیم این بود
که الگوهای
گفته شده در
این چهار دهه یا
به جنگ سنت
تاریخی حوزه
رفتهاند ،اقتدار
فقها را شکستند
و محدود کردند
یا مستند به
ادله درونفقهی
نبودند.

میتوان از دو زاویه بحث کرد .یکی،
نسبت مجتهدین و مراجع با شخص
ولی فقیه قابل بررسی است .مثال
االن نسبت ولی فقیه حاکم با تک
تک مراجع در حوزههای علمیه
چگونه میشود؟ به نظر بنده سطح
دوم مهمتر اســت که من در این
تحقیق کمتر به آن پرداختم و آن
نسبت تعامل والیت فقیه با نهاد
مرجعیت دینی است .یعنی والیت
را یک نهاد در نظر بگیریم که از راس
شروع میشود ،تا نماینده ایشان مثل
امام جمعه و یا نمایندگیهای ایشان
در جاهای مختلف تداوم دارد .به
همین دلیل اگر مسئول دفتر یکی از
مراجع با امام جمعه در یک شهری به
تزاحم پرداختند ،تکلیف این تزاحم
چه میشود؟ در واقع سطح دوم کل
اجزای نهاد والیت را تا پایین بررسی
میکند.
نهادهایی که ولی فقیه متولی عزل و
نصب آنها یا متولی اداره آنها است،
مثال صدا و سیما یا نیروهای مسلح
اگر با یک مرجعی دچار اصطکاک
یا تزاحم شدند ،ما باید چه کار
کنیم؟ این دو سطح قابل رصد یا
پیگیری است که البته من در این
تحقیق بیشتر سعی کردم قسمت
اول را بررسی کنم ،چون احساس
میکردم که تمرکز در قسمت اول
میتواند راهی را برای تحلیل در
قسمت دوم باز کند.
رویکر شما بیشتر رویکرد
جامعهشناختی بوده است؟
بله .جامعهشناسی سیاسی
اســت .مشکل مهمی کــه مــا در
این بحث داریــم این است که ما
نمیتوانیم مثل فتوای معیار به یک
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الگوی معیار برسیم .یعنی الگویی
تعریف کنیم که هم مورد تایید ولی
فقیه حاکم و هم مجتهدین درون
حوزه باشد .علت این است که مبانی
طرفین در باب اختیارات و بحث
نیابت عامه در عصر غیبت متفاوت
بوده و قانع کردن یکی به مبنای
دیگری خیلی مشکل است .یکی
از اشتباهاتی که االن در ترسیم این
الگو مطرح میشود این است که
عدهای عالقه دارند که بقیه را قانع
کنند که براساس مبانی فقیه حاکم
کوتاه بیایند .این بحث مشکل را
حل نمیکند ،بلکه فقیه را مجبور
میکند که به مبانی دیگری قانع شود
و از مبانی خود عدول کند .به همین
دلیل من خیلی عالقه داشتم که به
سمت الگویی بروم که بتواند تفاوت
مبانی را رعایت کند و با سنتهای
تاریخی حوزه نجنگد و بتواند خود
را مستند به ادله درون فقهی کند.
چون گاهی اوقات الگویی پیشنهاد
میشود ،ولــی ایــن الگو با سنت
تاریخی حوزه میجنگد .یا الگویی
تعریف میشود که هر کاری میکند
مستند به ادله درون نصی نمیشود.
به همین دلیل ما باید به سمت
الگویی برویم که این عناصر را حل
کرده و عرف حوزه را رعایت کند.
تا االن راهکارهایی که به عنوان
الگوهایی از نسبت و تعامل مطرح
شدهاند ،معموال یا الگوهای فقهی
یا الگوهای حقوقی بوده و تالش
کــردهانــد که یک راهحــل فقهی
حقوقی میان این دو باز کنند .اما
اساسا راهحل فقهی و حقوقی به
دلیل اختالف مبانی و به دلیل
مناقشهای که در نسبت این الگو با
ادله دارد ،اساسا امکانپذیر نیست.

یکی از دالیلی که این رابطه هم
نتوانسته خود را تبدیل به یک الگو
کند ،این است که بیشتر تالش
شده که از جنبه فقهی و حقوقی
به این نسبت توجه شود .ما باید به
سمت حل سیاسی این نسبت و این
مشکل برویم .چرا؟ علت وجود به
هم ریختگی در روابط بین این دو
نهاد ،بعد از انقالب سیاسی بوده
و این مساله هم باید حتما از روش
سیاسی حل شود.
الگوی رفتاری امــام خمینی که
در دوره حیات خودش عمل کرد
و به آن الگو احترام گذاشت ،این
بود که ایشان زمانی که تبدیل به
فقیه حاکم شد و والیت را برعهده
گرفت ،به خاطر اینکه حوزه والیت
دیگر مجتهدین در حوزهها نشکند،
همواره تالش میکرد از وجه اقتدار
سیاسی خــودش کم کند و خود
را به عنوان احد المراجع یا احد
المجتهدین در عرض مجتهدین
دیگر قــرار دهــد ،و بعد براساس
دو معیار ،رجوع به اعلم دیگری یا
براساس وجود مصلحت در رجوع به
دیگری و عدول از رای خودش بتواند
این تزاحم در والیتها را حل کند.
سطح این تزاحمات را در
اداره حوزه علمیه دنبال کردهاید
یا کل جامعه؟
هم در مسائل حکومتی و هم در
اداره حوزه بود .امام خمینی اساسا
در اداره حوزه هیچ ورودی نمیکرد
و میفرمود که حــوزه همچنان
قلمرو اقتدار مراجع به ویژه آیتالله
گلپایگانی است و در مسائل کالن
حکومتی امام خمینی گاهی اوقات
که دچــار بنبستهای حکومتی

میشد ،از اقتدار سیاسی خود کم
میکرد و به مراجع و مجتهدین
موجود در حوزه مراجعه میکرد.
اولین نکته محل تحریر موضوع یا
مساله است .اول باید دید که این
تزاحم کجا رخ میدهد که فقها در
بحث فقهی خودشان در تزاحم
والیتها تعبیر میکنند .ما اگر
حــوزه اختیارات و والیــت فقها را
تقسیمبندی کنیم ،میتوانیم از سه
نوع والیت برای فقها سخن بگوییم:
اول ،والیت بر افتاء؛ دوم ،والیت بر
قضا است؛ سوم ،والیت در سایر
موارد است .این سایر موارد را عمدتا
تعبیر میکنم که به نوعی بتواند
شامل بر امور حسبیه به اضافه تمام
مسائل سیاسی و اجتماعی شود.
چون معموال وقتی والیت فقها را
تقسیمبندی میکنند ،میگویند
افتاء ،قضا و سیاست .من به جای
سیاست ،تعبیر سایر موارد میکنم،
که شامل امور حسبه و والیت بر امور
سیاسی و اجتماعی جامعه شود.
معموال به صورت سنتی به
چهار بخش تقسیم نمیکنند؟ که
امور حسبه را جدا کنند.
بله .امــا مــن در ایــن بحث
مجبورم که به سه بخش تقسیم
کنم .در مورد فتوا و قضاوت ،در
بین فقهای شیعه مشهور است که
حتی برخی ادعای اجماع کردهاند
که حتی اگر فقیهی از روی میزان
صحیحی حکمی صادر کند ،فقیه
دیگر ،حقی برای نقض آن ندارد.
مثال در قدیم در منطقه آذربایجان
اگر دو فقیه بودند که والیت بر قضا
هم داشتند ،طرفین خدمت یکی از
آنها میرسیدند ،و او حکمی صادر

میکرد ،حکم در حق آنها نافذ بود و
فقیه دیگری حق نداشت حکم فقیه
قبلی را نقض کند .این بین فقهای
شیعه ادعای اجماع شده است.
در مورد افتاء بحث روشنتر است،
به این معنا که صدور فتاوای متفاوت
اصال با هم تزاحمی ندارند .فتوای
متفاوت فقیه دوم هیچ دخالتی در
فتوای متفاوت فقیه اول به شمار
نمیآید .مثال یک فقیه فتوا میدهد
که نماز جمعه در عصر غیبت حرام
است ،دیگری ممکن است فتوا دهد
که واجب عینی است .در این دو
اساسا تزاحمی صورت نمیگیرد.
در واقع تزاحم ،در امور حسبه و
تمام مسائل سیاسی اجتماعی
است .مثال فرض کنید االن اداره بر
موقوفات یا تعیین ملک بالمالک یا
امثال اینها به اضافه مسائل سیاسی
اجتماعی جامعه مثل بحث جهاد،
امنیت ،تشکیل حکومت ،حوزه
اختیارات ،و مداخالت فقیه در امر
حکومت ،اینها حوزهای است که
فقها به وصف عنوانی در این موارد
والیت دارند .کسی بر دیگری مقدم
نیست ،و میتواند ورود یکی در
این حوزهها ایجاد مزاحمت برای
دیگری در این موارد کند .در واقع
تزاحم والیتها در این حوزه شکل
میگیرد و مواردی هم که مثال بعد
از انقالب اشاره شد ،بیشتر در این
حوزهها رخ میدهد.
بعد از رحلت امام خمینی مجلس
خبرگان تجمع کردند تا تکلیف
رهبری را در ایران مشخص کنند،
مقام معظم رهبری ،طرفدار شورایی
بودن مقام رهبری و دیگران مخالف
شورایی بودن ،بودند .این نظریه دوم
بود که در خبرگان رهبری رأی آورد

و رهبری به صورت فردی در ایشان
تعین پیدا کرد .اما زمانی که ایشان بر
اثر اکراه این مسئولیت را پذیرفتند،
در سخنانی اشاره میکنند که من با
فردی شدن رهبری مخالف هستم.
مثال این آقای آذری قمی که با من
اختالف سلیقه و فکری دارد ،آیا
حرف من را به عنوان رهبری جامعه
میپذیرد؟ من چطور میتوانم
رهبری این جامعه را قبول کنم.
یعنی در ایشان هم این مشکل وجود
داشت که به هر حال در حوزه امور
حسبه و امور سیاسی و حکومتی
احتمال دارد که کسی مانند آقای
آذری قمی بعدا با او درگیر شود.
ولی چون این مساله یک مساله کامال
حوزوی است و در جغرافیای حوزه
بیشتر قابلیت طرح دارد ،چندان
تبدیل به یک مساله عام در فضای
جامعه شیعی نشده است .برای
توضیح این بحث من تالش میکنم
از کریدور نظریههای والیت فقیه به
این مساله بپردازم که وقتی فقیهی
به والیت میرسد یا صاحب والیت
میشود تکلیف سایر مجتهدین و
مراجع چه میشود.
در یک جمعبندی ما چهار نظریه
پیرامون والیت فقیه داریم:
اول .نظریه سنتی والیت فقیه که
مربوط به شرایط قبل از پیروزی
انــقــاب در ایـــران اســت .بــر این
اساس هر فقیهی به نصب عنوانی
از مشروعیت در تصرف برخوردار
بوده و هیچ فقیهی بر دیگران والیت
نــدارد و در جامعه هر مجتهدی
واجــد اقتدار خــرد و پراکندهای
است که میتواند در حوزه اقتدار
خود تصرف کند و برای این والیت
خود تشکیالت و موسساتی راه
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الگوی امام
خمینی منشاء
حذف برخی از
بزرگان حوزه
نبود .الگوهای
پیشین که با
عناصری از
مسائل امنیتی
ترکیب شده،
موجب این
حذفیات است.
اگر نظریه امام
خمینی به خوبی
تبیین میشد
و این الگو
را بازسازی
میکردیم،
نمیبایست
این مراجع را
در التهابات
سیاسی حذف
میکردیم ،اتفاقا
مشکل اصلی
همه این افراد
سیاسی بوده
است ،این نشان
میدهد که بافت
دعوا بین فقیه
حاکم و فقهای
خارج از قدرت،
سیاسی است.
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بیاندازد .تقریبا میتوان گفت مثل
شرایط سقوط صدام در عراق است.
وقتی بعد از سقوط صدام وارد نجف
میشدید ،و هنوز دولت جدید شکل
نگرفته بود .در فرودگاه تیمی از یک
مجتهد به استقبال شما میآمد ،و با
یک گروهی از نیروهای مسلح شما
را به دیدار مجتهدین میبردند .از
آنجا هم تیم دیگری شما را تحویل
میگرفت و به دیدار مجتهد دیگری
میبرد .وقتی خدمت همه مجتهدین
صاحب نام در نجف میرسیدید،
مشاهده میکردید که هر یک برای
خود تشکیالتی دارد ،هر کس برای
خود سر و ته یک خیابان را بسته و
چند نیروی مسلح گمارده است،
و هر کس برای خود رفت و آمدی
دارد .کسی هم نمیتوانست به حوزه
والیتها اعتراض کند ،چون همه
فقها براساس مبانی شیعه دارای
اقتداری خرد و پراکنده بودند ،آنگاه
که دولت واحدی توسط فقیه دیگری
وجود نداشته باشد .مشکل الگو این
است که نظم ملی را بر هم میریزد،
یعنی فرض کنید در یک سرزمین
محدود ،سی فقیه دارای والیت
موسسهدار و تشکیالتدار داشته
باشد که هر کدام نیروی مسلح هم
دارد .این نظم ملی و وحدت ملی را
بر هم میریزد و ممکن است تبعات
خطرناکی برای جامعه داشته باشد.
دوم ،نظریه کشف .در این نظریه
که نظریه آیتالله مصباح یزدی
و آیتالله مومن است می گوید:
درست است که ادله والیت فقیه
ناظر به وصف عنوانی است و همه
فقها به وصف عنوانی در عصر غیب
نیابت دارند ،اما در این والیت یا ادله
والیت کسی انصراف پیدا میکند که
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در عمل قدرت سیاسی و مدیریتی
دارد و ما باید آن را کشف کنیم.
براساس این نظریه ،همه به وصف
عنوانی والیت دارند ،اما یک عدهای
جمع میشوند و میگویند که درست
است که همه والیت دارند ،اما یک
نفر بالفعل میتوانست صاحب والیت
شود و آنی است که ما آن را کشف
کردهایم.
در این نظریه دوم ،ظاهرا
دیگر نباید خیلی تزاحم باشد.
بله .بــراســاس ایــن نظریه،
بقیه فقهایی که کشف نشدهاند ،از
تصرفاتشان در حوزه سوم که همان
امور حسبه و تمام مسائل سیاسی و
حکومتی ،خلع ید میشوند و تمام
اقتدارشان به فقیه مکشوف منتقل
میشود .اگر فقیه دیگری در این
امور تصرف میکند یا به سکوت ولی
فقیه حاکم است یا احیانا ولی حاکم
به او اذن در تصرف داده است .بدین
معناست که اگر چنین فقیهی چنین
لطفی نکند دیگران حق تصرف در
امور ندارند و طبیعتا بقیه فقها باید
خلعیت شوند .مثال برخی معتقد
هستند که مقام معظم رهبری
لطف میکنند یا عالقه ندارند که در
برخی امور دیگران را خلعیت کنند
و گاهی مواقع که در تزاحم خدمت
ایشان رسیدهاند ،ایشان فرمودند
که هرچه که بزرگان حوزه گفتند.
در واقــع براساس نظریه کشف،
این لطف یا اذن فقیه حاکم است
که به آنها اجازه تصرف میدهد،
اما اگر یک فقیه دیگری هم چنین
رویکردی نداشته باشد ،از نظر
شرعی مشکلی ندارد .براساس این
نظریه هیچ تزاحمی میان فقیه حاکم

مکشوف و مجتهدین دیگر به وجود
نمیآید .مشکل نظریه این است که
در شرایطی که فقیه مکشوف لطف
نکند و اجازه تصرف یا اذن به دیگران
ندهد ،این نظریه سر از اقتدارگرایی
سیاسی در میآورد.
مشکل نظریه سنت این بود که نظم
ملی را برهم میزد .مشکل نظریه
دوم این است که در فرضی که فقیه
مکشوف چنین لطفی نکند ،سر از
اقتدارگرایی در میآورد و در واقع
تبعات سیاسی دارد.
سوم ،نظریه انتخاب .این نظریه
در یــک دورهای و اواســـط دهه
شصت منصوب به مرحوم آیتالله
منتظری است ،ایشان معتقد بود که
درست است که در نظریه انتخاب،
والیت تنها به صالحیتهای ذاتی
فقیه باز نمیگردد و فقیه عالوهبر
صالحیتهای ذاتــیاش ،نیاز به
انفاذ مردم دارد ،اما این فقیه مثل
فقیه مکشوف در نظریه دوم ،تمام
اختیارات دیگر فقها را قطع میکند.
چون رأی مردم را دارد؟
بله .رای مردم را دارد و این
مردم هم همه اختیارات را به فقیه
حاکم دادند و او با توجه به اختیاراتی
که از مردم ستانده است ،میتواند،
اختیارات بقیه فقها را قطع کند.
علت این است که چون مردم با بقیه
فقها بیعت نکردند ،آنها فاقد حق
تصرف هستند ،و مردم با فقیه الف
که بیعت کردهاند ،او در همه امور
میتواند تصرف کند .به همین دلیل
براساس آرای آقای منتظری ،فقهای
دیگر که مورد بیعت قرار نگرفتهاند،
حق اعــان عید نــدارنــد .نظریه
انتخاب آقای منتظری ،عین همان

نظریه کشف است که در خلعیت
فقهای دیگر مشارکت میکند و
فقط اسم آن تغییر کرده است .در
واقع به رغم اینکه بسیاری تصور
میکردند که نظریه آقای منتظری
قرائت دموکراتیکی از والیت فقیه
ارائه میکند ،اتفاقا این نظریه در
برجام خلعیت کردن دیگر فقها به
اقتدارگرایی میرسد.
چهارم .نظریه منصوب به امام
خمینی که یک نظریه ترکیبی است
و بیشتر با ادبیات فقهی کالسیک
شیعه مطابقت دارد و خود را از
نظریههای کشف و نظریه انتخاب
جدا میکند.
نظریههای والیت فقیه انتصابی
یا نظریه انتصابی والیت فقیه را ما
میتوانیم به دو دوره تقسیم کنیم.
یکی ،نظریههای انتصابی ماقبل
قانون اساسی در سال  ۵۸و نظریه
مابعد تصویب قانون اساسی در سال
 .۵۸ظاهرا تمام نظریههای انتصاب
بعد از قانون اساسی در جمهوری
اسالمی در واقــع دچــار رویکرد
رادیکال شدند و به شدت نظریه
انتصاب را به سمت اقتدارگرایی
سوق دادند.
چه کسانی معتقد به نظریات
انتصابی بودند؟
مثل مال احمد نراقی و صاحب
جواهر بودند .که امام خمینی با
اعتقاد به سنت ادبیات والیت فقیه
قبل از مشروطه ،در واقع بحث والیت
فقیه خودش را در البیع مطرح کرد،
وقتی ادبیات امام خمینی در البیع
با ادبیات نظریه انتصابی آقایان فقها
بعد از قانون اساسی در جمهوری
اسالمی مقایسه میشود ،احساس

میکنید که تفاوت دارد .اساسا
گفتگوهای فقهای ما که درون
مجلس خبرگان اول به بررسی قانون
اساسی پرداخت ،بهتبع خصلت
رادیکال پیدا کرد .از طرفی نظریه
انتخابی آقای منتظری ایرادهایی در
باب انتصاب مطرح کرد که طرفداران
نظریه انتصاب به خاطر اینکه تالش
میکردند بر ایرادات عدیده آیتالله
منتظری فائق آیند ،بعد از فائق
آمدن بر ادله آقای منتظری ،بر وجه
اقتدارگرایی نظریه انتصابی فقها
افزودند.
یعنی در دو مرحله قوت
بیشتری به رادیکال دادند؟
بله .اما اگر آرای امام خمینی
را بررسی کنید ،مشاهده میکنید
که نظریه امام خمینی اساسا با این
دو متفاوت است .ما از نظریه امام
خمینی به نظریه ترکیبی تعبیر
میکنیم .نظریه ترکیبی اینگونه
است که همه فقها بالفعل والیت
دارند ،و همه فقها به وصف عنوانی
از سوی امام زمان(عج) ،والیت بر
تصرف دارند .ولی تحقق این والیت
منوط به اقبال و رجوع عامه مردم
است .در واقع فقیهی والیت دارد
که مردم به او رجوع کردهاند .فقیه
از نظر امام خمینی منصوب است،
منصوب در اینجا به معنای نصب
بالفعل نیست ،بلکه به این معنا
است که اهلیت دارد که حکومت را
برعهده گیرد .اما به شرطی میتواند
حکومت را برعهده گیرد یا حکومتش
بالفعل شود که مردم به او اقبال کنند
و به والیت او رضایت دهند .بعد از
احراض این دو رکن است که منصب
والیت شکل میگیرد.

در واقع اقبال و رضایت مردم از
ارکان پیشا منصب والیت است و نه از
شرایط و ارکان پسا منصب .در واقع
در نظریه انتخاب مردم میتوانستند
میان فقیه و غیرفقیه ،فقیه را انتخاب
کنند ،این به این معنا بود که اگر به
غیر از فقیه فرد دیگری را انتخاب
میکردند ،فعل معصیتی انجام
نمیدادند .براساس نظریه انتصاب
امام خمینی ،مردم موظف هستند
که حتما فقیه را انتخاب کنند ،اما
فقیهی میتواند والیت بر مردم را
برعهده گیرد که مردم به او اقبال
کرده و به او روی آوردهاند و به والیت
او تن دادهاند .آخرین خطبهای که
مرحوم هاشمی رفسنجانی در تهران
خواند ،به روایتی از سید بن طاوس
اشــاره کردند که فرمودند :امام
خمینی روایتی از سید بن طاوس
به نقل از پیامبر(ص) در مورد حضر
امیر نقل میکرد که در آن روایت
پیامبر(ص) به حضرت علی(ع)
فرمود «یا علی انت امتی فان اجمعو
علیک و رضو بک فقوم بامرهم و ان
اختلفو امرهم الیهم» ،یا علی تو ولی
امت من هستی ،یعنی اهلیت داری و
منصوب هستی .اما به چه شرطی؟،
اگر بر تو اجماع کردند و به والیت تو
رضایت دادند ،تازه برخیز و امر آنها
را برعهده بگیر .اما اگر در مورد تو
اختالف پیدا کردند ،امر حکومت
را به خودشان رها کن ،خداوند
برای تو بعدا مخرج و راه خروجی
پیدا میکند.
در نظریه ترکیبی در واقع دو رکن
وجود داشت ،یکی رکن اهلیت که
میتوان از آن به نصب تعبیر کرد،
به اضافه اقبال و رضایت عمومی
مــردم .اگــر بــراســاس ایــن نظریه
نسخه مکتوب  /شماره  / 22بهار 1398

133

پیش رویم ،باید دید که سرانجام
این تعامل چه میشود .ما باید در
نظریه ترکیبی امام خمینی ،آن
تقسیمبندیهای متداول سه گانه یا
چهارگانه که در ابتدای بحث مطرح
شد را کنار گذاریم و یک تقسیمبندی
جدید ارائه دهیم .بگوییم براساس
نظریه امام خمینی یا تفسیری که
از ایشان داریم ،والیتها دو گونه
هستند ،اول ،والیتهای تکثرپذیر،
دوم ،والیتهای تکثرناپذیر .در
والیـتهــای تکثرپذیر ،والیــت به
گونهای است که میتواند چندین
نفر متولی داشته باشد و همه فقها در
آن تصرف کنند مثل قضا و وجوهات
شرعیه .در ادله فقهی ما والیت بر
قضا از جمله والیتهای تکثرپذیر
است .حتی االن هم که فقیه حاکم
به حکومت اسالمی است ،برخی
از فقهای ما میتوانند براساس این
نظریه دستگاههای قضائی درست
کنند یا برخی از محاکم را قانع کنند
که براساس آرای اینها داوری شود.
مثال فرض کنید یک دادگاهی در
ایران براساس آرای فقهی آیتالله
شبیری زنجانی تاسیس شــود و
مقلدینش یا اگر یکی از طرفین
دعوا توافق کردند ،براساس مبانی
فقهی یا فتاوای فقهی آقای شبیری
رفع مرافعه کنند .به همین دلیل
براساس نظریه کشف که برخی
از آقایان معتقد هستند که همه
وجوهات باید به فقیه حاکم بازگردد و
دیگران در حوزه فقط والیت آموزشی
و والیت علمی دارند ،و حق تصرف
در وجوهات شرعی ندارند ،براساس
این تقسیمبندی از کار میافتد .چون
وجوهات شرعی ذیل والیتی میرود
که تکثرپذیر است.
134
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قسم دوم والیتهای تکثرناپذیر
است .مثل والیت سیاسی .والیت
سیاسی همچنان که در ادبیات
و دانــش علم سیاست هم بحث
میشود ،حاکمیت یا والیت سیاسی
تکثرناپذیر است .یعنی ما نمیتوانیم
بگوییم که همه فقها والیت بر امر
سیاست دارند .تنها مالک ما برای
اینکه بدانیم چه کسی فقط متولی
والیت تکثرناپذیر است ،رجوع به
اقبال مردم است .در اینجا چون
به فقیه الف رجــوع شــده ،والیت
تکثرناپذیر امر سیاسی به او داده
میشود ،و چون به دیگران رجوع
نشده ،دیگران والیت ندارند .یعنی
باید قانع شوند که در این حوزه
والیتی نــدارنــد .در واقــع مطابق
سنت حوزه است .کلمه مرجع از
کجا پیدا شده؟ مرجع یعنی محل
رجوع .فرض کنید در همین حوزه
علمیه قم پانصد مجتهد وجود دارد.
آیا به همه پانصد مجتهد رجوع
میشود؟ خیر .تا زمانی که در خانه
یک مجتهد زده نشود و او در را به
روی دیگران باز نکند ،این مجتهد
تبدیل به مرجع نمیشود .االن به
سیصد چهارصد مجتهد بارز قم
هیچ رجوعی نمیشود .آیا اینها
میتوانند اعتراض کنند که چرا
مردم در منزل مثال آیتالله مکارم
شیرازی رجوع میکنند اما در منزل
خانه من رجوع نمیکنند .چنین
استداللی نمیتواند باشد .اگر ما
این مبنا را بپذیریم ،در واقع دو دلیل
داریم که الگوی امام خمینی الگوی
مناسبی است .اوال ،این الگو که
اهلیت به اضافه رجوع و اقبال بود،
به ادله مستند است .در ادله ،ما بحث
«فرجعو» را داریم ،یعنی جمع شما

رجوع کنید به کسی که راوی حدیث
ما است .خب حاال مردم به فقیه الف
رجوع کردند ،به برخی فقیه دیگر
مراجعه نکردند ،پس آن مصداق
«فرجعو» شده است .در کشف ،ما
چیزی به نام کشف در ادله نداریم.
شما یک جا یک روایتی بیاورید که
توضیح دهد که نظریه کشف آقایان
مستند به این روایت است .اما رجوع
مستند دارد .این با سنت حوزه
سازگار اســت .یعنی سنت حوزه
بحث رجوع را برای تبدیل کردن یک
شخص جهت مراجعه مردم پذیرفته
است .این با سنت حوزوی فاصله
ندارد .این نظریه ،با نظریه سنتی
اول که مطرح شد ،شباهت زیادی
دارد ،ولی مشکل نظریه سنتی را
ندارد .نظریه سنتی وحدت ملی را
میشکند ،ولی این نظریه دوم به
خاطر اقبال و رجوع مردم ،وحدت
ملی را نمیشکند.
در ایــنــجــا مــســالــهای
پیش م ـیآیــد مبنی بــر اینکه
معیار تشخیص تکثرپذیری و
تکثرناپذیری از یکدیگر چیست؟
آنچه امروزه مثال در سیاست
مربوط به حاکمیت ملی است ،اینها
تکثرناپذیر است ،مثال بحثهایی
که مربوط به جنگ و صلح است،
اموری که مربوط به جهتگیریهای
کالن نظام است ،تصمیمگیریهای
حاکمیتی است ،اینها در واقع همه
ذیل امر سیاسی مستقر میشود،
یعنی اگر شما آن را بشکنید ،وحدت
ملی فرو میریزد .در واقع بحثهای
حاکمیتی است .اما مثال در جاهایی
که بحثهای حاکمیتی نیست ،مثل
نظام بانکداری که مثال چه اشکالی

دارد که ما بگوییم براساس آرای
آقای جوادی آملی ما یک بانکداری
در ایران تاسیس کنیم که براساس
آرای فقهی اینها بانکداری کنند.
چه اصراری است که ما بگوییم که
نظام بانکداری ما باید براساس آرای
فقهای شورای نگهبان یا براساس
آرای فقیه حاکم اداره شود .پس
جاهایی که تکثر را میپذیرد ،مانند
والیت بر قضا ،والیت بر امور حسبه،
والیت بر امور اقتصادی ،میشود
آنجاها والیت فقها را به رسمیت
شناخت ،و حدود مداخالت فقیه
حاکم را هم مشخص کرد.
اینها وحدت رویه را به هم
نمیریزد؟
اینها ایرادهایی هستند که باید
بعد از پذیرش این تکثر در والیتها
برای آن فکری کنیم .االن بحث ما
این است که چگونه راهی باز کنیم
که همه والیت فقهای دیگر در حوزه
خلع نشود و از بین نرود.

وقتی امام خمینی به تهران آمدند،
مرحوم سید عبدالله شیرازی که آن
موقع مرجع شیعه در مشهد بودند ،به
تهران رفته بودند و به صورت اتفاقی
امام خمینی را دیده بودند .به امام
خمینی عرض کرده بودند که شما
که االن به تهران آمدهاید و والیت
بر امور را برعهده گرفتهاید ،یادتان
باشد که همه ما فقها به نحو موجب
جزئیه والیت در تصرف داریم و شما
اگر بدون اذن ما در امور نوعیه تصرف
کنید ،کار خالف شرع کردهاید .این
بحث همان سایر موارد میشود .در
ذاکره فقها این است که فقیهی که
حاکم است ،دلیل بر این نمیشود
که در همه چیز تصرف کند .مرحوم
دکتر صادق طباطبایی نقل میکند
که یک روز احمد آقا به منزل ما زنگ
زد ،پدرم نشسته بود- ،سید احمد به
پدر طباطبایی چون از بستگانشان
بود ،آقاجون میگفتند – ،سید احمد
پشت تلفن به من گفت که پدرم گفته
است که از آقاجون اجازه بگیرید

که چون من دارم در امور عمومی
جامعه تصرف میکنم ،شما به من
اذن در تصرف بدهید و من میترسم
که این تصرفات من مشکل شرعی
داشته باشد ،آقاجون از ته اتاق گفت
که حاج آقا تواضع میفرمایید ،این
چه اجازهای است که شما تماس
گرفتهاید و تعارف میکردند .امام
خمینی گفت که من جدی میگویم.
آقاجون گفته بود که اگر امام خمینی
واقعا تعارف نمیکند ،من به ایشان
اذن میدهم.
در واقع در ذاکره امام خمینی و فقها
در نقل قول اول و نقل دوم این است
که همه آنها به وصف عنوانی صاحب
والیت در آن سایر موارد هستند،
اما آیا به صرف اینکه یکی بیاید و
کشف شود ،میتواند در والیتهای
دیگران تصرف کند؟ خیر نمیتواند.
چون براساس ادله والیت فقیه ،همه
فقها به وصف عنوانی والیت دارند.
بنده فکر میکنم که ما تاکنون
نظریات والیت فقیه را بیشتر در
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به نظر میرسد
که «نسبت مراجع
با فقیه حاکم»
حل نشده و اصال
اتم آن باز نشده
است .ما فکر
نکنیم که فقیه
حاکم در درون
حوزهها مشکلی
ندارد .حوزه در
این سالها به
شدت سیاسی
شد و نظریههای
رادیکال نگذاشته
تا راهی باز شود
که فقهای موجود
به فقیه حاکم
کمک کنند.
یقینا بار سنگینی
روی دوش فقیه
حاکم است.
اگر حوزههای
علمیه و مراجع و
مجتهدین حوزه
به فقیه حاکم
مساعدت نکنند،
او زیر این بار
شکسته میشود.
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باب مشروعیت خود فرد فقیه حاکم
تحلیل کردیم و به تبعات این نظریهها
در شکستن یا نگه داشتن سایر والیت
فقها تحلیل نکردیم .در واقع من به
تبعات این نظریهها به آن نحوه تعامل
میرسم .من فکر میکنم که اگر از
این زاویه بحث را دنبال کنیم ،بعدا
باید ببینیم که امام خمینی و دیگران
در تجربه تاریخی خود در تعامل با
فقهای دیگر چه رویهای داشتهاند.
بحث دیگر این است که آن فقهایی
که اصال هیچ یک از این نظریهها را
قبول ندارند ،یا به عبارت دیگر هنوز
نظریات سنتی را قبول دارند – یعنی
نه کشف را قبول دارند و نه انتخاب و
نه انتصاب را قبول دارند ،-باید یک
راهحلی پیدا کنیم که نظرات و حوزه
اختیارات آنها در شرایطی که فقیه
جامعالشرایطی حاکم است در واقع
شکستن آن است.
فرض اینکه از نظر فقهی هم اجازه
یا والیتی نداشته باشند ،آیا مثال
مراکز آموزشی ،مثل دانشگاه تهران
و سایر دانشگاهها ،در حوزه جامعه
مدنی فعال هستند یا خیر .آیا مثال
اگر از نظر فقهی هم ما اختیارات
اینها را محدود کنیم ،به عنوان یک
کنشگر جامعه مدنی نمیتوانند
فعالیت کنند؟
چرا .ممکن است یک فقیهی برای
فعال کردن یک حزب فعالیت کند.
آنجا دیگر ممکن است که حیث
ورود او به موضوع از باب آن وصف
عنوانی نباشد .مثال ممکن است
که یک فقیه بیمارستان بزند .آنها
دیگر مشمول تصرفات فقیه به شمار
نمیآید .از حقوق شهروندی خود
استفاده میکند .ما بحثی داریم
که براساس نقل قول دوم ،طرفین
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این را پذیرفتهاند که براساس موجبه
جزئیه و غیر متعین و پراکنده و خرد،
حق تصرف دارند.
در بحث نسبت نهاد مرجعیت و
سایر فقها با والیت فقیه الگوهای
زیادی مطرح شده است .هر الگو
نیز تالش کرده که این رابطه و نسبت
را سازماندهی کند و یک راهحلی
برای تزاحم والیتها بین این دو
نهاد تبیین کند .من این الگوها را
به صورتبندیهای مختلف تقسیم
کردهام.
مراد از الگوی سیاسی ،اشاره به
الگویی دارد که امام خمینی در دوره
زعامت خود در تعامل با فقیهان و
مراجع تقلید برگزیده است .مروری
بر تاریخ این دوره نشان میدهد
که امام خمینی در تعامل با سایر
فقیهان میکوشد نه از منظر «حاکم
اسالمی» بلکه از منظر یک «فقیه»
در مــوارد تزاحم برخورد کند .در
واقع امام خمینی میکوشید تا از
«اقتدار سیاسی» اش صرفنظر و
از جایگاه یک فقیه با سایر فقیهان
برخورد میکرد .این نشان میداد
که امام خمینی راهحل را «سیاسی»
میدانست و نه تنها عالقهای به
محدود کردن اقتدار سنتی فقیهان
در ذیل اقتدار سیاسیاش نداشت،
بلکه میکوشد با عدول از برخی
مبانی و آراء فقهی خود ،به اقتدار
دیگر فقیهان وسعت بخشد .به همین
دلیل ،ایشان در مواردی که تزاحمی
رخ میداد ،تالش میکرد:
 .1به رأی فقهی خود عمل نکند.
 .2برخالف مبانی فقهی خود رأی
دیگری برگزیند.
 .3بــرای حل مشکل از ظرفیت
«فاالعلم» استفاده کند و مواردی

را به مجتهدین و مراجع تقلید آن
دوره ارجاع دهد.
از نظر کسانی که به این تجربه تاریخی
نظر میکنند ،معتقدند که تزاحم
همواره میان فقیهان وجود دارد و
نمیتوان آن را بر حسب توصیههای
فقهی حل و فصل کرد و یا آن را به
تنوع نظریات درون فقهی حواله داد.
راهحلهای فقهی صورتهای مساله
را روشنتر میکنند ،اما مشکل را
حل نمیکنند .پیش از این نیز در
فصل اول بیان شد که از نظر برخی
از صاحب نظران ،ماهیت تزاحم
میان مرجعیت دینی و نهاد والیت
فقیه ،سیاسی است و باید برونرفتی
سیاسی برای حل آن تدارک کرد.
ایــن راهحــل ،رویــه سیاسی امام
خمینی در دهه شصت است که
باید مورد توجه قرار گیرد .به عنوان
مثال« :امام خمینی به عنوان جایگاه
حقوقی خود در ساختار جمهوری
اسالمی ،انتظاراتی از قوای سه گانه
میکرد .آیتالله گلپایگانی نیز از
دولت انتظاراتی داشت و هر دو نیز
خواستار حل مسأله بودند .اما امام
خمینی تالش میکرد که خودش،
بخشی از حل مسأله نباشد و از دولت
میخواست آن را حل نماید .آیتالله
گلپایگانی نیز جور دیگری از دولت
حل مسأله مطالبه میکرد .در واقع
هر دو بر اجرای احکام ثانویه تاکید
میکردند ،اما در نحوه اجرای آن
اختالف داشتند .در این گونه موارد،
امام خمینی میفرمود :اگر دو سوم
اعضای مجمع تشخیص مصلحت
نظام صالح بدانند که یکی از دو
راه درستتر است ،همان را به اجرا
میگذاریم .در اینجا امام خمینی،
نه به عنوان ولی فقیه ،بلکه به عنوان

فقیهی در عرض آیتالله گلپایگانی،
اینگونه رفتار میکرد و نظر فقهیاش
را بیان می نمود».
در اینگونه مــوارد ،فقیه حاکم،
«شــأن فقهی» خــود را از «شأن
حکومتی» اش جدا میسازد و از
منظر همین شأن به اختالفاتش با
مراجع غیرحاکم پایان میدهد.
بــنــابـرایــن ،در ایــن مـــدل ،امــام
خمینی از ظرفیتهای فقهیاش
استفاده میکرد و نه از ظرفیتهای
حکومتیاش .شبیه همین مسأله
را در بحث «تعزیرات» مشاهده
میکنیم .در آن زمان ،کمیسیون امور
بازرگانی مجلس شورای اسالمی
هنگام بررسی الیحه تهیه و توزیع
کاالها در مجلس شورای اسالمی،
طی نامهای از امام خمینی سوال
میکند:
 .1در کتاب تحریر الوسیله فرعی
مرقوم فرمودهاید :لالمام علیه
السالم و والی المسلمین ان یعمل
ماهو صالح للمسلمین من تثبیت
سعرا و صنعه او حصر تجاره او غیرها
مما هو دخیل فی النظام و صالح
للجامعه .آیا این فتوا مستقیما شامل
دولــت جمهوری اسالمی ایــران
میشود یا اینکه الزم است مجلس
شورای اسالمی از طرف حضرتعالی
مجاز و مأمور باشد که این اختیار را
به مسئولین مربوط یا مثال به شورای
عالی توزیع و تفویض نماید؟
 .2مطلب فوقالذکر به عنوان حکم
اولی و از باب امر حکومتی است یا به
عنوان حکم ثانوی است؟ که اگر از
قسم دوم باشد؛ در صورت مأموریت
مجلس در موضوع قیمتگذاری
کاالها که در بند شش ماده دو الیحه
آمده است و همین طور مسأله تهیه و

توزیع کاالهای اساسی که طبق بند
دو ماده پنج برعهده دولت گذاشته
شده است و نیاز به تعیین مدت و دو
سوم آرای نمایندگان باشد.
امام خمینی در جواب فرموده بودند:
 .۱وکالی مجلس مجازند با احراز
موضوع به دولت اجازه دهند.
 .۲حکم ثانوی است.
همچنین امام خمینی در پاسخ به
تلگراف آیتالله گلپایگانی که ظاهرا
از وضع قوانین اظهار نگرانی کرده،
اظهار داشتند:
« تلگرافی محترم مبنی بر نگرانی
جنابعالی در اختیاراتی که به مجلس
داده شده ،واصل ،اختیارات مذکور
تشخیص موضوع است که در عرف
و شرع به عهده عرف است و مجلس
نماینده عرف و نمایندگان خود از
عرف هستند و اگر در حکم خالفی
شد ،نظارت بر آنها هست و شورای
نگهبان در این امری که بر عهده
آنهاست ،حق دخالت دارنــد .اگر
در حکم ثانوی یا اولــی خطایی
صــادر شد ،لکن شــورای نگهبان
حق تشخیص موضوعات به حسب
قانون ندارد».
در واقع ،از نظر امام خمینی شناخت
موضوع و تطبیق موضوع بر مصداق
در بسیاری از احکام به عهده عرف
است ،مجلس شورای اسالمی به
عنوان نماینده عرف اقدام میکند.
ایــن شناخت و تطبیق ربطی به
حکم حکومتی و اعمال والیت
فقیه از طرف فقیه ندارد تا آیتالله
گلپایگانی از وضع قوانین اظهار
نگرانی کنند .همچنین امام خمینی
در جایی دیگر ،بــرای تشخیص
«احکام ثانویه» رأی حداقل دو
سوم نمایندگان را پیشنهاد ،و تاکید

میکند که «احکام ثانویه ربطی به
اعمال والیت فقیه ندارد و پس از رأی
مجلس و انفاذ شورای نگهبان ،هیچ
مقامی حق رد آن را ندارد و دولت در
اجرای آن بدون هیچ مالحظهای
اقدام کند».
در همان دوره نیز ،قوه قضائیه ،با
مشکالتی روبرو شده بود .از یکسو
براساس موازین اسالمی اجرا و
عدم اجرا و مقدار تعزیر به دست
حاکم بود و از طرف دیگر ،قضات
مأذون و فاقد شرایط «حاکم» در
شرع بودند .این امر موجب شد
که مسئولین قضایی درصدد حل
مشکل برآیند .برای این منظور
نامههای متعددی به محضر امام
خمینی ارسال گردید و در زمینه حل
مشکل از ایشان استفتاء شد .در
یکی از این نامهها ،آیتالله موسوی
اردبیلی در مورخ ۱۳۶۱/۶/۲۲
از امــام خمینی پرسیدند« :در
مــوارد تعزیر آیا میشود مجازات
مناسبی در قانون در نظر گرفته
شود تا از عدم متناسب و تجانس
و اختالف رویــه تا حــدود زیــادی
جلوگیری کــرد؟» امــام خمینی
نیز در چندین نامه که به همین
مضمون بین امام و آیتالله محمد
یزدی و موسوی اردبیلی و هاشمی
رفسنجانی رد و بدل شد ،مخالفت
خود را با تبدیل شدن تعزیرات به
قانون اعالن نمود و همواره آنان
را به مشورت با فقهاء دیگر دعوت
میکرد .برحسب نظر امام خمینی،
تعیین تعزیرات در تخلف از احکام
سلطانیه باید از طرف حاکم یا وکیل
او باشد و نمیتوان آن را تبدیل به
قانونی یکسان کرد .اما در نهایت از
مبانی خود عدول کرد و از ظرفیت
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«فاالعلم» استفاده نمود تا بدین
گونه مشکل قوه قضائیه حل شود.
« جناب آقای هاشمی ،رئیس محترم
مجلس شــورای اسالمی در این
موضوع به حضرت حجتاالسالم
و المسلمین آقای منتظری دامت
برکاته مراجعه نمایید که با نظر ایشان
مشکل حل شود».
آیتالله منتظری نیز در تاریخ
 ۱۳۶۵/۷/۷در جــواب آیتالله
جنتی که از وی خواسته بــود تا
«راهحلی» در این باره بیان کنند،
پیشنهاد داد کمیسیون قضایی
مجلس شوری قوانین و مقرراتی را
متناسب با جرمها تنظیم و به تصویب
مجلس شورا برسانند و در نهایت
شورای نگهبان آن را بررسی نماید.
همچنانکه مشاهده میکنید
در اینگونه رویهها ،انگار که امام
خمینی به مقام «والیت» نرسیده و
از باب فقیه در این باره سخن گفته
اســت .جالب اینکه در برخی از
مسایل اجتماعی نیز از مسئولین
حکومتی خواسته بود که به رأی
فقهی او عمل نکنند .اینگونه
برخورد کردن ،رفتار فقهی است و
نه حکومتی .رویه آیتالله خامنهای
نیز چنین است .در جاهای زیادی
هست که قانون طبق نظر فقهی
ایشان عمل نمیکند ،ولی در بحث
ارث زن از «زمین» فتوای شاذ و
خالف مشهوری دارند که مبنای
قانونی شده است .از اینرو باید
بررسی کرد که در موارد اختالفی
میان فقیه حاکم و فقهای غیرحاکم،
رویهها چگونه شکل گرفتهاند؟ آیا
فقیه حاکم از ظرفیتهای قدرت
سیاسیاش بهره برده است یا اینکه
به ظرفیت فقهیاش اتکاء مینماید؟
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رویه امام خمینی نشان میدهد که
ایشان از ظرفیتهای حکومتی خود
در اینگونه موارد بهره نبرده و تاکید
میکرد که اگر جمع حکومتیان به
این نتیجه رسید که عمل به فتوی
من بــرای دولــت اسالمی ایجاد
مشکل میکند ،به فتوی من عمل
نکنید و ســراغ مجتهدین حوزه
روید و به فتوای آنان عمل کنید .به
عنوان مثال ایشان «فتوای شورایی»
در قوه قضایی را قبول نداشت،
ولی به اصرار متولیان قضاء آن را
پذیرفت .امام خمینی در این موارد،
از ظرفیت «فاالعلم» و ظرفیت
«مصلحت» استفاده میکرد تا بدین
گونه هم بحث «مرجعیت» ایشان
به هم نریزد و هم رأی فقهیاش در
سطوح حکومتی به اجرا در نیاید.
در مواردی که اختالف میان مجلس
شورای اسالمی و شورای نگهبان
پیش آید آن را تبدیل به یک روند
کردهایم و برای آن «مجمع تشخیص
مصلحت نظام» را تاسیس کردهایم
که تکلیف احکام ثانوی را روشن
میکند.
«از ایــنرو ،در مــواردی که بین
رهبری و مراجع تقلید اختالفی
افتاد ،باید بررسی کرد که ماهیت
این اختالف چیست؟چه باید کرد؟
همچنانکه قبال گفته شد ما دو گونه
اختالف داریم :الف .اختالف فقهی
و ب .اختالف سیاسی و رفتاری .هر
دوی این اختالف هم مهم هستند.
چرا که نمیتوانید به مراجع بگویید
که شما دربــاره حضور ایــران در
سوریه و لبنان نظر ندهید .درست
است مراجع قدرت اعالن جنگ
و صلح ندارند ،اما این به معنای
آن نیست که آنان حق اعالن نظر

در این باره ندارند .در اینجا باید
بررسی کرد که آیا ما در اینگونه
موارد نیازمند «همگرایی سیاسی»
میان رهبری و مرجعیت دینی
هستیم یا نه؟ مشکل ما آن است که
ما درباره «همگرایی سیاسی» کاری
نکردهایم .در برخی از کشورها
نهادهای مشورتی وجود دارد که
در آن ابتدا «ایده قانون» را در آن
مطرح میکنند تا واکنش اهل علم
آن جامعه را ارزیابی کنند و سپس
آن را به قانون تبدیل میکنند .آیا
چنین کاری در مسأله ما امکانپذیر
اســت یا نــه؟ باید به بررسی آن
پرداخت .در تصمیمات سیاسی هم
باید الگوی همگرایی را تعریف کرد
تا این مواجه به حداقل برسد .در این
موارد ما نیازمند ابزارهای سیاسی
هستیم و نه ابزارهای حقوقی .باید
درباره ابزارهای سیاسی به الگویی
رسید و این تقابل را نهادینه کرد
و به همگرایی رسانید .البته باید
بررسی کرد که آیا اساسا فقیه حاکم
اعتقادی به همگرایی دارد یا نه؟
و در فرض قبول ،مدل رهبری در
همگرایی با مراجع تقلید چیست؟
و او چگونه میخواهد در تعامل با
آنان رفتار کند .از آن طرف باید
بررسی کرد که خود مراجع تقلید
اعتقادی به همگرایی سیاسی با
رهبری دارند یا نه؟ و بر فرض میل
به همگرایی ،مدل پیشنهادی آنها
در این باره چیست؟
اما از نظر حقوقی بحث آن است که
مراجع و فقهای حوزه فتاوایی دارند و
انتظار هم دارند که حکومت به فتوای
آنها اعتنا بخشد .مقلدین این مراجع
هم میدانند که اگر به فتوای مراجع
خود هم عمل کنند ،مجزیند .مثل

بحثی که االن درباره ربا وجود دارد.
برخی سودی را که بانکها از مردم
میگیرند حالل میدانند ،اما مراجع
دیگری مثل آیتالله جوادی آملی
آن ربا میداند و حرام میشمارد.
البته ممکن است که خود ولی فقیه
فارغ از منصب حکومتی ،خودش
هم فتوایی در این باره داشته باشد.
در اینجا این سوال فراروی «شورای
نگهبان» قرار میگیرد ،که چه باید
کرد؟ قبال از آیتالله جنتی پرسیدم،
او میگفت ما به فتوای خودمان
عمل میکنیم ،اما امــروزه ظاهرا
به فتوای رهبری در اینگونه موارد
عمل میکنند .در همان فتوای
شاذ رهبری درباره ارث زن از زمین،
شورای نگهبان سکوت کرد و فتوای
رهبری تبدیل به قانون شد .لذا ،آنها
از ظرفیت «سکوت» و «مصلحت» در
چنین مواردی استفاده میکنند .ما
در اینجا هیچ الگوی قانونی نداریم،
ِاال ذوق و سلیقه شش فقیهی که در
شورای نگهبان حضور دارند .یعنی
در پاسخ به این پرسش که آیا نظر
رهبری مقدم است یا نظر مراجع یا
نظر خودشان؟ هیچ قانونی نداریم،
اال ذوق و اجتهاد فقهای شورای
نگهبان .اما از نظر مقلدین ،در
شرایطی که فتوای مرجعیت دینی
با متن قانون مصوب دولت متفاوت
است مثل حرمت «اخذ دیرکرد»
در چنین مواردی چند فرض بحث
میشود:
 .1فرض اول آن است که فتوای
مرجع با قانون مصوب در موارد
خاصی تخاصم ندارد و مقلد میتواند
یکی از این دو را انتخاب نماید .مثال
مرجع فتوی دهد گرفتن «وام» از
بانک حرام است ،اما قانونا مجاز

است .در اینجا مقلد باید به فتوای
مرجع خود عمل کند و وام را نگیرد.
اما یک بحث مهمی وجود داد و آن
حق «دینداری» است .یعنی مردم
حق دارند دین داشته باشند .در
اینجا دولت نیز موظف است این
حق را به رسمیت شناسد و ظرفیت
اجــرای آن را به وجود آورد .مثال
اجازه بدهد بانکهایی با نظر فقهی
آیتالله جوادی آملی تاسیس شود.
لکن ما دنبال این مطلب نرفتیم که
ظرفیتهای مختلفی برای فتاوای
مختلف بوجود آوریم.
 .2در برخی فروض دیگر اختالف در
امور جزایی است .مرجعی میگوید
این حرام است و تعزیر میخواهد،
ولی قانون چیزی دیگر میگوید .در
اینجا هم قاضی براساس برداشت
خودش حکم میکند .تنها وظیفه
مرجع دینی امر به معروف و نهی از
منکر است و بیش از این وظیفهای
ندارد .مثل موسیقی که مثال ولی
فقیه حالل میداند ،ولی مراجع
دینی آن را حرام میدانند .در اینجا
تنها وظیفه مراجع تقلید امر به
معروف است.
 .3فرض سوم آن است که فتوای
مرجع با قانون مصوب تخاصم دارد.
در چنین مواردی که فتوی منجر به
«دعوی» میشود ،باید به دادگاه
مراجعه کرد .لکن ماهیت قضاوت آن
است که در چنین مواردی از فتوای
مراجع صرف نظر میشود و فتوای
«قاضی» مقدم میگردد.
البته نتیجه عملی اینگونه موارد
آن است مراجع با رهبری عمال به
کشمکش میرسند .لکن این مساله
سیاسی است و نه حقوقی .یعنی آیا
درست است که رهبری از اقتدارش

در اینگونه موارد استفاده کند یا نه؟
این سوال سیاسی است و نه حقوقی.
مهمتر آنکه اساسا مشکل تعامل
مذکور در اینجا «سیاسی» است و
نه «حقوقی» و متاسفانه تا به امروز
به جای اینکه راهحل سیاسی برای
آن پیدا کنیم آن را حقوقی کردهایم.
باید مدل سیاسی ارائه کرد نه مدل
حقوقی .شبیه مثال ذیل:
«در مورد اینکه آیا هزینه بیمارهای
صعب العالج جز نفقه واجــب بر
مرد هست یا نه؟ این اختالف از
نظر فقهی درســت اســت ،امــا از
نظر اجتماعی چطور؟ آیا میتوان
پذیرفت که شوهر پولدار مخارج زنش
را ندهد به صرف فتوای مجتهدش.
در اینجا ما باید صورت اجتماعی
این مسأله را حل کنیم نه صورت
فقهی آن را».
از این رو مشکل اختالف رهبری با
مرجعیت دینی سیاسی و اجتماعی
است و نه حقوقی .وقتی شما بحث
را خیلی حقوقی کنید ممکن است
صورتهای مساله روشنتر شود ،اما
مسأله حل نمیشود .لذا ،جوابهای
فقهی و حقوقی در اینگونه موارد
بر دامنه مشکل میافزاید .فقه
نمیتواند مشکل را حل کند ،فقه
فقط چارچوب میدهد اما مشکل
را حل نمیکند .منظور این نیست
که فقه پاسخی به نسبت رهبری با
مرجعیت دینی ندارد ،بلکه اصرار بر
نگرش فقهی نه تنها مشکل را حل
نمیکند ،بلکه بر آن دامن میزند.
مشکل اساسی در جمهوری اسالمی
ایــن بــوده که تنها ســراغ راهحــل
حقوقی رفتهایم.
«در الگوی سیاسی میتوان به
نهادهای قدرت مثل مرجعیت دینی
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در الگوی
سیاسی میتوان
به نهادهای
قدرت مثل
مرجعیت دینی
احترام نهاد و
نقشی به آنها
داد .مثل مدلی
که در دوره
مشروطه بود،
اما ما در نظریه
جمهوری اسالمی
نقشی به آنها
ندادیم .در حالی
که میتوانستیم
به مراجع دینی
در تعیین اعضای
شورای نگهبان
نقش بدهیم.
نمایندگان آنها
در بدنه قدرت
نیستند تا از
اوضاع مطلع
شوند.
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الگوی
سیاسی میگوید
که مواردی
که فقها در آن
حوزه اعتراض
میکردند ،و
حکومت نیز به
مشکل میافتاد،
فقیه از اقتدار
والیت خود
میکاهد ،و خود
را در شرایط
غیرحاکمیتی
قرار میدهد و به
رأی سایر فقها
نیز عمل میکند.
در واقع این الگو
پایه خوبی برای
ورود به تعامل
با فقهای خارج
از حاکمیت
میشد.
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احترام نهاد و نقشی به آنها داد .مثل
مدلی که در دوره مشروطه بود،
اما ما در نظریه جمهوری اسالمی
نقشی به آنها ندادیم .در حالی که
میتوانستیم به مراجع دینی در
تعیین اعضای شورای نگهبان نقش
بدهیم .نمایندگان آنها در بدنه قدرت
نیستند تا از اوضاع مطلع شوند».
از این رو باید:
اقتدار مراجع تقلید به رسمیت
شناخته شود و موقعیت آن را به
رسمیت بشناسیم.
دیــنــداری مــردم به رسمیت
شناخته شود و ظرفیتهای تحقق
آن را دولت فراهم آورد.
مدیریت درست اقتضاء میکند
که در اداره جامعه سهمشان را رعایت
کنیم و اثرگذاری آنها را مدیریت
کنیم .مراد این نیست که به آنها
نقش بدهیم ،بلکه باید نقششان را
رعایت نماییم.
با این همه ،باید راهی حقوقی پیدا
کنیم که این دو حق را به رسمیت
بشناسد و فرمول آن را بنویسیم .از
این رو ،راهحل در این گونه موارد
سیاسی است که باید فرمولبندی
حقوقی شود .مثال شورای نگهبان دو
نفر از مجتهدان مورد تایید از سوی
دفاتر مراجع را به عنوان ممتحن
انتخاب کند و خــودش ممتحن
معرفی نکند .یا مثال در هیات
ممتحنه چند نفر از سوی مراجع در
امتحانات مجلس خبرگان معرفی
کنند .حتی میتوان از نمایندگان
مراجع در احراز صالحیت نمایندگان
مجلس و ریاست جمهوری استفاده
کرد .اختالف در ذیل حکومت دینی
نعمت است ،اما باید این اختالف را
مدیریت کرد.
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یعنی مسأله اصلی امام
خمینی حل مشکل بود؟
نه اینکه اصــرار بر مقامت
والیت خود داشته باشد .به همین
دلیل خود را درگیر تزاحم والیتها
نمیکرد .یعنی اگر مشاهده میکرد
که حکومت اسالمی مشکلی دارد،
به آرای فقهای خارج از حاکمیت
احترام میگذاشت ،و به دولت امر
میکرد که به فتوای مراجع عمل
کنند ،تا هم مشکل حکومت حل
شود و هم آرای آنها در حکومتداری
مورد بیتوجهی قرار نگیرد.
البته این نوع نگاه ،نگاهی
ابزاری بوده و به معنای مشارکت
دادن فعاالنه مــراجــع در امر
حکومت نبوده است و صرفا حل
مشکل حکومت بود.
ایـــن بــحــث در مــقــابــل آن
دیدگاهی قرار میگیرد که میگویند
باید کل حکومت احراز شرعیتش
را بر آراء فقیه حاکم مبتنی کند و
فقهای خارج از قدرت عمال حذف
میشوند .در واقع الگوی سیاسی
میگوید که مواردی که فقها در آن
حوزه اعتراض میکردند ،و حکومت
نیز به مشکل میافتاد ،فقیه از اقتدار
والیت خود میکاهد ،و خود را در
شرایط غیرحاکمیتی قرار میدهد
و به رأی سایر فقها نیز عمل میکند.
در واقع این الگو پایه خوبی برای
ورود به تعامل با فقهای خارج از
حاکمیت میشد.
الگوهای جامعهشناختی
الگوهایی هستند که معتقدند
مراجع تقلید در جامعه دینی فقطه
اقتدار دانشی دارنــد و نه اقتدار

جایگاهی .اینها برای تمثیل رابطه
بین این دو ،از تمثیل ستاد و صف در
ادبیات بروکراسی استفاده میکنند.
یعنی میگویند که همچنان برخی
از افراد در ستاد فعالاند و برخی
دیگر در صــف .دسته اول که در
ستاد فعال هستند ،اقتدارشان به
خاطر چیزی است که میدانند ،اما
اقتدار دسته دوم که در صف هستند،
به خاطر جایگاهی است که دارند.
به همین دلیل تا وقتی که در آن
جایگاه منصوب هستند ،آن اقتدار
را دارند .ولی پس از عزل ،آن اقتدار
را از دست میدهند ،در عین حال
همواره ممکن است بین صف و ستاد
چالشهایی به وجود بیاید و ممکن
است ستاد به آنچه صف میگوید،
عمل نکند .از این رو اقتدار فقها،
اقتدار علمی و معرفتی است ،آنان
نظر اسالم را به صورت استنباطی
بیان میکنند ،و البته الزامی هم
در عمل به آن ندارند .اما فقیهی
که زعامت سیاسی را برعهده دارد،
اقتدار معرفتی ندارد ،بلکه به تعبیر
آگوست کنت اقتدار مادی دارد.
چالشی که بین فقها و مراجع دینی
پیش میآید ،در واقع چالشی است
که در همه جا بین اقتدار صاحبان
اقتدار مــادی و صاحبان اقتدار
معنوی پیش میآید .اینها توصیه
میکنند که آنهایی که صاحب اقتدار
مادی هستند ،در عمل حرف نهایی
را میزنند .در واقع با بحثهای
سازمانی ،بحثهای اقتدار مادی و
معنوی ،رابطه این دو را حل و فصل
میکنند .در اینجا دیگر اساسا
تزاحمی صورت نمیگیرد و هر کس
حوزه اقتدارش مشخص است.
اینکه الگوهای جامعهشناختی

به تقریرهای دیگری هم منتهی
میشود ،طبیعتا در میان حوزویان
است .مثال اصحاب فرهنگستان
علوم اسالمی قم هم به این الگوهای
جامعهشناختی پناه میبرند .آنها
هم معتقد هستند که فقها مرجعیت
علمی دارند ،اما ولی فقیه مرجعیت
عملی دارد .ما نباید تصور کنیم که
میان این دو تزاحمی ایجاد میشود.
تمام آنچه که در حوزه سیاست و
اجتماع است ،منوط به مرجعیت
عملی است و اقتدارش متعلق به
فقیه است.
الگوی ســوم ،الگوهای فقهی و
حقوقی است .کسانی که طرفدار
نظریه کشف هستند ،معتقدند که
اقتدار سیاسی متعلق به فقیهی
است که کشف شده است و فقهای
غیرمکشوف اساسا اقتداری ندارند.
فقهای غیرمکشوف همانند سایر
مردم و سایر مقلدین همه مراجع باید
در امور سیاسی و اجتماعی تابع فقیه
مکشوف باشند .این الگویی است که
میشود از نظر فقهی آن را بررسی
کــرد .یا براساس نظریه آیتالله
منتظری فقیهی که انتخاب میشود،
اقتدار در عرصه سیاست و اجتماع
را بر عهده دارد و فقهای غیرمنتخب
باید از فقیه منتخب تبعیت کنند .در
واقع نظریه کشف و نظریه انتخاب
آقای منتظری هر دو یکساناند.
در واقع هر دو میل به اقتدارگرایی
فقیه حاکم پیدا میکنند و فقهای
غیرحاکم کال اقتدارشان را از کار
میاندازند یا محدود به تصرفات
جزئی میکنند .مانند تصرف در
وجوهات شرعیه یا تصرف در برخی
امور حسبیه که در این مورد هم فقیه
حاکم میتواند اقتدار آنها را بشکند و

به هم بریزد .اگر اینها چنین اقتداری
دارند ،به خاطر تفضل فقیه حاکم یا
به خاطر تواضع فقیه حاکم است .واال
در ذات نظریه فقیه حاکم میتواند
اقتدار آنها را بشکند .این الگو به
تقریرهای زیادی الگوهای فقهی و
حقوقی در ادبیات فضال و مجتهدین
حوزه علمیه قم مطرح شده است.
ما برای اینکه به الگوی جامعی
برسیم که تا حدودی مرضیالطرفین
باشد ،طبیعتا باید از الگویی تبعیت
کنیم که به گونهای نظریههای
موجود والیت فقیه را درون خود
بپذیرد و هر یک از فقها احساس
کنند که در درون این الگو بخشی
از نظریات یا نگاههای او به بحث
والیت فقیه مورد توجه قرار گرفته
یا گنجانده شده اســت .البته ما
نمیتوانیم که مانند فتوا به یک
الگوی معیار برسیم که مورد قبول
همه فقها باشد ،اما چارهای نداریم
که به یک الگویی برسیم که حداقل
مرضیالطرفین باشد ،و بتواند
دیدگاههای آنها را در بخشی از
این نظریه جاسازی کند .ما برای
اینکه به این الگو برسیم ،باید اوال
از نظریههای سنتی والیت فقیه،
از نظریههای کشف و از نظریههای
انتخاب و از نظریههای نصب
رادیکال فاصله بگیریم ،تا بتوانیم
راهــی به سمت الگوی مختار یا
الگوی شایسته و مطلوب باز کنیم.
منظور از الگوی مختار همان نظریه
نصب والیت فقیه است که مبتنی
بر ادبیات کالسیک شیعه است .یا
به عبارتی نظریهای است که دچار
رادیکالیسم بعد از وضــع قانون
اساسی در ایران نشده است .چون
نظریههای نصب بعد از تصویب

قانون اساسی در ایران دچار نوعی
رادیکالیسم شدند ،نظریه نصب به
خاطر اینکه بتواند بر ایرادات آیتالله
منتظری به نظریه نصب ،ظفر پیدا
کند به نوعی رادیکال شده است .در
واقع ما باید به نظریه کالسیک نصب
بازگردیم ،که به نوعی به ادبیات
قبل از تصویب قانون اساسی در
جمهوری اسالمی تعلق دارد .که ما
از آن به نظریه «انتصابی ترکیبی»
تعبیر میکنیم .بدین معنا که از نظر
امام خمینی ،فقیه در عصر غیبت
منصوب به زعامت است ،اما این
منصوب بودنش به معنای اهلیت
داشتن او برای تصدی امور نوعیه
است .در واقع ما نصب را به معنای
اهلیت تعبیر میکنیم .اما معتقد
هستیم که در ادبیات امام خمینی،
نصب بخشی از ارکان پیشا منصب
والیت است و بخش دیگر آن نیازمند
اقبال و رضایت مردم به این فقیه
است .یعنی هرگاه این دو عنصر در
کنار هم قرار گرفتند ،آنگاه «منصب
زعامت» فقیه شکل میگیرد .و به
عبارت دیگر ،اهلیت و رضایت و
اقبال مردم در کنار هم از عناصر
پیشامنصب فقیه است و نه از ارکان
پسا منصب .که فقدان یکی ،موجب
عــدم مشروعیت چنین منصبی
میشود .در واقع ،وجوب حکومت بر
فقیه ،براساس این تحلیل از واجبات
تنجیزیه است .در واجبات تنجیزیه
تا شرط دیگری از واجب تحقق پیدا
نکند ،شرط اول آن به مرحله قطعیت
نمیرسد .مثال االن کسی مستطیع
است ،یعنی سالمت جسمانی دارد و
توانمند مالی است ،بر او واجب است
که به حج برود .اما اگر به مرز رسید
و به او گفتند که وهابیها امسال
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تزاحم
همواره میان
فقیهان وجود
دارد و نمیتوان
آن را بر حسب
توصیههای فقهی
حل و فصل کرد
و یا آن را به تنوع
نظریات درون
فقهی حواله داد.
راهحلهای فقهی
صورتهای
مساله را
روشنتر
میکنند ،اما
مشکل را حل
نمیکنند.
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تصمیم گرفتهاند که حجاج شیعه
را اذیت و آزار کنند .آن واجب اولیه
بر عهده این شخص به مرحله تنجز
نمیرسد و ساقط میشود .اگر فقیه
که اهلیت والیت دارد و مردم به او
اقبال نیاورند و به والیت او تن ندهند،
وجوب تشکیل حکومت بر فقیه در
واقع به مرحله تنجز نمیرسد .این
دیدگاه بر خالف دیدگاهی است که
گفته میشود تشکیل حکومت بر
فقیه واجب است چه مردم بخواهند
و چه نخواهند .واجب تنجیزی در
مقابل این قرائت از واجب است که
معموال در نظریه کشف این تفسیر
از واجب در بحث والیت فقیه وجود
دارد.
این نگاه – بحث تنجیز -را
آقــای بروجردی بیشتر معتقد
بود تا امام؟ مثال در مورد فقیه آیا
وظیفه و تکلیف شرعی دارد که
انقالب کند یا خیر؟ در این زمینه
است که تفاوت امام خمینی و آقای
بروجردی از هم جدا می شوند.
ممکن است آقای بروجردی
همین نظر را داشته باشد ،اما امام
خمینی هم این نگاه را دارد .وقتی
از ایشان سوال میشود که وقتی
میگویید که امــام صــادق(ع) در
آن فرمایش مشهورشان که «فانی
جعلته علیکم حاکما» ،چه نوع
حکومتی برای فقیه جعل کرده،
مراد شما از این حکومت ،چیست؟
پاسخ متفاوتی میدهند .مستحضر
هستید که فقهای ما معموال در متون
فقهیشان بیشتر از ضرورت دولت
برای فقیه سخن گفتهاند تا از بافت
و ماهیت این دولت .گویا تعریف خود
از دولت فقیه را مفروض گرفتهاند و
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در مورد آن چیزی نگفتهاند .آیتالله
منتظری در تقریرات درس امام
خمینی نقل میکنند که ما همواره
از امام خمینی میپرسیدیم که مراد
شما از این دولت چیست که امام
معصوم برای فقیه جعل کرده است،
یا به عبارت دیگر ،چه تصوری از
دولت در ذهن امام معصوم(ع) بوده
است که آن را برای فقیه جعل کرده
است؟ امام خمینی میفرمودند
که دولت فقیه چیزی شبیه محکمه
است ،یعنی حواله به بافت قضاوت
میدادند .یعنی در واقع قضاوتی که
در بیرون است ،قضاوت اصغر است
و فقیه وقتی به حکومت میرسد
قضاوت اکبر انجام میدهد .چون
دولت نیز بین مرافعات عمومی بر
سر منافع یک نوع داوری میکند.
یعنی مسأله اصلی عدالت
میشود؟
بله .در واقع حکومت فقیه
یک داوری بزرگ است .دولتها
هم اینگونهاند ،یعنی اگر دولت
نباشد احزاب و گروههای سیاسی و
اجتماعی بر سر منافع یک سرزمین
به جنگ و دعوا میپردازند ،دولت
میآید و داوری میکند که این دعوا
و مطالبات عادالنه شکل بگیرد.
وقتی که امام خمینی در پاسخ به
پرسش آیتالله منتظری دولت فقیه
را تشبیه به محکمه اصغر میکند ،ما
میتوانیم از طریق استعاره تشبیه،
قواعد حاکم بر محکمه صغری را به
محکمه کبری منتقل کنیم.
اگر فقیهان ،اهلیت حکومت در
عصر غیب دارنــد که دارنــد ،آنان
نمیتوانند از طریق کودتا ،زور
و روشهــای غیرمشروع دیگر و

غیردموکراتیک بر مردم حکومت
کند .وجوب حکومت بر فقیه زمانی
به مرحله تنجز میرسد که مردم به او
اقبال کرده و به دولت او رضایت داده
باشند .بنابراین ،نظریه کالسیک
نصب ،یک نظریه ترکیبی است ،که
به اقبال و رضایت مردم در تأسیس
دولت احترام مینهد .بر «نصب»
تاکید میکند منتهی «تحقق»
والیت یکی از فقیهان را منوط به
«رجوع آزادانه مردم» میداند و بدین
گونه در قوام «دولت ملی» مشارکت
میکند .در واقع ،مردم به هر فقیهی
که مراجعه کردند همو والیت بر امور
نوعیه را برعهده میگیرد و سایر
فقیهان نیز نمیتوانند به چنین
روند دموکراتیکی اعتراض کنند.
شبیه آنچه در مساله «مرجعیت»
وجود دارد .اینکه یک یا چند نفر در
میان دهها مجتهد به مقام مرجعیت
میرسند ،وابسته به رجوع مردم
است و کسانی که به چنین مقامی
نرسیدهاند نمیتوانند اعتراض
کنند که چرا فالنی مرجع است و
من مرجع نیستم .از این رو ،چارهای
جز تقسیم «والیــت» فقیهان به
والیتهای «تکثرپذیر» و والیتهای
«تکثرناپذیر» نداریم و نمیتوان
همه فقها را در «امر سیاسی» که
والیتی تکثرناپذیر» است صاحب
والیت دانست .خروج یکی از فقها
جامعالشرایط از وصف عنوانی
والیت در ادله والیت فقیه ،نیازمند
اقبال و رضایت مردم است که تنها در
یکی از آنها تحقق مییابد .عالوه بر
این ،ظرفیت دموکراتیک این نظریه
چنان قدرتمند است که همانند
نظریه «کشف» سر از «اقتدارگرایی»
در نمیآورد و تنش سیاسی میان

نهاد والیت فقیه و سایر مجتهدین
را به حداقل میرساند؛ چرا که
همه فقها در این نظریه «جایابی»
میشوند و کسی مزاحم دیگری در
اعمال والیت نمیشود .اقتدار دیگر
فقیهان در «والیتهای تکثرپذیر»
به رسمیت شناخته میشود و والیت
همگی آنان در «امور حسبه» محترم
شمرده میشود .با این همه ،فقیهی
که به قدرت میرسد همواره در
معرض مخالفتهای احتمالی
دیگر فقیهان در امور سیاسی قرار
دارد .در اینجا نیز میتوان به سیره
عملی امام خمینی رجوع کرد که
ایشان به منظور تسهیل در اداره
حکومت و نیز عدم مخالفت با مراجع
تقلید ،در برخی از مــوارد ،هم از
مبانی خود صرف نظر میکرد و هم
قانونگزاران را به مرجع دیگری
ارجاع میداد .این بدین معناست
که ولی فقیه میتواند در پارهای از
موارد که فتوای او بر خالف فتوای
مشهور یا بر خالف فتوی مراجع
قم است به فتوای خود عمل نکند،
در پارهای دیگر از موارد به «اسهل
فتاوی» میان خود و دیگر مراجع
عمل کند و حکومت دینی را به
فتاوای سختگیرانهتر محدود
نسازد و اساسا برای حل مشکالت
حکومت دینی از ظرفیت «فاالعلم»
استفاده نماید و رسما اعالن کند که
در فالن مورد به فتوای فالن مرجع
رجوع شده است .البته میتوان
برخی توصیههای دیگری نیز به
این الگو اضافه کرد و مثال اعضای
شورای نگهبان را نه منتخب رهبری
بلکه منتخب مراجع تقلید دانست
و بدین گونه آنان را در دولتمداری
در عصر غیبت مشارکت داد .الگوی

مذکور را میتوان به طور مختصر
چنین بیان کرد:
الف .نصب  +اقبال و رضایت مردم به
یک فقیه در تولی امر سیاسی (جمع
بین نظریههای نصب و انتخاب)
ب .احترام نهادن به والیت فقها در
امور تکثرپذیر مثل والیت بر قضاء،
اداره موقوفات و حوزههای علمیه
(احترام نهادن به رأی فقهایی که تنها
والیت بر امور حسبه را قبول دارند
و به شدت بر استقالل حوزههای
علمیه تاکید میکنند)
ج .کوتاه آمدن ولی فقیه از اقتدار
سیاسی خود  +احترام نهادن به
آراء دیگر فقهاء در پارهای از امور
حکومتی (احترام نهادن به رأی دیگر
مجتهدان و تجنب از اقتدارگرایی)
د .انتخاب برخی از اعضای حکومت
دینی مثل اعضای شورای نگهبان
توسط مراجع تقلید (مشارکت دادن
غیرمستقیم فقهاء در امور حکومتی)
بیتردید این الگو میتواند هم به
مفهوم «حاکمیت» دولتها از جمله
دولت فقیه در دوره مدرن که امری
تجزیهناپذیر است احترام نهد و هم
اقتدار سنتی و مستند به ادله درون
فقهی دیگر فقیهان در والیتهای
تکثرپذیر را نشکند.
بخشی از اعتراضات مراجع
این است که مثال یک کاری که
نظام سیاسی انجام میدهد،
از مسأله دینی به دور است ،به
نوعی بخشی از اینها بحثهای
اعتراضی آنها است ،این بخش
اعتراضی را کجا میتوان سامان
داد .یعنی وقتی به مسألهای
اعتراض دارند  ،نه به عنوان یک
شهروند ،بلکه از نظر یک فقیه،

این اعتراض بر چه پایه و اساسی
بایستی میان یک مرجع تقلید
و ولی فقیه رد و بدل شود که
هم چالش درست نکند و هم به
پیشرفت جامعه کمک کند .االن
احساس میشود که این مجرا
وجود ندارد.
به طور مثال االن در بحث
اعزام نیرو به سوریه درست است
که در حکومت دینی اعالن جنگ
و صلح به دست فقیه حاکم است،
اما این به معنای این نیست که
فقهای دیگر نمیتوانند نظراتشان
را جهت اعزام به سوریه یا اعراق
اعالم کنند .معموال گرایشات فقهی
میگویند چون که فقیه حاکم حق
اعالن جنگ و صلح را دارد ،پس
بقیه فقها حق اظهار نظر در اینگونه
موارد را ندارند .ولی وقتی به بافت
مسائل و مشکالت این چهار دهه
نگاه میشود ،مشاهده میکنیم که
اغلب این اختالفات ،سیاسی است.
یعنی مثال بخشی از فقها در قم و
نجف هستند که دیدگاه متفاوتی
در مسائل سیاسی و مواجهه با نظام
جهانی و امریکا و مسائل منطقه با
فقیه حاکم دارنــد .ما نمیتوانیم
این مناقشات را از طریق الگوهای
فقهی و حقوقی حل کنیم .ابتدا باید
بافت این مسأله را در حوزه سیاسی
حل کرد .بعد از منظر قانونی برای
آن قالب و راهحــل درســت کرد.
مثال بگوییم که اگر یک فقیهی در
مسائل سیاسی با فقیه حاکم دچار
چالش شد ،او مصونیت دارد ،و
کسی نمیتواند به او تعرض کند و او
میتواند نظرش را بگوید و مقلدینش
را قانع کند که چه کار کنند .برای
حل این نیازمند رویههای قانونی
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و حقوقی هستیم ،اما اشتباهی
که در این چهار دهه رخ داده این
است که در تحلیل اصل مساله،
در تحلیلهای فقهی و حقوقی
غلطیدیم ،به همین دلیل نتوانستیم
که مشکل را حل کنیم.
یعنی رویکردهای فقهی
و حقوقی سعی میکند که همه
چیز را یکپارچه ببیند.
بله .یکدست میکنند و مانع
حل مشکل میشوند ،اما اگر مساله
به لحاظ سیاسی حل شد ،بسیاری
از این مشکالت حل میشود .یعنی
پذیرفته شود که فقهای خارج از
قدرت در همه موارد و مسائل تابع
نظرات سیاسی و حاکمیتی فقیه
حاکم نیستند و از آن سو نیز فقیه
حاکم هم تولی بر امر سیاسی دارد
و ممکن است در تدبیر خویش با
نظرات سایر فقها هم افق نباشد.
اکنون چه باید کرد؟ که این اختالف
به چالش در جامعه مذهبی کشیده
نشود ،توصیه الگوی سیاسی آن
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اســت که فقیه حاکم الزم است
در چینن مواجههای از اقتدار
سیاسی خود بکاهد .طبیعتا وقتی
راهحل سیاسی تحلیل شد ،آنگاه
حقوقدانان در وضع قوانین یک
سری مقررات حقوقی برای آن وضع
کنند که فقیه درون حوزه احساس
کند که اگر این دیدگاه خود را گفت،
پیامدهای حقوقی و قانونی دیگر
ندارد و راحت حرفش را بزند.
بــرخــی نــکــاتــی کــه شما
فرمودید مثال تایید صالحیت
علمی داوطلبان مجلس خبرگان
یا فقهای شورای نگهبان ،یا برخی
قضات عالی رتبه ،اینها شاید یک
کمک واقعی به مشارکت حوزه
باشد .اما اینکه مثال دنبال این
باشیم که کــدام فتوا مسالهای
را حل میکند ،بالخره فضای
فقها به راحتی متوجه میشوند
کــه مشارکت واقــعــی دارنـــد یا
غیرواقعی و ظاهری است .اگر
مساله بخواهد از روش سیاسی

حل شود ،باید مسائل واقعی و
اصلی به حوزه واگــذار شود ،نه
اینکه در حاشیه باشد .از این رو،
یکی از اعتراضات اصلی فقها به
حکومت این است که شما از نظام
تبلیغ استفاده ابزاری میکنید.
این که دیگر از ابتدا برای ما بود.
تنها چیزی که برای ما مانده این
شهریه دادن است که اگر بتوانید
آن را نیز کاری میکنید که از دست
ما گرفته شود.
به نظر میرسد که «نسبت
مراجع با فقیه حاکم» حل نشده و
اصال اتم آن باز نشده است .شاید
این بحثها مقدمهای شود که هسته
این بحث باز شود .ما فکر نکنیم
که فقیه حاکم در درون حوزهها
مشکلی ندارد .به هر حال حوزه در
این سالها به شدت سیاسی شد
و نظریههای رادیکال نگذاشته تا
راهی باز شود که فقهای موجود به
فقیه حاکم کمک کنند .یقینا بار
سنگینی روی دوش فقیه حاکم
اســت .اگــر حــوزههــای علمیه و

مراجع و مجتهدین حوزه به فقیه
حاکم مساعدت نکنند ،او زیر این
بار شکسته میشود .از طرف دیگر،
فقها با توجه به تاریخ دامنهداری
که در حــوزه داشتند ،اقتداری
که در گذشته داشتند ،عالقهمند
نیستند که در ذیل حکومت دینی
رو به محدودیت رونــد .بنابراین،
باید نشست و صــورت مساله را
خوب تبیین کــرد ،در گام بعدی
به دنبال راهحــل بود .آیا راهحل
جامعهشناختی ،سیاسی ،کالمی
و فقهی اســت؟ وقتی هسته این
مساله باز شد ،باید به الگویی رسید
و آن را تبدیل به رویههای قانونی و
حقوقی کرد .که در واقع قانون به
حمایت از مراجع و مجتهدین و فقیه
حاکم بیاید .ما برای این نسبت باید
الگویی جستجو کنیم که دو ویژگی
داشته باشد ،یکی اینکه به جنگ با
سنتهای تاریخی حوزه نرود ،دوم
بتواند خود را به گونهای مستند
به ادلــه درون فقهی کند .حوزه
الگویی را میپذیرد که مستند به
ادله درونمذهبی باشد ،و سنت
تاریخ آن را بر هم نزند .مسیری که
ما رفتیم این بود که الگوهای گفته
شده در این چهار دهه یا به جنگ
سنت تاریخی حوزه رفتهاند ،اقتدار
فقها را شکستند و محدود کردند یا
مستند به ادله درونفقهی نبودند.
راهی را که شما باز میکنید
مستند به سنتهای حــوزوی
است و راهکار سیاسی هم است
و مبتنی بر چانهزنی و رویههایی
که همیشه در درون حوزه بوده
میباشد .به نظر شما حل مبنایی
این کار نهایتا نباید این باشد که به

صورت نظری حل شود.
بله .درست می فرمایید .اما
گفتگو نشده است .اگر گفتگو شود
و به نظریهای برسیم ،مثال میان آراء
آیتالله خویی و امام خمینی و صدر
و دیگران یک تلفیقی برقرار کنیم،
یک نظریهای تولید کنیم که به هر
یک از فقهای قم و نجف که ارائه
دادیم ،بگوید که مثال این نظریه
دیدگاه آیتالله خوئی را نادیده
نگرفته و حذف نکرده است .به هر
حال بحث رجوع و اقبال منافاتی
با نظریه آقای خوئی ندارد .یعنی
والیــت فقیه بــر امــور حسبیه و
والیتهای تکثرپذیر آیتالله خوئی
را محترم میشمارد .از طرف دیگر
نظریه انتخاب آقای منتظری را
نادیده نمیگیرد ،چون به هر حال
مــردم او را انتخاب کــردهانــد .از
طرفی این الگوی نظریه انتصاب
را از کار نمیاندازد .چون به هر
حال فقیه است که اهلیت حکومت
کردن دارد .از طرف دیگر به اقتدار
اجتماعی فقهای خارج از حاکمیت
بیتوجه نیست و اقتدار مدنی و
تاریخی آنها را برهم نمیزند ،به
همین دلیل ،وقتی که این نظریه
در معرض فقها قرار گیرد ،احساس
میکنند که به همه اطراف قضیه
توجه شده است.
شما کــه الــگــوی ایـــدهآل
را الگوی امــام خمینی در نظر
م ـیگــیــریــد ،ممکن اســـت به
شما بگویند که با همین الگو،
چالشهای میان نظام و آیتالله
شریعتمداری ،آیتالله سید
حسن قمی ،آیتالله منتظری،
آیتالله روحانی ،آیتالله آذری

قمی و دیــگــران ایــجــاد شــد .با
همین الگو چندین نفر از بزرگان
حوزه حذف شدند .وقتی الگوی
ایدهآل این باشد ،تجربه تاریخی
میگوید که آسیبهایش بیشتر
از حفظکنندگی آن بوده است.
الگوی امــام خمینی منشاء
حــذف ایــن افــراد نبود .الگوهای
پیشین که با عناصری از مسائل
امنیتی ترکیب شده ،موجب این
حذفیات اســت .اگــر نظریه امام
خمینی به خوبی تبیین میشد و
این الگو را بازسازی میکردیم،
نمیبایست ایــن مــراجــع را در
التهابات سیاسی حذف میکردیم،
اتفاقا مشکل اصلی همه افرادی که
فرمودید ،سیاسی بوده است ،این
نشان میدهد که بافت دعوا بین
فقیه حاکم و فقهای خارج از قدرت،
سیاسی است .به همین دلیل باید
به دنبال راهحل سیاسی بود .چون
راهحل سیاسی دیده نشده و به سمت
راهحلهای فقهی و حقوقی رفتهایم،
آنها را از ساختار حذف کردیم .اینکه
من این الگو را به نظریه امام خمینی
بر میگردانم این است که به هر حال
طبق این نظریه بوده است که فقیه از
دل حوزه زعامت امور سیاسی را بر
عهده گرفته ،و ما باید در ذیل همین
نظریه راهی برای تعامل با فقهای
خارج از قدرت پیدا کنیم .واال اگر
بخواهیم براساس نظریه آقای خوئی
پیش رویم ،در آن نظریه فقیهی به
قــدرت نمیرسد تا تعاملی در آن
صورت گیرد .براساس نظریه امام
خمینی ظرفیتهای ناشکفتهای
وجــود دارد که پتانسیل حل این
مناقشات سیاسی میان این دو نهاد
را دارد که ما از آن استفاده نکردهایم.
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چه اشکالی
دارد براساس
آرای آقای
جوادی آملی ما
یک بانکداری
در ایران تاسیس
کنیم که براساس
آرای فقهی اینها
بانکداری کنند.
چه اصراری
است که ما
بگوییم که نظام
بانکداری ما
باید براساس
آرای فقهای
شورای نگهبان
یا براساس آرای
فقیه حاکم اداره
شود.
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نقدی بر
اظهارات
آیتاهلل ݡگرامی
پیرامون
دیدݡگاه
سیاسی میرزای
شیرازی

احمد هاشمی

مباحثات برای انعکاس نظرات سطوح مختلف حوزوی به گفتوگو می نشیند .طبعا انجام گفتوگو با این
شخصیتها به منزلهی تایید تمامی دیدگاهها و نظرات آن اساتید و همچنین تمامی مطالب بیان شده در گفتوگو
نمیباشد .لذا ،نقد و بررسی دقیق و منصفانه و عاری از هرگونه برچسب یا اتهامزنی میتواند به شفاف شدن فضا
و همچنین بیان واقعیت کمک کند .مطلب پیشرو با توجه به استناد و متانت در بیان اگرچه برای مباحثات ارسال
نشد ه است ،اما به منظور نقد و بررسی آراء و نظرات منتشر میشود.
از نویسنده محترم تشکر کرده و از ارسال نقدها و نظرات گوناگون برای درج در سایت استقبال میکنیم.
اخــیــرا بخش گزینش شــدهای
از مصاحبه سایت مباحثات با
آیتاللهگرامی با عنوان «فــراز و
فــرود پایگاه مردمی روحانیت»
(مــربــوط بــه تــاریــخ  ۲۱آذر ماه
 ۱۳۹۶که در همان زمان در سایت
جماران بازنشر گردید در تاریخ ۱۴
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اردیبهشت  ۹۸در کانال تلگرامی
مصطفی تاجزاده بازنشر شد .این
متن شامل خالصهای از بخش
ابتدایی مصاحبه آقای گرامی و
با تمرکز بر «عدم ورود روحانیون
و علما در سیاست» و درپی اثبات
این مدعاست که برکنارماندن از

حکومت ،روحانیت را در موضع
انتقادی قرار میدهد و به نفع دین
تمام میشود ،ولی ورود روحانیت
به سیاست و تشکیل حکومت ،به
تضعیف آن میانجامد؛ ادعایی که
معاالسف با استناد به نقل قولی
از میرزای شیرازی صاحب فتوای

تحریم تنباکو بیان شده است.
آقای گرامی در این گفتگو چنین
میگوید:
مرحوم آقای آشیخ محمدتقی آملی
در تهران از قول آشیخ عبدالنبی
نوری نقل کرده بودند ،هنگامی
که میخواست به مکه بــرود ،از
طریق استانبول رفته بود .آقای
آشیخ محمدتقی آملی به ایشان
میگوید که اگر شما میخواهید
به مکه بروید ،خوب است از طریق
استانبول که میروید مالقاتی هم با
سیدجمالالدین اسدآبادی داشته
باشید .ایشان این کار را انجام
میدهند .سیدجمالالدین هم به
ایشان میگوید شما میخواهید
به مکه بروید؛ بههرحال به سامرا
هم میروید؛ نزد میرزای شیرازی
بروید و ایشان را وادار کنید با
ناصرالدین شاه مبارزه کند؛ این
فرد ظالم و ستمگر است .ایشان
میگویند که اگر من هم بگویم
میرزا ترتیب اثری نمیدهد؛ اما
من میگویم.
هنگامی که به سامرا و نزد میرزا
مــیرود به ایشان هم مطالب را
میگوید ،میرزا میگوید تو که
خودت این حرف را قبول نداری؛
اگــر قــبــول داشــتــی تــو را پیش
خودم راه نمیدادم .سپس میرزا
میگوید باالخره ناصرالدین شاه
هر خرابیای هم دارد سلطان شیعه
است .بعد میگوید سه نفر هستند
که اصرار دارند حکومت را خود من
بگیرم؛ یکی خود ناصرالدین شاه
که هوسش به قدری غالب است
که از جمع بین اختین در ازدواج
نگذشت؛ یعنی دو خواهر را با
هم عقد کرده بود؛ چنین کسی

چطور حکومت را به من میدهد؟
بنابراین ،او میخواهد آبروی ما را
ببرد .دوم ،میرزا ملکمخان ،متولد
جلفا و متمایل به انگلستان است.
او نیز اصرار دارد که من حکومت را
بگیرم؛ او هم به این علت است که
میخواهد آبروی من برود .سوم هم
سیدجمالالدین اسدآبادی است
که او هم دوست دارد من حکومت
را بگیرم که ایــن هم از سادگی
ایشان اســت .ادارهی حکومت
به این راحتی نیست .اکنون ما
در بین مردم وجهه و آبرو داریم.
اگر بخواهیم حکومت کنیم کجا
این همه گــروه متدین داریــم که
کل مملکت را در اختیار بگیریم؟
اینها میروند و کارهای نادرستی
انجام میدهند که به نام ما نوشته
میشود.

بررسی تاریخی محتوای
مصاحبه

بــا تــوجــه بــه بازنشر هــدفــدار و
شیطنتآمیز این مصاحبه توسط
برخی از فعاالن فتنه ،۸۸نوشته
حاضر فــارغ از دیگر اظهارات
موجود در مصاحبه ،به بررسی
سندی و محتوایی نقل قول آیتالله
گرامی از میرزای بزرگ خواهد
پرداخت تا بطالن تالی فاسدهای
سیاسی مترتب بر آن نیز آشکار
گردد.
در بررسی نقلی و سندی این مدعا
باید گفت:
 )۱بر طبق اظهارات آیتالله گرامی
ایشان این نقل قول را در تهران از
شیخ محمدتقی آملی و ایشان هم
از شیخ عبدالنبی نوری شنیدهاند
و اینطور بیان میدارند که شیخ

محمدتقی آملی به شیخ نوری
توصیه مالقات با سیدجمال را
کردهاند.
با اندک بررسی تاریخی روشن
میشود که این بیان به هیچ وجه
با تاریخ سازگار نیست! چراکه
شیخ محمدتقی آملی متولد
سال  ۱۳۰۴قمری است و در
زمان رحلت میرزای شیرازی
در شعبان  ۱۳۱۲قمری کمتر از
 ۸سال سن داشتهاند و با توجه
به اینکه سفر شیخ عبدالنبی
نوری در زمان حیات میرزای
شیرازی بوده و تا زمان بازگشت
ایــشــان مــیــرزا در قید حیات
بودهاند ،حداکثر سن ایشان
باید در زمــان توصیه به شیخ
نوری برای مالقات با سیدجمال
 ۷سال باشد ،درحالی که چنین
توصیهای از یک کودک  ۷ساله
به یک روحانی تقریبا  ۵۰ساله
بسیار بعید و غیرقابل باور است
و در نتیجه به کلی این نقل قول
را زیر سوال میبرد.
عجیبتر آنکه آیتالله گرامی
در پایگاه اطالعرسانی خود در
گفتگویی به تاریخ  ۲۶اردیبهشت
 ۱۳۹۶درباره فتوای تحریم تنباکو
با نقل این ماجرا فقط به نقل قول
شیخ آملی از شیخ نــوری اشاره
میکند و سخنی از توصیه شیخ
محمدتقی آملی به میان نمیآورد
و جالب آنکه ایشان در ادامه ضمن
نقل ماجرا ،اظهاراتی متفاوت با
محتوای مصاحبه اخیرشان بیان
میدارند.
 )۲عالوهبر اشکال پیشین ،مصاحبه
و نقل قولی از آیتالله سیدرضی
شیرازی در همین موضوع وجود
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دارد که با نقل قول آیتالله گرامی
در تضاد است.
آیتالله سید رضی شیرازی در آن
مصاحبه به نقل از شیخ بهاءالدین
نوری فرزند شیخ عبدالنبی نوری،
ضمن بیان سفر مکه ایشان و
مالقات با سیدجمال در استانبول
این طور بیان میدارند که سید
جمال در این دیدار از شیخ نوری
میخواهند که هنگام بازگشت ،از
میرزای شیرازی درخواست تکفیر
و عزل ناصرالدین شاه را داشته
باشند و نیز در جواب سوال شیخ
نوری برای شخص جایگزین شاه،
خودش را پیشنهاد داده و پشتوانه
خود را سلطان عبدالحمید عثمانی
معرفی میکند؛ در ایــن نقل
پس از رساندن پیغام سیدجمال
بــرای مــیــرزای شــیــرازی توسط
شیخ عبدالنبی نوری ،میرزا بیان
میکنند که:
«مـــیدانـــى ایـــن پیشنهاد چه
مفسدهاى دارد؟ معنایش این
است که تنها کشور مستقل شیعه
استقالل خودش را از دست بدهد
و تبعه دولت عثمانى گردد؛ این به
مصلحت نیست .اگر ما ناصرالدین
شاه را عزل نمىکنیم به خاطر حفظ
این ظاهر است».
به روشنی مشخص اســت که در
نقل آیتالله سیدرضی شیرازی،
سیدجمال خود را بــرای تصدی
حکومت پیشنهاد میدهد ،ولی
در نقل آیتالله گرامی سیدجمال
به میرزای شیرازی توصیه تصدی
حکومت مینمایند ،توصیهای که در
این مصاحبه ،محور اصلی اظهارات
منسوب به میرزای شیرازی قرار
گرفته است.
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در مقایسه این دو نقل قول باید گفت
که ضمن وجود اضطراب در نقل
آیتالله گرامی که فینفسه اعتبار
آن را کاهش و مورد چالش قرار داده،
شاهدی در نقل قول آیتالله گرامی
دال بر اصالت و صحت نقل آیتالله
سیدرضی شیرازی ،وجود دارد و آن
اینکه در نقل سایت شخصی آیتالله
گرامی از قول میرزای شیرازی بیان
میشود که:
«آیا مصلحت است که این کار را
کنیم و برویم به دولــت عثمانی
پناه ببریم و خواه ناخواه سربازان
عثمانی را داخل مملکت بیاوریم؟».
با توجه به این نقل که سیدجمال
به میرزا پیشنهاد تصدی حکومت
را میدهد بیان ایــن عبارت از
میرزا که به سمت عثمانی پناه
ببریم و سربازانشان را در مملکت
راه دهیم ،بیمعنا است ،چراکه
در صورت تصدی حکومت توسط
میرزای شیرازی ،وابستگی به دولت
عثمانی منتفی خواهد بود و این
عبارت دلیلی بر اصالت نقل آیتالله
سیدرضی شیرازی است و این گمان
را قوت میبخشد که آیتالله گرامی
هم همان نقل را شنیده اند ،ولی
ظاهرا به خاطر عدم ضبط دقیق
اینگونه بیان کردهاند؛ البته اگر
عدم ضبط دقیق را هم نپذیریم،
وجود این عبارت باز دلیلی دیگر بر
اضطراب در نقل میباشد.
در جمعبندی این بخش ،میتوان
ایــن طــور نتیجه گــرفــت کــه در
خوشبینانهترین حالت ،آیتالله
گرامی با مسامحه در بیان ،به نقل
ماجرایی تاریخی پرداخته و در آخر
فضای فکری ذهن خود را سهوا
به نقل از میرزای شیرازی بیان

نمودهاند ،وگرنه با توجه به نقل
آیتالله سیدرضی شیرازی ،در بیان
میرزای شیرازی درباره عدم ورود
روحانیت به سیاست سخنی بیان
نشده است.
با مقایسه متن این دو گفتگوی
آقای گرامی در موضوع واحد که
به فاصله هفت ماه از یکدیگر انجام
شده ،اضطراب در نقل به خوبی
بر خواننده نمایان میشود و با
مقایسه مصاحبه ایشان با خاطرات
آیتالله رضی شیرازی ،شواهد
سازگاری این نقل با واقعیتهای
تــاریــخــی ،بــه شــدت مخدوش
میشود که البته معاالسف از
آسیبهای معمول در خاطرات
شفاهی است.
تولید سرسامآور و بازنشر بیرویه
خاطرات شفاهی توسط رسانههای
کم اطالع در دانش تاریخ ،گاه به
تحریف حقائق قطعی تاریخی
منجر شــده اســـت .حتی اگر
سهم انگیزههای سیاسی را نیز
در بازنشر جهتدار گزارههای
تاریخی تحریف شــده نادیده
بگیریم ،صــرف نقل مطالب
مضطرب تاریخی ،تحریفآفرین
خواهد بود.
گذشته از اشــکــاالت ســنــدی و
محتوایی اجمالی ،که طریق نقل
و انتساب سخن به میرزای بزرگ را
مخدوش ساخت ،در یادداشتهای
آتی به ناهمخوانی محتوا و مضمون
ادعایی راوی ارجمند با اندیشههای
مترقی و متعالی آیتاللهالعظمی
میرازی شیرازی خواهیم پرداخت
تا از برداشتهای ناروا از اندیشه
و سیره الهی -سیاسی آن مجتهد
مجاهد ،پیشگیری گردد.
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دیدار رهبر معظم انقالب از نمایشݡگاه ݡکتاب به
روایت استاد مهدویراد
یادداشت شفاهی

رهبر معظم انقالب در  9اردیبهشت  1398از نمایشگاه کتاب بازدید کردند .همچون سالهای گذشته حجتاالسالم
والمسلمین مهدویراد در کنار سایر مسئولین ایشان را در این بازدید همراهی میکردند .از استاد درخواست کردیم
روایت خود از این دیدار را برایمان بازگو کنند که با لطف ایشان این مطلب در قالب یادداشت شفاهی تقدیم میشود.
در آغــاز ورود به نمایشگاه ،آقای
وزیــر و معاون فرهنگی و رئیس
نمایشگاههای وزارت ارشــاد ،و
مختارپور ،رئیس نهاد کتابخانههای
کشور و بنده ،از آقا استقبال کردیم
و ایشان وارد شدند .در اولین غرفه
خیلی تأمل کردند ،گمان میکنم
نزدیک به  ۲۰دقیقه بود .در آن غرفه
ایستادند و کتابها را طبق معمول
از نزدیک بررسی کردند ،برخی از
کتابها را ورق زدند .در مجموعهای
که ناشر ،کتابهای مورد توجه را
150
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تقریبا براساس قطع جیبی و رقعی
تنظیم کرده بود ،یکی از آنها ،کتاب
شعری بــود ،آقا برداشتند و نگاه
کردند .چون عکس شاعر روی جلد
بود و از شاعران بلندآوازهی ایران
هست(احمد شاملو) ،در صفحات
مجازی انعکاس مختلفی پیدا کرده
است .اما به نظر من خیلی طبیعی
بــود؛ به هرحال کتاب جلوی آقا
بود و برداشتند .من در گفتوگوی
دیگری هم گفتم ،اگر بخواهیم خیلی
دقیق صحبت کنیم و تسامح نکنیم

ایشان بهترین کسی است که شعر را
ً
میشناسد و طبیعتا شعر هم توجه
ایشان را جلب میکند .در هرحال
نگاه کردند ،مسئلهی خاصی نبود.
بعد هم ادامه دادند و در دیگر غرفهها
هم اینطور بود ،همهی چیزهای تازه،
توجهشان را جلب میکرد و با دقت
نگاه میکردند .یکی از انتشاراتها
قصههای مثنوی را به سبک خاصی
نثر کرده بود و آن مثنویهای مربوط
به آن قصهها را اعرابگذاری کرده
بود که برای خوانندهی متوسطالحال

بسیار قابل توجه است و نظرشان را
جلب کرد.
در نشر دیگری ،کتابی که اخالقیات
شاهنامه را بحث کرده بود ،آن هم
توجه آقا را جلب کرد و فرمودند ،در
مورد شاهنامه هر کاری شود و از هر
جهتی در ابعاد گوناگون آن کار شود،
خوب است .من پیشتر هم این کتاب
را دیده بودم و به نظرم جالب آمده
ً
بود ،کتاب «نامهی خسروان» .قبال
هم با همین عنوان ،سال گذشته
توضیحاتی درباره آن عرض کردم.
به ایشان گفتم این از کارهای بسیار
خــوب و محققانه اســت .ایشان
فرمودند ،یکی برای من فرستادند که
آن را مطالعه کردم ،بسیار خوب بود.
کتابهای اخیر آقــای شفیعی را
«انتشارات سخن» نشر میدهد،
ً
اما قبال یک مجموعهی زیادی را
یک ناشر دیگر ،چاپ کرده است
ً
که اخیرا همه را جلد یکسانی زده
و بسیار به چشم میآید ،اینها را
کنار هم گذاشته بود و آقا یکی را
برداشتند و بعد گفتند همهی اینها
متعلق به آقای شفیعی است؟ یعنی
کمی اعجاب کردند ،ناشر گفتند،
بله همه آثار آقای شفیعی است ،و
ایشان از آقای شفیعی کدکنی تجلیل
کردند .بعد هم از کارهای دیگرشان
یاد کردم.
کتاب «مستدرکات علمالرجال»
مرحوم شیخ علی نمازی را دست
گرفتند .من عــرض کــردم که از
جهتی بسیار خوب است و بسیار
از راویــان مجهول با این کتاب از
جهالت درآمدند و بسیار از راویان
مهمل از اهمال خارج شدند .بعد
ایشان تأمل کردند و فرمودند ،چطور
زمانی که آقایان میگویند یک راوی
مجهول است ،به این معناست ،یک

توضیح فنی و مفصلی دادنــد که
یعنی ایشان در این کتاب چه کار
کردند که این اتفاق افتاده است؟
من هم خدمتشان عرض کردم در
مشهد که خدمت شما بودیم نکتهای
میفرمودید که به نظرم–هم در تاریخ
ّ
تشیع و هم در شناخت رجال -نکتهی
بسیار کلیدی اســت و آن اینکه
میفرمودید ،بین داوریهای تاریخی
ما با داوریهــای رجالی ما بسیار
فاصله است؛ گاهی یک شخصیتی
از شخصیتهای صحابی در تاریخ
بسیار مهم است؛ اما در رجال مبهم
شده ،مثل «معلیبن خنیس» به
هرحال شما حتی میفرمودید،
زمانی که شخصیتی در تاریخ ،روابط
و اجتماعیاتش همه به نوعی مورد
توجه قرار میگیرد ،آن زمان معلوم
میشود که این در همان مقطع
هم خیلی اثر میگذارد ،گفتند بله
همینطور است ،حاال آقای نمازی
این کار را کرده است و با این کتاب
این اتفاق میافتد؟ گفتم بله.
ایشان در جایی که میخواستند
اســتــراحــت کــنــنــد ،نشستند و
ً
مقداری صحبت کردند که حتما این
صحبتها انعکاس پیدا کرده است.
ً
فرمودند اوال اکنون برای من یقین
است که مردم کتاب میخرند و خوب
هم میخرند ،کتاب هم میخوانند،
قدیم بیشتر کتاب را بــرای دکور
ً
میخریدند ،البته بعضا و گاهی حتی
رنگ آن را هم تعیین میکردند ،اما
اکنون اینطور نیست و من از ناشران
که سؤال کردم غیر از یک مورد،
همه از فروششان راضی بودند و
معلوم میشد که خوب بوده ،آقای
صالحی در اینجا گفتند بله ما فقط
 ۴روز اولمان ،فروش قابل توجهی
داشت و آقای جوادی فرمودند ۳۲

درصد (فکر میکنم) نسبت به سال
قبل افزون بوده است .بعد فرمودند
«حاال اگر اینطور که مردم کتاب
میخرند و کتاب هم میخوانند و
ً
واقعا جایگاه کتاب بیبدیل است و
هنوز هم همینطور است ،مشخص
میشود که خیلی حساس است و
مسئولیت و رسالت شما سنگینتر
میشود .باید توجهتان بیشتر شود
و به کتاب توجه و دقت کنید .برخی
کتابها ،بد بودنشان بسیار روشن
است ،همه هم متوجه میشوند .اما
برخی کتابها به این سادگی نیست و
به این راحتی نمیتوان متوجه شد که
بد است .اینها را باید توجه بیشتری
کنید و از اینکه سر و صدای بیشتری
درمیآورند که ّ
ممیزی و سانسور و
… است ،نباید بهراسید ،هر چیزی
اگر معقول و منطقی و دقیق باشد
مشکلی ندارد ،همهی دنیا ،آنها
که ادعای آزادی و … میکنند بیشتر
از کارهایی که شما انجام میدهید،
انجام میدهند .زمانی که کتاب به
دست یک کسی میرسد و هنجارها
را میشکند و چنین و چرا ،طبیعی
است که شما باید رسالتتان را با
کتاب سالم به دست مردم برسانید،
البته ّ
ممیزی منطقی و درست را
انجام دهید».
آقای صالحی یک صحبت مفصلی از
چشمانداز کارهای ارشاد کردند که
برای گام دوم میخواهند چه کارهایی
را بکنند و چه برنامهریزیهایی
را دارنــد ،بعد هم ایشان عوامل
برگزارکنندهی نمایشگاه را معرفی و
از آنها تشکر کردند .من قسمت بعدی
ً
را دیگر واقعا خسته بودم و نرفتم!
ً
نیم ساعت هم بیشتر نبود .تقریبا دو
ساعت و نیم غرفهها را دیدند و نیم
ساعت هم استراحت کردند.
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هرݡگاه تبیین خوبی از مݡکتب امام خمینی
شݡکل نگیرد ،تحریف عملی رخ میدهد
گزارش نشست«تحریف ظالمانه»

شامگاه شنبه ،یازدهم خرداد  ۱۳۹۸در سالن کوثر سازمان تبلیغات قم ،نشست بازکاوی پروژه تحریف امام
خمینی توسط دشمن با عنوان «تحریف ظالمانه» توسط بنیاد تاریخپژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی و با همکاری
اداره کل تبلیغات اسالمی استان قم برگزار شد .در ابتدای این نشست ،پیام آیتالله محسن اراکی (دبیرکل مجمع
جهانی تقریب مذاهب اسالمی) درباره موضوع همایش توسط حجتاالسالم سعیدالعلماء بابایی قرائت شد.
سخنرانان این همایش حجتاالسالم سید حمید روحانی (مدیر بنیاد تاریخپژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی)،
حجتاالسالم والمسلمین محمدمهدی ماندگاری (از مبلغین حوزه انقالب اسالمی) ،حجتاالسالم دکتر ذبیحالله
نعیمیان (پژوهشگر فقه حکومتی) و دکتر محمدرضا فالح شیروانی (استاد حوزه علمیه و عضو هیئت امناء سازمان
تبلیغات اسالمی) بودند.
در ادامه ،گزارشی از این نشست را میخوانید.

حجتاالسالم والمسلمین
ماندگاری

براساس آیات و روایات هر گروهی که
خداوند او را ب ه عنوان اسوه معرفی
کرده است ـ اعم از انبیاء ،ائمه،
صالحین و شهدا ـ در معرض تحریف
152

نسخه مکتوب  /شماره  / 22بهار 1398

هستند؛ چرا که دشمنان خدا که
نمیخواهند در مسیر حق قرار
گیرند ،از یکسو میخواهند حق
را باطل جلوه دهند و از سوی دیگر
باطل را به جای حق ،معرفی نمایند و
در واقع جای راهزن و راهنما را عوض

کنند .براساس فرمایشات قرآن
کریم خداوند متعال خود محافظ
این الگوها و اسوههاست .البته باید
این را هم بدانیم که برای ما هرچه
دشمن در جهت تحریف انسانهای
کامل بکوشد ،کار سختتر میشود،

اما در نهایت عدو شود سبب خیر اگر
خدا خواهد ،و این اقدام به واسطه
تبیین و ترویج شخصیت الگوها سبب
خیر و برکت بیشتر میگردد.
بنابراین ،دلیل اول تحریف ،دشمنی
کردن دشمنان میباشد .دلیل دوم
تحریف ،فقدان تبیین درست و کامل
ً
از شخصیتهای اسوه است .مثال در
کنار پیامبر خدا(ص) چنین افرادی
که باید تبیین میکردند ،درست کار
نکردند و جایگاه آن حضرت تحریف
گردید .امروز هم با گذشت بیش
از  ۵۰سال از شروع نهضت امام
خمینی ،همه ابعاد شخصیت ایشان
تبیین نشده است و حوزههای علمیه
که رونق خود را مدیون امام خمینی
هستند و صدا وسیما و قوای سهگانه
نظام جمهوری اسالمی ،کوتاهی
کــردهانــد .دلیل ســوم ،مسئله
توجیه است .این مسئله داخلی در
بین اصحاب انقالب است .توضیح
اینکه بعضی افراد ب ه جای آنکه
باید برای تشخیص صحیح به سراغ
ولی خدا بروند و از او تبعیت کنند ،به
سراغ مالکهای خودشان میروند
و به دنبال توجیه نظرات خودشان
هستند .مثال آن را میتوان در
موضوع انتخاب ساختار جمهوری
اسالمی مشاهده کرد .برخی افراد

که در نظراتشان مسئله جمهوریت
غالب است ،به دنبال جمالتی از
امام خمینی میروند و آن را مطرح
میکنند و پررنگ جلوه میدهند که
این وجه را برجسته و پررنگ کند؛
عدهای دیگر هم مسئله اسالمیت
را پررنگ میکنند .این کار در واقع
بــرای توجیه تشخیص خودشان
است و میخواهند امام خمینی را
طرفدار نظر خودشان معرفی کنند.

حجتاالسالم دکتر ذبیحالله
نعیمیان

نظام مبتنی بر والیت فقیه ،محصول
تالش فکری و عملی امام خمینی
از مبانی دینی بود؛ اما عدهای از
ابتدای انقالب تالش کردهاند تا این
شبهه را وارد کنند که مسئل ه والیت
فقیه در اسالم سابقهای ندارد .در
مقطعی امــام خمینی ،خودشان
وارد عرصه پاسخگویی شدند و در
همان اولین سال پیروزی انقالب
و قبل از برگزاری همهپرسی قانون
اساسی که موضوع والیت فقیه در آن
به تصویب رسید ،خود امام خمینی
بارها در سخنرانیها به شبهات
در مــورد این موضوع پرداختند،
زیرا هجمهها بسیار شدید بود .در
مقطعی بسیاری از علمای دیگر هم

مانند مرحوم آیتالله گلپایگانی و
مرحوم آیتالله مرعشی نجفی هم
به میدان آمدند و از این موضوع
دفاع کردند ،اما با زهم عدهای عدم
ذکر اصل والیت فقیه در پیشنویس
قانون اساسی را بهانه قرار میدادند
و هنوز هم میدهند که در پاسخ این
افراد باید گفت ،مگر آن پیشنویس
مورد تأیید امام خمینی بوده است
که به آن استناد مینمایید؟
درباره سابقه موضوع والیت فقیه در
اندیشه امام خمینی هم الزم است
عرض کنم که ایشان در مراحل
نخست در نجف ،درس والیت فقیه را
تدریس داشتند و حتی پیش از آن در
سال  ۱۳۲۳در کتاب کشفاالسرار
نیز به این موضوع پرداخته بودند و
در سال  ۱۳۳۰نیز در قم این بحث
را تدریس کردند که با عنوان «تقریر
االصول» توسط آیتالله سبحانی
تنظیم و منتشر گردید.
ایــن جمله هم که گفته میشود
فقط امام خمینی به این موضوع
پرداختهاند ،صحیح نیست .مرحوم
آیتالله بروجردی در سال  ۱۳۲۷در
قم درس والیت فقیه برگزار میکردند
و پس از امام خمینی نیز آیتالله
گلپایگانی ایــن بحث را تدریس
فرمودند .در دورههـــای قبل هم
بزرگانی همچون آقانجفی اصفهانی
و شیخ عبدالحسین الری نظریاتی
در باب والیت فقیه ارائه کردهاند که
منتشر هم شده است؛ از همینرو
اینکه گفته شود والیت فقیه توسط
امام خمینی ایجاد شد ،یک تحریف
بزرگ تاریخ تشیع ،قلمداد میشود.

فالح شیروانی:
رهبر انقالب
در دیدار با
نخبگان و
اساتید دانشگاه
فرمودند نباید
اینطور باشد
که نخبگان
انقالبی بروند
در گوشهای
بنشینند و
ً
صرفا مشغول
کار تخصصی
خودشان بوده
و نسبت به
مسائل کالنی
که در جامعه
رخ میدهد
بیتفاوت باشند،
بلکه از ایشان
انتظار میرود
که نسبت به
مسائل جامعه
نیز حساس
باشند و آنها را
تبیین نمایند.

حجتاالسالم فالح شیروانی

عدهای هوشمندانه سخنان امام
خمینی را تکرار نمودهاند ،ولی در
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عمل ،ارادتی به ایشان ندارند ،در
سخنرانی  ۱۴خرداد سال ،۱۳۹۴
رهبر انقالب در مرقد امام خمینی،
نکتههای مهمی را در باب تحریف
شخصیت امــام خمینی مطرح
فرمودند .ایشان در آن سخنرانی
و بعد هم در جمع دانشجویان به
صراحت اشاره کردند که یک جمع
متشکل و جدی هست که تصمیم
دارنــد اصــول و آرمــانهــای امام
خمینی را از ذهن جوانان و جامعه
پاک نمایند .این حرکت ،مصداق
یک تحریف هوشمندانه است.
این تحریف از سوی جریانی شکل
مییابد که تحمل ترویج اندیشههای
امام خمینی را ندارد و تصمیم به
عقب زدن آن دارد.
این نکته را باید مدنظر داشته باشیم
که از میان شیوههای مختلف و
عوامل تحریف امام خمینی ،برخی
برجستگی بیشتری دارند .بهعنوان
نمونه ،تحریف عملی میباشد که
آسیب و ضربه بیشتری وارد نموده
است .فرآیند این تحریف به این
شکل است که سخنان امام خمینی
را تکرار میکنند ،اما در عمل خبری
از منش و رفتار ایشان وجود ندارد.
نمون ه آن در صدر اســام هم این
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بود که کسی ادعــا نمیکرد دین
از سیاست جداست ،اما در عمل،
جایگاه زعامت در اختیار کسی قرار
گرفت که اسالم را نمیفهمید و به
تعبیر موحوم شهید مطهری این،
خطرناکترین شکل تحریف دین
بود .بهنظر میرسد هرگاه تبیین
خوبی از مکتب امام خمینی شکل
نگیرد ،تحریف عملی رخ میدهد.
بهعنوان نمونه میتوان به نکتهای
که رهبر انقالب در دیدار با نخبگان
و اساتید دانشگاه بر آن اشاره فرموند
استناد کرد .ایشان فرمودند نباید
اینطور باشد که نخبگان انقالبی
ً
بروند در گوشهای بنشینند و صرفا
مشغول کار تخصصی خودشان بوده

و نسبت به مسائل کالنی که در جامعه
رخ میدهد بیتفاوت باشند ،بلکه
از ایشان انتظار میرود که نسبت به
مسائل جامعه نیز حساس باشند و
آنها را تبیین نمایند.

حجتاالسالم سیدحمید
روحانی

موضوعی که بنده به آن خواهم
پرداخت ریشهها و گونههای تحریفی
است که نسبت به امام خمینی شده و
میشود .در زمینه ریشههای تحریف
باید عرض کنم که اولین کسی که
به تحریف تاریخ دست زد ،ابلیس
بود ،زیرا او فرمان الهی به آدم مبنی
بر خودداری از شجره ممنوعه را به
نحوی جلوه داد که ضرر و آسیب
آن شجره ،برای آدم به صورت نفع
و فرصت دیده شود .سپس کسانی
که از توحید و خداپرستی ضرر
میدیدند ،به تحریف پرداختند.
بتپرستی نوعی تحریف در مقابل
خداپرستی بود تا جامعه از کمال
باز بماند .در دوران رسالت پیامبر
اســـام(ص) بتپرستان قریش
وقتی نتوانستند جلوی بعثت را
بگیرند ،با تحریفاتی مانند مسجد
ضرار ،سعی کردند جلوی پیشرفت

اســام را بگیرند و بعد از رحلت
پیامبر(ص) هم با شعار حسبنا
کتاب الله به تالشهای خود ادامه
دادنــد .همچنان که معاویه سعی
کرد با تحریف ،جلوی حضرت امیر
را بگیرد و البته خوارج هم با خشکه
مقدسیهایشان سعی میکردند
به تحریف روش و منش حضرت
بپردازند .نوع دیگری از تحریف،
به راه انداختن جریانهایی مانند
وهابیت و بهاییت و بابیه ،ریشه در
جریانهای شیطانی دارد که با هدف
مقابله با ایستادن جلوی حق ،انجام
شد .مدل دیگری از تحریف با لباس
جدایی دین از سیاست و اسالم
منهای روحانیت پدیدار شد که از
مصادیق بسیار خطرناک تحریف
میباشد .در دورانی که خودم شاهد
آن بودهام ،افرادی پدیدار شدند که
گفتند با توجه به سکوت ائمه در
مقابل حکومتها ،ما نیز باید ساکت
باشیم و از سیاست ،دوری کنیم.
اینها اجمالی از تحریفگریهایی
بوده است که در دوران مختلف تاریخ
ادیان و دین اسالم و روحانیت ،شکل
گرفته است.
در مورد تحریف امام خمینی در میان
انواع تحریفهایی که نسبت به امام
خمینی انجام میشود ،اولین نوع
از تحریف ،تحریفی است که نسب
به شخصیت امــام خمینی انجام
میشود و ّ
طی آن سعی میگردد
شخصیت امام خمینی را به گونه
دیگری معرفی نمایند .دومین
نوع ،تحریف خط و مکتب و راه امام
خمینی است .سومین مدل این
است که برخی از دیدگاههای امام
خمینی را تحریف کنند .چهارم،
تحریف برخی از عملکردها و
موضعگیریهای امام خمینی است.

پنجمین مدل از تحریف مربوط به
کسانی است که افــرادی با فهم و
درک اندک خود ،میخواهند امام
خمینی را معرفی کنند.
در مورد مدل تحریف شخصیت امام
ِ
خمینی میتوان چند شیوه را نام
برد .یکی از این شیوهها ،ترور سفید
استّ .
طی آن سعی شد امام خمینی
را بکوبند و بدنام کنند و تهمتهایی
مانند تردید در مسلمان بودن ،خائن
و فاسد و هندیاالصل بودن و وابسته
به انگلیس بودن و پول گرفتن از
عبدالناصر را به امام خمینی وارد
کنند .این شیوه از تحریف را دشمنان
خارجی دنبال میکردند .شیوه دوم،
این است که سعی کرده و میکنند
امام خمینی را از نظر علمی ،عقلی،
فکری و اجتماعی زیر سوال ببرند.
این شیوه از انحراف را خودیها
انجام میدادند .بهطور مثال فردی
مانند آقای هاشمی رفسنجانی ادعا
میکند ما بنیصدر را شناخته بودیم
و از امام خمینی میخواستیم ایشان
را عزل کنند ،اما با توجه به اینکه امام
خمینی در جامعه حضور نداشت ،از
بنیصدر ،حمایت میکرد .چنین
دوست نادانی دست به این تحریف
میزند و طوری وانمود میکند که
گویا امام خمینی بینش سیاسی
نداشت .مثال دیگر این است که
یکی از حوزویان میگفت اینکه

امــام خمینی میگوید یک موی
کوخنشینان بر کاخنشینان ترجیح
دارد ،حرفی کمونیستی است ،زیرا
امام باقر(ع) فردی سرمایهدار بود.
شیوه دیگر تحریف شخصیت امام
خمینی ،تحریف در لباس تعریف
میباشد؛ به این معنا که فکر میکند
دارد از امام خمینی تعریف میکند،
اما در واقع دارد دست به تحریف
میزند .از جمله چنین تحریفهایی،
ماجرای ساختگی پرتاب استکان
توسط امــام خمینی میباشد که
نتیج ه آن ،نشان داده شدن امام
خمینی ،بهعنوان فردی مستبد و
لجباز میباشد .شیوه دیگر نیز این
است که سعی میکند امام خمینی
را اهل بده بستان و مذاکرات پشت
پرده معرفی نماید و صداقت ایشان
ً
ً
را زیر سوال ببرد .مثال اخیرا کتابی
با عنوان «الفالم خمینی» منتشر
شده است که چنین مسائلی در
آن زیاد است و در واقع هدف آنها
از نوشتن این کتاب این است که
صداقت و راستی را در شخصیت امام
خمینی خدشهدار نمایند.
تحریف خــط امـــام خمینی نیز
شیوههای مختلفی دارد .یکی از
انواع آن ،این است که سعی میکند
امــام خمینی را فــردی افراطی،
لجباز و تندرو جلوه دهد .نوع دوم
این تحریف ،ناهمخوان جلوه دادن
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حمید روحانی:
در مدل
تحریف برخی
از عملکردها و
موضعگیریهای
امام خمینی،
بسیار تالش
میکنند امام
خمینی را
پشیمان از
تصمیماتش
جلوه دهند.
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حمید روحانی:
یکی از
توطئههای این
دولت این است
که راه امام
خمینی را به
بنبست بکشاند
و اندیشهها
را بر خالف
آنچه که امام
خمینی هدایت
کرد ،منحرف
نمایند تا از این
رهگذر ملت
را به تاریکی
بکشانند و مردم
را زده کنند و
نسبت به دولت
و حکومت،
بیتفاوت
باشند.
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حرفهای امام خمینی با شرایط
امروز میباشد .نوع سوم این است
که عدهای میگویند امام خمینی
بهعنوان مرجع تقلید بوده است
و بعد از فوتش ،باید حرفهایش
را کنار گذاشت و به مرجع دیگری
مراجعه کرد .نوع دیگر این است که
میگوید حرفهای امام خمینی،
دیگر قابلیت عملی بودن را ندارد.
در مدل تحریف برخی از عملکردها
و موضعگیریهای امام خمینی،
بسیار تالش میکنند امام خمینی را
پشیمان از تصمیماتش جلوه دهند؛
ً
مثال ادعــا میکنند امــام خمینی
بسیار اظهار پشیمانی مینمود از
اینکه آقــای خلخالی را مسئول
دادگاههای کشور کرد.
در مدل آخر هم عــدهای با نادانی
خود میخواهند از امام خمینی دفاع
کنند ،اما در واقع ،ایشان را تحریف
مینمایند .مثالی که در این مورد
میتوان زد ادعای برخی است که امام
خمینی با اصالحات ارضی مخالفت
نکردند ،چون ترسیدند کشاورزان
علیه ایشان شوند و یا ادعا میکنند که
امام خمینی گفته است روحانیونی که
با حکومت رفتوآمد دارند ،به خان ه ما
نیایند تا مبادا ما بدنام شویم.
در اینجا الزم است اشاره داشته
باشم که ممکن است این سوال
مطرح می شود که چرا امام خمینی
برخی از تحریفکنندگان که آن زمان
در اطرافش بودند را طرد یا عزل
ً
نکرد؟ پاسخ این است که اوال قصاص
ً
قبل از جنایت نمیتوان کرد و ثانیا
برخی از آن ماهیت واقعی خودشان
را بعد از امام خمینی بروز دادند.
نکتهی بــعــدی کــه بــایــد اشــاره
داشته باشیم این است که ما اگر
میخواهیم از این تحریفها مصون
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باشیم ،باید ابتدا خط امام خمینی
را بهخوبی بشناسیم .متأسفانه
بسیاری از ما آثار امام خمینی را
مطالعه نکردهایم و نمیتوانیم از
امام خمینی و اندیشههای ایشان
بهخوبی دفاع کنیم .دشمن امروزه
در مورد امام خمینی وقیحانه عمل
میکند و میگوید حرفهای امام
خمینی به درد ما نمیخورد .در
جریانهای فعلی هم که در واقع
مصداق «خراصون» هستند ،فردی
س جمهور مملکت است ،در
که رئی 
بهمن  ۱۳۹۵در مرقد امام خمینی
و در حضور شخصی که عنوان
یادگار امام را یدک میکشد گفت
که ما نباید مانند مشتی متحجرین،
خودمان را به کلمات بیروح امام
خمینی ،محدود کنیم و باید ببینیم
اگر امــام خمینی امــروز در میان
ما بود ،چه میکرد .ایشان با این
جمله ،حرفهای امام خمینی را
بیروح معرفی کرد که متحجرین،
به آنها استناد میکنند .متأسفانه
آب از آب تکان نخورد و هیچکس هم
جلوی این حرفها نایستاد .یکی از
توطئههای این دولت این است که
راه امام خمینی را به بنبست بکشاند
و اندیشهها را بر خالف آنچه که امام
خمینی هدایت کرد ،منحرف نمایند
تا از این رهگذر ملت را به تاریکی
بکشانند و مردم را زده کنند و نسبت
به دولت و حکومت ،بیتفاوت باشند.
این دولت روشی در پیش گرفت که
با دروغ و حقهبازی و ریاکاری ،مردم
را از دین و روحانیت زده کنند و به
اسالم و روحانیت ضربه بزنند .این
آقا بهقدری بیسواد است که در روز
مبعث پیامبر(ص) گفت که اسالم،
دین جنگ نیست و در همانجا رهبر
انقالب حرف ایشان را اصالح کردند

ً
و این نشان میدهد که این آقا اساسا
قرآن را بلد نیست .اگر روحانیون به
وظیفه خود عمل میکردند محال
بود چنین آدمهایی بر این کشور
مسلط شوند و صالحدید رهبری
تاکنون بر این بوده است که این
آقا را کنار نگذارند تا مبادا حکومت
اسالمی به دیکتاتوری متهم شود.
در انتهای این نشست نیز ابتدا دکتر
حسن محمدی توضیحاتی درباره
تدوین کتاب نقدی بر مدخل امام
خمینی در «دائرهالمعارف تشیع»
ارائـــه کــرد و سپس از ایــن کتاب
رونمایی گردید .دکتر محمدی پس
از رونمایی از کتاب گفت :این مدخل
در دایرهالمعارف تشیع توسط آقای
عمادالدین باقی نوشته شده است
که ارادت بسیاری نسبت به نهضت
آزادی و همچنین آقــای منتظری
دارد و مطالب او در مدخل هم متأثر
از این عالقهمندی است و در واقع
این مدخل ،امام خمینی به روایت
دلخواه نهضت آزادی اســت .این
مدخل متأسفانه دارای اشکاالت و
ایرادات فراوان و سخیفی است که
از آن جمله میتوان گفت در آن،
شهادت پدر امام خمینی را رحلت
ن را
عنوان کردهاند و سال وقوع آ 
هم  ۱۲۷۹نوشتهاند و بعد سال تولد
امام خمینی را  ۱۲۸۱قید نمودهاند
و این نهایت بیدقتی در نگارش تاریخ
است .نویسنده همچنین سعی کرده
تا جایگاه مرجعیت دینی امام خمینی
را مسئلهای سیاسی جلوه دهد و این
گزاره را القاء کند که بعد از حادثه ۱۵
خرداد علمای قم برای حفظ جان امام
خمینی ،اجتهاد او را تأیید کردند و
ما در کتاب حاضر ،بیش از  ۴۰دلیل
برای اثبات مرجعیت امام خمینی
قبل از آن واقعه را بیان نمودهایم.

