
اشاره
رهبـر انقـالب دفتـر تبلیغات را نماد روشـن فکری خوانده اند. دفتر تبلیغات اسـالمی امروز شـامل محموعه های 
مختلفـی اسـت؛ معاونـت فرهنگی تبلیغی که به اعزام مبلغ در مناسـبت های مختلف همـت می گمارد، معاونت 
آموزش شـامل دانشـگاه باقرالعلوم و دو مؤسسـه آموزش عالی حوزوی، معاونت پژوهش با پژوهشـگاه علوم 
و فرهنـگ اسـالمی، قطب هـای فکـری فرهنگی، مرکز فرهنگی هنری، مرکز ملی پاسـخ گویی به سـؤاالت دینی، 
صندوق قرض الحسـنه و مؤسسـاتی مانند بوسـتان کتاب که در زمینه نشـر کتاب فعالیت می کند. وقتی رهبری 
دفتـر تبلیغـات را نمـاد روشـن فکری می خواننـد بیشـتر ناظر به کدام یـک از این بخش هـا و مجموعه ها این نهاد 
انقالبـی را نمـاد روشـن فکری می شـمارند؟ شـاید بگوییم ایشـان دفتر تبلیغـات را به عنوان یـک مجموعه نماد 
روشـن فکری می داننـد و التفـات ایشـان به کلی مجموعه اسـت؛ مجموعه مناسـباتی که میـان معاونت آموزش 
در تربیـت پژوهش گـر و اسـتاد و معاونـت پژوهـش در سـفارش پژوهـش و ارجـاع آن بـه مرکز پاسـخ گویی به 
سـؤاالت و خروجـی گرفتـن از آن در بوسـتان کتـاب یـا مجالت پژوهشـگاه و دفتـر. اما آیا این مناسـبات وجود 

دارد؟ گفت وگو با حجة االسـالم و المسـلمین دکتر نجف لکزایی درراسـتای این موضوع و پرسـش بود.

 در��� و �� ��
��� ا���م وا������� د��� ��� �� زا��
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  حـوزه: امـروز درحـوزه علمیـه تحقیقـات و 
مطالعات گسـترده ای در حال رقم خوردن اسـت. 

باوجودایـن، رهبـری انقـالب دفتر تبلیغات را در 

ایـن میان نماد روشـن فکری حوزه می شـمارند. 

از نظـر شـما علـت این کـه رهبـری انقـالب دفتر 

تبلیغـات را نمـاد روشـن فکری حـوزه خوانده اند 

توجه ایشان به کدام ُبعد عملکرد دفتر تبلیغات 

بوده اسـت و چه ویژگی دفتر سـبب شـده ایشان 

دفتـر را چنین بدانند؟

▫ مـا دو مـدل پژوهش داریم: پژوهش هایی 
کـه یـک مجهـول نظـری را می خواهنـد تعییـن 

تکلیـف کنـد و دیگـر یکسـری پژوهش هـا کـه 

می خواهنـد معضلـی را حـل کننـد، یعنـی طرح 

بحـث بـرای آن هـا از سـاحت نیازهـای عینـی 

صـورت می پذیـرد. گسسـتی کـه اآلن وجود دارد 

بیـن حـوزه و حکومـت یـا جامعـه این اسـت که 

عمـده مباحـث حوزه در بخش اول قرار می گیرد، 

یعنـی آن هـا یکسـری مباحـث نظـری را طبـق 

عـادت مألـوف و دیرینه مطرح می کنند و همان 

را پاسـخ می دهند. مشـکلی مضاعـف هم اینجا 

بـه وجـود آمـده اسـت کـه خـود این هـا هـم باز 

قدیمی شـده اسـت. بدتـر این که 

در بخـش اجتماعـی هـم همین 

می شـود،  بازتولیـد  دارد  اتفـاق 

یعنـی در همـان بخـش دوم هم 

کـه بایـد معضـالت اجتماعـی 

پرداختـه شـود و بـرای آن راه حـل 

ارائـه شـود بـاز بـر اسـاس همان 

متونی که در همان دوره ها تولید 

شـده همان ها را تکرار می کنند و 

می پندارنـد بـه درد اآلن هـم می خورد. دغدغه ای 

که رهبری دارند این اسـت که برای این مسـئله 

و این گسست راه حل پیدا کنیم و چاره بجوییم. 

بـه نظر می رسـد ایشـان تا حـدودی دربـاره دفتر 

تبلیغـات بـه چنیـن نکته ای رسـیده اند که آن را 

نمـاد روشـن فکری حـوزه می خواننـد.

  حـوزه:  امـروزه وقتـی از پژوهش می گویند 
تـا مسـئله و ضرورتـش طـرح نشـود پژوهـش 

پژوهشـگاه  و  تبلیغـات  دفتـر  سـرنمی گیرد. 

بـرای پاسـخ به چه مسـائل و چـه ضرورت هایی 

پایه گـذارده شـده اسـت؟ 

▫ دفتـر تبلیغـات نهـادی بـوده کـه از آغـاز 
تأسیسـش می خواسـته بـه نیازهـای عینـی 

روز پاسـخ دهـد. اولیـن نیـاز، نیـاز بـه مبلـغ 

بـوده اسـت. بعـد از انقـالب اسـالمی از امـام 

مبلـغ می خواسـتند و امـام کسـانی را منصوب 

می کنـد بـه ایـن کار کـه نیازهـای تبلیغـی را 

پاسـخ دهنـد. بعـد بـه مـرور این گسـترش پیدا 

می کنـد. مسـئوالنی کـه امـام آن هـا را بـه کار 

می گمارنـد می بیننـد کسـانی را که بـرای تبلیغ 

می فرسـتند، نمی تواننـد به خوبـی از عهـده نیاز 

نیازهـای  و  بربیاینـد  مخاطـب 

دینـی و معرفتـی مردم را مطابق 

بـا روز نمی تواننـد پاسـخ دهنـد. 

فکـر می کننـد کـه این هـا را باید 

آمـوزش هـم بدهنـد. لـذا بخش 

هـم  تبلیغـات  دفتـر  آمـوزش 

راه می افتـد تـا ایـن مبلغـان را 

آموزش هایـی بدهنـد و از عهـده 

نیازهـای روز آن هـا بـه لحـاظ 

دارنــد  رهبــری  کــه  دغدغــه ای 
ایــن اســت کــه بــرای ایــن مســئله 
پیــدا  راه حــل  گسســت  ایــن  و 
کنیــم و چــاره بجوییــم. بــه نظــر 
حــدودی  تــا  ایشــان  می رســد 
دربــاره دفتــر تبلیغــات بــه چنیــن 
نکتــه ای رســیده اند کــه آن را نمــاد 
می خواننــد. حــوزه  روشــن فکری 
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دینی و معرفتی بربیایند. بعد متوجه می شـوند ف

کـه بـا آمـوزش هم این خأ برطرف نمی شـود و 

آن جاسـت کـه رو بـه پژوهش می آورنـد. آن گاه 

بخـش پژوهـش را ایجـاد می کننـد تـا بتوانـد 

نیازهـای معرفتـی در حـوزه دیـن را بشناسـد و 

پاسـخ دهـد. بـرای همیـن اولیـن تالش هایـی 

کـه در بخـش تحقیقـات دفتر صـورت می گیرد، 

تالش هـای حدیثـی و قرآنـی اسـت کـه شـروع 

می شـود. چـون معتقـد بودند بایـد نیازهای روز 

را بـا بهره گیـری از قـرآن و حدیـث جواب دهند. 

بعـد اندیشـیدند کـه بزرگ تریـن کتـاب حدیثی 

مـا بحاراألنـوار اسـت و اگر ایـن احادیث و آیات 
را طبقه بنـدی و موضوع بنـدی کننـد و این هـا را 

در اختیـار نخبـگان دینـی قرار دهنـد دیگر قصه 

حـل می شـود و دیگر می تواننـد نیازها را جواب 

دهنـد. لـذا معجـم بحاراآلنوار را تهیـه کردند که 

در آن زمان کار خیلی سـنگین و طاقت فرسـایی 

بـود؛ وقتـی کـه هیـچ کامپیوتـری نبـود و همه 

امـا  انجـام می شـد.  فیش برداری هـا دسـتی 

وقتـی کـه معجـم بحاراألنـوار ارائـه شـد دیدند 

کـه اتفاقـی نیفتـاده اسـت. آن گاه دسـت به کار 

شـدند و فرهنـگ قـرآن را کار کردنـد. معنـای 

فرهنـگ قـرآن ایـن اسـت کـه هـر موضوعی که 

از آیات قابل اسـتخراج باشـد به شـکل الفبایی 

تنظیـم شـود. ایـن فرهنـگ قـرآن در سـه جلـد 

چـاپ شـده اسـت. ایـن خیلـی از نیازهـا را 

جـواب مـی داد امـا امـروز نیازهـای مسـائلی را 

که جمهوری اسـالمی با آن درگیر اسـت جواب 

نمی دهـد، ولـی ممکـن اسـت نیـاز یک خطیب 

جمعـه و یـک بحـث قرآنی را برطـرف کند. چون 

او برحسـب کلیـدواژه ای کـه دنبالـش اسـت و 

مثـاًل می خواهـد دربـاره حسـد سـخنرانی کنـد 

یـا بایـد دربـاره انفـاق صحبت کنـد می بیند صد 

آیـه برایـش به شـکل موضوعی ذیـل این عنوان 

اسـتخراج شـده امـا نیـاز جمهـوری اسـالمی 

هم چنان تأمین نشده است؛ جمهوری اسالمی 

نمی خواهـد فقـط دربـاره انفاق بدانـد، بلکه باید 

نظـام اقتصادی را سـامان دهی کنـد. جمهوری 

اسـالمی نمی خواهـد فقـط دربـاره حسـد بداند 

بلکـه بایـد نظـام اخالقی جامعه را سـامان دهی 

کنـد. جمهـوری اسـالمی نمی خواهـد بدانـد 

مثـاًل چنـد آیـه دربـاره حکومت در قرآن هسـت، 

بلکـه بایـد نظام سیاسـی جامعه را چه در عرصه 

سیاسـت داخلـی و چـه در عرصـه سیاسـت 

خارجـی سـامان دهی کنـد. ایـن اسـت کـه این 

یعنـی  مـدام گسـترده تر می شـود.  پژوهـش 

می گویـد برویـم بـه سـمتی کـه ایـن سـؤال ها 

را پاسـخ دهیـم. برویـم مثـاًل در حـوزه مباحـث 

اخالقـی بـه شـکل جدی تـر وارد شـویم. لـذا 

غیـر از بخـش قرآنـی کم کـم بخش هـای دیگـر 

هـم راه افتـاد. بخـش اخـالق معنویـت، بخش 

علوم و اندیشـه سیاسـی، بخش تاریخ و سـیره 

اهل بیـت کـه مـا اگر فقـط احادیـث معصومان 

را دسـته بندی کنیـم مشـکل حـل نمی شـود؛ 

مـا نیـاز بـه الگوهـای رفتـاری معصومـان هـم 

داریـم کـه ببینیـم چطـور عمـل می کردنـد. بـه 

شـکل سـیره ای یعنـی آن سـبک ها اسـتخراج 

شـود و دریافـت شـود.

مجموعـه  بـه  اگـر  امـروز  ولـی  حـوزه:   
پژوهش هـا و تحقیقـات و مقـاالت دفتـر نـگاه 
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کنیـم می بینیـم دامنـه پژوهش ها گسـترده تر 

و محض تـر شـده اسـت؟

▫ بلـه، متصدیـان دفتـر بـه مـرور متوجـه 
شـدند اصاًل مشـکل بیشـتر از این حرف هاست. 

مشـکل ایـن اسـت کـه وقتـی می خواهیـم 

سـامانه ای نظام منـد را ارائـه کنیم بر بسـتر چه 

دانـش و روشـی می توانیـم آن را برقـرار کنیـم؟ 

بـر بسـتر فقـه یـا فلسـفه یـا کالم؟ اصـاًل علـوم 

اسـالمی ما چیسـت؟ ما سـامانه علوم اسـالمی 

داریم یا نه؟ نسـبتش با علوم انسـانی چیست؟ 

به مـرور مقـداری بحث هـا معرفتی تـر و جدی تر 

شـد. دفتـر تبلیغـات بـرای اولیـن بـار تجـارب 

جهانی را به خدمت گرفت تا بررسـی کند ببیند 

اصـاًل علـوم اسـالمی داریـم یـا نـه. اگـر داریـم 

موجودی مـان چیسـت؟

 

  حوزه: علوم اسـالمی فرضیه انگاشـته شـد 
یا مسـّلم؟

▫ مسـّلم انگاشـته شد. در واقع مفروضشان 
ایـن بـود. منتهـا مشکل شـان ایـن بـود کـه اگر 

داریـم، چگونـه می تـوان آن را گـزارش داد. ایـن 

گـزارش طبـق روش هایـی کـه امـروز در دنیـا 

مرسـوم اسـت، در قالبـی بـه نـام نقشـه هر علم 

بایـد ارائـه شـود. شـما یـک سـاختمانی داریـد 

و می خواهیـد بـه ایـن سـاختمان دسـت بزنیـد 

و مثـاًل یـک طبقـه بـه طبقاتـش اضافـه کنیـد. 

می خواهیـد یـک قسـمتش را بازسـازی کنیـد. 

اول بـه دنبـال نقشـه ایـن سـاختمان می رویـد. 

بـه  می شـود  نمی دانـم  اآلن  مـن  می گوییـد 

ایـن یـک طبقـه اضافـه کـرد یا نه. زیرسـاختش 

چیسـت؟ اگـر نقشـه نداشـته باشـید، بایـد یک 

مهنـدس اسـتخدام کنیـد کـه یـک نقشـه برای 

شـما تهیـه کنـد کـه ایـن نقشـه وجـوه مختلف 

نیازهـای شـما را پاسـخ دهـد. مثـاًل آیـا ایـن 

سـاختمان دربرابر زلزله مقاوم اسـت؟ آیا تحمل 

بـار یـک طبقـه دیگـر را دارد؟ مـا بـا یـک علـوم 

اسـالمی مواجـه بودیـم و دقیقـًا نمی دانسـتیم 

این هـا چقـدر دوام دارنـد و ویژگی هایشـان 

چیسـت و می شـود طبقات جدید را روی این ها 

سـاخت. آیـا با این امکانـات می توان یک نظام 

اقتصـادی یـا سیاسـی یـا تربیتـی یـا امنیتی یا 

فرهنگـی متناسـب بـا شـرایط روز بنـا کـرد؟ یـا 

آن کـه بایـد رفـت سـراغ همان علوم انسـانی که 

را  جامعــه  سیاســی  نظــام  بایــد 
چــه در عرصــه سیاســت داخلــی و 
چــه در عرصــه سیاســت خارجــی 
ســامان دهی کنــد. ایــن اســت کــه 
گســترده تر  ایــن پژوهــش مــدام 
می شــود. یعنــی می گویــد برویــم 
کــه ایــن ســؤال ها را  بــه ســمتی 

پاســخ دهیــم. 

موفــق  تبلیغــات  دفتــر  امــروز  تــا 
شــده در بخــش پژوهــش نقشــه 
ده مــدل از علــوم اســالمی را ارائــه 
کــه آخرینــش فقــه اســت،  دهــد 
یعنــی اآلن مــا در فقــه می دانیــم 
چــه داریــم و این هــا چــه شــبکه ای 

را تشــکیل می دهنــد
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علـوم وارداتـی بـه جامعـه ماسـت و از تجـارب ف

بشـری در ایـن حوزه هـا اسـتفاده کـرد؟

  حوزه: خب به چه دستاوردی رسیدید؟
▫ تـا امـروز دفتـر تبلیغـات موفـق شـده در 
بخش پژوهش نقشـه ده مدل از علوم اسـالمی 

را ارائـه دهـد کـه آخرینـش فقـه اسـت، یعنـی 

اآلن مـا در فقـه می دانیـم چـه داریـم و این هـا 

چـه شـبکه ای را تشـکیل می دهنـد و در قالـب 

پایگاهـی اطالعاتـی هـم ارائـه شـده اسـت کـه 

همـه دنیـا به آن دست رسـی دارنـد، یعنی همه 

ایـن ده رشـته در ایـن سـامانه وجـود دارد و این 

مرتـب بـه روز می شـود. اگـر کسـی بـه فرض در 

دانـش فقـه البتـه یـک اصطـالح اضافـه کنـد، 

می شـود فهمیـد که یـک اصطالح به این اضافه 

کـرده، یـا آن کـه بحث هـای قبلـی را تکـرار کرده 

اسـت. درایـن سـامانه گفتـه شـده کل فقـه در 

قالـب شـصت هزار اصطـالح مثاًل سـامان دهی 

شـده اسـت. این هـا مـورد اسـتقرایی دارد نـه 

قیاسـی، یعنـی همـه منابـع فقـه موجـود، در 

ایـن قالب هـای علمـی تنظیم شـده اسـت و در 

نظامـی طولـی، عرضـی و عمقـی بحث هایـش 

تنظیـم شـده و معلـوم شـده اسـت کـه شـبکه 

دانـش موجـود مـا در دانـش فقـه چیسـت. 

اگـر یـک بحـث مطـرح می شـود، می توانیـد 

خیلـی راحـت ایـن بخـش خدماتی زیرسـاختی 

معرفتی اش را این جا و در این سـامانه به شـکل 

آنالیـن بگیرید. مثال می زنم: شـما می خواهید 

وارد بحـث امنیـت شـوید و بگوییـد جمهـوری 

اسـالمی در حـوزه مباحـث امنیتـی بـه لحـاظ 

دینـی چـه بایـد بکنـد. شـما در ایـن سـامانه 

می بینیـد کـه در حوزه امنیت در علوم اسـالمی 

چه بحث هایی مطرح شـده اسـت. این سـامانه 

این هـا را در اختیـار شـما قـرار می دهـد، یعنـی 

بـه شـما می گویـد کلیدواژه هـای مرتبـط با این 

بحث در علوم مختلف در فلسـفه و کالم و فقه 

و اخـالق در حوزه هـای مختلف چه بوده اسـت. 

خود این سـامانه به شـکل هوشـمند گراف های 

الزم را بـرای شـما تنظیـم مـی کنـد. ارتباط این 

مباحـث بـا هـم را بـه شـما ارائـه می دهـد. اگـر 

قواعـدی در بحث هسـت، مـی آورد. بحث جنگ 

و جهـاد و صلـح را هـم مـی آورد و در اختیـار 

پژوهش گـر یـا مرکـز پژوهشـی قـرار می دهـد. 

مشـکلی کـه وجـود دارد این اسـت کـه ما هنوز 

آن قـدر بـه لحـاظ دانشـی در فضـای رسـمی 

دانش پیشـرفت نکرده ایم که کسـی که می رود 

در کالس بحـث می کنـد و آمـوزش می بینـد یـا 

آن کسـی کـه آمـوزش می دهـد دانـش الزم را 

بـرای بهره گیـری از چنیـن سـامانه ای را داشـته 

باشـد. چنین چیزی را اآلن خیلی ضعف داریم، 

یعنـی شـما ایـن سـامانه را تولیـد کرده اید ولی 

آیـا آن اسـتادی کـه مـی رود درس فقـه می دهد 

از ایـن سـامانه اسـتفاده می کنـد؟ ایـن خودش 

دانـش دیگـری اسـت، یعنـی آیـا اصـاًل ایـن 

کاری کـه شـما کرده ایـد تصـور می شـود؟ اآلن 

مشـکل ما این اسـت که این کار اصاًل تصورش 

سـخت اسـت، یعنـی شـما می گویید مـا چنین 

سـامانه ای را بـا سـی سـال کاری جمعـی آماده 

کرده ایـم امـا اکنـون ایـن سـامانه را اروپایی هـا 

بهتـر از مـا می فهمنـد. در اجـالس بین المللـی 

جامعـه اطالعاتـی، ایـن سـامانه بـه عنـوان 
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تقدیـر  شایسـته  سـامانه  یـک 

و دریافـت جایـزه از سـوی آن 

جامعه اطالعاتی پیشـنهاد شـده 

اسـت! اما اآلن مشـکل این است 

کـه وقتـی ایـن را بـه کسـی کـه 

مثـاًل در عرصـه فقه کار تخصصی 

عرضـه  می کنـد  اجتهـادی  و 

می کنیـم می گویـد چـرا معنـای 

جلویـش  را  اصطالحـات  ایـن 

ننوشـته اید؟ درصورتی کـه ایـن 

نقشـه ایـن دانش اسـت و می خواهـد بگوید هر 

بحثـی کجـا در نظـام معرفتـی ایـن دانـش قرار 

می گیـرد. بـه تعبیـر عامیانـه می خواهـد پـدر و 

فرزنـد و نـوه و نتیجـه و نبیره و سلسـله انسـاب 

را در آن حـوزه دانشـی مشـخص کنـد. بعـد این 

وصـل می شـود به یک سـامانه فرهنگ نامه ای. 

آن متصـل می شـود بـه یـک سـامانه نمایـه ای؛ 

یعنـی بسـته ای از دانـش تولیـد شـده کـه بـه 

از یک دیگـر  هم دیگـر سـرویس می دهنـد و 

پشـتیبانی می کننـد.

   معرفتی تـر شـدن پژوهش هـا نتیجـه چه 
اقداماتـی بوده اسـت؟

▫ امـام خمینـی و رهبـران دینـی مـا وارد 
تـا عرصـه سیاسـت  عرصـه سیاسـت شـدند 

را معنـوی و اخالقـی کننـد و کاری کننـد تـا 

سیاسـت در خدمـت مـردم باشـد و جلـوی ظلم 

و فسـاد و طغیان گری و اسـتبداد و دیکتاتوری 

را بگیرنـد. از ایـن رو کارگـزاران خواسـتند بـرای 

سیاسـت گذاری بداننـد سـنت سیاسـی پیامبـر 

اسـالم� و امیرالمؤمنین چه بوده اسـت. 

دراین بـاره اولیـن کاری کـه دفتر 

تبلیغـات می کنـد این اسـت که 

اول باید موضوع را درسـت تصور 

سیاسـت  امـروز  اصـاًل  کنیـم. 

یعنی چه. این اسـت که آموزش 

می انـدازد.  راه  سیاسـی  علـوم 

بعـد می گویـد بـا چـه هدفـی 

می خواهیـم ایـن کار را انجـام 

دهیـم. اگر می خواهیم کسـانی 

یـا طلبه هایـی را تربیت کنیم که 

بتواننـد در حـوزه علـوم سیاسـی نظریه پـردازی 

کننـد، بایـد راهی طوالنی برایشـان طراحی کرد. 

اول بایـد این هـا بفهمنـد کـه در دنیـای امـروز، 

سیاسـت یعنـی چـه. ایـن اسـت کـه از میـان 

طـالب کسـانی را بـرای آمـوزش علوم سیاسـی 

گزینـش می کننـد. اینهـا باید زبان انگلیسـی را 

هـم خـوب یـاد بگیرند تا بتواننـد متون اصلی را 

هـم بخواننـد. وقتی آموزش دیدند گفتند بروید 

در بخش پژوهشـی و دست آوردهای تحقیقاتی 

خـود را ارائـه کنیـد. این جـا دوبـاره آن دانشـجو 

نیـاز بـه آن سـامانه پیـدا می کنـد. از یـک طرف 

بایـد بدانـد نیـاز کنونـی ما و جمهوری اسـالمی 

چیسـت. از طرفی باید بداند چه داریم. از طرف 

دیگـر بایـد ببینـد دنیـا چه دارد و چـه می گوید. 

خیلـی کار سـختی اسـت. وقتی آمدیـم ببینیم 

خودمـان چـه داریـم  و می خواهیـم از خودمان 

بپرسـیم ناگهـان می بینیـم همـه داد و فریادها 

بلنـد می شـود کـه داریـد چـه می کنیـد؟ 

شما می خواهید ببینید فارابی و خواجه نصیر 

و مالصـدرا چـه گفته اسـت و نظریـات آنان چه 

ایــن  دارد  وجــود  کــه  مشــکلی 
بــه  آن قــدر  هنــوز  مــا  کــه  اســت 
لحــاظ دانشــی در فضــای رســمی 
کــه  دانــش پیشــرفت نکرده ایــم 
کســی کــه مــی رود در کالس بحــث 
می کنــد و آمــوزش می بینــد یــا آن 
کســی کــه آمــوزش می دهــد دانــش 
الزم را بــرای بهره گیــری از چنیــن 

ســامانه ای را داشــته باشــد. 
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بـه کار امـروز می آیـد. آن گاه باید دیـد با جهانی ف

شـدن چـه بایـد کرد؛ بـا انتخابات چـه باید کرد؛ 

بـا احـزاب چـه بایـد کرد؛ مسـئله مشـروعیت و 

مردم سـاالری چـه می شـود؛ با کـدام مبانی این 

مسـائل را می تـوان حـل کرد؟ مسـئله گردآوری 

نیسـت. مسـئله تولیـد معرفـت اسـت. اجتهاد 

اسـت. بـا چـه روشـی اجتهـاد می کنیـد؟ شـما 

یـک تاریـخ اندیشـه سیاسـی داریـد. بـا تاریـخ 

اندیشـه سیاسـی کـه نمی شـود اجتهـاد کـرد. 

مـا بیاییـم اآلن اجتهـاد کنیـم. به لحـاظ فقهی 

اجتهـاد کنیـم. علـوم سیاسـی موجـود یـک 

مبانـی فلسـفی و انسان شناسـی دارد. مبانـی 

فلسـفی شـما کدام اسـت؟ اصاًل تعریف شـما از 

انسان شناسـی چیسـت؟ شـما با چه حسـابی از 

مردم سـاالری دفـاع می کنیـد؟ با چه حسـابی از 

آزادی دفـاع می کنیـد؟

شـهید مطهـری بحث زیبایـی دارد، می گوید 

لیبرال هـا از آزادی مذهبـی دفـاع می کننـد بـه 

ایـن خاطـر کـه یـک امر سـلیقه ای اسـت، مثل 

آزادی غـذا خـوردن. بـرای دولـت اهمیتی ندارد 

کـه شـما چـه غذایـی می خواهیـد بخوریـد. بـه 

شـما در عرصه غذا خوردن آزادی داده می شـود. 

همین طـور در عرصـه نوشـیدن و مسـکن. یکی 

هـم ایـن اسـت کـه چـه اعتقاداتـی داریـد. هـر 

اعتقاداتـی می خواهیـد داشـته باشـید. ایـن 

آزادی را بـه شـما می دهـد؛ چـون اصـاًل برایـش 

مهـم نیسـت و آن را امـری سـلیقه ای می دانـد. 

می گویـد بگذار هرکس هـر اعتقادی می خواهد 

داشـته باشـد. اما این که ما در اسالم می گوییم 

آزادی عقیـده و آزادی مذهبـی داریـم، بـه ایـن 

خاطر نیسـت؛ به خاطر سـلیقه ای بودن نیست. 

اتفاقـًا از نظـر مـا مسـئله اعتقـادات خیلی مهم 

اسـت ولـی نمی شـود اجباری اش کـرد. مذهب 

و اعتقـاد اجبـاری اصـاًل ارزشـی نـدارد. »الاکراه 

فی الدیـن.« شـما بایـد این جا تحقیق و بررسـی 

کنید و با بررسـی و مطالعه برسـید به پایگاهی 

اعتقادی و فکری. پس ببینید ممکن اسـت هر 

دو یـک چیـز بگویند ولی مبنایش فرق می کند. 

مذهبی هـا می گویند ما مشـروطه می خواهیم، 

مـا مشـروطه  غیرمذهبی هـا هـم می گوینـد 

می خواهیـم. وقتـی انقـالب مشـروطه پیـروز 

می شـود، حـاال سـر این کـه مشـروطه چیسـت، 

دعـوا می شـود. مذهبی هـا می گویند اسـتقالل 

آزادی جمهـوری اسـالمی. غیرمذهبی هـا هـم 

همیـن را می گوینـد. حـاال انقـالب پیـروز شـده 

اسـت، دعوا می شـود که آزادی اصاًل یعنی چه. 

اسـتقالل یعنـی چـه، جمهوری یعنـی چه. خود 

امام تفسـیر سـوره حمد را شـروع می کند، خود 

مذهبی هـا بـه او می گوینـد تعطیـل می کنـی 

یـا بیاییـم تعطیـل کنیـم. می گویـد تعطیـل 

می کنـم. این طـور شـد و تفسـیر سـوره حمدش 

را دیگـر ادامـه نـداد. بـا این کـه جواب هـم داد. 

یعنـی در جلسـه آخر جـواب آقایان را گفت ولی 

نمی پذیرنـد یـک عده و می گویند اینها که شـما 

می گوییـد مـورد تأییـد مـا نیسـت، یعنـی امام 

خمینـی کـه رهبر انقالب هم بود اجازه نداشـت 

تفسـیر خـودش را از اسـالم و قـرآن ارائـه دهد.

بنابرایـن چنیـن می شـود کـه لـزوم پیـدا 

می کنـد کمـی بحث هـا معرفتی تـر شـود. وارد 

این بحث می شوند که اصاًل باید مبانی فلسفی 
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داشـته باشـیم یا خیر، یعنی فقط طرح مباحث 

فقهـی بـا رویکـرد فقهـی پاسـخ گوی سـؤاالت و 

نیازهای ما نیسـت. فقط طرح مباحث فقهی با 

رویکـرد مثاًل جامعه شـناختی یا روان شـناختی 

پاسـخ گوی نیـاز مـا نیسـت؛ مـا بایـد رویکـرد 

کنیـم.  مشـخص  هـم  را  خودمـان  فلسـفی 

همین جاسـت کـه ایـن بحـث مطـرح می شـود 

کـه اصـاًل پشـتوانه فلسـفی انقـالب اسـالمی 

چیسـت. بعـد یک بـاره متوجـه می شـویم در 

ایـن فضایـی کـه اصـاًل مـا متوجـه نبودیم، یک 

عـده بـرای انقـالب اسـالمی پشـتوانه فلسـفی 

مارکسیسـتی ارائـه کرده انـد. مثـل آبراهامیـان 

در کتـاب »ایـران بیـن دو انقالب« به دنبال این 

اسـت کـه اثبـات کند پشـتوانه فلسـفی انقالب 

ایـران مارکسیسـم اسـت و حتـی خـود امـام 

خمینـی اصطالحاتـی ماننـد »مسـتضعفین« و 

»مستکبرین« و »کاخ نشینان« و »کوخ نشینان« 

را از مارکسیسـم وام می گیـرد و بـه کار می بـرد. 

البتـه حرفـش درسـت نیسـت، ولـی باالخـره 

ایـن کار را کـرده اسـت و ایـن در دانشـگاه های 

مـا ترجمـه شـده و دارد تدریـس می شـود. یـا از  

سـوی گـروه مقابـل تـالش شـده یک پشـتوانه 

فلسـفی لیبرالیسـتی بـرای انقـالب اسـالمی 

ارائـه شـود. ازایـن رو، برخـی از اندیشـوران در 

دفتـر تبلیغـات دررویارویـی بـا ایـن مواضـع 

بـرای اولیـن بـار گفتند کـه آیا انقالب اسـالمی 

می تـوان بـا حکمت متعالیه ربط داشـته باشـد 

یـا نـه. بـرای پـی بـردن بـه ایـن رابطـه بایـد بـه 

رهبـران انقـالب و خـود امـام خمینـی مراجعـه 

می کردیـم. بررسـی کردیـم تـا ببینیـم امـام 

خمینـی در بحث انقالب اسـم حکمت متعالیه 

و مالصـدرا را آورده اسـت یـا نـه. جالـب بـود که 

وقتـی بررسـی کردیـم به یـک مصاحبـه از امام 

برخوردیـم کـه حسـنین هیکل با ایشـان انجام 

داده بـود. او سـؤالی فوق العـاده از امام خمینی 

می پرسـد کـه غیـر از قـرآن و نهج البالغـه دیگـر 

چه چیزهایی در شـما تأثیر گذاشـته اسـت. این 

را در فرانسـه از امـام می پرسـد. امـام می گویـد 

مـا کتـاب و عالـم خیلـی داریـم امـا عجالتـًا در 

مســئله  مــا  نظــر  از   
ً
اتفاقــا

اســت  مهــم  خیلــی  اعتقــادات 
اجبــاری اش  نمی شــود  ولــی 
کــرد. مذهــب و اعتقــاد اجبــاری 
کــراه  »الا نــدارد.  ارزشــی  اصــاًل 
بایــد این جــا  فی الدیــن.« شــما 
تحقیق و بررســی کنید و با بررســی 
پایگاهــی  بــه  برســید  مطالعــه  و 

فکــری. و  اعتقــادی 

یــک عــده بــرای انقــالب اســالمی 
پشــتوانه فلســفی مارکسیســتی 
ارائــه کرده اند. مثــل آبراهامیان در 
کتــاب »ایــران بیــن دو انقــالب« بــه 
دنبــال ایــن اســت کــه اثبــات کنــد 
پشــتوانه فلســفی انقــالب ایــران 
مارکسیســم اســت و حتــی خــود 
امــام خمینــی اصطالحاتــی ماننــد 
»مستضعفین« و »مستکبرین« و 
»کاخ نشــینان« و »کوخ نشــینان« 
را از مارکسیســم وام می گیــرد و بــه 

کار می بــرد. 
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اخبـار کافـی، در فقـه جواهـر و ف

در فلسـفه مالصـدرا، یعنـی بـه 

فلسـفه که می رسـد اسم شخص 

را می آورد نه کتاب. از این کدها 

شـروع کردیـم بـه بررسـی های 

بیشـتر . بعـد تعبیـرات فلسـفی 

امـام چـاپ شـد. کتـاب شـرح 

جنـود عقـل و جهـل امـام چـاپ 

شـد. از این طرف هم با فالسـفه 

موجـود صحبـت کردیـم؛ آیة اهلل جـوادی آملی، 

آیـة اهلل انصـاری شـیرازی، آیـة اهلل مصبـاح و 

آیـة اهلل سـبحانی. خـود مـن در ایـن پروژه هـا 

حضـور داشـته ام. رسـیدیم بـه ایـن ایـده که ما 

می توانیـم از یـک پارادایـم جدیـدی در عرصـه 

علـوم سیاسـی به لحـاظ معرفتی صحبت کنیم 

و همین طـور از یـک پارادایـم جدیـد در عرصـه 

علـوم انسـانی. چـون ایـن یـک بسـته اسـت. 

بسـته این طـور نیسـت کـه فقـط در یـک گـزاره 

خـودش را نشـان دهـد. همـان طور کـه در غرب 

هـم علـوم سیاسـی های مختلـف داریـم؛ از 

علـوم سیاسـی مارکسیسـتی تـا علوم سیاسـی 

لیبرالیسـتی. در آن جـا فرانکفورتی هـا ادبیاتـی 

در حـوزه علـوم سیاسـی دارنـد و علوم سیاسـی 

تولیـد کرده انـد و جامعه گرایـان ادبیاتـی دیگـر 

بـرای خودشـان تولیـد کرده انـد. حـاال گاهـی 

دانشـگاه به دانشـگاه می بینید این مکاتب فرق 

می کنـد و گاهـی در یـک دانشـگاه چنـد مکتب 

حضـور دارد. در جامعه شناسـی هـم همین طور 

اسـت. جامعه شناسـی مارکسیسـتی با ادبیاتی 

خیلـی گسـترده وجـود دارد کـه محوریتـش بـا 

دیدگاه هـا و آرای مارکـس اسـت. 

جامعه شناسـی سـرمایه داری هم 

داریـد کـه محـور کارش مثـالً بـر 

اسـاس آرای ماکـس وبر و دیگران 

اسـت. ما می گوییم که می توانیم 

یک علوم سیاسـی و علوم انسانی 

داشـته باشـیم کـه از آن تعبیـر 

کردیـم به عنـوان متعالیه.

   حـوزه: قبـل از ایـن، یـک 
مسـئله دیگر را هم حل کرده بودید. مثاًل تداوم 

و گسسـتی که رابطه شـما را با گذشـته اتصال 

مـی داد و بعضـی معتقـد بودنـد اصاًل گسسـتی 

اتفـاق نیفتـاده بود.

▫ یکـی از کارهایـی کـه این مبنای فلسـفی 
می کنـد همیـن اسـت. یعنـی مـا در بحـث 

سـنت و مدرنیتـه بایـد تکلیـف خودمـان را حل 

می کردیـم. اگـر شـما قائـل بـه گسسـت شـدید 

داسـتان جـور دیگـری می شـود. بـاز در اینجـا 

بهتریـن نمونـه، امـام و رهبـری بودنـد. وقتـی 

را می بینیـد، آن طـور کـه  امـام  آرای  آثـار و 

کلیـم صدیقـی هم گـزارش خیلی خوبـی داده، 

می گویـد گویـا جهانـی بـه نـام سـنت و جهانی 

بـه نـام مدرنیزم وجـود ندارد. اصاًل امام خمینی 

گفتمانـش یـک چیـز دیگـر اسـت و یـک طـور 

دیگـر دارد نـگاه می کنـد. ازنظـر ایشـان چنیـن 

گسسـت و انقطـاع تاریخـی و شـکافی وجـود 

نـدارد وگرنـه بازگشـت به اسـالم معنا نداشـت.

 حوزه:  فکر می کنید توجه رهبری به دفتر 
بوده  تکاپوها  همین  به دلیل  حوزه  تبلیغات 

است؟

گفتمانــش  خمینــی  امــام  اصــاًل 
یــک چیــز دیگــر اســت و یــک طــور 
ازنظــر  نــگاه می کنــد.  دارد  دیگــر 
ایشــان چنیــن گسســت و انقطاع 
تاریخــی و شــکافی وجــود نــدارد 
وگرنــه بازگشــت بــه اســالم معنــا 

نداشــت.
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شما ▫ بـه نظـر من بخشـی از آن توجه برمی گردد 
بـه ایـن تکاپوها که دفتـر تبلیغات در این چهل 

سـال داشـته کـه می خواسـته مرتـب خـود را در 

معـرض ایـن نیازهـای دینـی و معرفتـی جدید 

قـرار دهـد و تـالش کنـد پاسـخ دهـد. وانگهـی 

ایـن تالش هـا هم چنـان مسـتقر نشـده اسـت. 

مـا اآلن مثـاًل مسـئله علـوم سیاسـی را به لحاظ 

معرفتـی حـل کرده ایـم؟ نـه. اساسـًا در زمانـی 

بـه ایـن کوتاهـی نمی تـوان مسـائل کالن را 

حـل کـرد، امـا همین کـه مـا فهمیدیـم چنیـن 

مسـئله ای وجـود دارد، بـه نظـر مـن خیلـی کار 

بزرگـی اسـت؛ همیـن کـه حـوزه علمیـه قـم در 

بخشـی از وجـود خـودش توانسـته نیروهایی را 

تربیت کند که این نیروها توانسـته اند مسـئله 

را تصـور کننـد. چـون ما بخشـی از حوزه را داریم 

کـه هنـوز بـه ایـن تصـور نرسـیده اند، یعنی فکر 

می کننـد می شـود بـا همان نظـام معرفتی صد 

تـا دویسـت سـال پیـش مسـئله اآلن را جـواب 

داد. فکـر می کننـد مشـکل فقـط در ایـن اسـت 

کـه شـما از مـا اصاًل سـؤال نکرده ایـد. اگر دولت 

از مـا سـؤال کنـد، مـا جـواب می دهیـم. آقـای 

مشـکینی می فرمود که ما حواسـمان به سـؤال 

نیسـت. شـما سـؤال بکنیـد از مـا، مـا جـواب 

می دهیـم سـؤال را. گفتیـم کـه بانـک داری 

چـه حکمـی دارد؟ می گویـد ربـا حـرام اسـت و 

بانـک داری ربـوی هـم حـرام اسـت. تمـام شـد 

دیگـر. در حالـی کـه مسـئله این طـور نیسـت. 

لـذا اصـرار می کنیـم کـه متون آموزشـی ما باید 

همـان متونـی باشـد که قبـل از انقالب تدریس 

می شـده اسـت. ما این جا بـا روحانیانی روبه رو 

هسـتیم کـه دیـن را می تواننـد تصـور کننـد و 

دنیـای امـروز و اقتضائاتـش را هـم می تواننـد 

تصـور کننـد و اجمـااًل هـم متوجـه شـده اند که 

برخـی از مسـائل را بـه ایـن آسـانی نمی تـوان 

حـل کـرد و ایـن یک نظـام معرفتـی می خواهد 

و یک بسـته دانشـی باید تولید شـود. این گونه 

هـم نیسـت که شـما بگویید من تولیـد کرده ام 

و طـرف مقابـل هـم بگویـد چشـم مـا اسـتفاده 

می کنیـم. می گویـد بیـا عرضـه کـن ببینـم چه 

می گویـی. بـا شـما وارد گفت وگـو می شـوید و 

سـخن شـما را نقـد می کنـد. یعنـی شـما بایـد 

در معـرض نقـد قـرار گیریـد. هـم بایـد حوصلـه 

شـنیدن حـرف طـرف مقابل را داشـته باشـید و 

هـم اگـر فهمیدیـد اشـتباه کرده ایـد و حرفتـان 

هنـوز خـام اسـت، آمادگـی پذیـرش اشـتباه را 

داشـته باشـید. طبیعی اسـت که وقتی ایده ای 

را مطـرح می کنیـد، خـام باشـد. ایـن کـه مـورد 

نقـد و گفت وگـو قـرار می گیـرد، آن حفره هایش 

بهتـر خـودش را نشـان می دهـد. بر این اسـاس 

مــا در  کــه  بــود  اســاس  ایــن  بــر   
کرســی های پژوهشــگاه مباحــث 
از  جدی تــر  شــاید  را  علمــی 
هرکجــای ایــران گرفته ایــم. آمارهــا 
و  می دهــد  نشــان  را  ایــن  هــم 
و  بــود  این طــور  قبــل  ســال های 
امســال بــه طــور رســمی بــه عنــوان 
مجموعــه ای کــه در حــوزه برگــزاری 
کشــور  کرســی ها مقــام اول را در 

گرفتیــم. لــوح تقدیــر  دارد 
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بـود کـه مـا در کرسـی های پژوهشـگاه مباحث ف

ایـران  از هرکجـای  را شـاید جدی تـر  علمـی 

گرفته ایـم. آمارهـا هـم ایـن را نشـان می دهـد 

و سـال های قبـل این طـور بـود و امسـال بـه 

طـور رسـمی بـه عنوان مجموعه ای کـه در حوزه 

برگـزاری کرسـی ها مقـام اول را در کشـور دارد 

لـوح تقدیـر گرفتیم.

 حـوزه:  ابتـدای ایـن گفت وگـو پژوهـش را 
پاسـخ گو بـه دو سـاحت عینـی و انتزاعی فرض 

کردیـم و مدعـی شـدیم پژوهش هـا در دفتـر 

تبلیغـات بـرای حـل معضـالت سـاحت عینـی 

سـامان گرفته اسـت. بعد در ادامه گفت وگو به 

ضرورت کار انتزاعی رسـیدیم و انگار از ضرورت 

نیازهـای  آن  بـه  پاسـخ گویی 

عینـی فاصلـه گرفتیـم؟

▫ مصاحبـه شـما بـرای ایـن 
اسـت کـه ببینیـد چـرا رهبـری 

دربـاره دفتـر ایـن کلیـدواژه را 

بـه کار می برنـد. مگـر دفتـر چـه 

دوره هایـی  در  دفتـر  می کنـد. 

کـرده  انتحـاری  حرکت هـای 

اسـت و در دوره هایـی کنترلـش 

کـه  یعنـی همان هـا  کرده انـد، 

امـام خمینـی را کنتـرل کردند و 

نگذاشـتند حرفـش را ادامـه دهـد، همان ها هم 

دفتـر تبلیغـات را در دوره هایـی پنچـر کردنـد. 

مثـاًل چنـد طلبـه می گویند مـا می خواهیم رأی 

شـیخ انصـاری را نقـد کنیـم، شـما یـک سـالن 

بـه مـا بدهیـد. مـا سـالن می دهیم. بعـد برخی 

آقایـان می گوینـد ایـن را تعطیـل کنیـد و نباید 

بـه این هـا سـالن بدهیـد؛ چون دارند رأی شـیخ 

انصـاری را نقـد می کننـد. خـب نقد کنند، شـما 

بدهیـد. می گوینـد  را  برویـد جوابشـان  هـم 

این هـا دارنـد اصـول فقـه را نقـد می کننـد. مگر 

علـم اصـول چیسـت؟ یعنـی شـما در جایـی 

داریـد زندگـی علمـی می کنید که کسـانی برای 

خودشـان این حق را قائل هسـتند که به شـما 

بگوینـد در ایـن حوزه هـا وارد نشـوید و ایـن فکر 

را نقـد نکنیـد! شـما جایی هسـتید که هرکسـی 

بـه خـودش اجـازه می دهـد در هـر حـوزه ای 

وارد شـود. فقـط در علـوم سیاسـی ببینیـد چـه 

کسـانی وارد شـده اند. تحقیـق بکنیـد ببینیـد 

این اسـاتیدی که فقه حکومتی و فقه سیاسـی 

می گوینـد چنـد درصدشـان بـه 

علوم سیاسـی هم آگاهی دارند؟ 

بنابرایـن مـا بـه نتیجه رسـیدیم 

ابتـدا بایـد نظـام معرفتـی خـود 

را بازبینـی کنیـم. ایـن مثـل آن 

می ماند که شـما در یک سیستم 

مکانیکـی اتومبیلـی را که پنجاه 

سـال پیـش تولیـد شـده بگویید 

زیـاد  می خواهـم  را  سـرعتش 

کنـم. بعـد بروید یـک قطعه اش 

را عـوض کنیـد. ایـن نمی شـود. 

شـما باید کل سیسـتم موتور را ارتقا دهید. تازه 

سیسـتم موتـور را ارتقا می دهیـد می بینید این 

سیسـتم موتـور بـه ایـن اتـاق نمی خـورد. امام 

خمینی دسـتگاه و پارادایم را تغییر داده اسـت. 

آن دسـتگاه را وقتـی تغییـر می دهـد، بـه بحث 

والیـت فقیـه کـه می رسـد، می گویـد تصـورش 

امــام خمینــی دســتگاه و پارادایــم 
را تغییــر داده اســت. آن دســتگاه 
بــه  می دهــد،  تغییــر  وقتــی  را 
بحــث والیــت فقیــه کــه می رســد، 
باعــث  تصــورش  می گویــد 
بدیهــی  و  اســت  تصدیقــش 
گــر درســت  اســت. آن پارادایــم ا
مــورد بازنگــری قــرار نگیــرد، شــما 
جــواب  را  ســؤاالت  نمی توانیــد 
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189
13

97
یز 

 پای
ن و

ستا
 تاب

   
رم

چها
م و 

سو
ره 

شما

باعـث تصدیقـش اسـت و بدیهـی اسـت. آن 

پارادایـم اگـر درسـت مـورد بازنگری قـرار نگیرد، 

شـما نمی توانیـد سـؤاالت را جـواب دهیـد. از 

الکاتـوش اگـر اسـتفاده کنیـم، در برنامه هـای 

پژوهشـی مـا مـدام داریـم رفـو می کنیـم از 

جایـی بایـد ایـن پارادایـم را بازسـازی کنیم. ما 

نمی توانیـم بـه حکمـت و علوم انسـانی و علوم 

اسـالمی بی توجـه باشـیم. اآلن علـوم اسـالمی 

در ایـران متولـی نـدارد. دانشـگاه های مـا در هر 

کوره دهاتـی مبانـی فقه و حقـوق راه انداخته اند 

و دکتـری تفسـیر و علوم قـرآن و دکتری عرفان 

اسـالمی می دهنـد. این هـا سـرفصل هایش در 

کجـا تصویـب شـده و کجـا ممیـزی می شـود؟ 

اآلن حـوزه علمیـه مـا حتی بر علوم اسـالمی در 

ایران اشـراف ندارد. ولی شـما دو واحد مسـائل 

پزشـکی نمی توانید در این کشـور غیر از وزارت 

کشـور تصویـب کنیـد. پـدر ایـن طب سـنتی ها 

را در آوردنـد و بـا آن هـا برخـورد می کننـد. چـون 

علـوم  ولـی  دارد  متولـی  کشـور  در  پزشـکی 

اسـالمی در ایـران متولـی نـدارد. در جهـان هـم 

نـدارد. نبایـد یـک جایی متولی این شـود؟ اآلن 

در علـوم اسـالمی چـه تولیـد می شـود؟ کسـی 

نمی دانـد. بـرای علـوم اسـالمی یـک پایـگاه 

اسـتنادی نداریـم کـه جهانیـان بداننـد کـه اگر 

دنبـال مباحـث اسـالمی هسـتند، اگـر چیـزی 

در فـالن پایـگاه نمایـه شـده ایـن خوب اسـت. 

ایـن چیزهایـی را کـه به شـما می گویم مکتوب 

بـه حـوزه پیشـنهاد کـرده ام. آقـای اعرافـی هـم 

پی گیـر هسـتند. به خصـوص در بحـث علـوم 

اسـالمی گفتند یک شـورای عالی علوم اسالمی 

ایجـاد می کنیـم کـه اختیـارات داشـته باشـد. 

مـن هـم اعـالم آمادگـی کـردم کـه پژوهشـگاه 

توانایـی مدیریـت اطالعـات و مدارک اسـالمی 

زیرسـاخت ایـن کار را دارد.


