منظــر میتوانیــم بررســی کنیــم ،بدینمعنــا

در گفتوگو با

حجتاالسالم والمسلمین نجف لکزایی،
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

کــه یکبــار بگوییــم یــک شــخص یــا نهــاد یــا

تعابیــر را گفــت ،یعنــی آنقــدر تنــد هســت،

ســازمان بایــد متحــول شــود ،ایــن وضعیــت

ولــی مــن آن مقــداری را کــه میتــوان گفــت

ً
اصــا در مســیر نیســت و بایــد برگــردد
یعنــی

میخواهــم خیلــی تلطیفشــده اشــاره کنــم؛

بــه مســیر اصلــی .یــک صــورت میتوانــد ایــن

آنجــا اصــل بحث شــان ایــن اســت کــه چــرا

باشــد ،صــورت دیگــر میتوانــد ایــن باشــد

مــا بــه ایــن حــال و روز افتادیــم؟ چــرا امــت

کــه بگوییــم در مســیر هســت ولــی حرکــت

اســامی بــه ایــن حــال و روز افتــاده کــه هــر

و شــتابش رضایتبخــش نیســت لــذا وقتــی

قدرتــی از راه میرســد در ســرش میزنــد و

میگوییــم تحــول پیــدا کنــد یعنــی اینکــه

گرفتــار اســتبداد هســت ،گرفتــار اســتعمار

بــه حرکــت خــودش متناســب بــا اهدافــی کــه

ً
مثــا بــر ملــت ایــران کاپیتوالســیون
هســت و

دارد و انتظاراتــی کــه از آن هســت ،شــتاب

تحمیــل میشــود ،خــود امــام تبعیــد شــده،

بدهــد .در مــورد حــوزه هــر دو مــورد صــدق

چــون ایــن بحثهــا را در بهمــن ســال 1348

ً
مثــا اگــر مــا برگردیــم بــه
میکنــد ،یعنــی

داشــت .آنجــا امــام میفرماینــد :ایــن دالیلــی

ســالهای قبــل از انقــاب کــه ایــن بحــث شــد،

دارد ،اقداماتــی را خــود اســتعمارگران انجــام

یعنــی بحــث تحــول ،مرتبــط بــا انقالب هســت

دادنــد در سی صدســال اخیــر ،صهیونیســتها

و انتظاراتــی کــه انقــاب از حــوزه دارد .نهــاد

و یهــود اقداماتــی از صــدر اســام تــا امــروز

برآمــده از انقــاب ،یعنــی جمهــوری اســامی از

علیــه اســام انجــام دادهانــد ،بعــد میگویــد

حــوزه دارد یــا تعبیــر خیلــی دقیقتــر رهبــری

یــک اشــکال هــم در حوزههــای علمیــه اســت؛

از حــوزه دارد .وقتــی مــا برمیگردیــم بــه قبــل

اشــکالی کــه میگویــد در حوزههــای علمیــه

از انقــاب میبینیــم آن مســیری کــه امــام در

هســت ،ایــن اســت کــه اســام را ناقــص

آن قــرار داشــت ،مســیر طبیعــی حــوزه نبــود

معرفــی میکننــد و حوزههــا بایــد خودشــان را

بلکــه ایــن امــام بــود کــه یــک مســیر را بــاز

ً
اصــاح بکننــد و اســام را کامــل معرفــی بکنند

کــرد ،یــک تحلیلــی از اوضــاع و احــوال ایــران

و آنجــا توضیحاتــی هــم دادهانــد کــه ایــن

و منطقــه و دنیــا داشــت ،یــک تحلیلــی از دیــن

بــه بخــش اول مربــوط میشــود ،یعنــی مــن

حـوزه :مسـئله تحـول حوزه از نگاه شـما چیسـت؟ و اشـکال تحـول را که

و رســالتی کــه دیــن بــر عهــده دارد ،داشــت

گفتــم کــه یــک بخــش از تحــول ممکــن اســت

همیشـه در میـان نخبـگان بحث هسـت ،آیا دائـم انتقادی می باشـد ،که

و براســاس آن فهــم و برداشــت و تحلیــل

اینطــوری باشــد ،یعنــی یــک نهــادی کــه مــا

ایـن تحـول مسـیر خوبـی را پیـش نمیبرد یا نه ،مشـکل از کجاسـت؟

اجتهــادی خــودش وارد عمــل شــد امــا در خــود

از آن انتظــار داریــم درونــش تحــول ایجاد شــود

نوشــتهها و ســخنرانیهای امــام داریــم کــه

ً
مثــا در
همــان زمــان حــوزه را نقــد کردنــد؛

ً
اصــا در مســیر نیســت ،میگوییــم بایــد
یعنــی

ً
اصــا وارد مســیر نشــده
در مســیر قــرار بگیــرد.
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سـویـههـای
راهبــردی
تحول حــوزه

ً
اصــا نشــود همــه آن
دارنــد کــه اآلن شــاید

شماره هشتم و نهم

اســتاد :بهنظــر میرســد بحــث تحــول را از دو

آغــاز والیــت فقیــه ،آنجــا یــک تعابیــری امــام
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

ً
اصــا نمیخواهیــد ارائــه بکنیــد .نظــام
یــا

ســومی هــم میشــود بــرای تحــول گفــت کــه

از جهــات مختلــف ،بــه لحــاظ شــاخصها،

البتــه بــا آن معنــای اول و دوم قابــل جمــع

زمــان و دیگــر مســائلی کــه وجــود دارد ،بعــد

مختلفــی هســت ،یعنــی ممکــن اســت شــرایط

تربیتــیاش را ارائــه نکردیــد یــا نمیخواهیــد

اســت ولــی گاهــی اوقــات خــودش بهنظــر

بیایــد برنامهریــزی کنــد .ایــن فاصلههــا را

سیاســی و فشــارها و اختناقهــا باعثشــده

ارائــه بکنیــد یــا توانــش را نداریــد کــه ارائــه

میرســد یــک موضوعیتــی پیــدا میکنــد و

نادیــده نمی شــود گرفــت؛ یــک وقــت کســی

کــه اینهــا مطــرح نکننــد یــا کمبــود امکانــات

بکنیــد ،بههرحــال میتوانــد ادلــه مختلفــی

آن ایــن اســت کــه ،وقتــی از تحــول صحبــت

میخواهــد درخــت گردویــی بــکارد و بــه

باعــث شــده مطــرح نکننــد یــا هر دلیــل دیگری

داشــته باشــد پــس ایــن بخــش اول.

میکنیــم ،قطــع نظــر از اینکــه یــک نهــاد

گــردو برســد ،یکوقــت کســی میخواهــد

حــوزه معرفــی نمیکــرده قبــل از انقــاب ،جــزء
رســالتهای خــودش نمیدیــده ،البتــه دربــاره
اینکــه چــرا معرفــی نمیکــرده تحلیلهــای

ً
مثــا بعضــی نظامــات را نمیدانیــد چیســت؛
ً
مثــا نظــام اقتصــادیاش را ارائــه نکردیــد

بههرحــال میتوانــد دالیــل مختلفــی داشــته

بخــش دوم چطــور؟ اینکــه همــان

باشــد ،ولــی بههرحــال امــام نظــرش ایــن

بخشهایــی هــم کــه مــا حرکــت میکنیــم،

اســت .وقتــی انقــاب میشــود و جمهــوری

ً
مثــا حــوزه در مســیر فقــه حرکــت میکنــد،

اآلن در مســیر هســتُ ،
کنــد حرکــت میکنــد یــا

آفتابگــردان بــکارد و بــه محصــول برســد ،بایــد

ً
اصــا خــارج از مســیر اســت ،میگوییــم بیــا

بــرای هــر کــدام از اینهــا زمانــی مناســب بــا

خــودت را متناســب بــا اهدافــی کــه بــرای تــو

آن محصــول در نظــر بگیــرد .یکوقــت حــوزه

ً
مثــا
تعریــف شــده مــورد بازخوانــی قــرار بــده،

میخواهــد در جوانــب مختلــف نظریهپــرداز
تربیــت کنــد ،یکوقــت میخواهــد امــام

اســامی تأســیس میشــود ،طبیعتــش ایــن

خــوب آیــا در مســیر فقــه کــه حرکــت میکــرده

اســت کــه امــام از حــوزه بخواهــد کــه شــما

و میکنــد ،رشــدش مناســب بــا تحوالتــی کــه

در مــورد حــوزه اینطــور میشــود .حــوزه بایــد

اســام را کامــل معرفــی بکنیــد چــون مــا

پیــش آمــده و انتظاراتــی کــه ازش هســت در

قطــع نظــر از وضــع کنونــی خــودش بــا یــک

جمعــه یــا مــدرس یــا معلــم یــا اســتاد یــا مبلغ

اآلن یــک نظــام اســامی تأســیس کردیــم و

شــرایط جدیــد ،دارد صــورت میگیــرد یــا نــه؟
ً
مثــا مباحــث مربــوط بــه فقــه انتخابــات ،فقــه

رویکــرد آیندهپژوهانــه بنگــردد کــه اآلن چــه

تربیــت کنــد ،یــک زمانــی را در نظــر میگیــرد،

رســالتی دارد و چــه اهدافــی را بایــد تعقیــب

برنامهریز یهایــی میکنــد ،دیگــر وارد ایــن

شــود .شــما وقتــی میتوانیــد بگوییــد مــا

امنیــت ،فقــه رســانه ،فقــه پیشــرفت و فقــه

کنــد ،دنبــال تحقــق چــه آرمانهــا و اهدافــی

فــاز میشــود و همــه میداننــد کــه بلــه ،اآلن

داریــم بــه یــک سیســتمی عمــل میکنیــم،

دیگــر عرصههــا را کــه تعدادشــان زیــاد اســت،

باشــد یعنــی وضــع مطلوبــی را بــرای خــودش

حــوزه اینطــوری بــرای خــودش ایــن اهــداف

یــک سیســتمی را پیــاده میکنیــم کــه اول

ً
مثــا
آن سیســتم را کامــل داشــته باشــید،

توانســته بــهروز کنــد ،توانســته ارائــه کنــد؟

ترســیم کنــد و آن وضــع مطلــوب ایــن اســت،

را تعریــف کــرده و دارد بــه ایــن ســمت مــیرود.

و آیــا اآلن میتوانــد عرصــه نظــم حقوقــی و

حــوزه بایــد ناظــر بــه تحقــق ایــن اهــداف

حــوزه :اگــر درک مــن درســت باشــد شــما

اگــر یــک اتومبیــل ناقصــی داشــته باشــید کــه

قانونــی کشــور را پشــتیبانی بکنــد ،فقهــای

برنامهریــزی کنــد .وقتــی وضــع مطلــوب

یــک بحــث تقریبــا راهبــردی را مطــرح کردیــد

باتــری نداشــته باشــد یــا یــک چیــز کوچــک

توانمنــدی تربیــت کــرده کــه بگویــد شــما

مشــخص شــد چــون ایــن وضــع مطلــوب

کــه در ابتــدا حــوزه مبتنــی بــر پرســش زمانــه

و قیمتــی دیگــر هــم نداشــته باشــد؛ مــا در

هرچــه ســؤال داریــد از ایــن فقهــا بپرســید؟
ً
ج مــا در حــوزه
مثــا بیشــترین درسهــای خــار 

آرمانــی هســت .در ســاحت دوم بیایــد بگویــد

یــک پاســخهایی را ارائــه بدهــد اآلن رســیدید

کــه چــه مقــدار از ایــن وضــع مطلــوب آرمانــی

بــه جایــی کــه دیگــر صحبــت از پرســش زمانــه

ً
مثــا ایــن را نــدارد .حــاال شــما ممکــن اســت

اقتصــاد اســت .فقــه مکاســب اســت ،فقــه

را مــن بــا توجــه بــه تواناییهــا و امکاناتــی

نیســت ،صحبــت از هدایــت و مدیریــت و اداره

متأجــر اســت ،فقــه بیــع اســت ،فقــه شــرکت

کــه اآلن دارم ،مقدوراتــی کــه دارم میتوانــم

بــه اصطــاح جوامــع اســت؛ یعنــی وقتــی

هزینــه ســنگینی هــم داده باشــید تــا ایــن را

و امثــال اینهاســت ولــی اآلن بیشــترین

تحقــق ببخشــم؟ پــس ممکــن اســت از وضــع

میگویــد نــگاه آیندهپژوهانــه دیگــر پرسشــی

تهیــه کنیــد ولــی خــب ناقــص اســت ،وقتــی

ً
اصــا
ناقــص اســت دیگــر آن نتیجــه را نــدارد،

مشــکالت مــا ،مشــکالت اقتصــادی و نظــام

مطلــوب آرمانــی بــه وضــع مطلــوب مقــدور

هنــوز مطــرح نشــده اســت ،شــمایی کــه داریــد

بانــک داری مــا هســت ،آنچــه کــه از آن

تنــزل کنــد .وقتــی بــه وضــع مطلــوب مقــدور

بــرای آینــده پرســش طراحــی میکنیــد ،یعنــی

نمیتوانیــد از آن اســتفاده بکنیــد .شــما

بهعنــوان ربــا یــاد میشــود و امثــال اینهــا.

آمــد اول بایــد مشــخص کنــد کــه فاصلــه وضــع

درواقــع دیگــر از پرســش زمانــه هــم دارد

نمیشــود کــه نظامــات اینجــا ناقــص اجــرا

منطــق میگوییــم کــه نتیجــه تابــع اخــص
مقدمــات اســت دیگــر وقتــی ایــن ســوخت
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میتوانیــم صحبــت کنیــم .یــک معنــای

مختلــف چقــدر اســت؟ اینکــه میگوییــم

شماره هشتم و نهم

ً
اصــا یــک بخشهایــی از اســام را
اســت.

اســام را میخواهیــد کــه پیــدا بکنیــد امــا

پــس در مــورد حــوزه از هــر دو معنــای تحول

موجــود بــا ایــن وضــع مطلــوب از جهــات
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ً
مثــا از اول کــه وارد
اســت؛ یعنــی مــا بیاییــم

امیدشــان تقویــت میشــوند هــم اینکــه بــه

فــرق بــا یــک تمــدن غیراســامی چطــوری

حتــی هدایــت و رهبــری بــرای آینــده هــم

بحــث میشــویم اول وضــع مطلــوب را بــرای

راه حــل رســیدند .امــا اآلن میخواهــد ایــن را

اســت؟ یعنــی مــن میخواهــم بگویــم چــون

باشــیم یعنــی مــا پرســشها را بــه جامعــه

خودمــان ترســیم کنیــم ،بعــد وضــع مطلــوب را

پیــدا کنــد و بایــد دیــد اوضــاع و احــوال و مکان

شــاخصهای ســامت در عرصههــای مختلــف

بدهیــم ،خودمــان ســؤال درســت کنیــم ،یعنــی

ترســیم کردیــم ،از آنجــا پــل بــه وضــع موجــود

و هــر شــرایطی کــه هســتیم بشناســیم ببینیــم

دســت ماســت بعــد کــه میآییــم بــه وضــع

حــوزه ســؤال و پرســش را مطــرح کنــد نــه

بزنیــم .بیاییــم بگوییــم اآلن وضــع موجــود مــا

اآلن آنجــا وضعمــان چیســت؟ ممکــن اســت

موجــود نــگاه میکنیــم مثــل یــک کســی

منتظــر شــود از او ســؤال شــود .ایــن مســیر

چیســت؟ ایــن بــه اصطــاح تأثیــرش چیســت

از یــک شــهر بــه شــهر دیگــر حتــی تفــاوت

اســت کــه میگویــد مــن یــک پزشــکم ولــی

را تاکنــون چطــوری ارزیابــی میکنیــد .و

و چــه فرقــی دارد .چــون بههرحــال مــا در

داشــته باشــد .اینجــا اتفاقــی کــه میافتــد

وقتــی بــا بیمــار مواجــه میشــود نمیتوانــد

به طــور طبیعــی فعالیتهایــی انجــام شــده،

الگــوی دوم هــم دوبــاره بایــد بیاییــم بــه وضــع

ولــی بهنظــر میآیــد از ادبیاتــی کــه موجــود

موجــود برســیم کــه تأثیــرش فقــط در ایــن

ایــن اســت کــه فقــط شــما اولیتهایتــان
میتوانــد جابه جــا شــود ،و ّال خــود آن وضــع

بگویــد کــه اآلن ایــن بیمــار هســت یــا نــه؟
فشــار خونــش را میگیــرد بعــد میگویــد اآلن

اســت ،از نقدهایــی کــه موجــود اســت هنــوز

هســت کــه ایــن دومــی یــک کــم ســرعتش

آرمانــی کــه معلــوم اســت ،مثــل پزشــکی کــه

ایــن فشــار خونــش چطــور بــود؟ باالســت یــا

هــم ایــن انتظــارات پاســخ داده نشــده اســت.

بیشــتر از اولــی اســت .در اولــی کــه گروههــای

رفتــه تحصیــل کــرده ،میدانــد کــه وضــع

پاییــن اســت؟ میگویــد نمیدانــم .فشــارش

اســتاد :فرمایــش شــما درســت اســت.

راهبــردی وارد میشــوند خیلــی وقتهــا

انســان ســالم چگونــه اســت ،حــاال بــا ایــن

ببینیــد مــا درواقــع در حــوزه مباحــث راهبــردی

دیگــر همان جــا میماننــد یعنــی میرونــد

بیمــاری کــه مواجــه شــد فهمیــد؛ بلــه ،ایــن

از دو تــا الگــو میتوانیــم اســتفاده کنیــم؛ یــک

اوضــاع موجــود را رصــد کننــد .بعــد اینهــا

چشــمش مشــکل دارد؛ گوشــش مشــکل دارد،

حــوزه :مثــل اینکــه مــا شــاخصهای

الگــو ،الگــوی اســتقرایی اســت ،همــان مســئله

مــدام دارنــد رصــد میکننــد .هــر رصــدی کــه

قلبــش مشــکل دارد ،بــا توجــه بــه نــوع ایــن

آرمانــی در رابطــه بــا عدالــت داریــم ،خیلــی

محــور و الگــوی طبیــب محــور اســت ،یعنــی

میکننــد بالفاصلــه میبیننــد کهنــه شــد

مشــکلی کــه ایــن افــراد دارد ولــو پزشــک

میگوییــم کــه عدالــت چیــز خوبــی اســت،

اینکــه شــما نــگاه کنیــد کــه در فضــای عینــی

دوبــاره بایــد چــون پدیدههــا درحــال تغییــر

ً
اصــا
و درحــال حرکــت هســتند .ایــن از رصــد

عمومــی باشــد ،نمیتوانــد درمانــش کنــد.

ولــی هنــوز کــه هنــوز اســت نمیدانیــم

ولــی همیــن کــه درد را میفهمــد میگویــد

عدالــت بایــد چطــوری در جامعــه تحقــق پیــدا

میبینیــد کــه خــودش گرفتــار رصــد شــده،

تــو بایــد بــروی پیــش متخصــص قلــب ،دیگــر

کنــد.

زمانــه بایــد پاســخ داده شــود بلکــه آمــاده

بــا چــه مســائلی درگیــر هســتید ،بعــد بیاییــد
اینهــا را اولویتبنــدی کنیــد ،باألخــره بــه
راه حلــی برســید ،یعنــی مــا از معاینــه مریــض
شــروع کنیــم بــه درمــان برســیم منتهــا الزمــه
اش ایــن اســت کــه بــاز هــم یــک تصــوری

ً
مثــا اینقــدر اســت ،ولــی نمیدانــد کــه اآلن

فشــار مطلــوب چقــدر اســت؟

ً
اصــا ایــن را وضعیــت رصــدی
رصــدزده شــده.

از اینجــا بــه بعــد کار او هســت .اآلن ایــن

اســتاد :چــون شــاخصها را نداریــم .ایــن

بــا خــودش میبــرد .خیلــی وقتهــا هــم

وضــع مطلــوب را میخواهــم بگویــم کــه

یــک امــر فطــری اســت .امــام میگویــد

ایــراد داریــم؛ یعنــی اگــر از مــا ســؤال شــود کــه

شــما دزدهــا را هــم ببینیــد ،دزدهــا هــم

ً
اصــا دچــار تــرس میشــوند .میگویــد آقــا

ً
ً
اصــا
اصــا اوضــاع آنقــدر خــراب اســت کــه

ً
اصــا نمیشــود
بــه درمــان نبایــد فکــر کــرد یــا

ً
مثــا فــرد تــراز اســامی چطــور فــردی اســت؟

وقتــی دزدی میکننــد ،بعــد کــه دور هــم

خانــواده تــراز اســامی چطــور خانــواده ای

جمــع میشــوند ،میگوینــد بــه عدالــت

میگیــرد بایــد بفهمــد کــه اآلن درجــه خــون

فکــر کــرد ،مأیــوس میشــوند ،گرفتــار یــأس

اســت؟ یــک جامعــه تــراز اســامی چطــور

تقســیم کنیــد .ایــن امــر فطــری عمــوم بشــری

فشــار مطلــوب چنــد اســت ،اآلن فــرد وضعــش

میشــوند .امــا ایــن مســیر دوم کــه بیاینــد

جامعــه ای اســت؟

اســت ،یعنــی همــه انســانها عــدل را حســن

چیســت ،یعنــی باألخــره فشــار ایــن باالتــر از

حالــت قیاســی بدهنــد بــه پدیــده و بگوینــد

از وضــع ســامت داشــته باشــیم یعنــی اگــر
پزشــکی درجــه فشــار خــون یــک بیمــار را

آن وضعیتــی اســت کــه بایــد باشــد ،پاییــن تــر

ً
اصــا چطــوری بایــد باشــیم آن وضــع
کــه مــا

اآلن اقتصــاد تــراز اســامی چطــور اقتصادی

میبیننــد ،ظلــم را قبیــح میبیننــد و عــدل چیز

اســت؟ اگــر وضعیــت اقتصــادی چطــوری

خیلــی خوبــی اســت .مــا دنبــال عدالــت بایــد
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

میشــود .،بــه قــول شــما نــه فقــط پرســش

ایــن یــک مــدل اســت .یک مــدل ،مدل قیاســی

فکــر میکننــد دچــار نشــاط میشــوند ،هــم

ً
مثــا چطــوری اســت.
از یــک تمــدن اســامی

شماره هشتم و نهم

عبــور میکنــد و مســئله هدایــت و رهبــری

اســت؟ بههرحــال دارویــش متفــاوت اســت.

آرمانی مــان را معلــوم کنیــم ،وقتــی بــه ایــن

باشــد شــما میگوییــد کــه اســامی هســت.
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بعــد میآییــم شــروع میکنیــم خیلــی خــوب

تعبیــر راهبــردی بســیار عمیــق بــود .بــه ایــن

عادالنــه چطــور خانــوادهای هســت ،آمــوزش و

خیلــی داغ میشــود یــا مشــکالتی کــه در

آقــا مســائل شــما چیســت؟ بعــد یکدفعــه

مضمــون فرمودنــد «خودتــان را متحــول کنیــد،

پژوهــش عادالنــه چیســت؟ اینهــا را دیگــر

عرصــه پژوهــش و اینهــا هســت .مطالــب

یــک لیســت میآوریــم ،میگوییــم کــه

حــوزه بایــد متحــول شــود» .اگــر خودتــان را

بــه اصطــاح شــاخصبندی نکرده ایــم.

شــما فراتــر از ایــن مباحــث اســت .همینطــور

هفت صدتــا مســئله داریــم ،ایــن هفتصدتــا

متحــول نکنیــد یــا ً
کال از بیــن میرویــد ،بعــد

کــه فرمودیــد بیشــتر شــاید مســائل خــاص را

مســئله را شــروع کنیــم حــل کنیــم .بعــد مــا

فرمودنــد چــون حــوزه بــا مســئله دیــن ســروکار

مطــرح میکننــد ،شــما یــک گام فراتــر از ایــن

تــه جیبمــان را نــگاه میکنیــم منابــع انســانی

دارد از بیــن نمــی رود ،چــون دیــن یــک نیــاز

اســتاد :اگــر حــوزه بهعنــوان رســالت خــودش

میخواهیــد بگوییــد کــه درواقــع حــوزه چــه

مــان را نــگاه میکنیــم میبینیــم کــه ایــن

حقیقــی مــردم اســت ،منــزوی میشــوید.

میدانــد کــه یــک جامعــه تــراز اســامی را

مشــکله ای دارد کــه بتوانــد تک تــک اینهــا

هفت صدتــا مســئله را بهعنــوان مثــال عــرض

ماجــرا چیســت؟ ماجــرا همیــن اســت .آن وقت

بــرای مــا بگویــد ،یــک فــرد تــراز را بــرای مــا

را حــل بکنــد .اینکــه اآلن شــما میفرماییــد

چطــور انســانی اســت ،چــه ویژگیهایــی دارد؟

مطلــوب را نشــناختیم یــا وضــع مطلــوب

جامعــه ایمانــی چطــور جامعــه ای اســت؟

را نمیدانیــم ،اینکــه وضــع مطلــوب را

حکومــت اســامی چطــور حکومتــی اســت؟
ً
حتمــا بایــد
باألخــره بخــش اســام را کــه دیگــر

نمیدانیــم آیــا بــه دلیــل ایــن هســت کــه

فرهنــگ و سیاســت عادالنــه چیســت ،خانــواده

حـوزه :و انتظـار هـم از حـوزه ایـن اسـت کـه
ایـن کار بکنـد؟

ً
مثــا بــه مــا بگویــد کــه انســان مؤمــن
بگویــد،

ً
مثــا فــرض بفرماییــد کــه ایــن وضــع
کــه مــا

ً
مثــا بــه اینهــا ســپردهایم ولــی
میکنــم،

ایــن در تفکــر راهبــردی خیلــی روشــن شــده،

ً
مثــا هفتــاد نــوع اش را دســت
اینهــا کال

یعنــی جــزو مــوارد مــورد اختــاف نیســت،

گرفتــه انــد ،ولــی  630قســم آن مانــده اســت.

میگوینــد نهــاد اقتصــاد بــا بقــای شــما درگیــر

ً
مثــا چنــد ســال میگوییــم کــه بلــه ،از
بعــد از

ً
مثــا چهــل گونــه آن حــل شــد،
آن هفتــاد نــوع

اســت .چطــور نهــاد اقتصــاد بــا بقــای شــما
درگیــر اســت .چــون بحــث تأمیــن معیشــت را

ً
مثــا ایــن نتایــج را دارد ،ببینیــد مــا بیســت

بــر عهــده دارد .چــون اگــر معیشــت مــردم دچار

ً
اصــا ایــن وضــع مطلــوب را
اســتاد:

تــا رشــته راه انداختیــم ،نمیدانــم پنجــاه تــا

مشــکل شــود ،غذای شــان ،مسکنشــان،

گــروه پژوهشــی راه انداختیــم از این طــور

پوشاکشــان ،اینهــا کــه نیــاز فیزیولوژیــک

یــک امنیــت اســامی چطــور امنیتــی اســت؟

بهنظــرم دو تــا اتفــاق افتــاده اســت .یــک

حرفهــا ،بعــد تــازه متوجــه میشــویم کــه

اســت ،اگــر مــردم دچــار چنیــن مشــکالتی

آیــا امنیــت اســامی بــا امنیــت غیراســامی

اتفــاق ایــن اســت کــه مــا بــا خــأ تفکــر

اینهــا اولویــت مــا نبــوده اســت .تفکــر

شــوند ،فــوت میکننــد و ازایــنرو دیگــر

فــرق دارد یــا نــه؟ آیــا مــا حــزب اســامی

راهبــری مواجــه هســتیم؛ وقتــی یــک نهــادی

راهبــردی بــه شــما میگویــد کــه هفت صــد

نوبــت دیــن داری نمیرســد .یکــی اقتصــاد،

ً
مثــا سیاســت خارجــی
بگویــد دیگــر و یــک

اســامی چطــور سیاســت خارجــی هســت؟

دانــش کافــی نداریــم یــا نــوع نگاهمــان
متفــاوت اســت؟

ً
مثــا ،اگــر حــزب میتوانــد اســامی
داریــم

بــا یــک چنیــن خألیــی روبــه رو هســت ،دچــار

باشــد حــاال ویژگیهایــش چیســت؛ آیــا

یکســری گرفتار یهــا میشــود ،یعنــی آن

کــه مــا هفتصــد مســئله داشــته باشــیم .تفکــر

حــزب در تفکــر اســامی هــم خانــه قــدرت

تفکــر راهبــردی نیســت ولــی میخواهیــم

راهبــردی میآیــد شــما را اول بــا بقــا درگیــر

جمعیــت شــما دچــار مشــکل میشــود ،یکــی

اســت یــا چیــزی دیگــری اســت .کســی کــه

راهبــردی عمــل بکنیــم .اینجــا درواقــع
ً
دقیقــا یعنــی
گرفتــار شــبه راهبــرد میشــویم،

میکنــد ،یعنــی چــه؟ یعنــی میگویــد شــما

بهداشــت اســت؛ بهداشــت ســامت را بــر عهــده

یــک نهادهایــی داریــد ،یــک مســائلی داریــد

دارد ،یکــی تعلیــم و تربیــت اســت ،تعلیــم و

چــی؟ مــن یــک کمــی ایــن را توضیــح دهــم.

کــه اینهــا بــا هســت و نیســت شــما مرتبــط

تربیــت انتقــال فرهنــگ را برعهــده دارد .یکــی

هســت ،اینهــا اولویــت یــک شــما میشــود.

هــم حکومــت اســت ،حکومــت تأمیــن امنیــت

میآیــد حــزب تشــکیل میدهــد دنبــال

ً
اصــا تعریــف
تصاحــب قــدرت هســت یــا نــه؟
مــا از قــدرت چیســت و همینطــور صدهــا

ً
مثــا میآییــم میگوییــم کــه آقــا
ببینیــد

ً
اصــا معنــا نــدارد
مســئله نمیشــود داشــت،

یکــی خانــواده هســت ،خانــواده اگــر دچــار
مشــکل شــود ،بقــای نســل شــما ،تکثیــر شــما،

ً
اصــا
یعنــی اگــر شــما بــه اینهــا نپردازیــد،

جامعــه را برعهــده دارد .مــا کــه دینــی هســتیم

حــوزه :مــا میبینیــم از ســال هفتــاد

شــود ،اگــر مســئلهمحور نباشــد کــه خیلــی بــد

ممکــن اســت دیگــر نمانیــد .ببینیــد آن

و بــه ایــن پنــج نهــاد دینــی نــگاه میکنیــم

بحثهایــی شــروع میشــود .گاهــی اوقــات

اســت ،مــا اآلن ســؤاالتی هســت ،انتظاراتــی

تعبیــری کــه مقــام معظــم رهبــری راجعبــه

میگوییــم ایــن بقــا عالوهبــر بعــد دنیــوی،

مســئله دیگــر.

بایــد آموزشهــا ،پژوهشهــا مســئلهمحور

شماره هشتم و نهم

باشــیم ،امــا اینکــه یــک اقتصــاد عادالنــه،

بحثهــا ناظــر بــه مســائل خاصــی اســت.
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ً
مثــا یــک دوره ای بحــث آمــوزش در حــوزه،

هســت ،بایــد ایــن ســؤاالت را پاســخ دهیــد.

حــوزه و تحــول حــوزه داشــت چــه بــود .یــک
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ً
اصــا کاری بــه
در عــرض نهادهــای دیگــر ،مــا

نــگاه و طــاق و ارث و میــراث و  . ...یعنــی ایــن

بــه او گفتنــد کجــا گمــش کــردی؟ گفــت

دارد .شــما در بحــث تکثیــر جمعیــت ،بحــث

آن نداریــم ،مســجد و مدرســه و کلیســا و هــر

فقــه را وقتــی شــما کالبدشــکافی میکنیــد

در اتــاق .گفتنــد چــرا در کوچــه دنبالــش

خانــواده ،بحــث اخرویشــان را هــم داریــد.

چــه کــه هســت ایــن هــم هســت ،ولــی مــا کــه

امنیــت هــم بعــد دنیــوی دارد و هــم اخــروی

ً
کامــا
میبینیــد کــه فقــه مــا یــک دانــش

میگــردی؟ گفــت خــوب اتــاق خیلــی تاریــک

بحــث در معیشــت ،شــما معیشــت دنیــا و

اینطــوری فکــر نمــی کنیــم ،مــا میگوییــم

راهبــردی اســت ،ایــراد بــه فقــه ،بــه ســاختار

اســت .چــرا شــما بــه ســؤال سیاســی پاســخ

آخــرت را هــم داریــد .یعنــی نمی خواهیــد کــه

دیــن یــک نهــادی اســت در عــرض نهادهــای

فقــه و جایــگاه فقــه نیســت ،امــا ایــن اآلن

نمــی دهــی؟ میگویــد خیلــی ســخت اســت.

ایــن در آخــرت جهنــم رزق و روزیــش شــود؛

دیگــر نیســت ،دیــن فرانهــاد هســت ،یعنــی

بایــد ،یعنــی شــما بایــد حامــل تفکــر راهبــردی

ممکــن اســت کــه پاســخ گوی مــا درســت

میخواهیــد از نعمتهــای بهشــتی بهــره

شــما حکومــت را بــا دیــن استانداردســازی

باشــید و ایــن فقــه را اینطــوری ببینیــد و

جــواب ندهــد ،میگوییــم آقــا بایــد اولویــت

ببــرد .شــما در بحــث ســامت بــه غیــر از بحــث

میکنیــد یــا بــدون دیــن .خانــواده را طبــق

ایــن را بیاییــد بــه روزش بکنیــد ،یعنــی شــما

شــما همیــن ســؤال ســخت باشــد یعنــی شــما

ســامت جســمانی ،ســامت روحانــی را هــم

موازیــن و ارزشهــای دینــی استانداردســازی

بایــد مســئله خانــواده را در شــرایط کنونــی

داریــد ،قلــب ســلیم هــم بایــد داشــته باشــد و

میکنیــد یــا بــدون آن و همانطــور اقتصــاد

پاســخ دهیــد ،مســئله اقتصــاد را در شــرایط

پنــج تــا گــروه میخواهیــم در حــوزه پاســخ

همینطــور در بحــث تعلیــم و تربیــت ،ایــن

را ،بهداشــت و تعلیــم و تربیــت را .خــوب اتفاقــا

کنونــی پاســخ دهیــد ،پــس ایــن بخــش اول،

بــه پرســشها دارای اولویــت باشــد بــرای

بایــد یــک تعلیــم و تربیــت دینــی هــم داشــته

تفکــر دینــی مــا از اول اینطــوری بــوده ،شــما

یعنــی مــا اآلن گرفتــار ایــن مســئله هســتیم

مــن .ســؤاالت مربــوط بــه خانــواده ،مربــوط

باشــد .پــس میشــود پنــج مســئله راهبــردی

بــه فقــه مراجعــه کنیــد ،یک بخش فقــه مربوط

کــه اینقــدر مســئله محــوری و پاســخ گویی

بــه بهداشــت ،مربــوط بــه اقتصــاد ،مربــوط

کالن .حــاال مــا بیاییــم بگوییــم هفت صــد

بــه نهــاد بهداشــت اســت ،منتهــا ایــن بایــد بــه

بــه مســائل زیــاد شــده اســت کــه دیگــر مــا

بــه تعلیــم و تربیــت و مربــوط بــه حکومــت.

مســئله داریــم ،هفت صــد را رهایــش کــن،

روز شــود ،بــرای شــما مســائل بهداشــتی را

ً
ببینــی اولویتهایــت چیســت .مــا ً
مثــا
کال

ً
اصــا اولویت هــا دیگــر
منفعــل شــده ایم،

ببینیــد میشــود رویکــرد راهبــردی .بعــد اگــر

شــما پنــج تــا اولویــت راهبــردی درجــه یــک

بازگــو میکنــد .یــک بخــش آن راجعبــه نهــاد

معلــوم نیســت چیســت ،یک دفعــه مواجــه

امکانــات داشــتید بیاییــد ســاحت ،حتــی

داریــد؟!

اقتصــاد اســت ،مکاســب ،متاجــر ،بیــع و . ...

میشــویم ،اآلن مــن گفتــم هفت صدتــا ولــی

شــاید امکانــات شــما بــه پنــج تــا نمیرســد،

کــه همــواره شــما بــا اینهــا درگیــر

منتهــی ایــن بایــد بــه روز شــود .یعنــی بیاییــد

شــما جایــی میرویــد ،طــرف میگویــد مــن

بــاز شــما بیاییــد ببینیــد اولویــت چیســت؟

هســتید ،البتــه ،اینهــا را وقتــی نســبت بــه

شــرایط امــروز را بــرای شــما توضیــح دهــد.

یــک میلیــون ســؤال پاســخ دادهام یــا چنــد

یعنــی ایــن تفکــر راهبــری ایــن کار را میکنــد.

هم دیگــر میســنجید ،نسبت شــان یکــی

یــک بخشــش راجعبــه نهــاد حکومــت اســت،

میلیــون ،حــاال باالخــره باالتــر ،شــما میگوییــد

پــس یــک مســئله ایــن اســت کــه مــا آنجایــی

جهــاد و حــدود و و قصــاص و امثــال اینهــا.

چهارتــا نهــاد دیگــر برتــر اســت؛ چــرا؟ بــرای

ً
اصــا راجعبــه تعلیــم و تربیــت
یــک بخشــش

خــوب ،شــما بــه ســؤاالت سیاســی هــم پاســخ

کــه آمدیــم گفتیــم کــه اآلن میخواهیــم

میدهیــد؟ میگویــد کــه نــه مــا بــه ســؤاالت

تحــول دیگــر ایجــاد کنیــم آنقــدر صــورت

اینکــه امنیــت خانوادگــی ،امنیــت اقتصــادی،

اســت ،راجعبــه فرهنــگ اســت .شــما در هــر

سیاســی پاســخ نمــی دهیــم .پــس شــما بــه

مســئله ها را زیــاد کردیــم کــه تکثیــر مســائل

امنیــت بهداشــتی و امنیــت فرهنگــی بــه

فقــه بحــث آمــوزش و تعلیــم و تربیــت افــراد
ً
مثــا بچــه بــه ســن بلــوغ میرســد
را داریــد.

چــه چیــزی پاســخ میدهیــد؟ میگویــد مــا
بــه هــر ســؤالی کــه غیرسیاســی باشــد پاســخ

باعــث شــده اســت کــه از رویکــرد راهبــردی در
ً
بعضــا در
بخــش اولویــت بنــدی دور بیفتیــم و

ســکوالر باشــد وقتــی کــه بــدون دیــن اداره

میگویــد کــه بــر پــدر واجــب اســت کــه بــه

میدهیــم ولــی اگــر در مــورد مباحــث سیاســی

خیلــی مــوارد حتــی چیزهایــی تبدیــل شــود

شــود ،بی توجــه بــه دیــن اداره شــود یــا

ایــن احــکام دینــی را آمــوزش بدهــد؛ جــزو

افــراد ســؤال داشــتند جواب نمــی دهیم .خوب

بــه دســتور کار کــه اینهــا جــزو اولویتهــا

بگوینــد دیــن هــم یــک نهــادی ،کــه بعضــی

حقــوق فرزنــد بــر والدیــن هســت ،ایــن را

این طــور میشــود؟ ایــن شــما را یــاد داســتانی

بــا رویکــرد راهبــردی نیســت هرچنــد مســئله

ً
مثــا نهــاد حکومــت نســبت بــه آن
نیســت،

دولــت بــر میگــردد؛ ایــن میتوانــد نهــادی

شماره هشتم و نهم

در حکومــت دنبــال امنیــت هســتید ایــن

یــک نهــادی اســت در کنــار نهادهــای دیگــر،

بخشــی از ابــواب مربــوط بــه خانــواده هســت،

آن چیــزی کــه گــم کــرده بــود میگشــت بعــد
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یــک بعــد اخــروی هــم دارد؛ یعنــی شــما

از جامعه شناســان میگوینــد ،دیــن هــم

فقــه مــا تعریــف میکنــد یــا در همیــن فقــه

میانــدازد کــه میگویــد طــرف در کوچــه دنبــال
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پزشــک حــاال قلبــش هــم مشــکل دارد ،مغــزش

کــه اآلن افتــاده ایــن اســت کــه هــر جایــی

اجتماعیشــان معلــوم اســت .یعنــی معلــوم

در حکومــت امیرالمؤمنیــن میبینیــد ،مــن

هــم مشــکل دارد ســرما هــم خــورده اســت،

کــه چیــزی میشــود میگوییــم ،رهبــری

اســت از چطــور جامعــه ای طرفــداری میکننــد.

خیلــی ایــن را مثــال میزنــم ،امیرالمؤمنیــن

نمــی دانــم دســت و پایــش هــم درد میکنــد،

بایــد جــواب بدهــد .یعنــی یــک چیــزی بــرای

میگوینــد جامعــه مــا ،جامعــه ای اســت کــه

معصــوم بــود ولــی همــان امیرالمؤمنینــی کــه

حــاال پزشــک میآیــد و میگویــد آن قلــب و

مــا روشــن شــده همــه تکالیــف را متوجــه

مغــز را رهــا کــن چــون مــن بلــد نیســتم خیلــی

ً
مثــا میرویــم ســراغ
آنجــا میکنیــم.

ً
مثــا طبقــه متوســط بایــد تقویــت شــود.
در آن

معصــوم اســت فرماندارانــش کــه معصــوم

طبقــه پاییــن و بــاال تعدادشــان خیلــی کــم

نیســتند ،دلیلــش اینکــه خودشــان شــماتت

ً
فعــا مــا ایــن ســرماخوردگی
دشــواری اســت،

حجــاب کــه اآلن حجــاب را بایــد چــه کار کــرد؟

ً
مثــا
اســت ،ولــی محــور جامعــه بایــد بشــود

کــرده ،خــود ایشــان بعضیهــا را عــزل کــرده،

باألخــره دولــت بایــد وارد شــود یــا نشــود؟

طبقــه متوســط یــا جامعــه مدنــی بشــود یــا

پیغمبــر خــودش معصــوم اســت امــا در جنــگ

را بایــد درمــان کنیــم ایــن پایــش هــم یــک

میگوییــم کــه رهبــری بایــد بگویــد ،هــر چــه

ســخت و خیلــی پرهزینــه اســت ،کارهــای

ً
مثــا هــر نظریــات فراوانــی در بحــث جوامــع

احــد او پنجــاه نفــر را گذاشــت روی کــوه حنین،

مقــدار درد دارد ببینیــم مشــکلش چیســت؟

رهبــری فرمودنــد مــورد تأییــد مــا هــم هســت.

نمونــه وجــود دارد .حــاال نظریــه مــا چیســت؟

آقــا اینجــا را حفاظــت کنیــد ،بعــد آنهــا

ایــن دســتش هــم مثــل اینکــه میگویــد

آقــا شــما بایــد بهعنــوان متولــی امــر دیــن

بــاز در مقــام تمثیــل عــرض میکنــم بــرای

حــدود چهــل نفرشــان ول کردنــد و رفتنــد کــه

یــک مقــدار درد دارد و کوفتــه شــده اســت

ایــن را کار کنیــد .یعنــی بگوییــد یــک دولــت

اینکــه منظــور خــودم را بهتــر بتوانــم برســانم،

برویــم غنیمــت جمــع کنیــم کــه بعــد چیــزی

ببینیــم ایــن هــم مشــکلش چیســت؟ اینهــا

اســامی وظایفــش چیســت؟ رهبــری خــودش

نــه بــرای فهــم خواننــده؛ اینجــا بیشــتر مــن

گیرمــان نمی آیــد .دشــمن از همان جــا آمــده

را برایــش درســت کنیــم ،خــوب ایــن ســکته

میگویــد شــما بنشــینید فقــه حکومتــی را کار

بــا تمثیــل میخواهــم منظــور خــودم را

و پیــروزی تبدیــل بــه شکســت شــد ،این کــه

میزنــد و فــوت میکنــد ،شــما بایــد اول بــه

کنیــد ،میگویــد مــا یــک مراحلــی داریــم تــا

روشــنتر کنــم چــون بحــث خیلــی مفصــل

بــه پیغمبــر مربــوط نیســت؛ یعنــی شــما نمــی

مغــز و قلبــش رســیدگی کنــی .یعنــی آن ارکان

برســیم بــه اهــداف اســام و اهــداف اســام

اســت مــا میخواهیــم مختصــر بــه آن اشــاره

گوییــد کــه رهبــری پیغمبــر ایــراد داشــته

رئیســی و اصلــی را بایــد مــورد توجــه قــرار

محقــق شــود ،از مرحلــه انقــاب اســامی عبــور

کنیــم .مثــل ایــن میمانــد کــه یــک پزشــکی

اســت؛ آنهــا حــرف گــوش ندادنــد .مــا اآلن

بدهــی.

کردیــم ،مرحلــه نظــام اســامی را هــم عبــور

راجعبــه بــدن بیمــار یــک مطلــب را بلــد

آمده ایــم اقتصــاد ،فرهنــگ ،سیاســت ،مــا

ً
مثــا راجعبــه قلــب ،خــوب تخصــص
اســت،

اســتراتژیک فرهنگــی بایــد داشــته باشــیم
کســی بــه خــودش نمی گیــرد کــه ،شــما

مســئله دومــی کــه اتفــاق افتــاده ایــن

کردیــم یعنــی همیــن بحــث اســتقرار والیــت

اســت ،کــه مــا بــه نعمــت وجــود امــام یــک

فقیــه و رهبــری و نظــام اســامی؛ اآلن وارد

دارد ،حــاال هــر بیمــاری بــه او مراجــع کنــد ایــن

حــوزه از مســائل برایمــان مربــوط حــوزه ای

بحــث دولــت اســامی شــدیم و بعــد هــم

یــک طــوری ایــن را بــه قلــب ربــط بدهــد بعــد

نظریــه فرهنگــی کــه نداریــد ،اســتراتژی

بــود حــل شــد .حــوزه نظــام رهبــری ،یعنــی

مرحلــه چهــارم جامعــه اســامی و تــا برســیم

بگویــد کــه تــو بایــد قلبــت را چــکاب بدهــی.

فرهنگــی هــم نداریــد ،خــوب همینطــوری

امــام آمدنــد و بحــث والیــت فقیــه را مطــرح

بــه تمــدن اســامی .حــاال جامعــه اســامی

مــا بایــد قلبــت را بررســی کنیــم ،خــوب قلبــت

میشــود ،ایــن هــم مســئله دوم؛ لــذا وقتــی

فرمودنــد ،گفتنــد کــه آقــا ایــن والیــت فقیــه

چطــور جامعــه ای اســت؟ دولــت اســامی

ً
اصــا اآلن بایــد
چطــور دولتــی اســت؟ مــا

الحمــداهلل مشــکلی نــدارد تــو دیگــر بــرو ،بابــا

رهبــری میگویــد آقــا تحــول ایجــاد کنیــد

ایــن چشــمش درد میکنــد ،ایــن گوشــش

یعنــی همــه اینهــا را مدنظــر قــرار دهیــد،

خیلــی روشــن کــه مــا همــه شــئون والیــت

نظریــه دولــت اســامی ارائــه بدهیــم .نظریــه

مشــکل دارد چــه ربطــی دارد؟ ایــن دســتانش

یعنــی هــم بایــد وضــع مطلــوب خودتــان را

را کــه بــرای معصــوم قائــل بودیــم در حــوزه

جامعــه اســامی را ارائــه دهیــم .یــک جامعــه

مشــکل دارد .ببینیــد ایــن مســئله هــم باعــث

ترســیم کنیــد؛ در ترســیم وضــع مطلــوب نبایــد

چــه چیزهایــی شــده ،ایــن اآلن باعــث شــده

خودتــان را گرفتــار وضــع موجــود بکنیــد .چون

اینطــوری اســت ،یعنــی خیلــی شــفاف،

اداره جامعــه بــرای فقیــه جامــع الشــرایط هــم
قائــل هســتیم .امــام ایــن کار بــزرگ را انجــام

ً
مثــا مبتنــی بــر
اســامی آیــا یــک جامعــه

ً
مثــا
طبقــه متوســط اســت؟ یــک جامعــه

کــه کل کارآمــدی و ناکارآمــدی و چالشهایــی

ً
اصــا ایــن مخالــف آن روحیــه دینــی اســت؛
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مثــل یــک بیمــاری میمانــد کــه رفتــه پیــش

انقــاب شــد و ایــن تحقــق پیــدا کــرد .اتفاقــی

ً
مثــا جامعــه مدنــی اســت؟ دیگــران نظریــه

ً
مثــا شــما
جایــی اینکــه مــا بگوییــم ایــن،

شماره هشتم و نهم

هســت ،در مقــام تمثیــل عــرض میکنــم

داد بعــد خــودش هــم انقــاب را رهبــری کــرد،

بــورژوازی اســت؟ چطــور جامعــه ای اســت؟

کــه پیــش روی مــا هســت ،مــدام دارد بــه
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ثقــل بحــث خــودش را توحیــد میگــذارد ،حــاال

را بــاز کنیــد ،حــاال بایــد بیاییــد بگوییــد کــه

بــود؛ میگویــد ایــن  32تــا را کــه گفتیــم امــام

هســت ،پــس وقتــی اولویــت معلــوم شــد کــه

براســاس توحیــد مــیرود اولویــت جامعــه اش

ً
مثــا حضــرت یوســف ،دیــده
را پیــدا میکنــد.

اآلن مســئله دنیــا چیســت؟ اآلن اولویــت دنیــا

گفــت دو تــای دیگــر هــم هســت؛ میگویــد

در مقیــاس جهانــی چیســت ،بعــد همــان

چیســت؟ مثــال میزنیــم ،فــرض کنیــد اآلن

مشــکل مــردم اقتصــادی اســت ،کل طــرح

بگوییــم کــه مســئله مــا نجــات سیاســی مــردم

مــا خیلــی خوشــحال شــدیم ،گفتیــم پــس
ً
شــدیدا حمایــت میکنــد،
امــام دیگــر اآلن

میآیــد در مقیــاس منطقــه ای خــودش را
تعریــف میکنــد ،همــان میآیــد در مقیــاس

حضــرت یوســف شــده نجــات اقتصــادی و

دنیــا از دســت نظــام ســلطه هســت؛ یعنــی

میگویــد امــام فرمــود ولکــن مســئله مــا اآلن

ملــی هــم خــودش را تعریــف میکنــد ،یعنــی

معیشــتی مــردم ،البتــه مبتنــی بــر توحیــد.

بگوییــم کــه اآلن مشــکل دنیــا نظــام ســلطه

ایــن نیســت ،شــما ببینیــد کــه چه شــده اســت

شــما ببینیــد کــه ،چــون در قــرآن کریــم

حضــرت موســی بــا پیــام توحیــد آمــده ولــی

هســت بــه رهبــری آمریــکا ،مشــکل منطقــه

کــه در ایــران مــا اینهــا میتوانــد بیاینــد

میگویــد کــه از همــان اول کــه انســان خلــق

میبینــد کــه مشــکل مــردم مشــکل سیاســی

وجــود یــک غــده ســرطانی اســت بــه نــام

تبلیــغ کننــد و مســیحیت را ترویــج بدهنــد.

میشــود ،میگویــد انســان تــو یــک دشــمن

اســت ،طرحــش شــده نجــات سیاســی مــردم

رژیــم صهیونیســتی ،حــاال طــرح نجاتتــان

یــک عــده دیگــری بودنــد کــه اولویت شــان

داری ،اولویتــت بایــد ایــن باشــد کــه خــودت

از دســت فرعــون ،ســلیمان اوضــاع و احــوال

را بدهیــد .ایــن میشــود نــگاه راهبــردی،

شــده بــود مبــارزه بــا بهائیــت؛ یــک عــده دیگــر

را تقویــت کنــی ،یــک مصونیتســازی ایجــاد

طــوری دیگــر بــوده اســت ،طرحــش چیــز

یعنــی شــما همــه را خالصــه میکنیــد،

بودنــد اولویــت شــان شــده بــود مبــارزه بــا

بکنــی کــه ایــن دشــمن نتوانــد بــر تــو غلبــه

دیگــری شــده اســت .غیرانبیــا هــم همینطــور
ً
مثــا ذوالقرنیــن در قــرآن کریــم،
بوده انــد،

میگوییــد اآلن یک دانــه اولویــت مــا داریــم

مشروبفروشــیها .کســانی بودنــد کــه

کنــد ،دشــمن را نمــی توانــی از بیــن ببــری،

نمیشــود شــما هفت صدتــا اولویــت داشــته

اولویتشــان بــود مبــارزه بــا مارکسیســم،

انســان نمی توانــد ابلیــس را از بیــن ببــرد ،از

بــه ســه تــا منطقــه رفــت ،در هــر منطقــه ای

باشــید ،پنــج هزارتــا اولویــت داشــته باشــی،

شــما از امــام ببینیــد دو تــا صفحــه مطلــب در

رســول اهلل پرســیدند ،آقــا شــما هــم شــیطان

کــه رفــت مســئله شــان یــک چیــزی بــود و

اینطــوری نمیشــود؛ ایــن را راهبــردی

مبــارزه بــا مارکسیســم نمی بینیــد کــه ایشــان

داریــد؟ گفــت بلــه ،ولــی شــیطان من به دســت

ذوالقرنیــن در هــر منطقــه بهعنــوان یــک عبــد

نمی گوینــد.

بگویــد مســئله اآلن مــا مارکسیســم اســت.

مــن ایمــان آورده اســت ،مــن را نمــی توانــد

صالــح خــدا ،آن مســئله را حــل میکــرد ،پــس

ببینیــد امــام خمینــی چــه کار کــرد؟ امــام

متنــوع بودنــد ،یعنــی گروههــای مختلــف

وسوســه کنــد ،فریــب بدهــد ،مــن شــیطانم را

ذوالقرنیــن یــک ایــده کالن دارد ،ایــده توحیــد؛

خمینــی گفــت مســئله مــا توحیــد اســت،

هــر کــدام فکــر میکردنــد اولویت شــان یــک

کنتــرل کــردم ،ببینیــد دشــمن را کــه نمیشــود

ایــده خداگرایــی و خدابــاوری ولــی وقتــی وارد

خیلــی خــوب؛ بعــد گفــت اآلن در شــرایط

جامعــه میشــود ،مســافرت میکنــد ،بــه هــر

کنونــی جامعــه ایــران مســئله مــا نجــات

چیــز اســت؛ یــک اولویتهــای خــرد .آنهــا
ً
واقعــا
هــم مســئله بــود نــه اینکــه نبــود،

اســت ،دار ایــن دوســتیها و دشمنیهاســت؛

منطقــه ای مــیرود اولویــت آنجــا را در نظــر

سیاســی مــردم از شــر ایــن اســتبداد اســت،

هــم مســئله بــود ولــی امــام آمــد گفــت نــه،

میگیــرد.

مــا بایــد حکومــت اســامی تأســیس کنیــم .در

مــا یــک اولویــت داریــم ،شــاه بایــد بــرود و

حــاال حــوزه علمیــه را مــا میگوییــم تحــول

ایــن خاطــرات احمــد احمــد هســت ،میگویــد

بــرای ایــن راه حــل ارائــه کــرد ،والیــت فقیــه،

ولــی میتوانیــم کاری بکنیــم کــه دشــمن
َ
«وأعِ ّ
ــدوا
نتوانــد بــر مــا غلبــه کنــد؛ لــذا فرمــودَ :
ــوة ،خودتــان را قــوی
َلهُ ــم َمــا اســ َت َطع ُتم مِ ــن ُق َّ

پیــدا کنــد یعنــی ایــن ،یعنــی شــما مبتنــی
ً
مثــا تفکــر توحیــدی کــه بایــد ایــن را در
بــر

مــا رفتیــم خدمــت امــام و  32کتــاب تبلیــغ

حکومــت اســامی .بعــد هــم آمــد گفــت کــه

کنید.اینکــه مقــام معظــم رهبــری مکــرر

مســیحیت بــرای امــام بردیــم ،گفتیــم ببینیــد

آمریــکا شــیطان بــزرگ اســت ،صــدام هــم

میفرماینــد کــه خودتــان را قــوی کنیــد،

عرصههــای مختلــف بــاز کنیــد یعنــی بگوییــد

آقــا ،مســیحیت همــه جــا را دارد میگیــرد.

کــه بــه ایــران حملــه میکنــد نمــی گویــد

لــم ُســلطان،
کشــور را بایــد قــوی کنیــد .العِ ُ

خانــواده توحیــدی چطــوری اســت؟ اقتصــاد

میگویــد مــا یکی یکــی اینهــا را از گونــی

مســئله مــا صــدام اســت ،میگویــد مســئله

علــم قــدرت اســت؛ هــر کســی کــه خــودش را

توحیــدی چطــوری اســت؟ حکومــت توحیــدی

درآوردیــم ،همــان اوایــل دهــه چهــل کــه هنــوز

آمریکاســت ،ایــن شــیطانهای خــرد همــه

بــه علــم مجهــز کنــد بــه قــدرت میرســد .هــر

ببینیــد چطــوری بودنــد؛ نبــی میآیــد نقطــه

ً
اصــا دار دنیــا همیــن
از بیــن بــرد ،آن هســت،

شماره هشتم و نهم

ســختی رفتیــم پیــش امــام ،چــون تحــت نظــر

بــزرگ اســت ،آن اســت کــه پشــت ســر اینهــا

روحیــه دینــی ببینیــد ،شــما انبیــای الهــی را

چطــوری اســت؟ تعلیــم و تربیــت توحیــدی،
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ً
اصــا علــم توحیــدی چطــوری اســت ،اینهــا

امــام در قــم بــود ،میگویــد خیلــی هــم بــا

وصلنــد بــه آن شــیطان بــزرگ ،آن شــیطان
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ایــن هــم مســئله دومــی اســت کــه مــا

هــم موافــق بــود ،آمریکاییهــا هــم موافــق

مــان بــرای مــا میشــوند درجــه یــک.

گرفتــارش شــده ایــم؛ مــن تعبیــر میکنــم بــه

بودنــد و اینهــا بــا ذوق و شــوق فــراوان

باید تالش بکنیم آن تفکر راهبردی را ترویج

شــبه تحــول ،شــبه راهبــرد ،یعنــی مــا بعضــی

آمدنــد ســراغ مــا کــه در ایــن جهــت کمکتــان

کـرده و برایـش زمینهسـازی هم بکنیـم ،چنان

اوقــات توهــم راهبــرد داریــم ،یعنــی کارمــان

میکنیــم .بیاییــد ایــن هــم روشهایــش،

کـه بـرای نمونـه ،حضـرت امـام وقتـی بحـث

بــا رویکردهــای انبیــای الهــی وقتــی نــگاه

همــه جــور کمــک میکنیــم .ایــن را اینقــدر

والیـت فقیـه را مطـرح میکند میگوید که حاال

میکنیــم خــود رویکــرد امــام ،خــود رویکــرد

در تاروپــود جامعــه مــا خــوب پیــش بردنــد

طلاب جـوان باید ایـن بحث را ادامه بدهند ،آن

رهبــری ،اینهــا چطــوری بــه اولویتهــا

کــه اآلن سالهاســت کــه مقــام معظــم

را بـازش کـرده و بسـط دهنـد ،یعنـی ایـن بحث

نــگاه میکننــد؟ بایــد اولویتهایمــان معلــوم

رهبــری فرمودنــد کــه ایــن درســت نیســت،

بایـد بسـط پیـدا کنـد ،ترویـج و گفتمانسـازی

باشــد ،اولویتهایمــان را هــم عــرض کــردم

ایــن اشــتباه اســت ،بایــد بــر گردیــم از ایــن،

شـود ،اگر این اتفاق نیفتد باز آن تفکر راهبردی

نمــی توانــد زیــاد باشــد ،مثــل سیاســتها،

هــر کاری میکنیــم و مســئوالن میکننــد

معطـل میماند.

ببینیــد ویژگــی سیاســتها ایــن اســت کــه

و همــه دنبالــش هســتند بــاز میبیننــد کــه

بایــد کــم باشــد ،وقتــی سیاســت زیاد میشــود

همچنــان سیاســتها در جهــت کنتــرل

دیگــر سیاســت نیســت؛ یعنــی سیاســت بایــد

جمعیــت تشــویقی اســت ،یعنــی بــاز یــک

جــزو جــان افــراد باشــد یعنــی همــه بداننــد.

جایــی یــک چیــزی را میبیننــد مانــده اســت.

امــام ره در اوایــل کتــاب شــرح حدیــث جنــود

ایــن بــا حقــوق مــردم گــره خــورده اســت ،بــا

عقــل و جــرح میگویــد کــه مــن از مباحــث

بیمــه شــان گــره خــورده ،بــا سیاســتهای

علمــی پیچیــده و اینهــا صرفنظــر میکنــم

دارویــی مــا گــره خــورده ،بــا کتــاب درســی

وارد مباحــث علمــی نمــی شــوم تــا عمــوم

مــا گــره خــورده ،ایــن اســت کــه میشــود

بلکــه عــوام نیــز از ایــن اثــر بهرهمنــد شــوند.

سیاســت و اولویــت .بــرای مثــال ،قــرآن کتــاب

میخواهــد جنــود عقــل تبدیــل شــود بــه

راهبــردی ماســت .اگــر آمدیــم گفتیــم کــه در

فرهنــگ عمومــی ،ایــن یــک راهبــرد اســت؛

راهبــرد میخواهیــم بــه پیامبــر اعظــم اســام

مــا عقالنیتهــا را بیاوریــم ارتقــا بدهیــم حــاال

صحــه اقتــدا کنیــم ،خــوب پیامبــر اســام

اگــر راهبردهــا زیــاد باشــد ،سیاســتها زیــاد

نقشــه راهبــردیاش قــرآن کریــم بــوده اســت.

باشــد ،ایــن توهــم رویکــرد راهبــردی خواهــد

بنابرایــن قــرآن را بایــد وارد همــه عرصههــا

بــود ،دیگــر آن چیــزی کــه بایــد باشــد نیســت.

بکنیــد .یعنــی زبــان ســخن گفتن تــان بشــود

اآلن در بحــث کنتــرل جمعیــت ببینیــد .ایــن

قرآنــی ،سیاســت گذار یتان بشــود قرآنــی،
ً
طبیعتــا یعنــی
البتــه وقتــی میگوییــم قــرآن،

دشــمنان مــا بــه مســئله جمعیــت بــود؛ یعنــی

از مکتــب اهــل بیــت هــم در تفســیر و تبییــن

کنتــرل جمعیــت چــون مطابــق بــا رویکــرد

شماره هشتم و نهم

و تهذیــب نفــس بکنــد ،بــه قــدرت میرســد،

کــه آنهــا هــم موافــق بودنــد ،نظــام جهانــی

تفکــر مــا راهبــردی شــود ،اســناد راهبــردی
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کســی کــه خــودش را مجهــز بکنــد بــه اخــاق

مــا آنجــا یــک سیاســتی در پیــش گرفتیــم

خــودش اســتفاده میکنیــم .تــا زمانــی کــه
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