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   گفت وگـو دربـاره سـندی كـه قصـد داريـم چهارمـورد از آن را بررسـی 

 . کنیم

سـند چشـم  انداز حوزه هـای علمیـه در 13۹4شمسـی، تصویـب و بـه طـور
رسـمی ابـالغ شـد. در ایـن سـند، رسـالت حـوزه: »اقامـه دیـن و اعتـالی کلمـه
بیـان  » بیـت اهـل  مکتـب  و  نبـوی  سـنت  قـرآن،  پایـه  بـر  اجتهـاد  بـر  مبتنـی  توحیـد 
شـده اسـت. آنچـه در ایـن گفت وگـو مـورد بحـث قـرار خواهـد گرفـت، موضـوع "اقامـه دیـن" اسـت. بـه

نظـر می رسـد بحـث اقامـه دیـن در این سـند و در نظـر نویسـندگان آن، با آنچه قبـل از انقالب وجود داشـت، 
تفاوت هـای جـدی دارد؛ چرا کـه در نـگاه سـنتی قبـل از انقـالب، اقامـه دیـن در یـک فضـای محـدودی
دنبـال می شـد. حـال آن کـه پـس از انقـالب، اقامـه دیـن به معنـای سـامان دهِی زندگـی اجتماعی و سیاسـی
مـردم یـا متدینییـن و جمـِع توأمـاِن مرجعیـت دینـی، اجتماعـی و سیاسـی مـورد نظـر قـرار گرفـت. بحـث

مـا در این جـا بـر چهـار مأموریـت از مأموریت هـای هفت گانه حوزه علمیه اسـت که در سـند این گونه اشـاره 
کند: می 

ا���ــ� د�ــ�
در ��� ا��ار�ــ�زه

)اقدام ها و�استی ها(
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مأموریـت چهـارم:  تربیـت نیـروی انسـانی 

بـرای رفـع نیازهـای دینـی جامعـه و نظـام 

اسـالمی و حـوزه هـای علمیـه؛

مأموریـت پنجـم: تبلیـغ، ترویـج و تثبیت و 

تعمیق ارزش ها و معارف اسـالمی در دو سـطح 

ملـی و فراملی؛

مأموریـت ششـم: پشـتیبانی و حمایـت از 

نظـام اسـالمی و هدایـت در جهـت تحکیـم و 

تقویـت و اعتـالی آن؛

مأموریـت هفتـم: تـالش در جهـت تحقـق 

تمدن اسـالمی براسـاس آیات و روایات و آموزه 

 . هـای مکتـب اهـل بیت

نیـز  و  شـد  اشـاره  كـه  باپيش فرضـی 

مأموریت هـای پیش گفتـه در چارچـوب سـند 

چشـم انداز حوزه هـای علمیـه،  نقطه نظريـات 

را بفرماییـد؟ خـود 

حجـة االسـالم نبـوی: ابتدا یـک ارزیابی کلی از 
سـند چشـم انداز و نقشـه راه آینـده آن  و نیـز 

روشـی کـه در تدویـن سـندهای پایـه کشـور 

وجـوددارد اشـاره می کنيـم؛ در ادامـه بـه چند 

نقطـه قابـل تأمِل مهـم و جدی را بررسـی و در 

نهایت مسئله را قدری تبیین كرده تا به نتیجه 

بهتری برسیم.

وقتی حوزه علميه برای خود سـند چشم انداز 

تعریـف می کنـد و بـه صـورت ره یافت های کلی 

شـکل می دهـد قبلـش حتمًا نیـاز دارد که در دو 

سـه حـوزه  تکلیـف خـودش را بـا کلیـت حرکت 

جامعه و پیش رفت جامعه اسـالمی ایران و نیز 

مناقشـاتی که در جهان اسـالم  و میان مذاهب 

وجود دارد روشـن کند. اگر حوزه به این مسـائل 

بـی توجهـی کند آن وقت سـند دچار اجمال ها و 

ابهام هایـی می شـود کـه این اجمـال و ابهام ها، 

بر کلیت سـند سـایه می افکند.

بحـث اصلـی از این نقطه آغاز می شـود که از 

قدیم) به ویژه در دوران قرون وسـطا مسـیحی( 

مسـئله ای به نـام آییـن دو شمشـیر مطرح بود: 

شمشـیریک، دانـش، معنویـت و دیـن بـود؛ 

شمشیر دوم، قدرِت حاکمیت و قدرت سیاسی 

اسـت. آییـن دوشمشـیر بـر تفکیـک و جدایـی 

هـر دو آییـِن دیـن و دولـت تأکیـد داشـت و بـر 

ایـن نکتـه اصـرار می ورزیـد که باید سیاسـت را 

بـه قیصـر و دیـن و معنویـت را به نهاد کلیسـا و 

  مقـام پـاپ واگـذار کرد. بعـد از رحلت پیامبر

می تـوان سـقیفه را برپاکننـده نظـاِم آییـِن دو 

شمشـیر در درون اسـالم دانسـت بـه این معنـا 

کـه همـه افـرادی کـه در سـقیفه جمـع شـدند 

یـا عموم شـان یا اکثرشـان افضلیـت و اعلمیت 

علـی  را قبـول داشـتند، امـا این هـا را دلیـل 

بـرای این کـه آن شمشـیر قـدرت و خالفـت را 

در اختیـار حضـرت قـرار بدهنـد تلقـی نکردند و 

بنابرایـن در آن جـا ایـن آییـن دو جبهـه ای یا دو 

شمشـیری قدرت شـکل گرفت و جلو آمد. البته 

امامیـه بـا قاطعیـت آیین دو شمشـیر را رد کرد 

و بـر ایـن نکتـه اصـرار ورزیـد که قـدرت معنوی 

بایـد بـا قـدرت سیاسـی همـگام باشـد و امکان 

جدایـی ایـن دو از یک دیگـر ممکـن نیسـت. 

ایـن اولیـن بحث مهـم و تعیین کننـده از زمان 

رحلـت پیامبر اسـالم  بـود و می توان گفت تا 

بـه امـروز، همـه فـراز و فـرود تمدن اسـالمی تا 

حـد زیـادی  تابـع ایـن مناقشـه بوده اسـت. 
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بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی دومرتبه همان 

نـدای تجمیـع حرکـت جامعه اسـالمی برمحور 

قـدرت واحـد دین و معنویت و حاکمیت مطرح 

  و انقـالب بـر همیـن مبنـا پیـروز شـد و امام

مسـیر چنین حکومت و مدیریتی را گشـودند و 

تـا امـروز هم بـه همان صورت ادامـه پیدا کرده 

اسـت؛ نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه حـوزه علمیه 

قـم بایسـتی جایگاه خـودش و مختصات دقیق 

خویـش را ابتـدا در ایـن مناسـبات و مناقشـات  

سرنوشت سـاز روشـن کنـد؛ بـه نظـر، جایـگاه 

این مناقشـه در سـند مبهم اسـت. مفهوم کلی 

"پشـتیبانی از نظـام جمهـوری اسـالمی" که در 

سـند بـه آن اشـاره شـده، اگـر بـار و مسـئولیت 

واضحـی کـه حـوزه علمیـه به عهـده می گیـرد 

نمی کنـد؛  حـل  را  مسـئله ای  نشـود  روشـن 

مثـاًل آیـا بخـش حجیـت و اعتبـار دانـش دینی 

کـه پشـتوانه و مقـوم حکومـت اسـت ایـن را 

حـوزه بـه تمامـه می خواهـد بـه عهـده بگیرد یا 

خیـر؟! این هـا معلـوم نیسـت! بیشـتر از ایـن 

سـند چنیـن حالتـی قابـل اسـتنباط اسـت کـه 

یـک مجموعـه علمـی، یـک مجموعـه تعلیـم 

و تربیـت به صـورت قاعده منـد و مدرسـه ای 

در حـوزه علـوم دینـی به صـورت تخصصـی در 

زمینـه معـارف دینـی با قالبی تعریف شـده کار 

می کند و ضمنًا پشـتیبان حکومت هم هسـت. 

حکومتـی کـه خودش برخاسـته از منشـأ دینی 

اسـت و اجراکننـده اش متفکـران و برجسـتگان 

حوزه علمیه و در حقیقت از مراجع تقلید بزرگ 

حـوزه علمیـه اسـت کـه آمده و نظـام جمهوری 

اسـالمی را بنیان گـذاری کـرده اسـت. لـذا بـه 

نظرمي رسـد، ایـن سـند، مناسـبات میـان حوزه 

و حاکمیـت را به هیـچ وجـه تعریـف نمی کنـد. 

نکتـه دوم را برمی گردیـم بـه بخش تحوالت 

دانشـی و بینشـی در میان جوامع بشـری در دو 

سـه قـرن اخیـر، كه مجال ديگـری می طلبد.

از حجیت بخشـی و  آیـا منظورتـان  حـوزه: 
اعتباربخشـِی دانـش دینی، مشروعیت بخشـِی 

ایـن دانـش به قدرت و حاکمیت اسـت یا خیر؟

دکتـر نبـوی: جواب هـای متعـددی می شـود بـه 
ایـن سـؤال داد. بحث من بیشـتر ناظـر به این 

بـود کـه نویسـندگان سـند متوجـه باشـند کـه 

این طور ابهام موضع گرفتن، مسیر تحول حوزه 

را تعییـن و تکلیـف نمی کنـد! مصداق هایـش 

را عـرض می کنـم. مثـاًل ما هنـوز وضعیت مان 

روشن نیست که میان آنچه که شورای نگهبان 

یـا  می پذیـرد)  فقاهتـی  مصوبـات  به عنـوان 

شـریعتش را تأییـد می کند یا عـدم مغایرت و 

مخالفتش را تصویب می کند( با شرع و مراجع 

فتوای برجسته تقلید چه مناسبتی وجود دارد. 

یا مثاًل میان بخش مربوط به مبانی برنامه ریزی 

وقتــی حــوزه علمیــه بــرای خــود ســند 
چشــم انداز تعریــف می کنــد و بــه صــورت 
می دهــد  شــکل  کلــی  ره یافت هــای 
کــه در دو ســه   نیــاز دارد 

ً
قبلــش حتمــا

کلیــت  بــا  را  خــودش  تکلیــف  حــوزه  
جامعــه  پیش رفــت  و  جامعــه  حرکــت 
کــه در  اســالمی ایــران و نیــز مناقشــاتی 
جهــان اســالم  و میــان مذاهــب وجــود 

کنــد.  روشــن  دارد 
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که حکومت اتخاذ می کند و آنچه که حوزه های 

علمیـه بایـد به عنـوان تولیـد مبنـا متولـی آن 

باشـند رابطه مشخص و واضحی تعریف نشده 

اسـت؛ بیشـتر کلی گویی اسـت و هیچ مبدأ و 

منشـأ واضحـی در این قضیه وجـود ندارد؛ این 

همان اجمالی که به هیچ وجه نمی تواند پاسخ 

مسـئله ای را بدهـد. این هـا را عـرض کـردم که 

برسيم به سؤال شما. 

یکی از بحران های ما این است که  مقامات 

حکومتـی در سـطوح مختلـف در قـوه مجریـه، 

قضاییـه و مقننـه از افراد روحانی و غیر روحانی 

اتخـاذ مواضع پایـه ای می کنند که برای جامعه 

سرنوشت سـاز هـم هسـت و بـا ایـن کار، نظـام 

اعتبـار فکـر دینـی و حجیـت فکر دینـی را دائمًا 

دچـار اختـالل می کنـد. نمی خواهیـم بگوییـم 

همـه یک جـور فکر کنند، اما به هرحال بایسـتی 

مسـیری کـه می خواهـد به عنـوان دانـش مولد 

و اندیشـه پشـتیبان، درون حکومـت بیایـد این 

مسـیر در درون حـوزه علمیـه بـه انـدازه کافـی 

وضـع روشـنی پيـدا نکـرده اسـت تـا بتوانـد 

خروجـی خـودش را بدهد. همیـن ابهام، گاهی 

موجـب وضعیتـی می شـود که بخشـی از حوزه 

بگویـد کـه من باز هـم می خواهم به همان فکر 

قدیمـی برگـردم و بـه این نتیجه 

برسـد کـه این طور تمـام  قد پای 

یـک حکومتـی ایسـتادن، شـاید 

امکان پذیـر  غیبـت  دوران  در 

نباشـد! البتـه ایـن فکـر سـنتی 

مسـئولیت  خـودش  حـد  در 

می پذیـرد و حجیـت را بـه گـردن 

می گیـرد، منتهـا کامـاًل حداقلـی و بیش از آن را 

بـه گـردن نمی گیـرد کـه ایـن را در مسـئله دوم 

بیشـتر توضیـح خواهيـم داد.

       در مسـئله دوم، بایـد بـه ایـن نکتـه 

اشـاره کـرد کـه دنيـای امـروز غـرب بـا "بحـران 

حجیـت و داللـت" مواجـه شـده اسـت و هر چه 

جلوتـر آمـده، اراده را خـود بنیـاد کـرده و بـه آن 

اصالـت داده اسـت و گفتـه اراده انسـان، نبایـد 

بـا تجویـز و مالحظـات تجویزی محدود شـود و 

براین اساس، توانسته برای دنيای خويش، یک 

آزادی کامـاًل لجام گسـیخته در همـه زمینه هـا 

تعریـف کنـد و جلـو بـرود. ایـن مسـیر، تالطـم 

بسـیار بزرگـی را در بینـش و نگـرش و حرکـت 

انسـان معاصـر ایجـاد کـرده و بـرای مـا هـم که 

در معـرض تکانه هـا و امـواج نظـری و فرهنگی 

غرب بوده ایم، تبعات و تأثیراتی داشـته اسـت. 

در ایـن  مواقـع بـه عهده گرفتن یک مسـئولیت 

تمـام عیـار و گسـترده در خصـوص حجیـت و 

اعتبـار دانـش دینی، توسـط حـوزه علمیه نقش 

بسـیار مهمـی دارد و مـا در ایـن سـند، چیـزی 

ناظـر بـه ایـن رویکـرد نمی بینیم. 

ازاین کـه یـک برداشـت کلـی از اقامـه دیـن 

داشـته باشـیم و بگوییـم مـا بـرای دیـن و 

فهمیـدن و فهمانـدن دین تالش 

می کنیـم کافی نیسـت، مسـئله 

این اسـت که بتوانیم فهم دینی 

و دانـش دینـی را در ایـن تالطـم 

و در ایـن بحـران حجیـت داللـت 

در تفکـر به صـورت یـک مبنـا و 

حرکـت کامـاًل روشـن بـه عهـده 

مفهــوم کلــی "پشــتیبانی از نظــام 
ــه در ســند  جمهــوری اســالمی" ک
و  بــار  گــر  ا شــده،  اشــاره  آن  بــه 
حــوزه  کــه  واضحــی  مســئولیت 
علمیــه به عهــده می گیــرد روشــن 
نشــود مســئله ای را حــل نمی کنــد
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بگیریـم و جلـو برویـم کـه البتـه 

جهاتـی از ایـن مسـئله را اشـاره 

مي کنيـم.

کـه  نکنیـم  عجلـه  این قـدر 

برسـیم،  تبلیـغ  بـه  بخواهیـم 

عجلـه نکنیم که فوری بخواهیم 

بـه تکثـر افراد برسـیم و فوری به 

گسـترده کردن مجموعـه نیـروی 

ورودی و خروجـی حـوزه در پایـه دوره سـطح و 

خـارج برسـیم. اول یـک مقداری بررسـی کنیم 

کـه خودمـان داریـم چـه می کنیـم و در کـدام 

مسـیر جلـو می رویـم... . 

بعـد از دوران قدمـای از محدثیـن و فقهـا که 

عمده تریـن آنان مرحـوم کلینی، کافی، صدوق، 

مفید، سـیدمرتضی و شـیخ طوسی که صدسال 

طـول کشـید، در دوران غیبـت صغـرا و بعـد از 

او یـک مقـداری معـارف شـیعه مرتـب شـد و 

جايـگاه خـودش را پیـدا کـرد، از آن دوره بـه بعد 

تمـام کارهایـی کـه در ایـن معارف انجام شـده 

عمدتـًا بـه ضخامت این معارف افزوده اسـت و 

ایـن ضخامـت خیلـی از اوقات از یک نوع فکر و 

اندیشـه عرفانی و تنزلی برخوردار بوده اسـت که 

از پیش نگرش به دین و استنباط از متون دینی 

را بـه سـمت تفسـیر مـالزم بـا وجـوه احتیاطی 

سـوق داده اسـت. البتـه مجاهدت هـای عالمـه 

حلـی را دراين بـاره داریـم که ایشـان سـعی کرد 

مباحـث کالم، فقـه و قواعـد قاعده منـد شـود؛ 

ولـی ابعـاد احتیاطی به خصوص از دوره صفویه 

بـه بعـد دائمـًا اوج گرفتـه، ما بـا وضعی مواجه 

شـدیم که بعضی از عبارات فقها یا متکلمان یا 

مفسـران به تدریج آن طور به نظر 

آمـده کـه گویـی ایـن روایتـی از 

معصوم  است، ولی وقتی که 

امروز شـما جسـت وجو می کنید 

)بـا  دقت در همه کتاب هايی که 

در دسـت رس اسـت( می بینیـد 

کـه اصـاًل ریشـه روایـی نـدارد یا 

دسـت كم اسـتنتاِج مجموعه ای 

از روایـات اسـت؛ یـا مثـاًل در بحث "عرف"، چون 

در میـان فقهـای مـا به صـورت عـرف متشـرعه 

و مـالزم بـا شـرع مطـرح بـوده، سـبکی شـکل 

می گیـرد کـه ایـن سـبک بـه عرف تبدیل شـده. 

آن قـدر ایـن بحـث عـرف تکـرار شـده اسـت کـه 

امـروز، وقتـی برگردیـم و عـرف را در مقیـاس 

و در تنـوع عرف هـای مختلـف و جغرافیاهـای 

گوناگـون مـورد توجـه قرار می دهیـم می بینیم 

کـه کل ایـن مفهـوِم عرف، سـرگردان می شـود. 

وقتی مفهوم عرف سـرگردان شـد، تمام مباحث 

دچـار تالطم می شـود و یـک نوع بحران حجیت 

و بحـران اعتبـار شـکل می گیـرد. مثـاًل مرحـوم 

سـیدبن طـاووس در مباحـث عرفانـی، یـک 

جملـه ای را اسـتنتاج کـرده کـه: »َمن َلم یّتسـع 

َبعـد األربعیـن َفَقـد َعصـی؛ اگـر کسـی بعـد از 

چهل سـالگی تأصی نکند، یعنی عصا به دسـت 

نگیرد، عصیان کرده اسـت« این روایت نیسـت، 

ولـی اگـر بـه ایـن متـون دویست سـال اخیـر از 

مباحـث اخالقـی دوره قاجـار و بـزرگان مراجعه 

کنیـد می بینیـد ایـن مطلـب را به عنـوان یـک 

روایـت مطـرح می کننـد. از این دسـت مثال ها 

زیـاد داریم.

در ایــن  مواقــع بــه عهده گرفتــن 
و  عیــار  تمــام  مســئولیت  یــک 
گســترده در خصــوص حجیــت و 
اعتبــار دانــش دینی، توســط حوزه 
علمیــه نقــش بســیار مهمــی دارد 
و مــا در ایــن ســند، چیــزی ناظــر بــه 

ایــن رویکــرد نمی بینیــم. 
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آن وقـت اگـر فضـای دانشـی کـه در دنیـا 

مصطلـح اسـت بـه مـا بگویـد آن روایاتـی کـه 

طریقیـت ایـن روایات را )به گونه ای که از لحاظ 

فهـم و ادراک بـرای مـا قابـل اسـتفاده باشـد و 

به عنـوان یـک طریق محکم بتوانیـم از آن دفاع 

کنیـم( این هـا را بیاوریـد، مـا اآلن نمی توانیـم 

چنیـن کاری را انجـام دهیم! البته قباًل کارهایی  

انجـام شـده اسـت؛ مثـاًل مرحـوم مجلسـی در 

مرآةالعقول سعی کرده بخشی از روایات و بحثی 
از اسـکافی را مطـرح کنـد و جنبه هـای سـندی 

را هـم بررسـی کنـد؛ در میـان اهـل سـنت نيـز 

هیثمـی در مجمع الزوایـد آورده و مقـدار زیادی 

از ایـن مباحـث مربـوط بـه خودشـان را مطـرح 

کـرده کـه طـروق ایـن روایـات چگونـه اسـت، 

ولـی بـر اسـاس همیـن مباحثـی کـه صدسـال 

اخیـر بحـث شـد، مـا خوش بختانه بـا وضعیتی 

مواجه شـدیم که مرحوم وحید بهبهانی  و بعد 

شـیخ انصـاری و آخونـد خراسـانی از یـک نـوع 

طریقیـت واضـح در اعتبار و حجیت دفاع کردند 

و جنبه هـای صـرف یـک نـوع اتصـال تاریخـی 

محـض را کافـی تلقـی نکردنـد و لـذا طریقیـت 

معنـای مبینـی در بحـث، اعتبـار و حجیت پیدا 

کرد. متأسـفانه ما همین کارها را هم تا همین 

اآلن جـدی نگرفتیـم و بایسـتی بـه آن بپردازیم 

و درسـت برگردیـم و ایـن اعتبـار و حجیـت را به 

یـک نقطه روشـنی برسـانیم.

تفسـیر المیـزان عالمـه طباطبائـی، مقداری 

تـالش در ایـن مسـير اسـت، مؤثـر و مفیـد هم 

بـود. یکـی از دالیـل برجسته شـدن مباحـث 

شـهید مطهـری نيـز همیـن بـود، کـه ایشـان از 

بحـث داللـت واضـح و اعتبـار و حجیـت واضح 

و  نمی رفـت  اسـتنتاج طفـره  و  اسـتدالل  در 

اگـر جایـی هـم بایسـتی می گفـت کـه این جـا 

اسـتنتاج محـل مناقشـاتی اسـت همـان را هم 

بیـان می کـرده که این جا محل مناقشـه اسـت، 

حـال چـه خـودش جـواب بدهـد و چـه جـواب 

ندهـد. 

بنابراین یک سـند چشـم اندازی که بايسـتی 

چنددهـه ويـا نیم قرن آینده حوزه را تعریف کند 

چطـور می توانـد نسـبت بـه یک مسـئله به این 

مهمـی بی توجـه باشـد. ازايـن رو، زوایـا و ابعاد 

تخصصی حجیت و اعتبار در اندیشه و فکردین 

و اسـتنتاج معـارف دینـی امـروزه خیلـی بحث 

مهمی شده است و نمی شود به همان مباحثی 

کـه مقـدار بسـیار زیادی در حد اجمـاالت دنبال 

شـده ایـن را اکتفـا کـرد و جلو رفـت به خصوص 

کـه بررسـی می کنیـد می بینید بخشـی از آیات 

قرآن کریـم در گذشـته به گونـه ای تفسـیر شـده 

کـه می بینیـد مقـداری از تفسـیر ناقـص مانده، 

یعنـی شـاید بـه آن احتیـاج نداشـتند، نیـازی 

کــه  کارهایــی  از آن دوره بــه بعــد تمــام 
 بــه 

ً
در ایــن معــارف انجــام شــده عمدتــا

ضخامــت ایــن معــارف افــزوده اســت و 
ایــن ضخامــت خیلــی از اوقــات از یــک 
تنزلــی  و  عرفانــی  اندیشــه  و  فکــر  نــوع 
برخــوردار بــوده اســت کــه از پیــش نگــرش 
بــه دیــن و اســتنباط از متــون دینــی را بــه 
ســمت تفســیر مــالزم بــا وجــوه احتیاطــی 

ســوق داده اســت. 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

240
نبـود در ایـن حـد بپردازنـد یـا جمع میـان آیات 

قرآن کریـم در داللـت و معنـا الزم نبـوده آن قـدر 

گسـترده مورد توجه قرار بگیرد. مثاًل اآلن وقتی 

می خواهیـد دربـاره ارزش و اعتبـار زن و مـرد در 

جامعه و در میان بشـریت تفسـیری ارائه کنید 

هـم بایسـتی آن آیـات تکوین را مورد توجه قرار 

دهیـد و هـم آیاتی که محوریت تکوین را تقوا و 

خیـر و درسـتی می دانـد و هـم جنبه هـای ُانس 

را  و همین طـور جنبه هـای مربـوط بـه سـکنای 

مـرد و زن را. وقتـی این دقت ها را انجام ندهیم 

بـا بحـران حجیـت و اعتبـار مواجه می شـویم و 

مـن تعجـب می کنـم که این سـند هیچ چیزی 

از ایـن کار را بـرای خودش در نظر نگرفته اسـت.

مسـئله سـوم، این که بعد از پیروزی انقالب 

اسـالمی و با کارهای  شـهید مطهری و شـهید 

بهشـتی و... ایـن فضـا  بـرای مـا پدیـد آمـد کـه 

تقریبـًا از کارهـای سـنگینی کـه پیـش روی 

ماسـت بی نیـاز باشـیم. در دوازده سیزده سـال 

قبـل، براسـاس نظر رهبـر انقالب یک جمعی در 

حـوزه شـکل گرفتـه بود کـه دربـاره چالش های 

زمـان  آن  کننـد.  بحـث  حـوزه  پیـش روی 

بحث هایـی انجـام شـد و بعضـی از فضالیی که 

اآلن مسـئولیت هایی در شـورای مدیریت حوزه 

دارند در آن جلسـات حضور داشـتند، محور این 

بحث هـا همیـن بـود کـه آیـا مـا میراثـی کـه از 

دانـش تفسـیری، کالمـی و فقهـی در اختیـار 

داریـم ایـن میـراث برای مـا تقریبًا کامل اسـت 

و فقط مشـکل دسـته بندی و طبقه بندی و نوع 

ارائـه آن را داریـم یـا نـه؟  اصاًل خـوِد این میراث 

را بـا کار اجتهـادی مي تـوان ارتقـا داد و روزآمـد 

کـرد؟ شـخصًا آن موقـع از همیـن مبحـث دوم 

دفـاع می کـردم و بـه دوسـتان می گفتـم زودتر 

دسـت به یک اقدامی بزنید ما بایسـتی بتوانیم 

به سـؤال های مسـتحدثه و جدید، پاسـخ دهیم 

و اگر ندهیم آن وقت بزرگ ترین مشـکلی که به 

دنبال این پیش می آید )و مسـئله بعدی اسـت 

کـه اشـاره خواهیـم کـرد(، این کـه خودمان هم 

نمی توانیم متوجه شـویم که این مفهوم اقامه 

دیـن بـر آن پایـه و ارکان اصلـی کـه می خواهـد 

اسـتوار شـود چگونه اسـتوار می شـود، بعد هم 

حـوزه سـردرگم مـی شـود  و بعـد هـم همه چیز 

رهـا می گـردد، و ايـن درگذشـته اتفـاق افتاد! 

متأسـفانه ایـن کار دنبـال نشـد و حـاال در 

ده سـال اخیـر هـم یـک گـروه در حـوزه سـعی 

می کننـد حـوزه را برگرداننـد بـه فضـای سـنتی 

و عـده ای دیگـر سـعی می کننـد حـوزه را در یک 

دیوان سـاالری  و به زعم خودشـان در یک نظم 

جدی تـری قـرار دهند. البته هیچ کدام از این ها 

پاسـخ بـه سـؤال اصلـی نیسـت! علـت هـم این 

اسـت کـه سـؤال، از جـای اصلی خـودش دنبال 

نمی شـود. مسـئله اصلـی این کـه مـا متوجـه 

شـویم کـه بـه هـر مسـئله بایسـتی به صـورت 

مسـئله ای کـه سرنوشـت جامعـه اسـالمی و 

جهـان تشـیع و جهـان اسـالم را تعیین می کند 

روبـه رو شـویم. مثـال این که ایـن بحث از زمان 

شـیخ طوسـی تاکنـون مطـرح بـوده،  کـه وقتی 

مـال مظنونـی ضمانـت شـده حـاال تلـف شـود 

)  اعـم  از این کـه ضمانـت غصب باشـد و یا ذمه( 

تلـف شـود، از آن موقعـی کـه آن ضمانت کـردن 

قـرار می گیـرد کجـا را مـا بایـد مقیـاس تلـف 
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حسـاب کنیـم؟ آیـا موقـع ادای آن اسـت؟  آیـا 

اگـر قیمـت بـاال رفت چکار کنیـم؟  آیا مربوط به 

آن حالـت زمـان تلف و عدم دست رسـی اسـت؟ 

انـواع تلـف چگونه اسـت؟ و ... . یکی می گوید: 

مـن رأی  ایـن اسـت کـه بگویـم یـوم االداء،  آن 

دیگری بگوید: یوم االسـقاط و تلف شـدن و ... . 

نظـام  دادگاه هـای  پنجاه درصـد  امـروز 

جمهـوری اسـالمی در بخـش معامـالت، اسـیر 

عـدم تبییـن همیـن مسـئله اسـت و قانـون، 

مفهـوم خسـارت را به صـورت اجمالـی و مبهـم 

باقـی گذاشـته اسـت. نتیجـه اش  دادنامه های 

متناقـض و متعـارض می شـود. مسـئله ایـن 

نیسـت کـه مـن می خواهم یک بحـث فقاهتی 

را دنبـال کنـم کـه چـرا انتخـاب می کنـم و چـه 

مبدأیـی را انتخـاب می کنـم ، بحـث سـر ایـن 

اسـت که بحران داللت و حجیت اتفاق می افتد 

و جامعـه بـا ایـن حالـت مواجـه می شـود کـه 

چـه مبنایـی بـه صورت اصل متیقـن و غیرقابل 

خدشـه می توانـد از نـوع معامـالت و امـوال 

مـردم حفاظـت کنـد و خسـارت 

را از دوش مـردم بـردارد؟ پـس 

اگـر حـوزه خـودش را در مقـام 

تعییـن و فیصله دادن بر اسـاس 

حجیـت و اعتبـار در دانش دینی 

)اعم از کالمی، فلسـفی، فقهی و 

تفسـیری( می دانـد بایـد این کار 

را هـم انجـام دهـد و نمی توانـد 

از دسـت خـود رهـا کنـد و بـه 

مقـدار زیادی به کارهای سـطوح 

پایین تـر بپـردازد و بعد بخواهید 

ایـن اعتبـار و حجیـت را به دسـت آَوَرد و جامعه 

بـه آن اقبـال کنـد و جلـو رود، بـه اصطـالح اگـر 

جامعـه نتوانـد بـا این مبادی دینی و آموزه های 

دینـی به صـورت حجـت و معتبـر زندگـی کند و 

دائـم تالطـم بـر او پیـش بیایـد خیلـی طبیعی 

جـدا  جامعـه  از  بزرگـی  بخش هـای  اسـت 

می شـوند از آن مـواردی کـه به صورت ره یافت و 

نوعی مسـیر زندگی برایش مطرح شـده اسـت. 

حوزه: پس به این رسـیدیم که حوزه بایسـتی 
یـک ایـده و یـک برنامـه بـرای گـذار از بحـران 

حجیت و اعتبار داشـته باشـد که البته فرمودید 

در ایـن سـند تحـول حوزه یافت نمی شـود. حال 

سـؤال این اسـت که آیا برای گذار از این بحران، 

بایـد بـه منابع جدیـدی غیر از منابـع چهارگانه، 

دسـت یابی داشـته باشـیم؟ یا نه با همان منابع 

چهارگانـه کـه وجـود دارد تحفـظ کنیـم، ولـی 

بـر روی فهـم و مبانـی خودمـان در سـه سـطِح 

بازنگـری، بازبینـی و بازسـازی کار کنیـم و گذار 

از بحـران اعتبـار و حجیـت را در این سـه سـطح 

دنبـال کنیم؟

اآلن  مـا  حجة االسـالم نبوی: 
منابـع جدیـدی نمی خواهیـم؛ 

یعنـی همان منابع چهارگانه، در 

واقـع دو منبع بیشـتر نیسـتند؛ 

یکـی عقـل و دیگـری هـم متن 

وحیانـی اسـت، اعـم از این کـه 

این متن، آیات باشـد یا روایات 

یـا حکایـت سـنت باشـد. منتها 

وقتـی می خواهیـم اول بـه یک 

آن  بایسـتی  برسـیم  اسـتنتاج 

گــروه  یــک  هــم  اخیــر  ده ســال 
حــوزه  می کننــد  ســعی  حــوزه  در 
ســنتی  فضــای  بــه  برگرداننــد  را 
و عــده ای دیگــر ســعی می کننــد 
حــوزه را در یــک دیوان ســاالری  
یــک  در  خودشــان  زعــم  بــه  و 
دهنــد.  قــرار  جدی تــری  نظــم 
ــخ  ــا پاس ــدام از این ه ــه هیچ ک البت
ــت  ــت! عل ــی نیس ــؤال اصل ــه س ب
از  ســؤال،  کــه  اســت  ایــن  هــم 
دنبــال  خــودش  اصلــی  جــای 

. د شــو نمی 
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واقعیت اسـتنتاج را در مسیری 

در پیش بگیریم که بتواند نشان 

دهـد که واقعًا داریم این مسـیر 

می رویـم.  پیـش  را  طریقیـت 

یکی از کارهایی که بعد از شـیخ 

انصـاری خیلـی گسـترده شـد و 

چه بسـا خوِد شـیخ، با آن سـیره 

و طریقه هم چندان سازگار نبود 

ایـن بـود کـه حرکـت به سـمت 

اجمال نـص و بی فاصله وجوب 

اصـول عملی و تأسـیس اصول، 

خیلی گسـترده شـد؛ این به معنای این اسـت 

که ما نمی خواهیم اعتبار و حجیت را به گردن 

بگیریـم و پاسـخ آن را بدهیـم . فرض را بر این 

مـی گذاریم که با همـه مراجعه ای که به آیات 

کردیم اجمالش برطرف نشد به روایات مراجعه 

کردیم، اجمالش برطرف نشد... . 

در حالی که ما باید سخت کوشی را در احتجاج 

همین آیات و روایات دنبال کنیم تا استنتاج 

را از مسیر رسیدن به نتایج و طی کردن مسیر 

طریقیت به نقطه ای قابل قبول و موجه برسانیم، 

مگراين كه اگر این گونه باشد، بخش اعظمی از 

آنچه که مربوط به داللت آیات و روایات است 

هم چنان حالت اجمال باقی می ماند. بنابراین 

این دو پایه را به جای خود داریم. ولی یک 

مورد سومی را كه تجربه است هم می خواهم 

مورد توجه قرار دهم. ما تجربه را در فهم دینی 

دخالت نمی دهیم و آن را به صورت یک امر 

مطلق، حجت نمی دانیم. اما باید به این توجه 

کنیم که داللت تعقلی همگام با آیات و روایات، 

وقتی می خواهد به ما "خروجی" 

بدهد )یا به تعبیر قرآن، حیات 

طیبه دهد(، نمی توان بی تفاوت 

از کنار تجربه گذشت. 

مرحوم شـهید صدر سعی کرد 

از یـک نظریـه ای دفـاع کنـد )که 

البته آن نظریه عقیم هم هسـت 

و نتیجـه هم نمی دهد!(؛ ایشـان 

می خواسـت بگویـد ما بایسـتی 

از فتـاوای مختلـف، بهترین هـا 

و سـازگارها را جمـع کنیـم، بعـد 

آن نظریـه را بسـازیم کـه حیـات طیبـه را شـکل 

بدهـد، ولـی سـؤال از شـهید صـدر ایـن اسـت، 

كسـی که این هـا را جمع می کنـد با چه حجیت 

و اعتبـاری می خواهـد این هـا را جمـع کنـد و 

چگونـه؟ اگـر آن حجیـت برتـر از بقیـه اسـت آن 

خـودش همیـن نظريـات را شـکل مـی دهـد و 

جمع می کند؟ اگر هم مسـاوی یا مادون اسـت 

کـه طبعـًا نمی تواند اعتبار کافی داشـته باشـد. 

در واقـع می خواهـم بگویـم مبحـث داللـت را 

نمی توانیـم وسـط کار رهـا کنیـم، بایـد مبحث 

را درسـت دنبـال کنیـم و جلو برویم، همین طور 

به صـورت مراجعـه مرکـب و متراکـب و زیـاد 

بشـود بـه آیـات و روایات. 

گاهـی می بینیـم کـه اسـتنتاج متوجـه دو 

دسـته آیـات و روایـات اسـت. امـا شـما دسـته 

بحـِث  می بینیـد  می کنیـد  بـاز  کـه  سـومی 

دقیق تـری مـی شـود و دسـته چهـارم را کـه 

بـاز می کنیـد می بینیـد دقیـق تـر می شـود یـا 

اصطالحًا دسـتگاه شـما معادالت و مجهوالتش 

مــا تجربــه را در فهــم دینــی دخالت 
نمی دهیــم و آن را به صــورت یــک 
امــر مطلــق، حجــت نمی دانیــم. 
ــه  ــه ایــن توجــه کنیــم ک ــد ب امــا بای
داللــت تعقلــی همــگام بــا آیــات 
می خواهــد  وقتــی  روایــات،  و 
بــه مــا "خروجــی" بدهــد )یــا بــه 
تعبیــر قــرآن، حیــات طیبــه دهــد(، 
کنــار  از  بی تفــاوت  نمی تــوان 

گذشــت.  تجربــه 
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دائم باال می رود . شـما اول فکر می کردید یک 

دسـتگاهی داریـد یـک معادله یـک مجهول که 

سـؤال می کردید مثاًل سـهم زنان نسـبت به این 

حصـه و برخـوداری چقـدر باشـد و ایـن روایـت 

جـواب می دهـد و تمـام شـد! از یـک روایتـی 

اسـتنتاج می کنیـد و تمـام! بعـد می بینیـد که 

نـه! دسـته دیگـری وارد شـد و یـک نـوع تداخل 

حقـوق و سـهم ها دارد اتفـاق می افتـد؛ بعد، دو 

دسـته روایـت را نـگاه می کنیـد ، همین طـور 

معـادالت و مجهـوالت باال می رود؛ سـپس سـه 

دسـته روایـت را نـگاه می کنیـد، بعـد معادالت 

بسـیار  کـه مسـئله  مـی رود؛ می بینیـد  بـاال 

حسـاس تر می شـود. به عنـوان مثـال همیـن 

اآلن قـوه قضائیـه بـا این کـه قبـاًل دعـاوی را 

جداجـدا اسـتماع و رسـیدگی می کـرد، اكنـون 

همـان دعـاوی را کـه رسـیدگی می کنـد بـه 

طـرف مقابـل حـق تقابـل می دهـد، یعنـی یک 

دعـوی تبدیـل بـه دعـوای تقابل شـده، یعنی از 

روز اول متقابـل اسـتماع می کنیـد تـا وقتـی 

بخواهـد بـه رسـیدگی برسـد. یکـی از مسـائل 

نظـام قضایـی مـا همین طور اسـت کـه دعواها 

را در خواسـته تجزیـه می کنـد و این تواردهایی 

کـه در ایـن تجزیـه اسـت بـه نوعـی دعواهـا را 

از همـان اول متالشـی می کنـد و سـپس یـک 

نـوع رسـیدگی های طوالنـی  و گاهـي متعارض 

اتفـاق می افتـد. ایـن اصلـش برمی گـردد به آن 

نـوع نگاهـی که ما می خواهیم در امر اسـتنباط 

دینـی و تفسـیر دینـی انجـام بدهیـم. 

لـذا ایـن بحـث بسـیار مهـم اسـت، منتهـا 

مـن بـه تجربـه عـرف متشـرعه در درون عمـل 

بـه موازیـن دینـی و بازتـاب آن، معتقد هسـتم 

و ایـن همـان چیـزی اسـت کـه قدمـای از فقها 

می خواسـتند با عنوان "سـیره متشرعه" بگویند 

و عمدتـًا همیـن بود، یعنی وقتی موازین دینی 

را می خواهم عمل کنم، در ظرف مقدور انسـان 

یـک جریانـی پیـدا می کنـد ایـن جریـان چیزی 

نیسـت کـه بتوانید به هیچ وجـه نادیده بگیرید 

و اگـر نادیـده بگیریـد تحمیـل صـرف مفاهیـم 

اسـتنتاجی و ذهنی بر واقعیات عینی می شـود 

کـه عملـی نیسـت. بلـه، مـا تجربـه بـه صـورت 

مطلـق را قبـول نداریـم به خصوص تجربه ای که 

بیرون از فضای فکر دینی هم عمل بشـود، ولی 

تجربـه ای کـه مربـوط به سـیره و جریان عمل به 

موازیـن دینـی و آموزه هـای دینـی اسـت، ایـن 

خـودش یـک شـاخص تصحیـح کننـده اسـت؛ 

منبع اسـتنتاج نیسـت، اما استنتاج را تصحیح 

می کنـد و ربـط و ضبـط و کـم و زیـاد را شـکل 

می دهـد. 

اصـاًل شـما می بینیـد کـه در میان متشـرعه، 

ازدواج دختران در سـنین هفت و هشت سالگی 

یـک رویـه ای باشـد؟ مـا هرگـز چنیـن چیـزی 

نمی بینیـم و در خانواده هـای متشـرعه وجـود 

نداشـته، بالعکـس در خانواده هایـی کـه غیـر 

متشـرع اند، بيشـتر ديـده می شـود. این هـا را 

زیـاد داریـم، افـرادی کـه قیافه هـای متجـدد و 

مـدرن را بـه خودشـان می گیرنـد و یا خودشـان 

را مـدرن تلقـی می کننـد و زندگـی خودشـان را 

این گونـه شـکل دادنـد هیچ یـک از عالئم دینی 

در زندگی شـان نیسـت، امـا چنـد خانـم را جمع 

می کنند در شـرکتی و برای این که مراوداتشـان 
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بـه نوعـي قابـل دفـاع باشـد همـه این هـا را بـا 

اسـتناد بـه احـکام دینی)مثـاًل چهارتـا همسـر 

دائـم و چنـد تـا موقـت( توجیـه می کنند! پس 

برگردیـم یـک مبحـث را درسـت تر ببینیـم آیـا 

مبحـث غـرر در ازدواج موضوعیـت دارد یا ندارد؛ 

و مسـائل دیگـر... .

نام گـذاری و وصفـی  آخـر، وصـف  نکتـه 

بـرای کلیـت مسـیر زندگـی دینـی اسـت کـه 

حـوزه علمیـه بتوانـد ایـن اتصـاف را بـه جامعه 

منتقـل کنـد. اآلن دعوایـی کـه در دو دهـه اخیر 

مطـرح شـده و برخـی هم حرف اسـالم رحمانی 

را مطـرح کردنـد. مدعیـان اسـالم رحمانی چون 

فلسـفی،  ابعـاد  میـان  نتوانسـتند  خودشـان 

کالمـی، اعتقادی، مباحث تفسـیری و فقاهتی 

جمـع کننـد، آخرین سـنگری کـه  پیدا کردند )با 

توجـه بـه فضایـی که در دنیا وجود دارد(، ادعای 

دیـن حداقلـی و در کنـار آن، اسـالم رحمانـی 

را مطـرح کردنـد. منظورشـان ایـن اسـت که دو 

تـا حکـم اساسـی را مطـرح کننـد: یـا این کـه 

معتقدنـد از ابتـدا آیـات قرآنی و روایات نسـبت 

بـه جنبه هـای مجازاتی، یک نـوع اصالت و یک 

نـوع خـاص اصیـل الهـی را بیـان نمی کنـد و به 

اصطـالح مدعی انـد کـه خداونـد رحمانیت اش 

آن قـدر واسـع اسـت کـه این ها در حـد یک نوع 

تشـرزدن اسـت، در حد یک نوع وعده و وعید و 

ترسـاندن بـوده اسـت، امـا هیـچ اراده حقیقی و 

واقعـی در ایـن اشـاعه الهـی نیسـت کـه این ها 

بخواهـد واقع شـود! 

چنیـن  هـم  اگـر  می گوینـد:  این کـه  یـا 

وعیدهایـی در زمـان خودش بـوده و جدی بوده 

مربوط به ادبیات تاریخی آن زمان است و امروز 

دیگـر آن قـدر تأکیـد بر آن ها موضوعیـت ندارد! 

بـه نظـرم حوزه در این سـه چهار دهه گذشـته و 

در ایـن میانـه، اصـاًل وضـع وجايـگاه خودش را 

نتوانسـته مشـخص کنـد، نتوانسـته بفهمد که 

چـه می کنـد! طبیعتـًا هرچقـدر بهتـر بتوانیـم 

مسـائل را تبییـن کنیـم متعاقبـًا در بخـش 

مربـوط بـه این کـه حقیقـت اسـالم را چگونـه 

تفسـیر می کنیـم و چگونـه زندگی هـا جهـت 

داده می شـود از ایـن تالطـم اسـالم رحمانـی 

بیـرون می آیـد و اصـاًل ایـن بحث، بحـث زايدی 

می شـود. موضـوع بحـث مـا ایـن نیسـت کـه 

این هـا می گوینـد دین رحمانـی و ما می گوییم 

دیـن مجازاتـی! بحث در این جا بسـیار گسـترده 

اسـت. می بینیـد درجـات زندگـی و طبقـات 

زندگی و سـبک زندگی، نوعی از مباحثی که در 

ــه عــرف متشــرعه در درون  ــه تجرب مــن ب
عمــل بــه موازیــن دینــی و بازتــاب آن، 
چیــزی  همــان  ایــن  و  هســتم  معتقــد 
اســت کــه قدمــای از فقهــا می خواســتند 
بــا عنــوان "ســیره متشــرعه" بگوینــد و 
 همیــن بــود، یعنــی وقتــی موازیــن 

ً
عمدتــا

در  کنــم،  عمــل  می خواهــم  را  دینــی 
ظــرف مقــدور انســان یــک جریانــی پیــدا 
ــه  ــت ک ــزی نیس ــان چی ــن جری ــد ای می کن
نادیــده بگیریــد  بــه هیچ وجــه  بتوانیــد 
صــرف  تحمیــل  بگیریــد  نادیــده  گــر  ا و 
مفاهیــم اســتنتاجی و ذهنــی بــر واقعیــات 

کــه عملــی نیســت.  عینــی می شــود 
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این جـا قابـل توجه اسـت و می تواند نسـبت به 

بخشـی از بخش هـای جامعـه مـورد توجـه قرار 

گیرد. این ها همه بایسـتی در آن بخش مربوط 

بـه اعتبـار و حجیـت تفسـیر دینـی مـورد توجه 

قـرار بگیـرد و بحث هـای دقیق تری شـکل بدهد 

و جلـو بیایـد بـه همیـن دلیـل مرحـوم میرزای 

شـیرازی وقتی آن بحث ترّتب را مطرح می کند 

منظورش این اسـت که شـما بایسـتی الیه الیه 

بـه جامعـه نـگاه کنیـد و اتفاقًا مـذاق روایات و 

آیـات قرآن کریـم بیـش از همـه همیـن را بیان 

می کنـد.

امـا هـر قسـمتی کـه 

وارد می شـوید می بینیـد 

کـه اصـاًل یـک نـوع اطالق 

یـک طرفـه را نمـی توانید 

تعریـف کنیـد و بـراي این 

اطـالق یـک طرفه مسـئله 

را تمـام شـده و فیصلـه 

بدهیـد بـه همیـن دلیـل 

مـا  بگوییـد  می توانیـد 

این جا در خیلی از مسـائل 

ادعای بدوی داریم و بایسـتی مالحظات بعدی 

را مـورد توجـه قـرار دهیـم و جلو بـرود و لذا این 

مسـئله آخـری اجمالش برای جامعه ما بسـیار 

سـختی دارد و آثـار دورکننـده ای دارد، جامعـه 

نفهمـد بـا چـه وضعـی مواجـه اسـت، نفهمد در 

جریان رشـد فکری و تربیت دینی و در مجالس 

دینی مسیری که جلو می رود و دست آوردی که 

به دسـت می آورد چيسـت. این اواخر هم ما به 

یـک نوع آشـفتگی هایی در میـان مبلغان دينی 

داریـم می رسـیم؛ یعنـی بـا مبلغانـی مواجهیم 

کـه اصـاًل از مسـئله حسـاب و کتـاب و غضـب 

الهـی دارنـد فاصلـه می گیرند، وقتـی با حمایت 

گسـترده مـردم مواجـه می شـوند می خواهنـد 

صرفـًا بـه سـمت این که از جنبه هـای مربوط به 

عفو و بخشـش حرف بزنند تا بتوانند در جامعه 

جاذبـه ایجـاد کننـد، امـا حجیـت و اعتبـار چـه 

می گوید؟! مشـخص اسـت کـه نمی توانید یک 

انسـان که در این مسـیر، مدت زمان قابل توجه 

ده سـال، بیست سـال و هـزاران رفتـار نادرسـت 

و رفتـار گنـاه و خطـا را 

بـا هـم جمـع کـرده، شـما 

بـه صـرف یـک نـوع وعده 

رحمـت و رحمانیت، همه 

این هـا را در او بخواهیـد 

و او را سـریعًا بـه یـک نوع 

نتایـج برسـانید، خـود او 

هـم راضـی نمی شـود! 

کـــه  این جاســـت 

ــخت و  ــوزه کار سـ کار حـ

ــه  ــت و بـ ــواری اسـ دشـ

ــه  ــوزه بـ ــه حـ ــش از همـ ــد بیـ ــرم می آیـ نظـ

ـــد  ـــه کن ـــودش توج ـــی خ ـــئولیت ذات ـــن مس ای

یعنـــی اول مســـئولیت را قبـــول کنـــد و بگویـــد 

ایـــن مســـئولیت متوجـــه مـــن اســـت و او را 

عهـــده دار بشـــود، در پیـــش بگیـــرد و بـــرود 

جلـــو.  االزهـــر وضعیتـــش شـــبیه ماســـت، 

ـــک  ـــار ی ـــم دچ ـــوزه ق ـــل ح ـــم مث ـــی او ه یعن

تالطـــم شـــده اســـت. درحالی کـــه ســـلفی ها 

وضعیـــت مـــا دچـــار نیســـتند! البتـــه ســـلفی ها 

ح  اآلن دعوایــی کــه در دو دهــه اخیــر مطر
شــده و برخــی هــم حــرف اســالم رحمانــی 
اســالم  مدعیــان  کردنــد.  ح  مطــر را 
نتوانســتند  خودشــان  چــون  رحمانــی 
میــان ابعــاد فلســفی، کالمــی، اعتقادی، 
جمــع  فقاهتــی  و  تفســیری  مباحــث 
ــد  ــه  پیــدا کردن کننــد، آخریــن ســنگری ک
)بــا توجــه بــه فضایــی کــه در دنیــا وجــود 
کنــار  دارد(، ادعــای دیــن حداقلــی و در 
کردنــد.  ح  آن، اســالم رحمانــی را مطــر
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در داراالفتـــاء مکـــه، حداقـــل وضـــوح بیشـــتری 

دارنـــد در پاســـخ و قاعده منـــدی اســـالم را 

ـــه  ـــه ای ک ـــد؛ ادل ـــا دارن ـــتر از م ـــغ بیش در تبلی

ــه ای  ــا ادلـ ــد و یـ ــان بدهـ ــتی ها را نشـ درسـ

ــرح  ــد، مطـ ــان دهـ ــتی ها را نشـ ــه نادرسـ کـ

می کننـــد و خـــود همیـــن، یـــک نـــوع 

ـــاد  ـــادی را ایج ـــیار زی ـــکاری بس ـــوح و آش وض

می کننـــد. ایـــن شـــبکه های ماهـــواره ای 

کـــه از معـــارف شـــیعی می خواهنـــد دفـــاع 

ـــادالت  ـــوع مب ـــک ن ـــه ی ـــه ب ـــرای این ک ـــد ب کنن

کامـــاًل عوامانـــه افتادنـــد و روی مســـائل بســـیار 

ســـطحی و پیـــش پـــا افتـــاده وارد جـــدل شـــدند 

از ایـــن رو، توان منـــدی مناســـب نســـبت بـــه 

ســـلفی ها را ندارنـــد و در ایـــن مباحـــث آن طـــور 

ـــد.  ـــو برون ـــد جل ـــاید نمی توانن ـــد و ش ـــه بای ک

مثـــاًل هـــر چقـــدر اآلن اقامـــه دلیـــل کنیـــم 

ــب  ــت و مکتـ ــل بیـ ــق اهـ ــت طریـ برحقانیـ

امامـــت ، وقتـــی مراجعـــه می کنیـــد کـــه 

ــا  ــالم بـ ــان اسـ ــا در جهـ آن هـ

ـــه  ـــد ک ـــت می کنن ـــی صحب زبان

ـــدار  ـــه مق ـــن  را ب امیرالمومنی

بســـیار بیشـــتری از خـــود مـــا در 

ـــه او  ـــرت ب ـــنت حض ـــیره و س س

ــی  ــد ، طبیعـ ــتناد می کننـ اسـ

اســـت کـــه اثرگـــذاری کار آن هـــا 

بیشـــتر اســـت. 

هنـوز مـا بـه ایـن مسـئله بـه 

ندادیـم کـه در  خوبـی جـواب 

دوران امیرالمؤمنیـن  و نـوع 

مناسـبات ایشـان با جریان های 

سیاسـی چه اتفاقی افتاد. آن هایی که معارضه 

کردنـد و اسـلحه برداشـتند، بر پایـه چه قواعدی 

بـود؟ مـا هنـوز از همـه نهـج البالغـه در این حد 

کـه بتوانیـم بـه یک نتایـج واضح و روشـنی در 

مباحثـات و داللت هـای خودمـان برسـیم، آن 

وضـوح الزم را نداریـم و دچـار تالطـم هسـتیم 

و این جاسـت کـه ایـن تالطـم مفهـوم اقامـه را 

بـرای مـا دچار مشـکل می کنـد. بنابراین قبل از 

این کـه بـه ترویـج و تبلیـغ برسـیم )کـه آن هم 

جـای خود بسـیار مهم اسـت(، بایـد آقایانی که 

در تدویـن سـند چشـم انداز ایفـای نقش کردند 

دوبـاره یـک بررسـی جدی تـری بکننـد و ایـن 

نقـاط را بـه نحـو مناسـب تری ببیننـد.

حـوزه: اگـر ایـن تقسـیم بندی را قبـول داشـته 
باشـیم کـه حـوزه سـه مـوج را تاكنـون دنبـال 

کـرده اسـت: مـوج اول، مـوج مجتهـد و مقلـد 

کـه نقطـه عطـف عالمـه حلی اسـت. یک موج 

دیگـر، نائـب امامی تا مال باشـی که می رسـیم 

بـه صفویـه  و عالمه مجلسـی یا 

محقـق کرکی را دنبـال می کنیم 

و مـوج سـوم، موج امـام و امت 

اسـت که امام در حـوزه ایجاد 

کـرده اسـت. اآلن چهل سـال بـا 

ایـن موج سـوم، حـوزه زندگی را 

اداره کـرده، اگـر بخواهیم از این 

مـوج برگردیـم به دو مـوج اولی 

بازگشـت مـی کنیـم یعنـی بـه 

همـان تفکر سـنتی یـا حکومت 

دسـت گردان یـا چیزی کـه زیاد 

نمی توانـد بـرای این موج سـوم 

کار  حــوزه  کار  کــه  این جاســت 
بــه  و  اســت  دشــواری  و  ســخت 
همــه  از  بیــش  می آیــد  نظــرم 
حــوزه بــه ایــن مســئولیت ذاتــی 
اول  یعنــی  کنــد  توجــه  خــودش 
ــد  ــد و بگوی ــول کن ــئولیت را قب مس
مــن  متوجــه  مســئولیت  ایــن 
ــود، در  ــده دار بش ــت و او را عه اس
پیــش بگیــرد و بــرود جلــو.  االزهــر 
وضعیتــش شــبیه ماســت، یعنــی 
او هــم مثــل حــوزه قــم دچــار یــک 

اســت. شــده  تالطــم 
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جالب باشـد. به نظر شـما، اگر حوزه بخواهد در 

راسـتای همـان بحث چهـارم که اشـاره کردید، 

توازونی بین اسـالم فرهنگی و اسـالم مدنی و 

یا اسـالم حداقلی رحمانی با اسـالم حداکثری 

بخواهـد ایجـاد کند و همان تفکر امام را دنبال 

کند )و برنگردد که اگر برگردد، حاال حاالها حوزه 

ايسـتا نمی شـود!(. به نظر حضرت عالـی، حوزه 

چکاری بایسـتی بکند تا بتواند این موج سـوم 

را هوش مندانـه دنبـال کنـد؟ حوزه بایسـتی از 

کجا شروع کند که از این موضع برنگردد ؟

از  اگـر حـوزه  به نظـرم  حجـة االسـالم نبـوی:: 
حرکت هـای جزئی تـر کارهـا شـروع و مسـیر 

خودش را پیدا کند بهتر است از این که مبحث 

را از کلـی شـروع کنـد و بعـد بخواهـد جزئـی 

و فرعـی و تقسـیم کنـد.  اوایـل دهـه هفتـاد 

دوسـتانی که مرتبط و فعال بودند در مجموعه 

مرکـز مدیریت حوزه که آن موقع خیلی سـابقه 

زیادی نداشت، به من گفتند: بیایید مسئولیت 

مرکز پاسـخ گویی به سـؤاالت دینـی را در حوزه 

به عهـده بگیریـد و جلـو برویدـ  فکـر می کنم از 

همـان اوایـل بـود که آقای حسـینی بوشـهری 

مدیـر حـوزه شـده بودنـدـ  البته 

پیشـنهاد این بود که مسئولیت 

مرکز با خود ایشـان اسـت منتها 

یـک نفـر مسـئولیت جانشـینی 

ایشـان را به عهده بگیرد و کار را 

مدیریت کند. من بحثم این بود 

که آیا شـما می خواهید هرکس 

که سؤال کرد باألخره یک جواب 

بـه او بدهیـد یـا نـه؟! )آن هـم 

جوابی پیش رونده و برهانی و متقن و اگر هم 

الزم است به رفت و برگشت بین سؤال و جواب 

مسـیرش را طـی کنـد تا به آن جا برسـد( بعد از 

بحث هایی که شـد کاماًل تأکید داشـتند که نه! 

ایـن دومـی را نه می توانیم انجـام بدهیم و نه 

خوب اسـت انجام دهیم! من تأکیدم این بود 

که السؤال یجر السؤال باشد و البته خوب نشد. 

کم کـم دفتر تبلیغات اسـالمی آمـد با برخی از 

مجله ها و در گذر زمان مقداری از این مباحث 

و مسـائل به سـمتی رفت که از آن فضای رایج 

فکر حوزوی هم بیرون رفت و نتوانستند از آن 

به خوبـی دفـاع کنند. بنابراین مـا از نکات ُخرد 

شـروع کنیـم و یک بحـث را جلو ببریـم. قبول 

کنیم ما با این سـؤال می خواهیم یک رشـته و 

شاخه از آنچه که به زندگی و حیات عامه مردم 

است را پاسخ دهیم و حل کنیم. این طور نگاه 

نکنیـم کـه یک نفر شـبهه برایـش پیش آمده ، 

سؤال و شبهه او را رفع کنیم. اگر بخواهیم راه 

را درست طی کنیم باید همان طریقیت درست 

را طـی کنیـم. به هرحـال ماجزء به جـزء دراین 

مسـائل باید شـروع کنیم و آن را به عنوان خط 

زندگی تلقی کنیم، لذا می گویم 

کوچ جدیدی دارد پیش می آید، 

ایـن اسـت که مـا تفسـیر دینی 

را بایـد بـا متقن تریـن دالیلـی 

خـودش  طریقیـت  اعتبـار  کـه 

دارد بایسـتی بـه جامعـه ارائـه 

کنیم؛یعنـی مـا اآلن داریـم بـه 

سـمتی می رویم که دیگر رساله 

عملیـه بـدون این که اشـاره کند 

 قبــل از این کــه بــه ترویــج و تبلیــغ 
آن هــم جــای خــود  )کــه  برســیم 
بســیار مهــم اســت(، بایــد آقایانــی 
کــه در تدویــن ســند چشــم انداز 
ــک  ــاره ی ــد دوب ــش کردن ــای نق ایف
بررســی جدی تــری بکننــد و ایــن 
مناســب تری  نحــو  بــه  را  نقــاط 

ببیننــد.
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که من این فتوا را به این روایت استناد کرده ام 

)یا به این اصل یا به این سیره و...( بدون اشاره 

بـه این اصاًل نمی تواند خـوب جلو برود هر چه 

جلـو رود آن بخش محضی که به عنوانی جنبه 

عوامی دارند و تقلید محضی را می پذیرند، این 

بخش کاماًل محدودتر و منقبض تر می شود. 

اخیـرًا یکـی از بازاریـان قـم و تهـران، بـه 

نمایندگـی از عـده دیگـری آمـد نـزد مـن و 

صحبت هـا و گالیه هـای زیـادی کـرد، حـرف 

ایشـان عجیـب بـود درحالی که از نسـل قبلی ما 

هـم هسـتند، یعنـی پیرمـرد بودنـد و از ایشـان 

چنیـن انتظـار نمی رفـت. ایشـان از من پرسـید 

کـه تقلیـد یعنی مـا واقعًا بایسـتی دنبال ذائقه 

فقاهتـی یـک مرجـع بزرگـواری کـه فتوایـی را 

داده بایـد کاًل دنبـال ایـن قضیـه برویم چه بسـا 

این کـه در شـئونات کـه جلو می رویم مسـائلی 

را می بینیـم کـه حـل نمی شـود و نمـی توانیـم 

ایـن را بـرای خودمـان هضم کنیم. واقعًا چنین 

تقدیـری را شـما داریـد بـرآن تأکیـد می کنیـد! 

در پایـان هـم بـه مـن گفت که بسـیاری از اهل 

کسـب و کار بـازار در مـورد این که وجوه شـرعی 

را بدهیـم و ایـن وجـوه شـرعی را شـما بگیرید و 

مصالحـی را به طـور کلـی برای خودتـان تعریف 

کـرده باشـید کـه نتوانیـد خروجـی واضـح ایـن 

مصالـح را هـم بـه مـا نشـان دهیـد مـا قانـع 

نمی شـویم و لذا ایشـان داشـت صحبت می کرد 

کـه مثـاًل فالن رفیق ما درآمد بسـیارخوبی دارد، 

ایشـان رفته از یکی از بزرگان نجف اجازه گرفت 

و قمی ها اجازه ندادند و حسـب این اجازه دارد 

دویسـت یـا سـی صد خانـوار فقیـر و سـادات را 

ماهیانـه کمـک می کند. امـا گفته خودم حاضر 

نیسـتم ایـن وجـوه را بدهـم. خـوب بعضـی از 

مـدارس علمیـه بـه نحو فاخر سـاخته می شـود 

و یـا برخـی تشـریفات و هزینه هـای سـنگین 

برایـش می شـود خـوب طبیعی اسـت کـه برای 

مـردم شـبهه ایجـاد می کنـد و مـردم را متزلـزل 

می کنـد. ولـی مـا کاًل در بحـث داللـت داریم به 

ایـن سـمت می رویـم ، البتـه بـه کلیـت زندگی 

برگردیـد چـرا بـه مسـائل دینـی رو آوردید. 

امـروزه علـم پزشـكی در بخش هـای مهـم 

شـبکه  فضاهـای  ایـن  در  آمـده  تخصصـی 

اجتماعـی و فضاهـای عمومـی کـه مطـرح 

می شـود و خودش را با تمام قوا عرضه می کند 

تـا ببینـد کـه چقـدر مـی توانـد در این جـا دوام 

بیـاورد . چقـدر دعـوای سـنگینی میـان طـب 

سـنتی و اسـالمی و شـیمی دارویی وجود دارد، 

منتهـا مـردم دنبـال صحت و سـالمت هسـتند، 

آن ها خروجی صحت را می خواهند درک کنند. 

بخش هـای مهمـی از طـب سـنتی نـه درسـت 

مـدون شـده و نـه درسـت می توانـد آزمایشـات 

خـود را عملیاتـی کند و جواب خودش را بگیرد.

این جاسـت کـه اگـر جزبه جز مسـئله شـروع 

گـردد و کار خوبـی در پیـش گرفتـه شـود و رفت 

و برگشـت سـؤال و قیـود جدیـدی کـه می آیـد 

هرکـدام بتوانـد جنبه های مختلفی از پاسـخ ها 

را شکل بدهد و بعد آن طریقیت به خوبی حفظ 

شـود حتـی مـوارد مباحثاتی کـه در درون حوزه 

حـول این مسـئله به جریـان می افتد مباحثات 

فعالـی باشـد چه بسـا این کـه در کوتـاه مـدت و 

فـوری یـک نکاتـی را هـم نتواند جـواب دهد یا 
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نخواهـد جـواب دهـد، در نهایـت مسـیر مسـیر 

درسـتی طی می شـود.

حوزه: اگرجزبه جز و مسئله به مسـئله جلو برود 
به انحراف نمی رسد؟

حجـة االسـالم نبـوی: وقتـی ایـن مالحظاتی را 
کـه عـرض کردم رعایـت کنیم، یـک نوع روش 

کلـی هـم شـکل می گیرد تـا بـه آن روش کلی 

اصلی برسیم. منتها اآلن اگر بخواهیم به بحث 

انشـائیت و یا شأن توصیفی مقاصد دینی وارد 

شویم، این دعواها و مباحثات، دست كم به این 

نحو، تمام شـدنی نیسـت، اگر مـا این بحث ها 

را در چهل سـال قبـل انجـام می دادیـم، اكنون 

می توانسـتیم روش هایـی در پیـش گیریم که 

هم مقاصد در حجیت و اعتبار ما داخل می آمد 

و هم این استنادی که داریم به الفاظ و احکام 

یعنـی محمـوالت گزاره هـای دینی، بـه این ها 

می رسـیدیم و  قـدری جلـو می افتادیم. خوب 

دنبـال نکردیـم و به آن هـا نپرداختیم. اگر اآلن 

دوباره بخواهیم چنین بحثی را دنبال کنیم به 

جایی نمی رسـیم یا اگر بخواهیم برسـیم زمان 

بـه مـا اجازه نمی دهد. ما اآلن جزبه جز مسـئله 

داریم مثاًل همین بحثی که راجع به ازدواج در 

سنین پایین مطرح است. مجلس هم دنبالش 

اسـت. حـوزه علمیه بایـد بگوید 

كـه کجـای این کار اسـت، حوزه 

علمیـه می خواهـد بگوید من بر 

اسـاس پاسـداری و حامل بودن 

از مجموع آن معارف سـنتی که 

دارم، ممیـزی می کنم که ببینم 

این حرکـت آموزش  و پرورش و 

ایـن حرکـت مجلس و دولت دارد به کدام سـو 

می رود. حوزه علمیه بایسـتی به طور مشـخص 

و جزبه جز وارد بشـوند، مشخص کند عادالنه  و 

ناعادالنه بـودن تصمیم هـا را و روشـن کنـد که 

مفاهیـم واقعـی رشـد و عدم رشـد کجاها دارد 

واقع می شـود و اسـتثناها می توانند معنا پیدا 

کنـد. حـوزه باید به همه این هـا  قالب وراهكار 

بدهـد. بهتریـن کاری کـه می شـود انجـام داد 

و جـواب هـم گرفـت، انجـام همیـن کارهـای 

مقدماتـی و جزئـی اسـت و در انتهـا از مراجـع 

و بـزرگان حـوزه بخواهیـد کـه نواقـص کار را 

گوشـزد کننـد. اگـر کارهـای خوبی بشـود ما به 

یـک نوع وحـدت نظرهای فقاهتی می رسـیم. 

مـن بارهـا خدمـت مراجـع رسـیدم و راجـع به 

بعضی از مسـائل سـؤال کردم و مباحثی شکل 

گرفتـه بـود، دیـدم همـه آن چیزهایـی کـه مـا 

داریم به عنوان قیودی که بایسـتی مورد توجه 

قـرار بگیرنـد مطـرح می شـود خـود بزرگـواران 

مدنظـر داشـته اند، اما چون تمشـیت حرکت و 

آن طریقـی کـه می خواهـد مطرح بشـود نیامد 

جزبه جز مسـائل را دنبال کند، به همان فتوای 

خودشان اکتفا کردند. 

امـا کـدام یـک از آقایـان مراجـع اسـت کـه 

بگوییـد اگـر کسـی یـا خانمـی 

بیایـد ازدواج کنـد و بـه داللـت 

حدیث شـریف که: » ال یأُخذ من 

بیتهـا مـن دون اذن بعلهـا « یـا: 

» اال بـاذن بعلهـا« داللـت این آیه 

معنایـش ایـن اسـت کـه حتمـًا 

اگـر بخواهـد تـکان بخـورد اجازه 

گــر حــوزه از حرکت هــای  به نظــرم ا
مســیر  و  شــروع  کارهــا  جزئی تــر 
خــودش را پیــدا کنــد بهتــر اســت 
از این کــه مبحــث را از کلــی شــروع 
کنــد و بعــد بخواهــد جزئــی و فرعــی 

و تقســیم کنــد. 
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بگیـرد. خـوب آمـوزش و سـالمت اش را چـکار 

کند؟ و بقیه مسـائل را چکار کند؟ شـئون قیود 

زندگـی خـودش را چـکار کنـد؟ شـئون قائمه را 

یـا بدهیـد بـه زوج یا بایسـتی به او اجازه بدهید 

کـه ایـن اطـالق روایـت اخالقـی نیسـت که آن 

شـئون قائمه را مانع بشـود و جلویش را بگیرد؛ 

اگـر ایـن مباحثـه دقیـق جلـو بـرود بعـد هم در 

همیـن حـرف کلـی نمی مانـد. شـئون قائمـه 

برای هر کدام از اقشـار متفاوت اسـت بعد هم 

شـخصی می خواهـد وارد ازدواج 

شـود شـارع بـه او اجـازه داده که 

اختیارهـا و انتخاب هـای قبلـی 

خودش را داشـته باشـد، شـروط 

قبلـی خـودش را داشـته باشـد. 

جامعـه را رهنمـون کنـد بـه آن 

سـمتی که هم می توانی قیودی 

را اخـذ کنـی و هـم می توانـی از 

ممیـزات اسـتفاده کنـی کـه بـه 

شما داده شده است. این که در فتواها مالحظه 

شـده اسـت تـا بـه یـک نتیجـه و دسـت آوردی 

برسـد خیلی مهم اسـت. اگر غیر از این باشـد ما 

هم چنـان میـان رفت و برگشـت های رحمانی و 

... هسـتیم. من معتقدم اگر چند مسـئله مهم 

و حسـاس کـه جامعـه بـا آن درگیـر اسـت ایـن 

نمونـه و مسـیرش را خـوب طـی کنـد راه بـرای 

بقیـه مسـائل هـم باز می شـود.

یـک مجمـع علمـی بـا صدهـزار نیرویـی که 

در این جا مشـغول کار هسـتند و 

بـا آن همـه فضال اگـر نخواهد به 

این سـؤال ها اساسـی و جزبه جز 

مسـائل بپـردازد پـس قرار اسـت 

چـکار کند؟!

پی نوشت:
* . پژوهش گر و مدرس حوزه و دانشگاه.

به طــور  بایســتی  علمیــه  حــوزه 
وارد  جزبه جــز  و  مشــخص 
ــه   ــد عادالن ــخص کن ــوند، مش بش
تصمیم هــا  ناعادالنه بــودن  و 
مفاهیــم  کــه  کنــد  روشــن  و  را 
واقعــی رشــد و عــدم رشــد کجاهــا 
دارد واقــع می شــود و اســتثناها 
می تواننــد معنــا پیــدا کنــد. حــوزه 
قالــب  این هــا   همــه  بــه  بایــد 

بدهــد. وراهــکار 


