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انقـالب اسـالمی و سـرآغاز آن از حوزه هـای علمیـه، نوعی جهان اندیشـی 
و جهان شـمولی را بازتعریـف کـرده، کـه نیاز به کارشناسـی و بررسـی از 
زوایـای گوناگـون دارد. دراین بـاره نگاه هـا و نظریه های مثبـت و منفی از 
برخی نواندیشـان مطرح اسـت؛ که در مواقعی از عالمان دین پاسـخ هایی 
درخـور داده شـده، بـرای بازشناسـی تحولی حـوزه علمیـه در فرامرزها، 
بـا حجةاالسالم والمسـلمین محمدعلـی  »مجلـه حـوزه« گفت وگویـی 

میرزایـی انجـام داده، کـه در ادامـه می آید.

لزوم جهانی اندیشی
در فرآیند اجتهاد
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رویکــرد ف بــرای  حــوزه:   

ــه چــه  ــی حــوزه علمی بین الملل

متغیرهایــی را می تــوان درنظــر 

دربــاره  مرکــز  ایــن  گرفــت؟ 

انتقــال  هم چنیــن  و  تبلیــغ 

دانــش خــود بــه دنیــا و رابطــه با 

نهادهــای آموزشــی و پژوهشــی 

ــد؟ ــل کن ــه عم ــد چگون بای

اسـتاد: بـرای بررسـی موضـوع 
حـوزه  تحـول  ماننـد  مهمـی 

علمیـه در مقیـاس بین المللـی، 

الزم اسـت ابتـدا از وجـود مقیـاس بین المللـی 

در اندیشـه حوزویـان و حتـی در فرآیند اجتهاد و 

مرجعیـت، اطمینـان حاصـل کنیم. افـرادی که 

افـق دیـد محـدودی دارنـد و یـا عامـل زمـان و 

مکان در اجتهاد آن ها نقش چندانی ندارد، برای 

یافتـن حکـم هر موضوعی تنها بـه منابع دینی، 

کتاب خانـه ای، قـول مشـهور، خبـر واحـد و در 

بهتریـن حالـت به قرآن کریـم مراجعه می کنند! 

امـا بـه ارتبـاط آن موضوع بـا عنصر زمان و مکان 

دقـت ندارنـد. درحالی کـه تنها فهم متـون دینی 

مهـم نیسـت، بلکـه جایـگاه، خاسـتگاه و زمینه 

ایـن فهـم نیـز مهـم اسـت؛ درنتیجـه بـدون 

افـق جهانـی، نمی تـوان قـدم تعیین کننـده ای 

حـوزه  بین المللی سـازی  و  تحـول  به سـوی 

برداشـت. 

در طـرح تحـول،  اصلـی موفقیـت  زمینـه 

داشـتن افـق بلنـد جهانـی، عقالنـی و توجـه بـه 

عنصـر زمـان و مـکان اسـت؛ ایـن امـری قهـری 

اسـت و حـوزه علمیـه انتخـاب دیگـری نـدارد؛ 

زیرا جهانی اندیشـیدن، شـاخصه 

حاکـم بـر عصر کنونی اسـت. اگر 

حـوزه جهانی نیندیشـد از میدان 

رقابت با دشـمناِن جهان اندیش، 

دور خواهد شـد؛ در همه مباحث 

اقتصـادی  سیاسـی،  معرفتـی، 

و... چنیـن اسـت. بـرای مثـال 

اگـر قـرار باشـد شـرکتی با شـیوه 

سـنتی، رب گوجـه تولیـد کنـد، 

پاسـخ گوی یـک روسـتا یـا شـهر 

خواهـد بـود، ولـی هیـچ گاه قادر 

نخواهـد بـود که وارد رقابت با شـرکت های بزرگ 

بین المللـی شـود! اسـالم، مدعـی جهان شـمول 

و زمان شـمولی قوانیـن خـود و کارآمـدِی نظـام 

تفکر، اجتهاد، اقتصاد، سیاسـت، روان شناسـی، 

فرهنگ و حکومت داری خود برای حل معضالت 

بشـر اسـت. ازاین رو، موضوع حکومت جهانی و 

مهدویـت را مطـرح می کنـد. لـذا این پرسـش به 

میـان می آیـد کـه مگر معضالت امروز بشـر غیر 

از معضـالت جهانـی اسـت؟! دیـن کـه نیامـده 

مشـکل یک فرد یا کشـور را حل کند! دین درپی 

پرداختـن بـه امـور جزئـی نیسـت، بلکه بـه ارائه 

راه حل هـای فراگیـر می پـردازد؛ بـرای نمونـه در 

حکمـی کلـی می گویـد خـوردن میوه هـا بـرای 

بـدن الزم اسـت؛ در قـرآن کریـم آیـات فراوانـی 

دربـاره میوه هـا وجـود دارد، ولـی دربـاره این کـه 

اگـر فـردی دچـار بیمـاری معده بـود چگونه باید 

از این هـا اسـتفاده کنـد مطلبـی نیامـده اسـت؛ 

بنابرایـن دیـن، حکـم کالن می دهـد و جزئیـات 

را برعهـده خـود انسـان ها گذاشـته اسـت. ایـن 

ح  زمینــه اصلــی موفقیــت در طــر
بـلـنـــد  افــق  داشـتـــن  تـحـــول، 
بــه  توجــه  و  عقالنــی  جهانــی، 
عنصــر زمــان و مــکان اســت؛ ایــن 
امــری قهــری اســت و حــوزه علمیه 
زیــرا  نــدارد؛  دیگــری  انتخــاب 
جهانـی اندیـشیـــدن، شـاخـصـــه 
اســت.  کنونــی  عصــر  بــر  کم  حـــا
نیندیشــد  جهانــی  حــوزه  گــر  ا
دشــمناِن  بــا  رقابــت  میــدان  از 
شــد. خواهــد  دور  جهان اندیــش، 
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بـه نوعـی شـبیه احـکام عقلـی اسـت. بنابرایـن 

راه حل هـای دیـن بـرای جامعـه انسـانی، نبایـد 

مقیـد بـه زمـان و مـکان شـود؛ چـون چیـزی که 

مقید به زمان و مکان باشـد، محدود خواهد شـد 

و فراگیری خود را از دسـت می دهد و نمی تواند 

با هر اندیشـه ای رقابت کند. ما اسـالم را تأمین 

کننده سـعادت و آرامش همیشـگی و رسـانای 

بنـی آدم بـه کمـال و حـاّلل مشـکالت جوامـع 

می دانیـم. اگـر عالمـان دیـن، چارچـوب فکـری 

خـود را بـرای جغرافیایـی خـاص، طراحـی کنند 

و مثـاًل نتواننـد عصیان گـری تاریخـی نیچـه و 

پرسـش های سـارتر را بـا اندیشـه دینـی پاسـخ 

گوینـد و یـا اگـر برای الحاد قدیم، پاسـخ داشـته 

باشـند ولـی درمقابـل الحـاد نو و آتئیسـت های 

نوالحادگر، سـاکت باشـد، محکوم به ناکارآمدی 

و انـزوا خواهنـد بـود! موضوعاتـی هم چـون 

جامعـه، اقتصـاد، سیاسـت و رسـانه، جهانـی 

هسـتند و بایـد بـرای آن هـا طراحـی مناسـب 

داشـت. اصـواًل سرشـت انسـان معاصـر، جهانی 

ست.  ا

البتـه بایـد ایـن نکتـه را یـادآور شـویم کـه 

میان پروژه جهانی سـازی و پروسـه جهانی شدن 

تفـاوت وجـود دارد؛ پروژه جهانی سـازی، طرحی 

هدایت شـده ازسـوی اسـتعمار غربـی اسـت و 

قطعـًا مـورد پذیـرش مـا نیسـت، بلکـه مقصـود 

ایـن اسـت کـه بایـد در مباحث فرهنگـی، دینی 

و... محصـوالت علمـی، مطابـق بـا ذائقه جهانی 

تولیـد شـود. بـرای نمونـه یک مبحـث کالمی را 

بـرای ایـران و اروپـا نمی توان به صورت یکسـان 

نوشت.

حـوزه: مقدمـه شـما دو متغیـر داشـت: یکی، 
نـگاه جهانـی می توانـد افـراد را در رقابت هـا 

توان منـد کنـد؛ دوم، خـود دیـن، جهان شـمول 

نامحـدود اسـت. حـوزه علمیـه در فرآینـد  و 

جهانی شـدن کـه یـک پروسـه اسـت، می توانـد 

دنیـا،  طبیعـی  پیشـرفت های  بـا  همـگام 

پروژه هـای خـود را دنبـال کنـد؛ در ایـن کارزار، 

هرکـس کـه قـدرت و مدیریت بیشـتری داشـته 

باشـد پروژه هـای موفق تـری دارد؛ بـا توضیحات 

شـما می تـوان گفـت: دو نوع حرکـت وجود دارد: 

یکـی، حرکتـی کـه جوامـع به صـورت طبیعـی 

به سـوی تکامـل دارنـد و مـورد تأیید دین اسـت، 

دیگـری حرکتـی کـه مطالبـه دین اسـت که باید 

در ایـن مسـیر، کارهایـی انجـام دهنـد؛ آیـا ایـن 

برداشـت درسـت اسـت؟ 

اسـتاد: بلـه. هـر دو مسـیر را بایـد برویـم و در 

جـهان شمـول  مـدعی  اسـالم، 
و  خود  قوانین  زمان شمولی  و 
اجتهاد،  تفکر،  نظام  کارآمدِی 
اقتصاد، سیاست، روان شناسی، 
خود  حکومت داری  و  فرهنگ 
است.  بشر  معضالت  حل  برای 
حکومت  موضوع  ازاین رو، 
ح  مطر را  مهدویت  و  جهانی 
می کند. لذا این پرسش به میان 
می آید که مگر معضالت امروز بشر 
غیر از معضالت جهانی است؟! 
که نیامده مشکل یک فرد  دین 
کند! دین درپی  کشور را حل  یا 

پرداختن به امور جزئی نیست.
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ایـن تردیـدی نیسـت؛ البته جهانی بودن اسـالم ف

بـه ایـن معنـا نیسـت کـه اآلن مـا مسـلمانان، 

جهان اندیش هسـتیم. چه بسـا کسـی مسلمان 

قوانیـن  بـر  مبتنـی  او  اندیشـه  ولـی  باشـد، 

جهان اندیـش اسـالم نباشـد؛ مـا خواسـته یـا 

ناخواسـته جهانـی هسـتیم، انقـالب اسـالمی 

پـروژه ای جهانـی اسـت؛ یعنـی رقابتـی نـرم در 

جهـان وجـود دارد و اگـر علمـا، نویسـندگان و 

مبلغـان مـا در اصـول، فقـه و در تبلیـغ خـود 

جهانـی فکـر نکننـد در تقابـل بـا جریان هـای 

رقیـب، شکسـت خواهنـد خـورد! لشـکری را 

فـرض کنیـد کـه وارد جنـگ نظامـی بـا دشـمن 

شـود، ولـی بـرای آن جنگ افزاری مناسـب آماده 

نکنـد! یقینـًا بـا شمشـیر نمی تـوان بـه مقابلـه 

مناسـب  سـالح  ایـن  رفـت!  کالشـینکف  بـا 

جنگ هـای هـزار سـال قبـل بـود نـه امـروز! 

ادبیـات و ابـزار جنـِگ امـروز، متحـول شـده 

اسـت؛ ازسـویی، نمی تـوان بـا جامعـه غربـی از 

همـان ادبیاتـی اسـتفاده کـرد کـه بـرای اعـراب 

اسـتفاده می شـود. چـون اعـراب با مـا در اصول، 

اشـتراک دارنـد، امـا غربی هـا نه تنهـا بـا مـا در 

عقاید مشـترک نیسـتند، بلکه خود را متمدن و 

مسـلمانان را موجوداتی باسـتانی می دانند! اگر 

بـه قـم می آینـد و بـا مـا رابطـه برقـرار می کننـد 

بـه دنبـال باستان شناسـی هسـتند! نباید گمان 

کنیـم کـه آمـدن چند مستشـرق به قـم یا رفتن 

چنـد نفـر از اسـاتید مـا بـه اروپـا و کلیسـا بـه 

معنـای جهانی شـدن حـوزه اسـت! شـما داریـد 

بـا کسـی گفت وگـو می کنیـد کـه شـما را جـزو 

جریان هـای زنـده دنیـا نمی دانـد! آن هـا مـا را 

می گوییـم  مـا  ولـی  می داننـد،  عقب افتـاده 

کـه می خواهیـم بـا شـما دربـاره حـل معضالت 

فرهنگـی و اقتصـادی انسـان معاصـر گفت وگو 

کنیـم! ایـن بـرای آن هـا خنـده آور اسـت! آن هـا 

می گویند شـما همه چیزتان فروپاشـیده اسـت؛ 

فقـه، کالم و اقتصـاد شـما را ناکارآمـد می دانند؛ 

نداریـد؛ شـما  کـه  دارد  لوازمـی  تمدن سـازی 

براسـاس اخبـار و آحـاد کار می کنیـد، جهـان 

امروز براسـاس علم کار می کند و شـما براسـاس 

حجیـت! یعنـی اگـر خبـری بـه دسـتتان رسـید 

که سـند خوبی داشـت و راوی آن اهل تقوا و... 

بـود برایتـان حجـت اسـت، بعـد هـم می گویید 

اگـر ایـن تشـخیص مـا بـا واقعیـت منطبـق بود 

دو ثـواب، وگرنـه یـک ثـواب می بریـم و از آتش 

نجـات پیـدا می کنیـم! این هـا قضـاوت آن هـا 

دربـاره ماسـت! 

جهانی اندیشـی در حـوزه، یعنـی در اندیشـه 

و محصـول علمـی، پیامدگرایـی امـری ضروری 

اسـت؛ پیامـد ایـن اندیشـه یـا فتـوا یا کتـاب در 

جهـان، چـه خواهـد بود؟ در اقتصـاد به الگوهای 

مـــا خواســـته یـــا ناخواســـته جهانـــی 
اسالمــــی  انـقــــالب  هـستـیــــم، 
پـــروژه ای جهانـــی اســـت؛ یعنـــی 
وجـــود  جهـــان  در  نـــرم  رقابتـــی 
گـــر علمـــا، نویســـندگان و  دارد و ا
مبلغـــان مـــا در اصـــول، فقـــه و در 
تبلیـــغ خـــود جهانـــی فکـــر نکننـــد 
در تقابـــل بـــا جریان هـــای رقیـــب، 

شکـســــت خــــواهند خـــورد! 
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نظری ـ فلسـفِی افالطون، ارسـطو 

نکنیـم؛  اکتفـا  ابن سـینا  یـا  و 

بلکـه در پـی معرفـی یـک الگوی 

باشـیم.  دنیـا  بـه  عملیاتـی 

تبییـن کنیـم کـه مثـاًل اقتصـاد 

کمونیسـتی یـا لیبـرال و... چـه 

خطراتـی دارد و بعـد محصـول 

اقتصـادی مکتـب اسـالم را هـم 

اسـالم  دنیـای  کنیـم.  معرفـی 

بایـد حضـور جهانـی خـود را در 

عرصـه اقتصـاد، در قالـب یـک 

و  مسـتقل  اقتصـادی  نظـام 

قدرت منـد کـه قادر بـه رویارویی 

بـا اقتصادهای دنیا باشـد نشـان 

الگـوی اسـالمی  رقابـت   دهـد. 

دیگـر  بـر  سـلطه  بـرای  نبایـد 

کشـورها، بلکـه بـر سـر آبادانـی 

زندگـی دنیـوی بشـریت باشـد. 

خیلـی راحـت اسـت که بگوییم وظیفـه ای برای 

رقابـت و تقابـل بـا جهـان نداریـم و بـر سـعادت 

اخـروی تمرکـز می کنیـم، ولـی این آرمـان دین 

نیسـت.  اسـالم 

متأسـفانه بـا گوشه نشـینی برخـی علمـا و 

نداشـتن طراحـی منسـجم دینـی در اقتصـاد، 

سیاسـت و... بـود کـه آقـای بـازرگان در اواخـر 

عمـر خـود بـه ایـن نتیجه رسـید که دیـن به درد 

آخـرت می خـورد، نـه دنیا! امروزه امثال سـروش 

و شبسـتری می گوینـد: اگـر اسـالم بـه درد دنیـا 

می خـورد، پـس چـرا تمـام کشـورهای اسـالمی 

معـارف   پیامبـر هسـتند؟!  عقب افتـاده 

اخالقـی خوبـی بـرای بشـر آورد و 

در نـوع خـود، تکامـل هـم یافت، 

ولـی ایـن مجـوزی بـرای دخالت 

دیـن در امـور اجتماعـی نیسـت؛ 

اساسـًا ختم نبـوت یعنی همین 

کـه انسـان در زمـان اسـالم بـه 

مرحلـه ای از کمـال عقلـی رسـید 

کـه دیگـر مسـتقل شـد. نظریـه 

همیـن  دیگـر  برخـی  و  اقبـال 

اسـت کـه می گوینـد: عقـل در 

دوران وحـی، جنینـی بـود کـه با 

آمـدن پیامبـر خاتـم رشـد کرد 

و بـه نوعـی اسـتغنا رسـید. مثل 

کودکـی که پدر دسـتش را گرفته 

تـا بتوانـد راه بـرود و مـادر هـم 

بـه او شـیر می دهـد و زمانـی کـه 

بـه سـن جوانـی و بلـوغ رسـید، 

مسـتقل می شـود. 

مـا در جریـان تحـول حـوزه، بیـش از آن کـه 

بـه ابـزار و روش هـا توجـه کنیـم، باید بـه مقوله 

بنیادیـن بینـش جهانی بیندیشـیم؛ زیرا سـبک 

زندگـی در کـره زمیـن متحـول شـده اسـت. در 

عصـر ارتباطـات، علـوم انسـانی در غـرب تولیـد 

می شـود، ولـی در دورتریـن نقـاط مشـرق زمین 

هم کاربرد دارد. کدام دانشـگاه در جهان هسـت 

کـه آثـار اشـتراوس، دورکیـم، نیچـه، کانـت و 

دکارت در آن تدریـس نشـود؟ امـروزه نظریـات 

کانت و دکارت، اندیشـه غالب در عرصه فلسـفی 

و جامعه شناسـی دنیا محسـوب می شـود. حال 

بایـد دیـد کـه آثـار علمـی علمـای حـوزه علمیه 

مــا در جریــان تحــول حــوزه، بیــش 
از آن کــه بــه ابــزار و روش هــا توجــه 
کنیــم، بایــد بــه مقولــه بنیادیــن 
بینــش جهانــی بیندیشــیم؛ زیــرا 
زمـیـــن  کــره  در  زنـدگـــی  سبـــک 
عصــر  در  اســت.  شــده  متحــول 
در  انـــسانی  علـــوم  ارتـبـاطـــات، 
در  ولــی  می شــود،  تولیــد  غــرب 
دورتریــن نقــاط مشــرق زمیــن هــم 
کــدام دانشــگاه در  کاربــرد دارد. 
جهــان هســت کــه آثار اشــتراوس، 
کانــت و دکارت  دورکیــم، نیچــه، 
امــروزه  نشــود؟  تدریــس  آن  در 
نظریــات کانــت و دکارت، اندیشــه 
و  فـلســـفی  عـرصـــه  در  غـــالب 
جامـــعه شناسی دنیــا محســوب 
می شــود. حــال بایــد دیــد کــه آثــار 
علمــی علمــای حــوزه علمیــه قم، 
ناظــر بــه نیازهــا و اقتضائــات روز 

دنیاســت یــا خیــر؟
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قـم، ناظـر بـه نیازهـا و اقتضائـات روز دنیاسـت ف

یـا خیر؟

  ناهم خوانی آثار حوزوی با مخاطب جهانی
فعلـی  وضعیـت  از  ارزیابی تـان  حـوزه: 
چیسـت؟ آیـا حـوزه بـه ایـن اهـداف مقدماتـی 

اسـت؟ رسـیده 

اسـتاد: متأسـفانه بیشـترین اهتمـام مـا در 
حـوزه بین الملـل، توهـم در دسـت رس نبودن 

جهـان به مثابـه مصرف کننـده کاالی ماسـت؛ 

گمـان می کنیـم کـه بهتریـن متـاع را داریـم و 

مشـکل فقـط عدم دست رسـی بـه مصرف کننده 

جهانـی اسـت! حـوزه در پـی چگونگـی ارسـال 

کتاب هـای خـود به آمریکا، کانادا، شـرق و غرب 

اسـت! دغدغـه مـا چاپ زیبا، مترجـم خوب و در 

بهتریـن حالـت، مراکـز توزیـع آثـار اسـت. حتی 

برخـی در پـی ایـن هسـتند کـه »مجله حـوزه« را 

هـم بـه دیگـر زبان ها ترجمـه کنند؛ ولـی این ها 

اوهامـی بیـش نیسـت! در مرحله نخسـت، باید 

جهان اندیـش باشـیم و در مرحلـه بعد، محصول 

علمـی را براسـاس ذائقـه مردم دنیـا تولید کنیم 

و ایـن کاری پیچیـده اسـت. زیـرا معضـالت 

فرهنـگ، خانـواده، رابطـه زن و مـرد و... در غرب 

کامـاًل متفـاوت بـا شـرق اسـت؛ چـون در آن جـا 

مفاهیمـی تـازه تولیـد می شـود؛ مثـاًل مکتبـی 

بـه نـام فیمینیسـم وارد اجتمـاع می شـود و در 

شـخصیت زن، ذهنیتـی ایجـاد می کند. شـما تا 

زمانی که آن ذهنیت را درک نکنید و آن معضل 

را حـل نکنیـد، نمی توانید به مسـئله زوجیت در 

آن جـا ورود کنیـد. مثـاًل در اروپا زن و مرد هنگام 

ازدواج، توافـق قانونـی می کننـد کـه درصـورت 

طالق، باید تمام سرمایه آن زندگی، نصف شود. 

در بسـیاری از کشـورها این گونـه اسـت. 

چه بسـا گاهـی در جهـان اسـالم، ادبیاتـی 

اسـتفاده می شـود کـه جنبـه دفـع آن نسـبت به 

نیمـی از جامعـه، خیلی باالسـت؛ مثـاًل در میان 

روحانیـت، تفکـری شـکل می گیـرد کـه وظیفـه 

مـا بیـان حکـم خداسـت و بـه قرآن هم اسـتناد 

می کننـد: »و مـا علینـا اال البـالغ...«؛ این کـه 

مخاطـب بپذیـرد یـا نـه، یـا این کـه خـدا و دیـن 

را ظالـم بخوانـد دیگـر بـه مـا مربـوط نیسـت! ما 

فقـط بایـد حکـم خـدا را به مـردم برسـانیم! این 

کار درحقیقت، پاک کردن صورت  مسـئله اسـت! 

دربـاره موضـوع حضانـت، خانمـی در فیسـبوک 

نوشـته بود: بچه دو یا سـه سـاله، جزئی از وجود 

مـادر اسـت، چگونـه بعـد از طـالق، حکـم بـه 

جدایـی ایـن کودک و مـادر می دهید؟ جداکردن 

او از مـادر، هم چـون کنـدن یـک شـاخه ضعیف 

از درخت اسـت که خشـکیده خواهد شـد. برای 

چنین مخاطبی نمی توان به روایات اصول کافی 

و بحـار اسـتناد کـرد؛ یکـی از مهم ترین مباحث، 
موضـوع خانـواده، فرزنـد، نهادهـای تربیتـی و 

حتی رابطه حکومت و مفهوم شـهروندی اسـت؛ 

متأسـفانه اگـر از علمـای مـا بپرسـند کـه موضع 

شـما دربـاره حقـوق شـهروندی چیسـت، برخـی 

از آن هـا حتـی معنـای ایـن کلمـه را نمی داننـد! 

شـهروند به  معنـای فلسـفی آن، ابعـادی بسـیار 

پیچیـده دارد و مرجـع اصلـی جامعه سـازی، 

تقنیـن، دموکراسـی و... اسـت؛ پـس به معنـای 

اهـل  جایـی   بـودن نیسـت. موضع ما دربـاره این 

شـهروندی چیسـت؟ حذف، قبول یا تعدیل؟ اگر 
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حذف است، جایگزین آن چیست؟ جایگزین ما 

عضو امت اسـالمی اسـت؛ این اصطالح ازمنظر 

حقوقـی چـه معنایـی دارد؟ ازنظـر حقوقـی در 

آمریکا، کانادا و اروپا شهروندی را آوردند تا تمام 

عناویـن تفرقه افکـن، فتنه انگیـز و تخریب گـر 

را کنـار بزننـد. هرکـس بـا هـر دیـن و مذهبـی 

شـهروند اسـت و حقوقـی یکسـان بـا دیگـران 

دارد. اگر بگویید که این کامل نیسـت در پاسـخ 

می گوینـد: مـا دموکراسـی، مجلـس، ریاسـت 

جمهـوری و قـوه قضائیه آوردیم، 

جایگزینـی  شـما چـه سـاختار 

دارید؟ شـما هـم ناچارید بگویید 

ما این سـاختار را قبول داریم؛ او 

الگوهایی می آورد، شـما هم باید 

الگوهایـی داشـته باشـید بـرای 

حکومـت داری؛ ولـی باید بتوانید 

بـا یـک الگوی ناسـخ، عرض اندام 

کنیـد و کارآیـی خود را نسـبت به 

او اثبات کنید. چون قرار نیسـت 

کـه جهـان نامتعبـد را نسـبت بـه خـود، متعبـد 

کنید؛ تعبد وقتی حاصل می شـود که دیگران به 

برتـری و علـو شـما اعتراف کننـد؛ این که فرمود: 

»اإلسـالم یعلـوا و ال یعلـی علیـه« تنها به معنای 

قـدرت و زورِ بـازو نیسـت، بلکه می توان این علو 

را در گفتمـان، کارآمـدی، مقـام، عـزت، عدالت و 

تأمین عناصر سـعادت آفرین تفسیر کرد؛ »یعلوا 

و ال یعلـی علیـه« یعنـی انسـان مسـلمان نبایـد 

ضعیـف شـود؛ فرمود اإلسـالم، نگفت المسـلم! 

ایـن مثـل همـان جمله »کلمـة اهلل هی العلیاء« 

اسـت که این علو و برتری اهلل به این نیسـت که 

نبایـد آن را نجـس کـرد! »هـی العلیـاء« یعنی در 

تمـام مکاتب فلسـفی هم کـه بگردید متعالی تر 

از او برای عقل بشر، قابل تصور نیست! همین را 

هم نمی توان به سـادگی به آتئیسـت ها فهماند! 

اگر بگوییم »کلمة اهلل هی العلیاء« او می گوید: 

هذا اول الکالم! چون اساسـًا اهلل وجود ندارد که 

شـما مدعی برتربودنش باشـید! پس این خیلی 

مهم اسـت که باید الگوها، نظریه ها و سـبک ها 

در خروجی اندیشـه حوزوی به گونه ای باشـد که 

قابلیـت رقابـت و اثبـات برتـری 

و کارآمدتربـودن خـود را داشـته 

باشـد. الاقـل بایـد بـرای دیگـران 

قابل پذیرش باشـد. البته ممکن 

اسـت گاهـی علـت عدم پذیـرش 

عقایـد مـا، عنـاد مخاطب باشـد، 

نـه نامعقولیـت عقایـد اسـالمی. 

حقانیـت  هیـچ گاه  بنابرایـن 

معـارف اسـالم منوط بـر پذیرش 

اکثریـت نیسـت؛ ولـی معـارف 

بایـد به گونـه ای ارائـه شـود کـه عقل پذیر باشـد. 

تأکیـد بنـده روی کارآمدی اسـت. فرض کنید ده 

فرزند دارید و برای پیشـرفت در زمینه ای خاص، 

نسـخه ای مفیـد بـه آن هـا پیشـنهاد می کنیـد، 

ولـی نـه نفـر از آن هـا به نسـخه عمـل نمی کنند؛ 

ایـن دلیلـی بـر ضعـف نسـخه نیسـت؛ بنابراین 

نبایـد بـا ایـن حرف هـای مـا کسـی گمـان کنـد 

ایرادی بر اسـالم وارد اسـت؛ عیب از ماسـت که  

نتوانسـته ایم نسـخه اسـالم را به خوبـی معرفی 

کنیـم. نکتـه مهـم این اسـت که این پـدر بتواند 

بـرای فرزندانـش اثبـات کنـد کـه نصیحـت او با 

البتــه ممکــن اســت گاهــی علــت 
عنــاد  مــا،  عقایــد  عدم پذیــرش 
مخاطــب باشــد، نــه نامعقولیــت 
بنابرایــن  اســالمی.  عقایــد 
هیــچ گاه حقانیــت معــارف اســالم 
کثریت نیســت؛  منــوط بــر پذیرش ا
ولــی معــارف بایــد به گونــه ای ارائــه 

کــه عقل پذیــر باشــد.  شــود 
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توجه به شناختی کامل و دل سوزانه بوده است؛ ف

او دل سوزترین انسان نسبت به فرزندانش است 

و آنـان را از هـر کسـی بهتـر می شناسـد و خیـر و 

صالح شـان را دقیق تـر تشـخیص می دهـد. زیـرا 

عمـری بـا آن هـا زندگـی کـرده اسـت؛ آیـا حـوزه 

علمیـه توانسـته هماننـد پـدری 

عمـل  فرزندشـناس  و  دل سـوز 

کنـد و نقـاط ضعـف مخاطبانش 

را کامل و موشـکافانه تشـخیص 

داده و برایـش راهـکار ارائـه کند؟ 

بـرای نمونـه پدیـده افسـردگی 

همانند خوره به جان بشـر افتاده 

اسـت؛ حـوزه بـرای ایـن معضـل 

دارد؟  راهـکاری  چـه  انسـانی 

طبیعی اسـت که وقتی یک عالم 

در ایـن موضـوع، شـناختی ندارد 

نخواهـد توانسـت راه حـل ارائـه 

دهـد. حـوزه علمیه درایـن زمینه 

سـرمایه گذاری نکـرده کـه امـروز 

منتظـر ثمره ای باشـد. 

  لزوم تحول در فرآیند اجتهاد
یکـی از اشـتباه ها ایـن اسـت 

کـه در بحـث تحـول حـوزه، خـط مرجعیـت و 

منهـج اجتهـاد را از دایـره بحث، خـارج می کنند. 

ایـن مسـائل مهـم تحولـی را می بریـم محـدود 

می کنیـم بـه تغییر متن کتاب های درسـی و...؛ 

ولـی وقتـی کـه پـای موضـوع اجتهـاد بـه بحث 

می آید حاضر نیسـتیم که تغییری ایجاد کنیم! 

حتـی بـرای تحـول در اجتهـاد هـم درس خـارج 

تراریختـه، بانـک داری، موسـیقی و... تشـکیل 

می دهیـم، ولـی بـا همـان شـیوه های سـنتی! 

درس های خارجی از این دست که جدیدًا خیلی 

هـم زیـاد شـده ، همگی منوط به منطق سـازی و 

نوسـازی منطـق اجتهـاد اسـت. مـا می خواهیم 

همان سـاختار فرسـوده را بیاوریم روی مسـائل 

مسـتحدثه پیـاده کنیـم و ایـن 

شـدنی نیست!

  شاخص های جهان اندیشی 
اگــر حــوزه می خواهــد در 

عرصــه جهانــی، قــدرت نــرم 

پیــدا کنــد، بایــد دارای گفتمــان 

جهانــی  و  عقالنــی  انســانی، 

باشــد؛ یعنــی ایــن گفتمــان 

می توانــد  رشــته ها  همــه  در 

رســوخ کنــد؛ در عرصــه فقــه، 

کالم و...؛ ایــن گفتمــان بایــد 

ارتباط گیــری  قابــل  کامــاًل 

ازســوی نوعقالنیــت معاصــر 

باشــد. 

  کارآمدی و پیامدگرایی
شـاخـص هــای  از  یــکی 

جهان اندیشـی کــارآمدی است؛ 

شـاخص دوم هـم پیامدگرایـی اسـت؛ چنیـن 

نیسـت کـه حـوزه بگویـد مـن حکـم خـدا را 

اسـتخراج و آن را بـه دنیـا ابـالغ می کنـم و دیگر 

وظیفـه ای نـدارم. اتفاقـًا یکـی از بزرگ تریـن 

عوامـل بزرگ کـردن خداونـد در چشـم مـردم، 

حمایـت و صیانـت از گفتمـان دیـن اوسـت؛ 

اگـر انسـان ها بـه خـدا بدبین شـدند، حـوزه باید 

پاسـخ گو باشـد؛ حداقـل وظیفـه، ایـن اسـت که 

شـــــاخــص هـــــای  از  یـــکـــــی 
جـهــــان اندیشی کــــارآمدی است؛ 
شـــاخص دوم هـــم پیامدگرایـــی 
کـــه  نیســـت  چنیـــن  اســـت؛ 
حـــوزه بگویـــد مـــن حکـــم خـــدا را 
اســـتخراج و آن را بـــه دنیـــا ابـــالغ 
وظیفـــه ای  دیگـــر  و  می کنـــم 
ـــن  ـــی از بزرگ تری  یک

ً
ـــا ـــدارم. اتفاق ن

خــــداوند  بــــزرگ کردن  عوامـــل 
و  حمـایــــت  مـــردم،  چشـــم  در 
صیـانــــت از گفتمـــان دیـــن اوســـت؛ 
گـــر انســـان ها بـــه خـــدا بدبیـــن  ا
پاســـخ گو  بایـــد  حـــوزه  شـــدند، 
ایـــن  وظیفـــه،  حداقـــل  باشـــد؛ 
اســـت کـــه در بحث هـــای دینـــی، 
عقـالنیــــت،  بـــه  را  حق تعالـــی 
و  اتــــقان  حکــــمت،  عــــظمت، 

کنیـــم. معرفـــی  رحمـــت 
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در بحث هـای دینـی، حق تعالـی را بـه عقالنیت، 

عظمـت، حکمـت، اتقـان و رحمـت معرفـی 

کنیـم. اگـر مـردم بـا رفتـار خشـن یک داعشـی، 

مسـلمان یـا حتـی یـک عالـم و مرجـع تقلیـد از 

دیـن  و خـدا نفـرت پیـدا کردنـد باید در پیشـگاه 

پـروردگار جواب گـو باشـد. پـس وظیفـه عالـم 

دینـی، تنهـا انتقـال حکم الهی نیسـت؛ در آیات 

قرآنـی خداونـد متعـال بـه پیامبـرش می گویـد 

اگـر تو رحمت نداشـتی مـردم از اطرافت پراکنده 

می شـدند؛ یـا وقتـی کـه در جریـان فتـح مکـه 

پیامبـر آن گونـه جلـوه ای از رحمت واسـعه خود 

را نشـان می دهد و به دشـمنان قسـم خورده اش 

می فرمایـد: » اذهبـوا انتـم الطلقـاء« و بـا ایـن 

جملـه همگـی را آزاد می کنـد، ایـن رحمت الهی 

اسـت کـه در رفتـار پیامبـرش جلوه گـر شـده تـا 

عفـو عمومـی دهـد؛ درحالی کـه آن هـا کسـانی 

بودنـد کـه عمویـش حمـزه و بسـیاری دیگـر از 

بهترین یاران ایشـان را کشـته و خود او را زخمی 

کـرده بودنـد! 

باید پیامد رفتار خود را بسنجیم؛ امام راحل 

نفر  چند  ببینید  زندان ها  در  بروید  می فرمود: 

بوده و مجرم  نماز  از مجرمان درگذشته اهل 

شده اند؟ این نگاه پیامدگرایانه است. باید با آمار 

دقیق، اثبات کنید که دین دارِی مورد تأکیدتان، 

خروجی  خوبی دارد؛ باید بدانیم که چند درصد 

از جامعه با ادبیات دینی ما اقناع می شوند؛ اگر 

متقاعد نشدند، چند درصد از این عدم پذیرش 

ناشی از عناد و ضعف سواد آن ها و چه تعداد به 

دلیل ضعف گفتمان حوزه، شیوه برخورد روحانی 

و یا نوع نگاه این متولیان دین به انسان است. 

  غایت گرایی
یکـی دیگـر از شـاخص ها غایت گرایی اسـت؛ 

بـه ایـن معنـا کـه دربـاره اهـداف احـکام الهـی، 

صریـح و صادقانـه بـه مـردم توضیـح دهیـم که 

مثـاًل زکات بـرای چـه اهدافـی اسـت؛ اگـر قـرار 

باشـد بـه مخاطـب بگوییـم درباره فلسـفه زکات 

و مـوارد مصـرف آن حـق پرسـش نداریـد و نباید 

در کار خـدا، چون وچـرا کنیـد، این حرکتی فردی 

اسـت و نبایـد انتظـار داشـت کـه همـه جامعـه 

اهـل زکات شـوند، ولـی اگـر نـگاه کالن اسـالم 

را بـرای مـردم تقریـر کنیـم کـه ایـن حکـم برای 

رفـع فاصلـه طبقاتـی وضع شـده و به نفع اقشـار 

مسـتضعف اسـت، موجـب اقنـاع آنـان خواهـد 

شـد. در کالم هـم همین گونـه اسـت؛ فلسـفه 

امامـت، رهبـری جامعـه اسـت. متأسـفانه در 

قرن هـای گذشـته، موضـوع امامـت به گونـه ای 

بـه مـردم معرفـی شـده کـه همـه می داننـد 

امامـت تـا پیـش از دوران غیبـت بـرای رهبـری 

جامعـه بـود، ولـی هیچ کـس نمی دانـد کـه در 

عصـر غیبـت هـم جامعه رهبـر می خواهد و باید 

جانشـینی بـرای امـام معصـوم وجـود داشـته 

باشـد؛ متأسـفانه برخـی از علمـا معتقدند که در 

زمان غیبت، تشـکیل حکومت اسـالمی گناهی 

بـزرگ و رهبـر آن طاغـوت اسـت! هم چنیـن 

معتقدنـد کـه نبایـد در سیاسـت دخالـت کـرد و 

جنایـت محمدرضـا پهلـوی، رضاشـاه و یا ترامپ 

بـه حـوزه علمیـه مربـوط نیسـت و نبایـد کاری 

کـرد! بایـد درمقابـل قتـل میلیون هـا انسـان 

بی گناه و مسـلمان، سـکوت کرد و وظیفه حوزه 

علمیـه فقـط درس و بحث اسـت! چنین افرادی 
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نمی تواننـد جامعـه را اصالح کنند؛ اگر حوزه قرار ف

باشـد بخـش اول علمـش که مربـوط به مباحث 

ریشـه ای همچـون نبـوت و امامت اسـت، بدون 

اهـداف کالن معرفـی شـود، بخـش دوم هم که 

بخش پیامدگرایی و بررسـی نتایج اسـت، خالی 

از چنیـن مباحثـی باشـد، چه خدمتـی می تواند 

بـه جامعـه کند؟ یا برخی از مذاهب اسـالمی که 

خمـس را منحصـر در غنیمـت جنگـی می دانند 

چگونـه عدالـت را برقـرار می کننـد؟ ازآن جـا کـه 

زکات هـم بـه دام و زراعـت و طال تعلق می گیرد، 

طبـق ایـن تفکـر، اگـر سـرمایه دار، خودروسـاز و 

میلیاردرها اهل کشـاورزی و دام داری نباشـند و 

بـه جـای طال سـرمایه داشـته باشـند، نمی توان 

از آنـان پولـی بـه نفع فقرا گرفت؛ ولی از کشـاورز 

زحمت کـش کـه درآمد چندانی نـدارد باید زکات 

گرفـت! یـا از دام داری کـه حاصـل عمـرش، چند 

گاو یـا گوسـفند اسـت بایـد زکات گرفـت و ایـن 

انصـاف نیسـت؛ کسـی کـه میلیاردهـا دالر پول 

دارد و تحـت عناوینـی شـرعی و به ظاهـر حـالل، 

هم چـون زالـو خـون مـردم را می مکـد، روزبه روز 

ثروتـش بیشـتر می شـود و فقـرا هـر روز فقیر تر! 

این جاسـت که کارآمدی، به روزبودن و عقالنیت 

و اخـالق در دیـن بـه چالـش کشـیده می شـود؛ 

چنیـن اندیشـه ای به نام دیـن، علیه آن فعالیت 

می کنـد؛ فـرض کنیـد اگر دین می گفـت در قرن 

21 کـه عصـر هواپیمـا، خودروهـای پیشـرفته، 

 قطار و... هسـت، مسـلمانان باید مثل پیامبر

خـود بـر االغ سـوار شـوند، مـردم دنیا دربـاره این 

دیـن چـه قضاوتـی می کردنـد؟! 

  عقالنیت

یکـی دیگر از شـاخص ها عقالنیت اسـت که 

بـا مالک هـای قبلـی هـم ارتبـاط دارد، ولـی آن 

را بـه صـورت مسـتقل ذکـر می کنیـم. عقالنیت 

و حکمـت مطابـق بـا اقتضائـات روز دنیـا. در 

همیـن موضـوع احـکام، فقـه، کالم و... بایـد 

نخسـت، مخاطب شناسـی کـرد و مطابـق با نیاز 

و فهـم مـردم در کشـورهای مختلف، عمل کرد.

  مقدمات و لوازم جهان اندیشی در حوزه
حـوزه: مقدمـات و لوازم جهان اندیشـی حوزه 

را چـه می دانید؟

اسـتاد: مـواردی را اشـاره می کنـم که هرکدام 
از این هـا مکانیزم هایـی عملیاتی دارد: 

اول: اصـالح اندیشـه کـه آن را ایجاد بصیرت 

جهانـی می نامیم؛ 

اجتهاد  الزمه  اجتهاد؛  جهانی شدن  دوم: 

اجتهادی  جهان اندیش هم وجود تشکل های 

جهانی است؛ فرآیند اجتهاد باید از حالت فردی 

و از گوشه حوزه علمیه و کتاب خانه بیرون بیاید. 

یک نمونه  کوچک آن در جمهوری اسالمی همین 

»شورای نگهبان« است؛ البته جهانی نیست، ولی 

جمعی است؛ دو اتفاق خیلی مبارک در ساختار 

این شورا وجود دارد؛ نخست: تشخیص شورای 

نگهبان، فتوای تقنینی است و شرعًا فتوا محسوب 

نفر  می گردد؛ فتوایی که حاصل تالش شش 

است؛ بنابراین در شورای نگهبان، شیوه ای جدید 

از اجتهاد، شکل گرفته که همان اجتهاد شورایی 

است؛ دوم: این اجتهاد جمعی، فرافقاهتی است 

و منحصر در فتوای چند فقیه نیست؛ یعنی شش 

قانون دان، حقوق دان و دانشمند غیرفقیه هم در 

این شورا حاضر هستند و این پدیده ای بسیار 
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مهم است. شورای نگهبان، محلی 

است برای مشورت شش فقیه و 

شش حقوق دان و این به معنای 

به  بنیان  فرد  اجتهاد  از  انتقال 

جای  است.  گروهی  اجتهاد 

این نوع اجتهاد در حوزه علمیه 

خالی است؛ البته چه بسا برخی 

از مراجع عظام هم با یک دیگر 

بر سر مسئله ای علمی مشورت 

شورایی  متأسفانه  ولی  کنند، 

الگوی  این  اگر  حال  نیست! 

اجتهادی که در شورای نگهبان 

به صورت گسترده و  دارد  وجود 

جهانی درآید نتایجی بسیار بزرگ 

خواهد داشت! یعنی برای هر فتوا 

مراجع تقلید لبنان، آفریقا، مصر، 

مراکش، الجزایر، عراق، نجف، قم، االزهر، الزیتون 

و... با یک دیگر هم فکری کنند؛ مثاًل اگر قرار باشد 

یک مرجع تقلید در قم، خرید کاالهای کشوری 

مستکبر و غیرمسلمان را تحریم کند با تحریم 

کاالی کشوری استعمارگر و اسالمی تفاوت دارد؛ 

مثاًل مرجعی قصد دارد کاالهای فرانسوی را به 

 ،دلیل توهین دولت آن جا به پیامبر اسالم

تحریم کند؛ اگر این عالم، هیچ رابطه ای با فرانسه 

نداشته باشد و از فضای آن جا بی اطالع باشد، 

راحت فتوا به تحریم می دهد، ولی اگر عالمی 

در آن کشور زندگی کرده باشد، از شرایط آن جا 

مطلع باشد و بداند که در این کشور شش میلیون 

مسلمان زندگی می کنند، چه بسا مخالفت کند و 

بگوید این فتوا سبب بحران اقتصادی و ناامنی 

در زندگی این مسلمانان خواهد 

شد! 

سوم: سازوکار ایجاد ادبیات 

و محصول جهانی؛ ممکن است 

یک عالم، جهان اندیش هم باشد، 

ولی ادبیات و روش عرضه افکار 

خود به دنیا را نداند! اهمیت این 

گزینه در همین است که ممکن 

اجتهاد  حتی  و  بصیرت  است 

جهانی را ایجاد کنیم، ولی نتوانیم 

دهیم؛  ارائه  مناسب  محصولی 

باید  جهانی  اجتهاد  محصول 

بومی باشد؛ اساسًا اجتهاد جهانی 

را برای همین مطرح می کنیم. 

برای  بتواند  باید  اجتهاد  یعنی 

هر کشوری محصول متناسب با 

آن جا را تولید کند. مقام معظم رهبری در سفر 

خود به قم فرمود: الزم نیست نسخه حکومت بر 

مبنای والیت فقیه را به مصر پیشنهاد دهیم. 

تبیین  را  دینی  مردم ساالری  آن ها  برای  باید 

کرد؛ این نشان می دهد این عالم، جهان اندیش 

و اجتهادش هم جهانی است؛ بدیهی است که 

این به معنای کوتاه آمدن از اصول نیست، بلکه 

تغییر پوسته و ابقای جوهره دین است؛ این 

شیوه همانند این است که فردی برای جلوگیری 

از فحشا به تبلیغ صیغه موقت بپردازد، ولی به 

جای لفظ صیغه و ازدواج موقت، اصطالح جدید 

و جذابی جایگزین کند. 

این چند مرحله، فرآیند عملیاتی کردن این 

هدف بود. البته سازوکارهای هرکدام متفاوت 

 اجتهــاد جهانــی را بــرای 
ً
اساســا

یعنــی  می کنیــم.  ح  مطــر همیــن 
هــر  بــرای  بتوانــد  بایــد  اجتهــاد 
متناســب  محصــول  کشــوری 
مقــام  کنــد.  تولیــد  را  آن جــا  بــا 
معظــم رهبــری در ســفر خــود بــه 
قــم فرمــود: الزم نیســت نســخه 
ــر مبنــای والیــت فقیــه  حکومــت ب
را بــه مصــر پیشــنهاد دهیــم. بایــد 
بــرای آن هــا مردم ســاالری دینــی را 
تبییــن کــرد؛ ایــن نشــان می دهــد 
و  جهان اندیــش  عالــم،  ایــن 
اجتهــادش هــم جهانــی اســت؛ 
بدیهــی اســت کــه ایــن بــه معنــای 
نیســت،  اصــول  از  کوتاه آمــدن 
ابقــای  و  پوســته  تغییــر  بلکــه 

اســت. دیــن  جوهــره 
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است. مثاًل برای تولید گفتمان جهانی، آشنایی ف

با زبان های خارجی، شرط کلیدی است. البته 

قطعًا شروع کار، نمی تواند با آموزش زبان خارجی 

باشد. یکی از مشکالت حوزه همین است که 

اصلی  قدم های  همه  می کنند  گمان  برخی 

برداشته شده و فقط ترجمه آثار باقی مانده است! 

یکی از مراجع عظام بیش از سی صد عنوان کتاب 

نوشته است! روزی فرزند ایشان با بنده تماس 

گرفت و گفت: قصد داریم تمام کتاب های پدر را 

به زبان های خارجی ترجمه کنیم! من پاسخ دادم 

که این مطالب که این مرجع بزرگوار نوشته است 

متناسب با فضای شیعی کشور ماست و بسیاری 

از آن ها هیچ تناسبی با کشورهای دیگر ندارد! 

بعد پیشنهاد دادم که عصاره آثار ایشان در قالب 

چند جلد به زبان های دیگر ترجمه شود. گاهی 

یک کتاب برای جهان عرب مناسب است، ولی 

همان کتاب را نمی توان به انگلیسی ترجمه کرد؛ 

نیازی نیست که برای چندهزار عرب مسلمان 

که در لندن، واشنگتن و تورنتو زندگی می کنند 

محصولی را به زبان کشور مقصد، ترجمه کنید؛ 

همین که به زبان عربی ترجمه شود کافی است 

و به دست آن ها هم خواهد رسید. حوزه باید 

فقه مناسب جامعه غربی تولید کند؛ فقه باید 

پاسخ گوی پرسش های هر منطقه باشد. فرضًا 

نوشته  ایران  شیعیان  برای  رساله ای  مرجعی 

است، آیا منطقی است که این رساله به زبان 

انگلیسی ترجمه و در کشورهای دیگر منتشر 

شود؟! خود این کار یک ضربه بزرگ به وجهه 

اسالم است، چون مناسب فضای آن جا نیست؛ 

باید مسائل موردنیاز مسلمانان غربی بررسی 

شود و پاسخ آن به زبان آن کشور ترجمه شود. 

حوزه معمواًل از جزئیات شروع می کند؛ در 

این مطالب تالش کردیم که از مباحث بنیادین 

شروع کنیم. تحول در حوزه در سایه مطالبی که 

گفتیم معنا پیدا می کند نه با تغییر بی حساب 

وکتاب متون درسی. تحول در فهم دین، اجتهاد 

و ارکان آن، حدیث و... همین گونه است.

یکی از مسائل اصلی تحول حوزه در عرصه 

جهانی گفت وگو با ادیان و مذاهب است؛ دین و 

مذهب، پدیده ای جهانی  است؛ در گذشته هرکس 

درپی دین و مذهب خود بود و نیازی به گفت وگو 

احساس نمی کردند؛ ولی اکنون که دریافته ایم 

باید با هم تعامل داشته باشیم، باید بتوانیم 

پروژه های جهانی طراحی کنیم؛ چون جهان نه 

متعلق به مسلمان است و نه مسیحی و نه...؛ 

دنیا متعلق به تمام ادیان و مذاهب است؛ عالم 

دینی، زمانی جهان اندیش است که بتواند این 

دنیای متکثر را بشناسد، درک کند و آن ها را به 

رسمیت بشناسد؛ یکی از شاخص های اصلی در 

جهانی کار  کردن، همین به رسمیت  شناختن این 

تکثر است. البته مقصود این نیست که اصالت 

خود را از دست دهیم و تابع دیگر مذاهب شویم. 

ولی باید بپذیریم که نمی توان اجتهاد علمای 

غیرشیعی یا غیراسالمی را نادیده گرفت و با 

آنان تعامل نداشت. وقتی این ها را پذیرفتیم 

باید ببینیم آیا می توان از زبانی بین المللی برای 

گفت وگوی دینی سخن گفت.

  شرط تشكیل تمدن اسالمی
بـرای تشـکیل تمـدن اسـالمی، ابتـدا الزم 

اسـت کـه حـوزه، پـروژه ای مشـترک و جهانـی 
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طراحـی کنـد؛ مثـاًل پـروژه جهانـی امـت تمـدن 

بـرای مسـلمانان؛ یک مجتهد وقتـی اجتهادش 

جهان گرایانـه اسـت کـه بتوانـد درک کنـد ایـن 

پـروژه، متکثـر المکتب و متکثر االجتهاد اسـت، 

ولـی درعین حـال هدف، واحد اسـت. در اهداف 

اصلـی وحـدت وجـود دارد. کثـرت مربـوط بـه 

شـیوه ها و جزئیـات اسـت؛ امـروزه وحـدت در 

هـدف کـه همانا تمدن سـازی برای امت اسـالم  

اسـت، وجـود دارد، ولـی متأسـفانه سـاختار 

اجتهـاد  و مذاهـب گوناگـون هیـچ گاه بـرای 

رسـیدن بـه چنیـن آرمانـی، تشـکیالتی عمـل 

نکردنـد! بلکـه همیشـه بالعکس عمـل کرده اند! 

همیشـه اقلیـت تحـت فشـار بوده اسـت؛ امثال 

حجربن عـدی و حسـین بن علی را سـر بریدنـد، 

علی بن ابی طالـب و فرزندانـش را خانه نشـین 

کردنـد و مهـدی ایـن امت هم برای حفظ جانش 

از نظرها پنهان شـد! در طول 1400 سـال گذشـته، 

مذاهب اسـالمی این گونه رشـد کرده اند؛ امروزه 

بیـش از چهارصـد میلیـون شـیعه و بیـش از 

یـک میلیـارد سـنی در جهـان زندگـی می کننـد؛ 

گوناگونـی  جریان هـای  شـامل  مسـلمانان 

همچـون تصـوف، سـلفی، داعـش، اعتدالی هـا 

و شـیعیان هسـتند؛ نمی تـوان بخشـی از ایـن 

جمعیـت را نادیـده گرفـت؛ چگونـه می تـوان 

نه صـد میلیـون صوفـی را در شـبه قـاره هنـد و 

بنـگالدش و... تکفیـر کـرد؟! اگـر هـدف، ایجـاد 

تمـدن نویـن در همـه امت اسـالمی اسـت، باید 

دانسـت کـه ایـن امت میلیاردی، سـاختار فقه و 

عقایـد آنـان بـا یک دیگر متفاوت اسـت؛ اگر قرار 

باشـد شـیعه و سـنی هرجا در عقایدشـان باهم 

اختالفـی نظـری داشـتند هم دیگـر را منحـرف 

بخواننـد و دچـار تفرقه شـوند هیـچ گاه نخواهند 

توانسـت این آرمان تمدن سـازی را عملی کنند. 

چـون هرکـدام عقیـده خـود را درسـت می دانـد. 

اساسـا اگـر اهـل سـنت یـا شـیعه رگه  هایـی از 

کردنـد،  مشـاهده  عقایـد هم دیگـر  در  شـرک 

ایـن موضـوع بـا مفهـوم امـت یـا تمدن سـازی 

هیـچ منافاتـی نـدارد؛ چـون ایـن مفهـوم امـت 

و  اقتصـادی  اجتماعـی،  حقیقتـی  تمـدن  ـ 

تحــول  اصلــی  مســائل  از  یکــی 
حــوزه در عرصــه جهانــی گفت وگو 
ــن  ــت؛ دی ــب اس ــان و مذاه ــا ادی ب
جهانــی  پدیــده ای  مذهــب،  و 
 اســت؛ در گذشــته هرکــس درپــی 
و  بــود  خــود  مذهــب  و  دیــن 
احســاس  گفت وگــو  بــه  نیــازی 
کــه  کنــون  ا ولــی  نمی کردنــد؛ 
دریافته ایــم بایــد بــا هــم تعامــل 
بتوانیــم  بایــد  باشــیم،  داشــته 
طراحــی  جهانــی  پروژه هــای 
کنیــم؛ چــون جهــان نــه متعلــق بــه 
مســلمان اســت و نــه مســیحی 
تمــام  بــه  نــه...؛ دنیــا متعلــق  و 
عالــم  اســت؛  مذاهــب  و  ادیــان 
جهان اندیــش  زمانــی  دینــی، 
دنیــای  ایــن  بتوانــد  کــه  اســت 
کنــد و  متکثــر را بشناســد، درک 
آن هــا را بــه رســمیت بشناســد؛ 
اصلــی  شــاخص های  از  یکــی 
همیــن  کار  کــردن،  جهانــی  در 
تکثــر  ایــن  به رسمیت  شــناختن 

. ســت ا
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قـرآن، مسـلمانان را بـرادر یک دیگـر می خوانـد: 

»اّنمـا المؤمنـون اخـوة«؛ امیرمؤمنـان هم از 

چنیـن تعبیـری اسـتفاده می کنـد: »إمـا اخ لک 

 فـی الدیـن او نذیـٌر لـک فـی الخلـق«؛ پیامبر

در آغـاز ورود بـه مدینـه، میـان مسـلمانان بـه 

صـورت دوبـه دو بـرادری ایجـاد می کنـد؛ همـه 

آن مؤمنـان کـه در صـراط مسـتقیم نبودنـد؛ 

حتـی برخـی از آن هـا هم دیگر را قبول نداشـتند، 

ولـی پیامبـر بـا ایـن اقـدام خـود بـه آنـان و 

آینـدگان فهمانـد کـه اختـالف عقیـده و مـرام، 

مانـع برادری و دوسـتی نیسـت؛ مگر بـرادران در 

یـک خانـواده بـا هم دیگـر اختالف نظـر ندارند؟! 

از  یکـی  کـه  چه بسـا خانواده هـای مسـیحی 

اعضـای آن مسـلمان می شـود، آیـا بایـد بـا 

هم دیگـر تـرک رابطـه و یـا دشـمنی کننـد؟! این 

هیچ گاه خواسـته اسـالم نیسـت؛ مؤاخات یک 

منطـق تعامـل اسـت. هدف از تمدن سـازی این 

اسـت کـه در امـت دو میلیـاردی اسـالم، فقیـر 

وجود نداشـته باشـد، پیشـرفت، آبادانی، اخالق 

قرآنـی، عدالـت، استعمارسـتیزی، مقابلـه بـا 

اسـتعمارگران و اشـغال گران و... این هـا اهداف 

بلنـد تمـدن بزرگ اسـالمی اسـت و ایـن باوجود 

اختالف نظرهـا هـم کامـال شـدنی خواهـد بـود. 

آنچـه گفتیـم یـک تاکتیـک نیسـت، بلکـه 

واقعیتی اتحادیه ای اسـت؛ تمام اهداف دین را 

می تـوان در ایـن امـتـ  تمدن محقـق کرد. چند 

بـرادر کـه در یـک خانه زندگـی می کنند، هویتی 

یکسـان بـه نام خانـواده دارند؛ ضرورت تشـکیل 

تمدن اسـالمی همچون تشـکیل خانواده اسـت 

و حتمـًا بایـد شـکل بگیـرد؛ در درون ایـن تمدن 

هـم مذاهـب گوناگونی هسـتند که هویت شـان 

اسـالم اسـت؛ یعنـی همگـی توحیـد، معـاد، 

نبـوت، قـرآن، احـکام و دیگر خطوط کلی اسـالم 

را قبـول دارنـد؛ اختالفـات بـر سـر جزئیاتی قابل 

گذشـت اسـت؛ این کـه شـیعه عقیده بـه زیارت 

و آبادانـی عتبـات دارد و اهـل سـنت چنیـن 

عقیـده ای ندارنـد چنـدان مهـم نیسـت؛ امـت 

مثـل بدنـی زنـده اسـت که داخل بـدن، بعضی از 

سـلول ها می میرنـد، یـا گاهی برخی از سـلول ها 

تولیـد بیمـاری یـا عفونـت می کننـد کـه در این 

مـوارد خـود بـدن، آن سـلول ها را حـذف می کند، 

ولـی اصـل ایـن پیکـره نباید متالشـی شـود. در 

تمدن اسـالمی هم این گونه اسـت و اگر کسـی 

خواسـت از مقام و موقعیت خود، سوءاسـتفاده 

کنـد بایـد کنـار زده شـود، ولـی اصل تمـدن باید 

برپا شـود.

حـوزه بایـد یـک پـروژه جهانـی بـه همـه 

مذاهـب اسـالمی معرفی و دیگـران را اقناع کند 

کـه اهـداف کالن دینـی در مقیاس هـای فـردی 

و محـدود، قابل تحقـق نیسـت. اهـداف کالن در 

مقیاس اجتماعی محقق شـدنی اسـت؛ انقالب 

اسـالمی ظرفیـت ایـن را داشـت کـه در گام اول، 

تمـام چهـره اجتهـاد را دگرگـون کنـد؛ ولـی بـه 

هیـچ عنـوان ایـن کار را نکرد! چـون حوزه علمیه 

نخواسـت! مثـاًل امـام خمینـی پـروژه لحـاظ 

نمـودن عنصـر زمـان و مـکان در اجتهـاد را ابداع 

نمـود؛ ولـی علما به جای گسـتراندن این شـیوه 

نـو در حوزه هـای علمـی دنیـا، حتـی از پذیـرش 

حضـرت  اجتماعی سـاز  و  عینی سـاز  منطـق 
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امـام در داخـل ایـران هـم ابـا کردنـد! 

بـاز تأکیـد می کنیـم کـه یکـی از معایـب 

حـوزه ایـن اسـت کـه محصولـی را تولید می کند 

و بعـد گمـان می کنـد کار جهانـی کـرده اسـت؛ 

مثاًل تأسـیس شـبکه ماهـواره ای، ترجمه کتاب 

و برگـزاری همایش هـای بین المللـی و دعـوت 

از محققـان خارجـی را بـا جهان اندیشـی اشـتباه 

گرفتـه اسـت؛ درحالی کـه اساسـًا مسـئله ایـن 

اسـت، کـه آیـا در میـان بـزرگان حـوزه، نگـرش 

جهانـی و آشـنایی بـا اقتضائـات روز دنیـا وجود 

دارد یا خیر؟ آیت اهلل سبحانی حدود بیست سال 

پیش و در بازگشـت از سـفر به آمریکا می فرمود: 

وقتی از آمریکا برگشـتم دیگر آن سـبحانی سابق 

نبـودم! شـاید حـدود پنجـاه شـخصیت علمـی 

دیگـر را می توانـم نـام ببـرم کـه در سـفرهای 

خارجـی، تغییـر دیدگاه هـای این چنینـی بـرای 

آنـان رخ داده اسـت! ایـن خاصیـت سـیر و سـفر 

اسـت؛ سـفر بـه سـرزمین های دوردسـت، نـگاه 

انسـان بـه اطـراف را عـوض می کنـد و عظمـت 

قـرآن در ایـن اسـت که نگاه بشـر بـه کل تاریخ را 

عـوض می کنـد؛ همان  گونـه کـه انسـان توانایی 

سـیر و تغییر دارد، فقه او هم می تواند سـیر فی 

االرض داشـته باشـد؛ اگـر قـرآن فرمـود: »سـیروا 

فی االرض...«، شـامل سـیروا بفقهکم فی االرض 

و سـیروا بعقلکـم فی العـرض هـم می شـود؛ بـا 

فقـه و عقـل خـود در دنیا سـیر کنیـد؛ حتی قرآن 

امـر می فرمایـد کـه از وطـن خـود هجـرت کنید 

تـا بعدهـا برگردیـد و قـوم خـود را هدایت کنید؛ 

»لینـذروا قومهـم اذا رجعـوا الیهم«.

بحـث سـازوکارها بسـیار گسـترده اسـت و 

مـا تنهـا بـه اندکـی از آن پرداختیـم؛ می تـوان 

تمـام ایـن مباحـث را در عرصه هـای گوناگـون 

اجـرا نمـود؛ اگـر چنیـن شـود می تـوان بـه یـک 

الگـوی تبلیـغ جهانـی دسـت یافـت. همین کار 

را می تـوان در موضـوع پژوهـش هـم اجـرا کـرد؛ 

هم چنیـن ایـن شـیوه در زمینـه آمـوزش طالب 

و مجتهدپـروری قابـل اسـتفاده اسـت؛ زیـرا در 

ایـن صـورت، نسـل آینـده حـوزه خودبه خـود 

هم افزایـی  بـا  و  بـود  خواهـد  جهان اندیـش 

می تواننـد ایده هـای نـو خلـق کننـد. آن زمـان 

اسـت کـه سیسـتم حـوزه، می توانـد از این تفکر 

جهانی سـازی تغذیـه کنـد.

پی نوشت:
*. عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی العالمیه.

لحــاظ  پــروژه   خمینــی امــام 
نمــودن عنصــر زمــان و مــکان در 
اجتهــاد را ابــداع نمــود؛ ولــی علمــا 
بــه جــای گســتراندن ایــن شــیوه نو 
در حوزه هــای علمــی دنیــا، حتــی 
و  عینی ســاز  منطــق  پذیــرش  از 
اجتماعی ســاز حضــرت امــام در 

ــد!  ــا کردن ــم اب ــران ه ــل ای داخ




