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حـوزه: پرسـش درباره تحول حوزه می باشـد. در ابتدا دیـدگاه خود را در چگونگی 
تحـول حـوزه بیان فرمایید و سـپس به وضعیت تحـول در حوزه بپردازید؟

اسـتاد: در بحلث تحلول در حلوزه، تحلول بله معنلای ایلن اسلت، کله 
حوزه هلای علمیله موجلود، یلک ضعلف و یلک ناتوانلی دارنلد و ایلن را 

تحول
حوزه های علمیه
در گفتوگو با 

سیدمرتضیحسینیالهاشمی

بخواهیلم، پوشلش بدهیلم و برطلرف بکنیلم. 

بنابرایلن ایلن تحلول به معنلای دور ریختلن 

ماسلبق نیسلت، بلکه به معنای اقتداربخشلی به 

داشلته های قبلی حوزه های علمیه هم هسلت، 

کارآمدسلازی معاصلر و روزآمدسلازی حوزه های 

علمیه هم اسلت. اگر این مطلب را توجه کنیم، 

آن وقلت بایلد توجله داشلته باشلیم کله بایلد بر 

مبنلای حلوزه کله درواقلع حجیلت در مباحثش 

اسلت، ایلن بایلد خدشله ناپذیر بمانلد. بنابراین، 

عرفی سلازی اش که در برخی از دیدگاه ها مطرح 

می شلود کله درواقلع دیلن را، به نفع علم سلعی 

می کننلد کله تغییلر در آن ایجلاد کننلد، ایلن 

ملورد پذیلرش نیسلت. اما اگر با همان شلیوه به 

حجیت رسلاندن بتوانیم، متناسب با مقتضیات 

زملان و ملکان فعللی و معاصلر، در آن تحلول 

ایجلاد کنیلم، ایلن حتملًا بلرای رفع مشلکات و 

چالش هلای موجلود الزم اسلت.

حوزه: این چطور بایستی اتفاق بیفتد؟
را اشلاره می کنلم  اسـتاد: ملن دوقسلمت 
تلا بحلث قلدری روشلن شلود ، قسلمت اول 

ایلن کله می بینیلم بلرای اداره کشلور، یعنلی 

بلرای جریان یافتلن در عرصله اجتماعلی، ملا 

صرفلًا رسلاله های عملیله موجلود را داریلم، کله 

رسلاله های عملیله موجود احکام فلرد مکلف را 

بیلان کردنلد. درحالی که ما احکام سلاختارهای 

اجتماعلی، نظاملات اجتماعلی را الزم داریلم. 

چله بلرای طراحلی و تأسلیس اش، چله بلرای 

نگله داری و بالندگلی اش. ملا بایلد قواعد توزیع 

سلاختارهای  در  ثلروت  و  اطاعلات  قلدرت، 

اجتماعلی را بتوانیلم بله دسلت بیاوریلم. پلس 

یلک بالندگلی نیلاز داریم که بلا همان وضعیت 

بله حجیت رسلاندن احلکام، بتلوان احلکام را از 

رده  احلکام فلردی به احلکام نظامات اجتماعی 

و بعلد بله احلکام موضوعات تاریخی گسلترش 

دهیلم. منظلور از موضوعلات تاریخلی یعنلی 

دارنلد، و  تاریخلی  اسلتمرار  موضوعاتلی کله 

دامنله  اثلرش در حلّد اجتملاع یک زملان خاص 

نیسلت. کله این هلا متفلاوت اسلت. ملا احکام 

فلرد داریلم، احکام جامعه داریلم، احکام تاریخ 

داریلم. این هلا را بایلد بلا بله حجیت رسلاندن 

اسلتنباط کنیلم، آن هلم از منابلع شلرعی. در 

مرحله  عمل،  اآلن برای مسلئوالن متعهد کشور، 

ملموس هسلت که بعضی از قسلمت های دین 

قابلیلت پیاده شلدن پیلدا نمی کنلد، هرچند که 

کله  انجلام می دهنلد،  را  سیاسلت گذاری اش 

ایلن کار بایلد این طلور انجلام شلود، املا ایلن 

سیاسلت قابلیلت تحقلق پیلدا نمی کنلد. بلروز 

صریلح اش در فرمایلش مقلام معظلم رهبلری 

بلود کله در تابسلتان سلال 96. ایشلان فرمودند: 

تشلویق  همله  مقاومتلی  اقتصلاد  می گویلم 

می کننلد، اسلتقبال می کننلد، بعلد می بینلم 

پیلاده نمی شلود. می گویلم عداللت اجتماعلی، 

همه اسلتقبال می کنند، تشلویق می کنند، بعد 

می بینلم پیلاده نمی شلود، چنلد ملورد را ذکلر 

می کننلد، بعلد یلک نکتله کلیلدی هلم بله آن 

اضافله فرمودنلد کله حتلی می خواهنلد پیلاده 

کننلد، نمی شلود! یعنلی چلی؟ یعنلی گلردن 

مجریلان نیندازیلد که آن هلا نمی خواهند پیاده 

کننلد، بلاز در ادامله می فرماینلد حتلی قبلی هلا 

هم می خواسلتند که پیاده کنند، نشلد. بعد یک 
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نتیجله از آن می گیرنلد کله بسلیار تعیین کننده 

در  علملی ای  گلره  البلد  می فرماینلد:  اسلت، 

کار هسلت، برویلد گره گشلایی کنیلد. به نظلر 

می رسلد ایلن گره گشلایی آن بالندگی ای اسلت 

کله می توانلد بله حوزه های علمیه داده شلود. و 

ایلن را کلس دیگری نمی تواند گره گشلا بشلود، 

اال حوزه هلای علمیله، کله درواقلع حافظلان 

اسلامی بودن احلکام هسلتند.

حـوزه: دربلاره ایلن گلره کله فرمودیلد کملی 
توضیح می فرمایید. این گره دقیقًا چیسلت؟ و 

حلوزه چله نقشلی در بازکردن این گلره، می تواند 

ایفلا کنلد؟ )گویلا حضلرت عاللی تحلول را هم از 

همیلن منظلر نلگاه می کنید.(

اسـتاد: دقیقلًا بلله. چه منویلات مقام معظم 
رهبلری،  چله تملام قواعلد و احکاملی کله علوم 

انسلانی اسلامی برای اداره جامعه ارائه بدهند، 

ملی رود در قفسله های کتاب خانله و نسلخه 

روی میلز کارشلناس قلرار نمی گیلرد. چلرا؟ گره 

قابلیلت  فرمایشلات،  ایلن  چلرا  این جاسلت. 

تحقلق عینلی پیلدا نمی کنلد؟ فرمایشلاتی را 

دیلن فرملوده، علملا اسلتنباط کردنلد، تبدیلل 

می شلود بله یلک حکم. چلرا این حکلم قابلیت 

تحقلق در جامعله پیلدا نمی کنلد؟ راحت تریلن 

جوابلش ایلن اسلت، مجلری نمی خواهلد اجلرا 

کنلد، و می رفلت اجلرا می کلرد. املا فرمایلش 

مقلام معظلم رهبلری این پاسلخ را خط می زند. 

ایشلان می گوینلد کله حتلی می خواهنلد اجلرا 

کنند اما نمی شلود. این نشلدن، گره اسلت. چرا 

بیلن اعتقلادات نظری ما، بلا عرصه  عمل فاصله 

اسلت؟ چلرا آنچله که در بیان نظلری می گوییم، 

قابلیلت تحقلق عینی ندارد؟ و چگونه می شلود، 

آموزه هلای دینلی را کارآملد کلرد؟ کارآملد کلرد 

یعنلی چلی؟ یعنلی کارآملدی دارند، املا چگونه 

می شلود بله این هلا تحقلق عینلی بخشلید. 

وظیفله ی حوزه هلای علمیله اسلت کله این گره 

علملی را بلاز کننلد. متأسلفانه از زمانی که رهبر 

انقاب فرمودند، بیش از سه سلال گذشلته، من 

حداقلل مطللع نیسلتم کله حوزه هلای علمیله 

روی ایلن گلره علملی کار اساسلی انجلام داده 

باشلند و گره گشلایی کلرده باشلند.

حوزه: ما در این میان نیاز به چه سنخی از 
مطالعات داریم؟ بعضی این را مطرح می کنند 

که ما یک سری مطالعات بنیادین داریم که 

شما هم فرمودید گره کار نظری هست، از همان 

زاویه  نظری بخواهیم به کار نگاه کنیم،  سنخ 

کار مطالعاتی می شود، یک بخش کار مطالعات 

بنیادین است و یک بخش کار هم درواقع، 

مطلوب  وضع  شناخت  شامل  هم  خودش 

اجتماعی،  مطلوبیت های  آن  یعنی  می شود، 

سیاسی و... آن مطلوبیت هایی که قرار است 

در فضای اجتماعی پیاده بشود و یا به قول 

حضرت عالی تحقق عینی دین در سطح جامعه، 

یک بخش کار هم مطالعات توصیفی ست که 

از وضع موجود داریم توصیف می کنیم. به نظر 

مفقود  حلقه  یک  میان  این  در  که  می رسد 

هست، آن هم مطالعات آسیب شناسی یا حتی 

توسعه ای هست که ناظر بر این است که ما 

چه کار کنیم که از وضع موجود برسیم به وضع 

مطلوب. آن گره اصلی کار به نظر این جاست. 

برداشت من از فرمایشات شما این است. این 

برداشت را تأیید می کنید؟

استاد: ما در هر سه سطح اش نیاز به تحقیقات 
داریم. چرا؟ چون شلما تا بنیان های جدیدی را 

پایه گلذاری نکنیلد، نمی توانید داشلته های تان 

را اجرایی کنید. یعنی مطالعات توسلعه ای تان،  

ومطالعلات کاربردی تلان، بلر مبنلای مطالعات 

بنیادیلن جدیدتلان بایلد باشلد. یک مثلال بزنم 

شلاید روشلن تر بشلود.  ما در مباحث حوزه بحث 

تزاحلم را داریلم. تزاحلم یعنلی چله؟، یعنی اگر 

کله طفللی در آب افتاده، دارد غرق می شلود و از 

طرفلی شلما هلم نمازتلان دارد قضا می شلود، از 

ایلن طلرف هلم می دانیلد کله نماز سلتون دین 

اسلت، نملاز خلط بیلن ایمان و کفر اسلت، نماز 

اگلر قبلول شلد اعمال دیگلر قبول می شلود، اگر 

قبلول نشلود اعملال دیگلر هلم مردود می شلود 

و... این هلا را چله کسلی گفتله اسلت؟ خداونلد 

متعلال. حلاال ایلن دوتلا در تزاحم قلرار گرفتند، 

ملن چله کنم؟ همان خداونلد می فرماید نماز را 

بگلزار کنلار، ولو قضا بشلود. انقلاذ غریق اولویت 

دارد. یعنلی چلی؟ یعنلی در تزاحم بین دو فعل، 

اقامله نملاز یلا انقلاذ غریلق. برای من مشلخص 

می کنلد کله بلرو انقلاذ غریلق را انجلام بلده، بله 

پاداشلتن نمازت را ترک کن. درسلت است؟ این 

حکلم فلردی خیلی واضح و روشلن بیان شلده. 

وللی در حکلم اجتماعلی، این طلور نیسلت کله 

شلما یلک فعلل خلاص را به نفع یلک فعل دیگر 

کنلار بگذاریلد، بلکله تعلدادی از افعلال را بایلد 

باهلم انجلام بدهیلد. این جا نسلبت بین این ها 

تعیین کننلده وضعیلت اسلت. دقلت بفرمایید. 

کشلور نیلاز بله کشلاورزی، صنعلت، خدملات، 

به عنلوان  ملن  دارد.  و...  واردات  صلادرات، 

می خواهلم  کشلور،  تخصیص هلای  مسلئول 

امکانلات کشلور را تخصیلص بدهلم. بله چله 

نسلبتی بیلن ایلن املور تخصیلص بدهم؟ فعل 

تصمیم گیلری ملن نسلبت به تخصیص هر یک 

از این هلا بلا هلم تزاحم نلدارد، به معنای این که 

یکلی را بله نفلع دیگلری کنار بگلذارم، بلکه باید 

بین شلان تناسلب برقلرار کنلم. ایلن تناسلب و 

نسلبت برقرارکلردن، هرکلدام می توانلد یک نوع 

اقتصلاد را تحویلل بدهد. مثلًا می توانم بگویم 

کشلاورزی فعلل انبیلا و اولیلا بلوده، صنعلت 

یلک چیلز جدیلد اسلت، در کمتریلن حلّد بله 

آن بپلردازم، در کشلاورزی بله بیشلترین حلّد. 

می توانلم دقیقلًا نقطله بالعکسلش عملل کنم، 

یعنلی  بگویلم اآلن دنیلا دنیلای صنعتی سلت، 

اگلر صنعتلت برتلر باشلد مثلل ژاپن، همله دنیا 

محصلوالت کشلاورزی را بله تلو می دهند. چون 

به دسلت آمدنش سلاده اسلت! چه نسلبتی بین 

این هلا برقلرار باشلد،  آیلا همله را به یک نسلبت 

قرار بدهم. پنجاه درصد کشاورزی،  پنجاه درصد 

صنعت؟ اگر فقط همین دوتا هسلتند. آیا صفر 

کشلاورزی صد صنعت؟ آیا صد کشلاورزی صفر 

صنعلت؟ این هلا گزینه هلای مختللف هسلت. 

آیلا شلصت چهلل؟  هفتلاد سلی؟ هرکلدام یلک 

اقتصلادی را تحویلل می دهلد.

حـوزه: حلاال نسلبِت ایلن تناسلب ها بلا بحث 
تحلول حوزه چیسلت؟!

اسـتاد: بحث این اسلت که اگر شلما نتوانید 
ایلن نسلبت ها را منسلوب بله شلرع کنیلد،  

همان طلور کله در بلاب تزاحلم احلکام فلردی 
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بله شلرع نسلبت می دهیلد )و مثلًا می گوییلد 

انقلاض غریلق واجلب اسلت، نملاز قضا بشلود،  

اشلکالی نلدارد( اآلن هلم کله در تزاحلم میلان 

احلکام متعلدد اجتماعلی قلرار گرفته ایلد اگلر 

نتوانید این تناسلبات را به شلرع نسلبت دهید، 

نمی توانیلد بله ایلن راحتلی مجریلان را متهلم 

کنیلد. کجلا حلوزه  ملا بله ایلن مسلئله ورود 

کلرده اسلت؟ و تلا پیلدا نکننلد چگونه می شلود 

تصمیم سلازان کشلور را متهلم کلرد کله چرا ضد 

اسلام تصمیلم گرفتیلد؟ حوزه هلا بایلد مجهلز 

بله ابلزاری بشلوند کله بتوانند اسلتنباط کنند از 

دین نسلبت بین امور را آن هم امور اجتماعی.

حوزه: فهم این نسبت چه تأثیری دارد؟
اسـتاد: بگذاریلد مثاللی بزنلم؛ اگر شلما، برای 
مجللس عروسلی کیلک عروسلی الزم دارید. به 

افلرادی بگوییلد کله ملن محصوللی می خواهم 

که از آب، شکر، آرد و روغن تشکیل شده است، 

برویلد بلرای ملن درسلت کنیلد و بیاوریلد. اگلر 

نسلبت بیلن ایلن متغیرهلا، بیلن ایلن عواملل 

مؤثلر، در موضوع تلان را معیلن نکنیلد، طلرف 

حللوای علزا درسلت می کنلد و ملی آورد! یکلی 

دیگلر کلوچله درسلت می کنلد و ملی آورد، آن 

یکلی بیسلکویت درسلت می کنلد و ملی آورد، 

هیچ کداملش را نمی توانیلد ببریلد در مجللس 

عروسلی. عللت چیسلت کله این طلوری شلده 

اسلت؟ همله کله از آب و شلکر و روغلن و آرد 

تشلکیل شلده اند. پلس چلرا این قلدر متفلاوت 

هسلتند؟ چلون نسلبت ها و روابطلش متفاوت 

تعریلف شلده اند. 

ابتدایلی  به نظلرم می رسلد صلورت  حـوزه: 

فرمایش شلما را، شلهید مطهری قبًا هم بیان 

کرده بود، تحت این عنوان که در حوزه ها درکی 

کله از عداللت وجلود دارد، درک فلردی هسلت 

درواقلع. یعنلی عداللت را محلدود می کننلد بله 

عداللت املام جماعلت و ایلن قبیلل مسلائل، و 

للذا درکلی از ابعلاد اجتماعی عدالت وجود ندارد 

و یلا خیللی کم رنلگ اسلت و للذا در بحث تحول 

حلوزه، چنیلن نگاه هایلی را می تلوان به مثابله 

نقلاط عطفلی مطرح کرد. حال سلؤال این اسلت 

که این نسلبت ها را در کجا باید تعیین تکلیف 

کلرد؟ در فضلای باورهلا و جهلان ذهنلی حلوزه؟ 

نهلاد عللم در حلوزه؟ در کنش گری هلای  در 

اجتماعلی روحانیلت؟ نقطله شلروع این تحول 

دقیقلًا در کجاسلت؟

اسـتاد: نقطله شلروع اصلی به نظلرم در اصول 
فقله اسلت. اصلول فقله حلوزه بایلد روش بحث 

بشلود. علرض کلردم کله بایلد درواقلع ابلزار 

اسلتنباط تکاملل پیلدا کنلد، اصلول فقله، زمان 

شلیخ انصلاری، چلون اصلول فقله ابلزار فقیله 

تاشلش،  نهایلت  به کاربسلتن  بلرای  اسلت 

بلرای اسلتنباط احلکام اسلام. خلوب، ایلن در 

طلول تاریلخ تحلول پیلدا کلرده اسلت. ازجملله 

حلدود 150 سلال پیلش، شلیخ انصلاری،  شلیخ 

اعظلم، یلک مقلداری نسلبت بله ما قبلل تغییر 

در آن ایجلاد می کنلد، للذا یک دفعله می بینیلد 

چیزهایلی از هملان منابلع فهمیلده می شلود 

کله ماقبلی هلا نمی فهمیدنلد. »ابزار اسلتنباط« 

به نظلرم بایلد تکاملل پیلدا کنلد، کله ایلن ابزار، 

هلم بلا اسلتدالل عقللی تکاملل پیلدا می کنلد. 

بایلد نشلان بدهیم که اگلر بخواهیم دین پیاده 

شلود، چگونله می توانلد نسلبت ها را تعییلن 

کنلد، و ایلن نسلبت ها را چگونله می توانیلم از 

منابلع در بیاوریلم؟

حوزه: این وظیفه ی علم اصول است؟
اسـتاد: بلله دقیقلًا. درواقلع ایجلاد تناسلب، 
همان طلور کله بقیله  ابزارهلای اسلتنباطی را در 

اختیلار فقیله قلرار می دهلد، این جلا هلم بایلد 

بتوانلد قلرار بدهلد.

حـوزه: درواقلع آن شلیفت پارادایملی که قرار 
هسلت اتفلاق بیفتلد تلا تحلول در حلوزه اتفلاق 

بیفتلد، مبلدأش عللم اصول اسلت؟

اسـتاد: بلله. ببینیلد سیاسلت گذاری کشلور 
هلم جلزو احکام مورد نیاز اسلت که باید از دین 

اسلتخراج شلود. یکلی از ادلله  بعثلت انبیلا این 

اسلت که چون بشلر عقلش به سلعادت خودش 

اجتماعلی  روابلط  در  نمی توانلد  نمی رسلد، 

خلودش ، علدل و ظلملش را تعریلف کنلد، للذا 

باید خداوند ارسلال رسلل کند، انزال کتب کند، 

بگویلد شلمایی کله می خواهیلد برویلد از سلر 

کوچله، ایلن لیلوان را بخریلد، اگلر طبلق فلرض 

یلک عملل کردی، تلو ظالمی، مغلازه دار مظلوم 

واقلع شلده اسلت. اگلر طبلق فلرض دو عملل 

کلردی، تلو مظلوملی مغلازه دار ظالم واقع شلده 

اسلت. اگلر طبلق فلرض سله عمل کردیلد هر دو 

عادلیلد. علادل و مظلوم را می برم بهشلت، ظالم 

را می برم جهنم. همین هسلت یا نیسلت؟ من 

از شلما سلؤال می کنلم؟ کل علدل و ظلملی کله 

در خریلد یلک لیلوان رخ می دهلد چقدر اسلت؟ 

می شلود ملن بپذیلرم کله دیلن ملا بلرای هزارتا 

یک تومنلی کله بابلت خرید یک لیلوان پرداخت 

می شلود الزم اسلت که ارسال رسل و  انزال کتب 

کنلد، املا در علدل و ظللم کان اجتماعلی هیچ 

حرفلی نلزده باشلد؟ پلس بایلد بله طریلق اوللی 

احلکام اجتماعلی را از دیلن اسلتخراج کنیلم. و 

ایلن اآلن در حلوزه انجلام نمی گیلرد. پس شلما 

بایلد، احلکام تخصیص هلا را از اسلام به دسلت 

بیاوریلد، و اال اگلر بگوییلد دیلن نلدارد چنیلن 

ظرفیتی را آن گاه یا دین تان ناقص اسلت و باید 

دیلن تلازه ای بیایلد که این، با خاتمیت دین تان 

نمی سلازد، یا اگر دین تان خاتم اسلت، الجرم در 

دین ذکرشلده اسلت. اما شما ابزار استباطی اش 

را نداشلتید. چلرا؟ چلون مبتابله نبلوده. تا قبل 

از مشلروطه کله نوع حکومت هلا، حکومت های 

بسلیط بلوده، اصلًا نیلاز نداشلتید، از زملان 

مشلروطه تلا زملان انقاب اسلامی حکومت ها 

دسلت ما نبوده که این مسلائل مورد دقت قرار 

بگیرد. یعنی کسلی نمی آمده بگوید در شلورای 

اقتصلاد این گونله دارنلد تصمیلم می گیرنلد، 

حضلرت آیت اهلل العظملی شلما نظرتلان از دین 

را بله ملا اعلام بفرماییلد. از اول انقلاب تا اآلن 

هلم علملا توجه به این مسلئله پیلدا نکردند که 

عدل و ظلم های اجتماعی بسلیار گسلترده تر از 

علدل و ظلم هلای شلخصی اسلت، و این چیزی 

نیسلت کله بالبداهله بشلود کسلی متوجله اش 

بشلود، درواقع نسلبت ها را خداوند باید فرموده 

باشلد نله عقلای بشلر؛ کله اگلر بنلا شلد معیلار 

و مبنلا را عقلای بشلر بله دسلت بدهنلد، کینلز 

یلک دسلتور می دهلد، مارکلس دسلتور دیگری 

می دهلد. یکی می شلود اقتصاد کاپیتالیسلتی، 

یکی می شلود اقتصاد سوسیالیسلتی. شما باید 
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ببینیلد مبنلای اسلام، چله تخصیصلی را و چه 

نسلبتی را برقلرار می کنلد بین املور؟ کمااین که 

بلا سلاده نگری  هلم نمی شلود گفلت کله خیلی 

خلب براسلاس نیلاز کشلور، هرچله نیلاز داریم! 

اتفاقلًا دشلواری بحلث تزاحلم در ایلن اسلت که 

هلر دوش الزم اسلت. در حقیقلت تزاحلم  در 

هلم  اولویت بندی کلردن  به معنلای  این جلا 

هسلت؛ پلس در بحلث تزاحملات اجتماعلی، 

اواًل، باید میزان این نسلبت ها مشلخص باشلد، 

ثانیلًا، بایلد همله اش وجلود داشلته باشلد و 

للذا هیچ کلدام را بله نفلع دیگلری نمی توانیلم 

تلرک کنیلم. این هلا را بایلد دیلن را در بیاریلم. 

)معنلای علدل هلم همین اسلت دیگلر( این جا 

بایلد علدل و ظللم تعریلف بشلود. آن وقلت اگلر 

خواسلتید علدل و ظللم را از پیلش خودتلان 

تعریلف کنیلد و بگویید، این جلا عدل و ظلمش 

براسلاس عقل بشلر اسلت، می پرسلم براسلاس 

کلدام عقلل بشلر؟ اقتصلاد سوسیالیسلم، عدل 

و ظللم را یک جلور تعریلف می کنلد، در مسلائل 

علدل و ظللم اجتماعلی اقتصلادی، اقتصلاد 

کاپیتالیسلم یک جور دیگلر تعریف می کند. اگر 

اسلام، نه سوسیالیسلم اسلت نه کاپیتالیسم، 

بایلد خلودش تعریلف کنلد، نمی تواند به دسلت 

عقلای بشلر به معنای دانشلگاه رفته های غرب 

یلا شلرق قلرار بدهد.

حـوزه:  خود اسلام یکلی از معیارهای قطعی 
اسلتنباط را عقل بشلر قرار داده اسلت.

اسـتاد: بله، اما عقل متعبد! اسلام،  نه عقل 
کینلز را عقلل می دانلد و نه عقل مارکس را. چون 

اگلر بخواهلد هلر کداملش را بله حجیلت قائلل 

بشلود، بایلد بسلاط دیلن را کا جمع کنیم.

حـوزه: قواعلد ایلن تناسلب را چه کسلی بیان 
می کنلد؟

 استاد: قواعدش را هم دین تعیین می کند. 
حـوزه: تعبیلر قواعلد خیللی مبهلم اسلت. 
وقتلی از تناسلب داریلم صحبلت می کنیلم، تلا 

حلد زیلادی پلای کمیلت وسلط می آیلد. ایلن 

کمیت هلا نیلاز به دقلت فوق العلاده ای دارد، آن 

هم در حوزه اجتماعی. مشلخصًا این کمیت ها 

و ضرایلب ایلن نسلبت ها را چله کسلی یلا چله 

چیلزی تعییلن می کنلد؟

اسـتاد: ایلن زمانلی اسلت کله  شلما اصلول 
فقله اش را درآورده باشلید. 

 حـوزه: نسلبتی هلم بیلن واقعیلت و ایلن 

دارد؟ قاعلده وجلود 

بایلد  را  مبنایلش  اول  شلما  بلله.  اسـتاد: 
بگذاریلد. کله چطلوری قواعد تناسلب را باید به 

دیلن منتسلب کلرد، تلا بعلد بیاییلد و بگوید که 

این آیا این نسلبت، باید انعطاف داشلته باشلد 

یلا بایلد صلب باشلد؟ 

حـوزه: چله چیلزی ایلن را پیچیلده می کنلد؟ 
فهلم ایلن قضیه را؟ چون بله ظاهر با یک مقوله 

سلاده  مواجه هستیم؟

اسـتاد: به نظلرم مدرنیتله ایلن پیچیدگلی را 
ایجلاد کلرده یلا دسلت کم نقلش مهملی در آن 

دارد. وللی این کله در طلول ایلن ایلام بعلد از 

مدرنیتله به ویلژه در ایلن 130 سلال گذشلته کله 

دوللت آمرانله ی ملدرن در ایلران شلکل گرفتله، 

ایلن پیچیدگی هلا را مضاعلف می کنلد. البتله 

یلک پیچیدگلی هلم ناشلی از ذات خلود املر 

اجتماعلی اسلت کله اساسلًا پیچیده اسلت و در 

این جلا حوزه هلای ملا هلم دچلار سلاده انگارزی 

در فهلم شلدند و ایلن پیچیدگی هلا را و ایلن 

نسلبت ها را به درسلتی متوجله نشلدند. 

حـوزه: بگذاریلد یلک سلؤال صریلح بپرسلم! 
اگلر جناب عاللی مسلئول حلوزه بودیلد، اولیلن 

قدمی را که برای اصاح حوزه و تحول در حوزه، 

به ویلژه در ارتبلاط بلا ایلن نظام دانشلی، مّدنظر 

قلرار می دادیلد، دقیقلًا چله بود؟

اسـتاد: به نظلرم اواًل، بایلد اعتقلاد و بلاور بله 
ملواردی کله علرض کلردم در حلوزه و در میلان 

دانش آموختلگان حلوزه بله وجلود بیایلد. ثانیًا، 

ملا در عصلر حاضلر بله عللوم انسلانی کارآملد 

اسلامی که مسلئله اش عینیت اجتماعی باشد 

)نه علوم انسلانی اسلامی ای که برود در قفسله 

کتاب خانله( نیلاز داریلم و بایلد بتوانیلم آن را 

تدویلن کنیلم. ثالثلًا، بحلث حکملت و مبانلی 

حکملی هلم مهلم اسلت. درواقلع از چاللش 

عینلی آملدم به ریشله ها. ریشله اش این اسلت 

کله حکملت متعالیه و حکمت اسلامی بسلیار 

عالی اسلت، برای تئوریزه کردن و تئوری پردازی 

نسلبت به پرسلتش خداوند در اعتقادات فردی 

خیلی خوب اسلت، اما اگر بخواهد این مسلئله 

تکاملل پیلدا بکند، باید امتلداد اجتماعی بیابد. 

فرمایشلی کله مقام معظلم رهبری هم روی آن 

تأکیلد فرمودنلد و همله این هلا سلرفصل های 

مهلم تحلول حوزه اسلت.

اجتماعلی   امتدادبخشلی  ایلن  آیلا  حـوزه: 
تاکنلون محقلق شلده اسلت؟

اسـتاد: بلله تلا حلدودی، اما به انحلراف رفته 

اسلت! چلرا؟ چون با سلاده انگاری خیلال کردند 

باید مثًا مسلتقیمًا برویم سلراغ کتاب اسلفار، 

بگردیلم ببینیلم چگونله می شلود ایلن را پایله، 

بلرای عللوم انسلانی اسلامی، حلاال چله بخش 

سیاسلت، چله بحلث اقتصلاد، چله بخش هلای 

دیگلر قلرار بدهیلم. )آن هلم بلا یک سلری کلید 

واژه هلا!( و بعلد هم دقیقًا این را منتسلب کنیم 

بله مرحلوم ماصدرا! درحالی کله این به نظر من 

بله انحراف رفتن اسلت! 

حـوزه: طلرح ایجابلی شلما و آن مسلیری را 
کله بلرای ایلن امتدادبخشلی درسلت می دانیلد 

چیسلت؟

اسـتاد: مقصود از امتدادبخشلی اجتماعی در 
حکملت اسلامی، به نظر من روشلن نمی شلود 

اال زمانلی کله شلما بحلث تحلول شناسلی را 

اول داشلته باشلید؛ یعنلی این کله چه وقلت ملا 

می گوییلم یلک عللم متحلول شلده و چه وقلت 

متحلول نشلده؟ دوم این کله آیلا تحول هلا همه 

از یلک سلنخ اند؟ و ملا قبلل خودشلان را نسلخ 

می کننلد و دور می ریزنلد و جایگزینلی معرفلی 

می کننلد؟ یلا نله، ایلن یلک نلوع تحول اسلت و 

ملا تحول هلای دیگری هم داریلم ضمن این که 

واقعلًا تحلول هسلتند، املا اصًا قبلی هلا را دور 

نمی ریزنلد؟ اگلر ایلن روشلن بشلود، آن وقلت 

مشلخص می شلود که امتدادبخشلی اجتماعی 

بله حکملت معالیله چگونله رخ می دهلد؟

و  اجتماعی  امتدادبخشی  بحث  در  حوزه: 
سیاسی حکمت متعالیه، مستحضرید که طی 

یکی دو دهه اخیر، آثار متعددی دراین خصوص 

تولید شده است؛ به ویژه از باب مثال آثاری که 
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در حوزه فلسفه سیاسی در پژوهشگاه علوم و 

فرهنگ اسامی قم را می توان نام برد. کارهای 

موجود را اواًل، کدام سنخ از این تحوالت می بینید 

و اگر نابسندگی هایی دارد برای ما طرح بفرمایید، 

ثانیًا، آن تحولی که مّدنظر حضرت عالی هست 

و حوزه باید انجام بدهد، کدام تحول است؟ آن 

تحول مطلوب که قرار است از طریق تحول در 

حکمت، تحول در حوزه را رقم بزند و نهایتًا تحول 

در عینیت اجتماعی را منجر شود، دقیقًا چیست 

و ابعاد و مؤلفه هایش کدامند؟

اسـتاد: البتله مسلئله ملن بررسلی کارهلای 
انجام گرفتله نیسلت، بلکله کارآملدی در سلاحت 

عینیلت اجتماعلی اسلت. ملن می گویلم اگلر 

امتدادبخشی ای اتفاق افتاده باشد باید کارآمدی 

عینی حکمت اسلامی نشلان داده می شلد. شما 

اگلر بتوانیلد یلک نسلخه و یلک نمونله عینلی 

ارائله بدهیلد و  بگوییلد کله از حکملت متعالیه، 

مشخصًا فان مبنا را در علوم سیاسی، اقتصادی 

و جامعه شناسلی و... گرفته ام آن وقت می توانید 

ایلن  از  برخلی  شلوید.  امتدادبخشلی  مدعلی 

دوسلتان معتقدنلد کله انقاب اسلامی، نسلخه  

علمی حکمت صدرایی در عرصه  سیاسلت اسلت. 

آیلا واقعلًا انقاب اسلامی براسلاس یک نسلخه 

نوشته شلده  منظلم بلود؟ یا براسلاس نلور الهی و 

دید حضرت امام بود؟ )این اول دعواسلت دیگر!( 

صدرایلی  حکملت  بله  معتقدیلن  حـوزه: 
و آن اعاظملی کله خودشلان را متوللی ایلن 

امتدادبخشلی سیاسلی و اجتماعلی می داننلد، 

مدعلی حلل همله مسلائل نیسلتند و می گویند 

قدم هایلی برداشلتیم، نله این کله بله مطللوب 

رسلیدیم، می گوینلد حداقلل اش نظام سیاسلی 

نله، نظریله  والیت فقیه حضرت امام، مسلتنبط 

از امهلات فلسلفه  صدرایلی می باشلد، اگرچه در 

سلطح نظلام ایلن اتفلاق نیفتلاده وللی در اصل 

 نظریله والیلت فقیله ایلن اتفلاق افتلاده اسلت. 

اسـتاد: ملن از شلما می پرسلم، اول ببینیلم کًا، 
فلسلفه ای که می خواهد پشلتیبانی کند از اداره 

جامعله بله چله سلؤالی بایلد پاسلخ بدهلد؟ تلا 

ببینیلم اصلًا سلؤاالت را پاسلخ داده یلا نلداده 

اسلت؟ به نظلر ملا می رسلد کله سله تلا سلؤال را 

بایلد بتواند پاسلخ بدهلد و تعیین موضع دقیق 

و شلفاف بکنلد. 

یک  جامعه  کثرت،  و  بحث وحدت  یکی، 

موجود بسیط نیست. تصور قدیم از جامعه این 

بود که جامعه یک موجود بسیط و شبیه یک 

اتم است درحالی که امروزه می دانیم که نیست 

و جامعه یک سری کثرات متشتت هم نیست 

که هیچ ربطی به هم نداشته باشند، یک سری 

کثراتی است که یک وحدت پیدا کردند، پس 

باید موضع اش را نسبت به وحدت، کثرت و 

نسبت به رابطه این دو بیان کند.

 دوم، جامعله ای را کله می خواهیلد اداره 

کنید، حاال چه با علوم سیاسلی، چه اقتصادی، 

چه جامعه شناسلی، یک موجود ایسلتا و ساکن 

نیسلت، یلک موجلود پویلا و متحرک اسلت. در 

حرکلت زملان داریلد و ملکان و نسلبت بیلن 

این هلا را بایلد بتوانیلد بیلان کنیلد. 

سلوم، افلراد جامعله کله جامعله را تشلکیل 

دادنلد، موجلودات مجبلور نیسلتند، موجوداتی 

هسلتند کله اختیلار دارنلد، اما این اختیارشلان 

به معنلای تفویض نیسلت، اراده آزاد به این معنا 

که من هر کاری را دلم خواست می توانم بکنم، 

این گونه نیسلت. خیلی کارها را هم نمی توانی 

بکنلی، از آن طلرف، مدعلی این هسلتید که این 

موجلودات عللم هلم دارنلد، رابطه  بیلن آگاهی 

و اختیارشلان را هلم بایلد مشلخص کنید، پس 

درواقلع شلما داریلد در بلاب یلک موجلودی 

صحبلت می کنیلد، که کل اسلت، کل یعنی هم 

اجلزا دارد، هلم وحلدت دارد. متحرک اسلت، که 

حرکلت در عالی تریلن شلکلش می شلود متغیر، 

پلس مجموعله شلما بلا یلک کل متغیلر مختار 

طرف هسلتید. شلما باید بتوانید که از حکمت 

متعالیله،  پاسلخ ایلن سلؤاالت را به گونله ای که 

بتوانلد مبنایلی بلرای نظریه پلردازی ازجملله 

والیلت فقیله، اقتصلاد و حکومت اسلامی، هر 

کاری کله می خواهیلد در سلطح جامعه سلازی 

انجلام بدهیلد، پیلدا کنید. آیا حکملت متعالیه 

کل متغیلر مختلار را می توانلد تفسلیر کنلد؟ 

نباشلد،  اعتبلاری  وحدتلش  کله  به گونله ای 

کثرتلش هلم اعتباری نباشلد. زمانلش را بتواند 

تعریلف کنلد، مکانش را هم بتواند تعریف کند. 

نله مثلل فیزیلک که می گوید اگر زملان را دقیق 

خواسلتید بگوییلد، ملکان را از دسلت داده ایلد، 

اگلر ملکان را خواسلتید دقیق بگوییلد زمان را از 

دسلت داده ایلد، هم چنیلن نسلبت بیلن اختیار 

و آگاهلی هلم مهم اسلت. آیلا وقتی من چیزی 

می دانلم، بلد اسلت و انجلام نمی دهلم، خلوب 

اسلت انجلام می دهلم؟ این کله می شلود جبلر 

علملی؟ اگر این طور نیسلت، پلس یعنی اختیار 

ملن ربطلی بله آگاهلی ملن نلدارد؟ ملن بدانلم 

ایلن حرام اسلت یا ندانم، برملی دارم می خورم؟ 

)این کله جبلر اسلت(. پلس رابطه اش چیسلت؟ 

تا این سله مسلئله توسلط یک دسلتگاه فلسفی 

پاسلخ داده نشلود، نمی توانلد کل متغیلر مختار 

را، یعنلی جامعله را، مبنایلی برایش ارائه بدهد. 

ایلن مبنلا کله ارائله شلد تملام فروعاتلی را کله 

در اقتصلاد و جامعله شناسلی و عللوم سیاسلی 

و جاهلای مختللف، مدیریلت و... بخواهیلد 

اسلتنباط کنیلد، بشلود بلر پایله ی آن سلوار کرد 

و اسلتنباط کلرد. تحوللی را هلم کله در حکملت 

متعالیله مّدنظلرم هسلت، به معنلای نسلخش 

نیسلت، درواقلع تکاملش هسلت.

حـوزه: اگلر تکامل اسلت پس چله اصراری بر 
اسلتفاده از واژه تحول داریم؟

ازاین جهلت  و  دادم  شلاخصه  ملن  اسـتاد: 
علرض می کنلم تحلول، زمانلی کله مبنلا علوض 

بشلود، مبنلای فلسلفی، نگلرش روشلی علوض 

بشلود، مفاهیلم پایله علوض بشلود. مبنلای 

فلسلفی علوض شلده، نگلرش منطقلی علوض 

شلده، مفاهیلم پایله یلک علم هم عوض شلده، 

ایلن حتملًا تحلول می شلود. املا تحلول یلک 

نلوع نیسلت، تحلول انلواع دارد، یلک نوعلش 

تحلول ناسلخ اسلت، که مثلل نجلوم کوپرنیکی 

کله اگلر انقابلی رخ می دهلد، می گویلد نجلوم 

بطلمیوسلی باطلل اسلت، بریزیلد دور، نجلوم 

کوپرنیکلی را سلرجایش بیاوریلد. املا یلک نوع 

دیگلر تحلول هلم داریلم، کله می گویلد گرچله 

قبلی هلا خلوب بودنلد، اما ظرفیتلش تا این حد 

اسلت. مثلل تحوللی کله در ریاضیلات رخ داده 

اسلت، می گویلد ظرفیتلش تلا ایلن حلد اسلت، 
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خیللی هلم خلوب اسلت، هنلوز هلم بله کارش 

ببنلد، اصلًا دور نکلن، املا اگلر می خواهید این 

قسلمت دوم را که او نمی تواند پوشلش بدهد، 

ظرفیت ندارد که اصًا بخواهد به آن نوع سلؤال 

پاسلخ بدهلد، می خواهلی بپوشلانی، یلک علم 

دیگلر پایه گلذاری بایلد بشلود، مبنلای جدیلد، 

نگلرش منطقلی جدید، مفاهیم پایله ای جدید، 

املا ایلن قبلی را کنار نمی زنید بلکه توسلعه اش 

می دهیلد، بله حیطله اش وسلعت می بخشلید،  

بلا این قسلمتی کله به عنوان مکملل می آورید؛ 

درسلت مثلل ریاضیلات جدیلد. آنچله کله در 

حکملت متعالیله بایلد رخ بدهلد، دقیقلًا ایلن 

اسلت، که باید توسلیع پیدا کند، امتدادبخشلی 

اجتماعلی اصلًا معنایلش ایلن اسلت.

کله  اسلت  حکمتلی  متعالیله،  حکملت   

اعتقلادات فلردی را خوب سلامان دهی می کند، 

بله خداونلد خلوب  را نسلبت  ایملان فلردی 

تئوریلزه می کنلد، و ازاین جهلت بسلیار عاللی 

اسلت، اآلن هلم نگله داریلد، بیانلش کنید، و به 

کارش ببندیلد، املا توسلیعش بدهید به احکام 

اجتماعلی، یعنلی امتدادبخشلی اجتماعی اش 

بله این اسلت کله مبنایش، نگرش روشلی اش، 

و مفاهیلم پایله ای اش عوض بشلود، املا دقیقًا 

هملان کار را انجلام می دهلد، یعنلی هملان 

می کنلد  تئوری پلردازی  را  خداونلد  پرسلتش 

بلرای سلاحت اجتملاع )توحید فلردی را می کند 

توحیلد اجتماعلی( کمااین کله او اعتقلادات 

فلردی را بلرای پرسلتش خداونلد سلامان دهی 

می کرد، این امتداد اجتماعی به آن می بخشلد. 

کمااین کله ریاضیلات قدیلم بلرای محاسلبات 

خرد، محاسلبات جسلم سلاکن، جسم با سرعت 

ثابلت بسلیار خلوب اسلت، اآلن هلم بله کارش 

ببندید، اما اگر جسلم شلتاب دار را، سلرعتش را 

محاسلبه کنید، این نیاز به توسیع بخشلی دارد، 

ایلن توسیع بخشلی،  حاصل عوض شلدن مبنای 

فلسلفی، نگلرش منطقلی و مفاهیلم پایه ای آن 

اسلت، هیلچ اشلکالی هلم نلدارد. للذا تحلول را 

حلوزه بایلد از ایلن زاویله ببینلد. حلاال ملن یک 

ملوردش را علرض کلردم که بحلث علوم عقلی و 

فلسلفه اسلامی به ویلژه حکملت متعالیله بود.

حـوزه: ایلن تحولی که شلما فرمودیلد به نظر، 
دسلت کاری تشخص هاسلت! و خیللی فراتلر از 

تحلول به معنلای تکاملل محسلوب می شلود. 

فرمودیلد تحلول یعنی این که مبنا عوض شلود. 

وقتلی مبنلا علوض شلد که دیگر تحول نیسلت، 

چیزی فراتر اسلت و اصا ممکن اسلت حکمت 

متعالیله نباشلد، یلک چیلز دیگری باشلد که به 

کللی قللب ماهیت داده اسلت. 

اسـتاد: نله،  مگلر از نظلر شلما ریاضیات جدید 
یلک چیلز دیگری غیر از ریاضیات قدیم اسلت؟ 

اسلت،  قدیلم  ریاضیلات  امتلداد  می گوییلد 

للذا می گوییلد توسلیع آن می باشلد. اگلر بله 

ریاضلی دان قدیلم بگوییلد، شلما چله چیلزی 

دارم  ملن  می گویلد  می کنیلد؟  محاسلبه  را 

محاسلبات جسلم را انجلام می دهلم. )اسلاتید 

دانشلگاه هلم این هلا را یکلی می داننلد، این هلا 

اصلًا نمی گوینلد ریاضیلات قدیلم و جدیلد، 

بلکله همله را ریاضیلات می داننلد( درحالی کله 

این طور نیسلت؛ چراکه شلما فقط حرکت جسم 

سلاکن یلا جسلم بلا حرکت ثابلت را می توانید با 

ریاضیلات قدیلم اندازه گیلری و محاسلبه کنیلد 

ولی محاسلبات جسلم شلتاب دار را نمی توانید 

اندازه گیری کنید. درسلت اسلت؟ به ریاضی دان 

جدیلد هلم می گوییلد شلما چله کار می کنیلد؟ 

می گوید من محاسبات جسم شتاب دار را انجام 

می دهم،  جسلم متحرک را. بعد از او می پرسلید 

که آیا در نظریه  شلما،  شلیئی در عالم هسلت که 

اصًا سلاکن باشلد؟ یا همه چیز متحرک اسلت؟ 

می گوید نه، همه چیز متحرک اسلت. بعد از او 

می پرسلید، چلرا می گویلی که ریاضیلات قدیم، 

هنلوز هلم خلوب اسلت؟ می گوید بلرای این که 

اصًا آن اندازه دقت الزم نیست در بعضی جاها 

و للذا هنلور هلم ریاضیلات قدیلم کاربلرد دارد. 

به عنلوان مثلال وقتلی شلما یلک دیلوار را دارید 

رنلگ می کنیلد طبلق ریاضیلات جدیلد، ممکن 

اسلت حرکت هایلی که در خیابلان اتفاق بیفتد، 

امواجلش بلر روی دیوار تأثیر داشلته باشلد، اما 

مگلر چقلدر تأثیلر دارد کله ما بخواهیلم به خاطر 

آن رنلگ دیلوار، ابتدا براسلاس ریاضیات جدید، 

تأثیرات این امواج را محاسلبه کنیم و آن وقت 

دیلوار را رنلگ بزنیلم؟! چه بسلا ایلن دقت مخل 

کار هم باشلد که هسلت؛ ولی بحث این اسلت 

کله دسلت کم ایلن تفاوت هلا را اشلراف داشلته 

باشلیم. دقیقلًا حلرف ملا هم نسلبت به حکمت 

صدرایلی همیلن اسلت، بلله، مبنلا علوض شلد، 

مفایله پایله تغییلر کرد، یک چیز دیگر شلد، من 

هلم می دانلم کله یلک چیلز دیگر شلد، فلسلفه 

نظام والیت، غیر از فلسلفه اصالت وجود اسلت، 

املا بلرای سامان بخشلی بله اعتقلادات فلردی 

همان خوب اسلت، همان عالی اسلت. منی که 

می خواهلم برای اعتقادات فردی سلخن بگویم 

و تئوری پردازی کنم، اصًا الزم نیسلت به نظام 

والیلت بپلردازم، املا وقتلی می خواهلم بیایلم 

و امتلداد اجتماعلی بدهلم، می خواهلم قواعلد 

مدیریلت اجتماعی، جامعه شناسلی اجتماعی، 

عللوم انسلانی اجتماعلی، اقتصلاد اجتماعلی، 

 عللوم سیاسلی اجتماعلی را امتلداد بدهلم، 

این جلا الزم می شلود. کملا ایلن که شلما وقتی 

می خواهیلد یلک برج بسلازید، می خواهید یک 

موشلک بفرسلتید کلره ملاه، می خواهیلد اتم را 

بشلکافید، دیگلر نمی توانیلد از ریاضیلات قدیم 

اسلتفاده کنیلد. وللی اصًا هلم نمی گویید این 

یلک چیلز دیگلر اسلت، آن هم ریاضیات اسلت. 

می گوییلد ریاضیلات اسلت. للذا از نظلر بنلده،  

فلسلفه نظلام والیلت امتدادبخشلی اجتماعلی 

حکملت صدرایلی اسلت، و جاللب اسلت بدانید 

کله ایلن پروژه ای بود که شلهید فخلری زاده هم 

روی آن کار می کلرد کله امیلدارم جهلت بسلط 

بیشلتر این مسلئله در آینده فرصتی بشلود. این 

کلیلت آن چیلزی اسلت که ملن راجع به »تحول 

حلوزه« می توانسلتم بلدان اشلاره کنم.

پی نوشت:
* پژوهشگر و مدرس حوزه.


