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گفت وگو با در 
کبر نژاد حجت االسالم والمسلمین محمدتقی ا

اسـتاد: تحلول در راسلتای اهدافلی اسلت 
کله عموملًا مّدنظلر داریلم. ملا به چله قله هایی 

بناسلت برسلیم و چله هدف گذاری هایی داریم 

و متناسلب بلا آن هلا بایلد خودملان را دگرگلون 

کنیلم. یله حدیثلی از معصلوم هسلت کله 

اذا  النلاس صاحلا ملن  »ارجلی  می فرمایلد: 

وقلف عللی مسلاویه سلارع اللی التحلول عنها؛ 

امیدوارتریلن ملردم از حیلث پارسلایی و صاح 

کسلی اسلت که گاهی بر زشلتی کارش آگاهی 

پیلدا کنلد، بی درنلگ به سلوی بازگشلتن از آن 

بشلتابد.« درواقلع شلتاب می کنلد بله این کله 

متحلول بشلود از آن بدی هلا بله خوبی ها. شلما 

اگلر در عصلر غیبلت رسلالت دیلن را حکوملت 

بدانیلد ایلن می توانلد یلک هلدف باشلد. حتی 

اگلر حکوملت را وظیفه  دیلن در عصر غیبت هم 

ندانیلد دسلت کم جامعله ی ایمانلی را وظیفله 

می دانیلد. شلاهدش هلم روایلات متعلددی 

اسلت کله از دو سله املام آخلر بله ما رسلیده 

کله می فرمایلد که علملای ما اگر در آخرالزمان و 

عصلر غیبلت نبودنلد ایتام ما را این شلیاطین و 

مرتدیلن و این هلا می بردند. یعنی موظف شلان 

کردنلد کله این هلا  سلپر عقیدتلی و سلپر فکری 

و سللوکی بلرای این هلا باشلند و حداقلل تاش 

کننلد بلرای ایجلاد جامعله ایمانلی حتلی اگلر 

نتوانیلم حکوملت تشلکیل بدهیلم. کله حلاال 

افتلاده، حکوملت تشلکیل  اتفلاق هلم  ایلن 

شلده. وقتلی حکوملت تشلکیل می شلود شلما 

انتظلار داریلد ایلن حلوزه بتوانلد خلودش را در 

قاملت تأمیلن نیازهلای حاکمیلت بلاال بکشلد 

و بلا ایلن تلراز بله قضیله نلگاه می کنیلد. ملن 

مختصلات تحلول را این طلور می بینلم یعنلی 

مثلل این کله حلوزه خودش را لجسلتیک فکرِی 

حکوملت اسلامی ببینلد. یعنلی ملا خیللی 

دیلر کردیلم ملا خیللی زودتلر از این هلا بایلد 

الگوهلای اقتصلادی و سیاسلی و فرهنگلی و 

رسلانه ای مان را ارائله می کردیلم. بایلد خیللی 

قلد می کشلیدیم. همین طلور باید نیلرو تربیت 

می کردیلم درحالی کله اآلن وقتلی بله وضعیلت 

حلوزه نلگاه می کنیلد چله در سلاحت  مرجعیت 

و چله در سلاحات پایین تلر، سلاختار آموزشلی 

حلوزه، محتواهایلی که حلوزه تولید می کند... و 

مسلائلی از ایلن، آن وقلت متوجه می شلوید که 

چقلدر ملا فاصلله داریلم بلا آن حلّد مطلوبلی که 

در بحلث تحلول حلوزه انتظلار ملی رود

حـوزه: در بحلث تحلول حوزه، به نظر می رسلد 
عملده تمرکلز شلما بر آسیب شناسلی نهلاد علم 

در حلوزه بلوده و  درواقلع بلر ایلن بلاور داریلد 

کله نظلام دانشلی حلوزه دچار یک سلری خألها 

و یک سلری نواقصلی هسلت. آیلا ایلن تلقلی را 

تأییلد می فرماییلد؟

اسـتاد: ملا هلم در حلوزه دانلش، ورودهلای 
جلدی داشلتیم هم در حلوزه گفتمان تحول. در 

حلوزه دانشلی کله تأییلد می کنلم به ایلن دلیل 

اسلت کله ملن یلک زمانلی بله این باور رسلیدم 

کله مشلکل ملا در حلوزه، آن منطلق فهلم ملا از 

دیلن اسلت کله باعلث شلده فهلم ملا از دیلن، 

درسلت شلکل نگیلرد و نهایتلًا باعلث نوعلی 

تحجلر شلود. درواقلع ریشله  تحجلر را می شلود 

از همین جلا پی گیلری کلرد و  بلرای همیلن 

هلم بلود کله ملا اولیلن چیلزی کله در مؤسسله 

حـوزه: بحـث دربـاره تحـول حـوزه اسـت، كـه شایسـته می باشـد 
مختصـری از كلیـت ایـده ای كـه در چگونگـی تحـول حـوزه دارید 

مطـرح بفرماییـد تـا بـه طـرح پرسـش های بعـدی برویم. 
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فقاهت و تمدن سلازی روی آن دسلت گذاشتیم 

بحلث تحلول در منطق اسلتنباط بود؛ شلاهد آن 

هلم ایلن اسلت کله ملا اآلن حلدود پنلج سلالی 

اسلت کله بسلته جاملع اجتهادی ملان را در پنج 

جللد ارائله کردیلم و البته بعدها روش شناسلی 

اجتهاد هم به آن ها اضافه شلد و سلعی کردیم 

ایلن خألهایلی را کله در حلوزه می دیدیم جبران 

کنیلم. بحثلش مفصلل اسلت و نمی خواهلم 

ورود کنلم. وللی از آن طلرف محلدود بله ایلن 

هلم نشلدیم و در کنلار ایلن مباحلث تخصصی، 

بحلِث مطالبه گلری عموملی در بلاب تحلول 

حلوزه را هلم دنبلال کردیلم. شلما اگلر مباحلث 

ملا را پی گیلری کرده باشلید ملن به عنوان مثال 

دربلاره مرجعیلت مصاحبه داشلتم و حرف های 

جلدی ای مطلرح کلردم. ملا دیدگاه هایی در این 

فضلا داریم. 

لبلاس  بحلث  در  نمونله اش  یلک  حـوزه: 
روحانیلت بلود کله کتابلی هلم بله نلگارش 

درآوردیلد و قائلل شلدید بله این کله پوشلیدن 

لبلاس روحانیلت در این شلرایط ضرورتی ندارد.

اسـتاد: بلله. ایلن، جلزء کارهای اخیلر ما بود. 
ملن ایلن قضیله لبلاس روحانیلت را  شلاید از 

خیللی وقلت پیلش )نزدیلک بله هفلده ل هجده 

سلال پیلش( بله همیلن نتیجله رسلیده بلودم 

وللی مطلرح نمی کلردم به خاطر این کله اولویت 

نمی دیلدم. وللی اآلن مطرح کردم، چراکه دیدم 

اولویت اسلت.

حـوزه: یکلی از ابعلاد بحلث تحول که به نظام 
دانشلی حلوزه مربلوط می شلود و از مباحثلی 

کله جناب عاللی مطلرح کرده ایلد و نیلز از برخی 

آثارتلان، تحوللی اسلت کله بایلد در منطلق فهم 

دیلن ) به ویلژه آن جلا که ناظلر به تحول در برخی 

قواعلد علم اصول( اتفاق بیفتند. اشلکال دانش 

اصولی رایج چیسلت که شلما را بر آن داشلته تا 

بحلث تحلول را از ایلن مجرا دنبلال کنید؟

استاد: من اشکال کار را در این می بینم که 
ماها در حوزه شیعِی خودمان کمتر کار مستقل 

کردیم. منظورم از کار مستقل این است که 

منهای آنچه که اهل سنت کار کردند کار مستقل 

چندانی انجام نداده ایم. من درعین حال عمیقًا 

خدمت بزرگان و فقها و علمای شیعه ارادت 

است.  نیفتاده  اتفاق  این  که  معتقدم  دارم، 

من این را در آثار مختلفی از جمله در بحث 

روش شناسی، این را مفصل تر نشان داده ام که 

اصول فقه شیعه همین اآلن هم که هست 

یعنی همین کفایه ما، حاشیه ای بر اصول اهل 

سنت است و هنوز نتوانسته از آن حاشیه بودن 

خودش را خاص کند!  شما سرفصل های کفایه 

امروز را با العده فی اصول الفقه که مربوط به 

هزار سال پیش از خودش است، مقایسه کنید. 

می بینید سرفصل ها همان است و خیلی فرق 

نکرده است. 

حوزه: دلیل تاریخی خاصی دارد؟
اسـتاد: بلله، دلیللش از جملله ایلن اسلت 
کله ملا چله در زملان اهلل بیلت و چله بعد از 

اهلل بیلت یعنلی دوران غیبلت، شلیعه یک 

اقلیلت بلوده وقتلی شلما اقلیلت هسلتید هلم 

حکوملت در دسلت اکثریلت اسلت و هم فضای 

علملی در دسلت آن هاسلت و حوزه هلای آن هلا 

پررونلق اسلت و آن هلا درواقع سلیطره ی علمی 

و حکومتی دارند و شلما تحت تعقیب و فشلار 

هسلتید . در چنیلن فضایلی طبیعلی اسلت که 

شلما باید خودت را با آن اکثریت تنظیم بکنی؛ 

به این معنلا کله کوشلش می کنیلد موضع تان را 

نسلبت به او که دیگرِی شلما محسلوب می شود 

مشلخص کنیلد. او موضعلش ایلن اسلت کله 

می خواهلد شلمارا ببلعلد و هضلم کنلد. ایلن 

طبیعلت یلک اکثریلت در برابر  اقلیت اسلت. در 

ایلن فضلا بهترین کار این اسلت که اتفاقًا شلما 

خلط قرمزهلای خلودت را معللوم کنلی.  نقلاط 

اشلتراک و افتراقلت و تشلخص هایت را معلوم 

کنلی تلا در برابلر جریلان اکثریت حذف نشلوید. 

علملای ملا در سلده های آغازیلن، یکلی دو 

سلده از شلروع عصلر غیبلت دقیقلًا همیلن کار 

را می کردنلد و واقعلًا هلم زحمت هلای زیلادی 

کشلیدند. به عنوان مثال شلیخ مفید در التذکره 

باصلول الفقله، کله خاصه ای از اصول هسلت و 
حلاال بیشلتر  در ذریعله و العلدة ایلن را می بینم 

آثارشلان همیلن  در مقدمله  بزرگلواران  ایلن 

نکتله را ابلراز می کننلد و تصریلح می کننلد کله 

ملا دیدیلم در اهلل سلنت چنیلن کاری شلده، 

للذا خواسلتیم بگوییلم که نظرمان چیسلت. در 

بحث هلای فقهی شلان هلم همین طلور اسلت. 

چندتلا از کتاب های فقهی سلیدمرتضی یا مثًا 

الخاف فی االحکام شلیخ طوسلی، این ها اصًا 
در جلواب اهلل سلنت نوشلته شلده اسلت. در 

مقدمله هلم اشلاره می کند که آن هلا ما را متهم 

می کردنلد کله چون شلما رأی و قیاس و اجماع 

و این هلا نداریلد آن دگلم اسلت و از این دسلت 

حرف هلا و یلا این کله از عهلده مسلائل جدیلد 

برنمی آیلد. شلیخ می فرمایلد ملن مبسلوط فلی 

فقله االمامیله را نوشلتم که نشلان بدهلم نه! ما 
بلا هملان مبانلی خودمان هلم می توانیم فقه را 

توسلعه بدهیلم. این جلا کامًا در حاشلیه بودن 

را شلما حلس می کنیلد کله شلیخ دارد مبسلوط 

را می نویسلد کله بله مبسلوط های آن هلا جواب 

بدهلد. خلاف را می نویسلد تلا نشلان دهلد کله 

موضلع ملا نسلبت بله فتواهلای اهلل سلنت 

چیسلت. یلا مثلًا سلیدمرتضی ناصریلات را 

می نویسلد کله ایلن نقلاط افتلراق را معلوم کند 

و مدلل و مسلتدل بودن مبانی فقه شلیعه را به 

اهلل سلنت  نشلان دهد.

حوزه: یعنی یک رویکرد انفعالی؟!
اسـتاد: نله. اتفاقلًا انفعاللی هم نبوده اسلت. 
از قضلا یلک مواجهله فعلال هلم هسلت؛ منتها 

طبیعلت کسلی کله در اقلیلت اسلت این اسلت 

کله ملدام کوشلش می کند مرزهایلش را معلوم 

کند؛ گرچه در حاشیه هم قرار بگیرد. من بحثم 

ایلن اسلت کله مثلًا العدة فلی اصلول الفقه که 

اآلن ملا همله فکر می کنیم کتاب مرحوم شلیخ 

هسلت، دقیقلًا به همیلن اسلم،کتابی داریم در 

اهلل سلنت که نوشلته قاضی ابویعللی! که من 

در کتلاب زوائلد عللم اصلول ایلن را آورده ام کله 

ببینید دقیقًا شلیخ این کتاب را آوده و شلیعی 

کرده است. البته اگر آن ها این کار را نمی کردند 

ایلن فضلای علملی شلیعه کامًا متأثر می شلد 

و یک وقلت می دیدیلد کله ملا هلم داریم قیاس 

می کنیلم، ملا هلم اجماع را به همان معنا قبول 

کردیلم. یلا هملان مبانِی کامِی رسلوخ کرده در 

فقله و اصلول ملا نیلز هملان مبانلی اهل سلنت 
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می شلد. للذا ایلن کارهایلی که علملای ما در آن 

رده کردند یک ضرورت بود اما مسئله این است 

کله متأسلفانه نسلل های بعدی به جلای این که 

دقلت کننلد کله زملان و ملکان چله تأثیلری در 

سللوک علمی بزرگان ما در آن مقطع گذاشلته، 

تدریجلًا نلگاه قدسلی پیلدا کردند نسلبت به آثار 

ُقدملا؛ یعنلی مثلًا اصوللی که در عده یلا ذریعه 

بلود یلک قداسلتی پیلدا کرد و نسلل های بعدی 

نتوانسلتند از این سلاختار خودشلان را خاص 

کننلد، غافلل از این کله ایلن مباحث الفاظ که ما 

در اصلول داریلم ) کله بسلیار غلط انلداز اسلت و 

بدتر از این نمی شلد بحث های تفسلیر را مطرح 

کلرد( دقیقلًا متأثلر از سلرفصل هایی اسلت کله 

اهل سلنت در بحث های تفسیری شلان داشتند 

وگرنله هیلچ آدم عاقللی اگلر بنلا باشلد خودش 

بشلیند منطلق تفسلیر بنویسلد هیچ وقلت بله 

این هلا نمی رسلد و از این جلا شلروع نمی کنلد.

اهلل سلنت، ملاک را  امر گرفتنلد؛ می دانید 

کله املر، علام دارد، خلاص دارد، مطللق دارد، 

مقید دارد، مجمل دارد، مبین دارد، ناسلخ دارد، 

منسلوخ دارد؛  ببینیلد همله بحث هلا روی املر 

می چرخلد درحالی کله اواًل روش شلارع حقوقی 

نبود. این بزرگ ترین اشلتباه اهل سلنت بود که 

ملا هلم در هملان دام افتادیلم. شلارع روشلش 

مبشلرًا و نذیرًا اسلت نه حقوقی. یعنی سلوکش 

تربیتلی اسلت، نله حقوقلی. حقلوق، منلدک در 

ایلن فضلای تربیتلی اسلت. برای همین اسلت 

که این گزاره ی مطلقًا کلیشله که گفته می شلود 

قلرآن فقلط پانصلد آیله اش فقهی اسلت، ناشلی 

از همیلن اشلتباه اسلت کله فقلط دنبلال املر و 

نهلی گشلتند. درحالی کله قلرآن این همله انذار 

و تبشلیر دارد. اصلًا زبلان قلرآن، زبلان انلذار و 

تبشلیر اسلت. قلرآن ده ها بلار می گوید ملا انبیا 

را مبشلرًا و نذیرًا فرسلتادیم، نه آمرًا. آن وقت ما 

دنبلال امریلم! قلرآن خیللی جاهلا نمی گوید که 

ایلن حلرام اسلت بلکله می گوید  کسلی این کار 

را بکنلد گرفتلار عقوبلت الهلی می شلود یلا مثًا 

کسلی کله ایلن کار را بکند زلزله زیاد می شلود یا 

کسلی که این کار را بکند از ما اهل بیت نیسلت 

یا اصًا مسللمان نیسلت. ادبیلات قرآن ادبیات 

تربیتلی اسلت. البتله املر و نهلی هلم دارد املا 

در چنیلن فضایلی کله عرض کردم. اگلر ادبیات 

اهلل بیلت، حقوقلی بلود و تربیتی نبلود چرا 

ملوارد بسلیاری )کله فقها هم قبلول دارند( برای 

مسلتحب ها تعبیلر واجب بله کار برده اند؟ این، 

بلا هیلچ سلبک حقوقلی نمی سلازد و متأثلر از 

هملان فضلای تربیتلی و سیروسلوکی سلت که 

عرض کردم.  خاصه این که اهل سلنت اشلتباه 

کردنلد و ملا هلم بله تبلع آن هلا بله ورطله ایلن 

اشلتباه افتادیلم. ایلن اشلتباه را علملای ملا از 

زمان شلیخ مفید مرتکب شلدند. در زمان شلیخ 

طوسلی هلم کله کًا فضلای فقله ما شلد فضای 

حقوقی!

حوزه: پس به واسلطه این اشلتباه، دسلت کم 
می تلوان گفلت کله عللم اصلول ملا، تأسیسلی 

 . نیست

اسـتاد: بلله، همیلن هلم تلا بله املروز تلقلی 
بله قبلول شلده اسلت! به عنلوان مثلال شلهید 

صلدر هلم وقتلی می خواهلد تحول ایجلاد کند، 

درون همیلن سلاختاِر معیلوب پلروژه خلود را 

پیلش می بلرد، درحالی کله اصلل ایلن سلاختار، 

مشکات و نابسندگی های جدی ای دارد. کاری 

که ما در مؤسسله فقاهت و تمدن سلازی انجام 

دادیلم ایلن بود که روی این سلاختار اصاحات 

دانلش  یلک  حتلی  دادیلم.  انجلام  اساسلی 

بین رشلته ای تولید کردیم به اسلم کام فقاهی 

کله ایلن در تاریلخ ملا وجلود خارجلی نداشلته 

اسلت. کام فقاهلی، یلک عللم بین رشلته ای 

اسلت کله رابطه بیلن مبانی عقیدتلی و رفتاری 

ملا را تحلیلل می کنلد و نشلان می دهلد و از دل 

همین هلا، ده هلا قاعده قوی تلر از قواعد موجود 

اصوللی درمی آورد که دقیقًا در اسلتنباط، کبری 

اسلتدالل قلرار می گیرند. این رویکلرد، می تواند 

تحوالت اساسلی را در اسلتنباط ایجاد کند و لذا 

ملا بحلث تحلول در حوزه را ازجملله از این منظر 

اسلت کله دنبلال می کنیم.

حـوزه: شلما می فرمایید که ایلن بنای عظیم 
فقهلی و اصوللی کله طی بیش از یک هزاره بنای 

آن کارگذاشلته شلده اسلت، شلاکله و کلیتلش 

مشلکات اساسلی و جلدی دارد. بله ذهنلم 

می رسلد کله نقلد جناب عالی به سلاختار دانش 

اصوللی، نوعلی نقلِد اصطاحلًا سلوبژکتیو و از 

بیرون اسلت. به این معنا که گویی از این سلنت 

اصوللِی ریشله دار و فربله، بیلرون ایسلتاده اید و 

اصلل قواعلد بلازی را بله پرسلش گرفته ایلد و 

طرحلی را کله دسلت کم یک هزاره طول کشلیده 

تا به یک سلامانی برسلد، کلیتش را مورد سلؤال 

قلرار داده ایلد. البته طبیعی اسلت که وقتی یک 

نفلر، نقلِد سلوبژکتیو می کنلد و در بیلروِن یلک 

سلنت می ایسلتد و آن را نقلد می کنلد، امکانات 

و لوازملش جهلت نقد، گسلترده تر هم می شلود 

و می توانلد پرسلش های رادیکال تری را حسلب 

ایلن فاصلله سلوبژکتیو، از آن سلنت، بپرسلد. 

پرسلش های شلما، به نظلر خصللت سلوبژکتیو 

دارد. آیلا ایلن تعبیلر ملن را قبلول داریلد یلا بلر 

ایلن باوریلد کله پرسلش ها و نقدهلای شلما، 

هم چنلان پلای در سلنت فقهی ل اصوللی رایلِج 

شلیعه دارد؟

اسـتاد: این هلا را منافلی هلم نمی دانلم. یک 
کتابلی را اخیلرًا نوشلته ام تحلت عنلوان منظلق 

تفکلر خلاق کله ان شلاءاهلل چلاپ خواهلد شلد 
و آن جلا اشلاره داشلته ام کله اولیلن اصلل در 

خاقیلت، رهاشلدن از وضلع موجلود اسلت. 

ایلن، به معنلای عدم تعللق بله وضلع موجلود 

نیسلت، بلکله به معنلای نقلد منصفانله اسلت. 

نقلد هلم یعنی عیار سلنجی و جداکردن خالص 

ناخالصی هلا.  از 

حـوزه: شلما می فرماییلد کله خلود شلاکله 
مشلکل دارد. یعنلی فنداسلیون مشلکل دارد.

اسـتاد: درسلت اسلت. ملن از کجلا بله ایلن 
رسلیدم؟ ملن به عنلوان یلک کسلی کله ذهلن 

غربلی دارد یلا به عنلوان یلک روشلن فکر بله این 

موضلوع، نلگاه نکردم. من براسلاس سلنت های 

خودملان یعنلی بلا غلرض فهلم کتلاب و سلنت 

بله ایلن موضلوع نلگاه می کنلم. ملن خلودم را 

وام دار اصلول اهلل سلنت نمی دانلم. ریشله 

اصلول خودملان را هلم می دانم که از کجاسلت. 

ملن در همیلن فضلای فعلی رایج، اصلول را یاد 

گرفتلم و فهمیلدم املا خلودم را می خواهم آزاد 

کنلم و این جلور بله قضیله نگاه می کنلم. دقیقًا 
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نگاه من این بوده است. بنده بعد از 1400 سال، 

می خواهم قرآن را بفهمم. من چه لوازمی برای 

فهلم قلرآن دارم؟ ملن نله زراره! دقلت می کنید؟ 

زراره ملدل کارش بلا ملن فرق می کرد. او، هم به 

عصلر نلزول قلرآن نزدیک تر بود و هم مسلتقیمًا 

دریافت می کرد. کسلی که بعد 1400 سلال دارد 

به قرآن فکر می کند و می خواهد قرآن را بفهمد، 

او نیلاز بله منطق تفسلیر پیدا می کنلد، نه زراره. 

زراره منطق تفسلیر نمی خواسلت. همان منطق 

ازتلکازی کافلی اش بود! اآلن شلما بلرای این که 

حرف هلای ملن را بفهملی منطلق می خواهلی؟ 

هملان منطلق ارتکازی کفایلت می کند. همین 

حاللت را هلم زراره بله امام داشلت. 

اولیلن شلرط تفکلر خلاق، فاصله گرفتلن از 

دل بستگی هاسلت. اساسلًا یکلی از چیزهایلی 

کله باعث شلده حلوزه ملا حلوزه خاقلی نباشلد 

و نتوانلد تحول خلواه باشلد و ایلن بحلث تحلول 

در حلوزه را بله معنلای واقعلی کلمه ) دسلت کم 

از ایلن منظلری کله علرض کلردم( پی گیلری 

کنلد، ایلن بت سلازی هایی اسلت کله نسلبت 

بله اسلاتید و بلزرگان در حلوزه اتفلاق می افتلد. 

آن وقلت طلبله در این فضا باورش نمی شلود که 

اصلًا اسلتاد ملا اشلتباه کرده باشلد و یلا این که 

ملن بهتلر از او ممکلن اسلت بفهملم. این کله 

فرمودیلد سلوبژکتیو، این طلور نیسلت بلکه من 

متکلی بله اصالت هلای درونی حلوزه و با همین 

دغدغه هلای سلنتی، نقدهلا و پرسلش هایم را 

مطرح کلردم. 

حوزه: به نظر می رسد که در موضع حضرت عالی 
تحول حوزه وجود  به  نسبت  پارادوکس  یک 

دارد. از یک طرف تأکید دارید که حوزه باید 

روزآمد بشود تا متحول شود و از همین زاویه بر 

کارآمدسازی نظاِم دانشِی حوزه تأکید می کنید. 

از طرفی برخی کارهایی که در جهت تحول و 

ارتقای کارآمدی و روزآمدسازی حوزه است را 

نقد می کنید. اخیرًا دیدم در یک کانال تلگرامی 

که منتسب به شما هست، رونق کتاب های 

شهید صدر را یک آسیب برای حوزه دانسته اید 

درحالی که ایشان از پیش گامان تحول در حوزه 

است. 

اسـتاد: اول در ملورد کانلال فقاهلت بگویلم، 
درسلت اسلت ایلن کانلال متعللق بله مؤسسله 

فقاهلت اسلت؛ وللی معنایلش ایلن نیسلت که 

هرچله در آن منتشلر می شلود ملورد تأییلد ملن 

اسلت. ضملن این کله دوسلتان ملا آزادی عملل 

دارند. من تا مسئلۀ جدی نبینم ورود نمی کنم. 

نکتله دیگلر، ملا هیچ وقلت از این که آثار شلهید 

صلدر در حلوزه ترویلج بشلود نله ناراحت شلدیم 

نله واکنلش منفلی داشلتیم. بلکله ملن خیللی 

وقت هلا در صحبت هایلم گفتلم کله آثار شلهید 

صلدر از حیلث آموزشلی، بهتلر از کتاب هلای 

دیگری اسلت که در حوزه تدریس می شلود. آن 

نقلدی هلم کله در کانال راجع به آثار شلهید صدر 

اتفاق افتاد، توسط یکی از فضای حوزه مطرح 

شلد بلود کله بلا آثار صدر هم مأنلوس بود. بحث 

ملا صلدر نیسلت، بحلث ملا واهمه از بت سلازی 

اسلت. مثًا ما یک شلهید مطهری درسلت شلد 

کله خیللی هلم خلوب بلود و متفکلر بزرگی هم 

بلود وللی بعد خود این شلد یک بلت! )می دانید 

کله خلود مطهری در دوران حیاتش بارها با این 

بت سلازی ها جنگیده بود(. ما آدم های ضعیف 

این گونله هسلتیم کله وقتلی یلک خاکریلزی 

درسلت می شلود پشلتش قایلم می شلویم و 

جرئلت نداریلم که ایلن خاکریلز را جلوتر ببریم. 

بحلث این اسلت که شلهید صدر دوبلاره برای ما 

یک خاکریز نشلود. دوباره نرویم برای او کشلف 

و کراملت بسلازیم و او را یلک موجلود قدسلی 

بدانیم. یعنی این بحث هایی که در مورد شلیخ 

طوسلی و شلیخ انصاری گفتیم دوباره در مورد 

ایشلان نبایلد تکرار شلود. یعنی فضلا به گونه ای 

نشلود  اگر فردا خواسلتید حرف جدیدی بزنید و 

یلک قلدم جلوتر از شلهید صدر برویلد یه طیفی 

بگوینلد مگلر ممکلن اسلت چیلزی باشلد که تو 

بفهملی و صلدر نفهمیلده باشلد! نگرانلی ملا از 

این اسلت وگرنه از ترویج آثار ایشلان اسلتقبال 

هلم می کنیم. 

حـوزه: ایلن تحوللی کله قلرار اسلت در حلوزه 
اتفلاق بیفتلد آیلا در بسلتر طبیعی خلودش باید 

رخ بدهلد یلا نوعلی حرکلت حاکمیتلِی از باال به 

پاییلن اسلت؟ آیلا تحلول حلوزه دسلت کم بله 

حمایلت حاکمیتلی نیلاز دارد؟

استاد: من اعتقادم این است که در فضاهای 
علملی، تحلوالت، بسلیار متفلاوت از تحلوالت 

در فضلای سیاسلی اسلت. کًا اقتضائات شلان 

بلا هلم فلرق می کنلد، فضلای سیاسلی، فضای 

وللی  چیزهاسلت؛  این جلور  و  جاروجنجلال 

فضلای علملی بایلد آرام تلر باشلد و ازاین جهلت 

اعتقلادم ایلن اسلت کله حاکمیلت هیچ وقلت 

نبایلد در ایلن فضلا ورود مسلتقیم کنلد، چلون 

اگر ورود مسلتقیم کند، این کار صبغه سیاسلی 

پیلدا می کنلد. للذا اگلر آن اندیشله هایی کله 

صرفلًا بلا نظلر حاکمیلت موافق اسلت به صورت 

دوپینگ شلده و کاریکاتوری شلده رشد می کنند 

درحالی کله بدنله عموملی حلوزه و بلزرگان حوزه 

نتواننلد بلا آن همراهلی کننلد نهایتلًا راه بله 

بیراهله می بلرد. بایلد حمایت هلای حاکمیلت، 

حمایت هلای نرملی باشلد. مثلًا کملک کند به 

این کله فضای آزاداندیشلی ایجاد بشلود، خیلی 

داوری نکنلد. اگلر در فضلای حلوزه ملا جملود 

وجلود داشلته باشلد، کله دارد و گاه، اجلازه 

گفت وگلو داده نمی شلود، این جلا حاکمیلت از 

نفلوذ خلودش اسلتفاده کند تلا فضای گفت وگو 

را فراهلم کنلد. البتله اشلکالی ندارد کله رهبران 

جامعله، نظریات شلان را در بلاب تحلول حلوزه  

بگوینلد، وللی این کله ایلن انتظلار باشلد کله 

چلون رهبلران جامعله فلان حلرف را زده انلد، 

پلس حتملًا درسلت اسلت و حتملًا ایلن باید در 

حلوزه محقلق بشلود، در فضای علملی این نگاه 

درسلتی نیسلت. ایلن تصرفلات حاکمیتلی در 

حوزه بیشلتر  از این چیزی که عرض کردم نباید 

باشلد. بیلش از ایلن آسلیب می زنلد. 

حـوزه: سرِدسلت گرفتن ایلده تحول آن هم در 
حوزه فعلی طبیعتًا معارضات و اصطکاک هایی 

به همراه دارد. مؤسسله فقاهت و تمدن سلازی 

کله تحلت ریاسلت جناب عاللی اسلت و مدعلی 

بحلث تحلول حلوزه اسلت در ایلن زمینله بلا چه 

مخاطرات و دشلواری هایی روبه رو بوده اسلت؟

اسـتاد: متأسلفانه بعضلی مواقلع حلوزه ملا 
یلک علادت غللط دارد کله وقتی بلر یک جریانی 

نمی توانلد از نظلر علملی تفلوق پیلدا کنلد یلا 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

13
98

ان 
ست

 زم
ز و

پایی
   

هم 
 و ن

تم
هش

ره 
شما

222223
حذفلش کنلد، انلواع و اقسلام افتراهلا را نثلار 

می کند. شلاید برای شلما هم این سلؤال ایجاد 

شلده باشلد کله چطور مؤسسله فقاهلت در این 

سال هایی که فشار روی او بوده، پیشرفت کرده 

اسلت. خیلی هلا بودنلد کله شلاید یک صدم این 

حرف هلا را هلم نزدند ولی چقدر مورد اذیت وآزار 

قرار گرفتند. اولین و مهم ترین دلیلش این بود 

که مؤسسله فقاهت حرکتش یک حرکت کامًا 

تخصصلی بود. شناخته شلدن مؤسسله فقاهت 

از وقتلی اتفلاق افتاد کله کتاب هایش رونمایی 

شلد. ملدام تحلدی می کلرد و می گفلت بیایلد 

سلر این هلا بلا هم گفت وگلو کنیم. ملا از وقتی 

شلناخته شلدیم کله 48 جلسله در ملورد تاریلخ 

فقاهلت یعنلی همین روش شناسلی اجتهاد در 

رادیلو معلارف برنامله اجلرا کردیم که بله اذعان 

مدیلران شلبکه، بهتریلن برنامله شلبکه بعلد از 

انقلاب بلود. ملا مثلًا در ملورد بحلث زواید، در 

مورد روش، سله تا همایش برگزار کردیم تحت 

عنلوان تأمللی بلر روش مکتب اجتهادی شلیخ 

انصلاری. ایلن سلروصدا کرد و ایلن بحث، کامًا 

علملی بلود. کله فیلمش هسلت، آن  هلم بدون 

هیلچ تصرفلی. شلما فیللم را ببینیلد، یک بحث 

کاملًا طلبگلی اسلت و ملا یلک کلمله هلم بله 

شلیخ انصاری جسلارت نکردیم ولی همان هم 

تحملل نشلد، لذا جلسله سلومش تعطیل شلد! 

البتله ملا هلم از رو نرفتیلم! و جلسله سلوم را 

در یکلی از مسلاجد قلم برگلزار کردیلم. این هلا 

گوشله ای از مصائب ما در پی گیری ایده تحول 

حلوزه بود.

بله نظلر می رسلد یکلی از معضلات اساسلی 

در تاریلخ تفکلر ملا و تاریلخ حلوزه ملا بحلث 

آزاداندیشلی اسلت. سلال 81 رهبر انقاب  نامه 

ای را در بلاب آزاداندیشلی در پاسلخ بله نامله 

جمعی از دانشوران حوزه نگاشتند که متأسفانه 

آن نامه در حوزه به درسلتی خوانده نشلد. آن جا 

اشلاره می کننلد کله ملن عمیقلًا متأسلفم کله 

برخلی میلان ملرداب سلکوت و جملود از یلک 

طلرف و گلرداب هرزه گویلی و کفرگویلی از طرف 

دیگلر، و طریلق سلومی نمی  شناسلند و حلال 

آن کله انقلاب اسلامی آملد تلا راه سلومی را در 

میانله تحجلر و شالوده شلکنی مطلرح کنلد کله 

همانلا آزاداندیشلی اسلت. زمانلی هلم اسلتاد 

مطهلری در اوایلل انقلاب این بحث را در کتاب 

آینلده انقلاب اسلامی مطلرح می کلرد که  من 
بله جوان هایلی کله مدافلع اسلامند توصیله 

می کنم که از اسلام صرفًا با یک نیرو می شلود 

دفلاع کلرد و آن عللم اسلت و میلدان دادن بله 

افلکار مخاللف. ایلن تعابیلر را کله می خوانیلم 

واقعلًا درمی یابیلم کله وضع فعلی حلوزه از نظر 

آزاداندیشلی فاصله ای جلدی با این نگاه ها دارد 

و حتلی وضلع آزاداندیشلی و بحث کرسلی های 

آزاداندیشلی در حلوزه ملورد اعتلراض جلدی 

رهبری است و خود ایشان هم همین چندسال 

پیلش بلا تلخلی بیلان داشلتند که ملن بیش از 

صدبار گفتم که کرسلی آزاداندیشلی برگزار کنید 

چلرا نکردیلد؟ یلا اشلاره داشلتند که عملًا بحث 

کرسلی های آزاداندیشلی تحقق پیدا نکرد نه در 

حوزه و نه در دانشلگاه.  نمونه های ازاین دسلت 

در حلوزه فلراوان اسلت. به نظرم آزاداندیشلی در 

حوزه به تعبیر یکی از اسلاتید، حداکثر خصلتی 

شلخصی اسلت نله نهلادی درحالی کله مطللوب 

ایلن اسلت که آزاداندیشلی یلک خصلت نهادی 

باشلد. اآلن، متأسلفانه این گونه نیسلت. به ویژه 

بلا رشلد جریلان نلو اخبارگلری در حلوزه به نظلر 

می رسلد کله ایلن مسلئله دارد بغرنج تلر هلم 

می شلود. ایلن مواجهله غللط با نقلد و گفت وگو 

و ایلن اقبلال بله تکفیلر و برچسلب زنی در حوزه 

ناشلی از چیسلت؟ 

کاذب  حلس  اصللی،  دالیلل  از  یکلی   

را  خودمقدس پنلداری حلوزه اسلت. شلخص 

کاری نلدارم. حلوزه را به عنلوان یلک مجموعله 

دارم علرض می کنلم، پنلدارش ایلن اسلت کله 

مقلدس اسلت. پنلدارش این اسلت که مراجع و 

بزرگانش مقدس هسلتند. من یک وقتی گفتم 

کله تعبیلر تاللی تللو معصوم را نباید بله کار برد. 

خلود اهل بیلت می فرمودند که »ال یقاس بنا 

احلد؛ یعنلی هیچ کلس را با ما مقایسله نکنید«. 

عللی  بلا  راسلت گویی اش  در  را  ابلوذر  حتلی 

مقایسله نکنیلد )ابلوذری کله در راسلت گویی، 

حتلی افراطلی بلود(. اصًا من بر همین  اسلاس 

گفتلم کله تعبیر تالی تللو معصوم تعبیر غلطی 

اسلت. روایلت می گویلد که خلدا بین معصوم و 

حتلی خانلواده خودش، قلدری فاصله  می گذارد 

کله تشلخیص حجلت از الحجلت مبهلم نشلود. 

واقعلًا چه چیلز ملا بله اهل بیلت می خورد که 

بگوییم فانی تالی تلو معصوم است؟ کدام 

شلخصیت از علملای شلیعه )با همله بزرگواری 

کله داشلته اند مثلًا عامله حللی را شلما در نظر 

بگیریلد کله همله توافلق دارنلد ملرد بزرگی بوده 

اسلت( بلا املام صلادق قابل مقایسله اسلت 

کله بعلد می گوییلد عامله تاللی تللو معصلوم 

اسلت؟ تعبیلر تاللی تللو خیلی نزدیلک می کند. 

بعضلی چیزهلا را ملا توجه نداریلم. خدا آیت اهلل 

بروجلردی را رحملت کنلد. یک وقلت در یلک 

 جلسه ای بودند و اسم ایشان را با امام زمان

آوردند و گفتند مثًا صلواتی بفرسلتید. ایشلان 

ناراحلت شلدند و گفتنلد یعنی چله که اسلم من 

را بلا اسلم املام زملان می آورید؟ ایلن تصور 

تالی تلو معصوم بودن و قداسلت، اشلتباه است 

و مانلع آزاداندیشلی و تحلول حلوزه اسلت. 

حـوزه: پلس مقدس پنلداری یکلی از موانلع 
جلدی تحلول حلوزه اسلت.

اسـتاد: دقیقلًا! یعنلی وقتلی یک نفلر مقدس 
شلد دیگلر می خواهلی از چله چیلز جللو بزنلی؟ 

کام او وحلی ُمنلَزل می شلود. دیگلر نمی شلود 

از او جلو زد. من مثال بزنم؛ خود شلیخ طوسلی 

می گوینلد ملن گرفتلار هسلتم در بحلث تحول. 

بلرای همیلن در همان کتاب مبسلوط می گوید 

که به قدری فضای حوزه آن زمان بسلته اسلت 

کله ملن در نهایله از تلرس این کله رملی بشلوم 

هملان تعابیلر اصحلاب را آوردم. یعنلی خلود 

او در فشلار اسلت. املا بعلدًا خلوِد شلیخ یلک 

خاکریلز می شلود. کار بله این جلا می رسلد کله 

ملا از آثلار شلیخ عبلور کنیلم یلا نله، متعبلد بله 

آن هلا باشلیم؟ سله نفلر از علملا سله روز روزه 

می گیرنلد و متوسلل می شلوند بله حضرت امیر 

و بعلد از سله روز حضلرت امیلر می آید به خواب 

این هلا و می گویلد که شلما چطلور تردید کردید 

در آثلار شلیخ طوسلی بلا این کله او خلودش را 

بلرای ملا خاللص کرده بلود؟! ببینیلد کار به کجا 
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می رسلد! در ملورد عامله حللی هلم مشلابهش 

را داریلد یلا حتلی در ملورد ما امین اسلترآبادی 

کله خلودش مکاشلفه ای را نقلل می کنلد در 

تأییلد اخباری گلری خلودش! یلا در مورد شلیخ 

انصلاری، آن داسلتان را شلنیدید کله امام زمان 

می آیلد پیلش ایشلان و مسلئله ای را مطلرح 

می کنلد و او هلم جلواب می دهلد و حضلرت 

چندبلار می گوینلد )انلت المجتهلد یلا شلیخ(!  

در چنیلن فضلای مقدس انلگاری، انتظلار دارید 

طلبله رشلد کند؟ 

متأسلفانه در فقه ما، شلهرت، از خبر متواتر، 

کاربلردش بیشلتر اسلت. ملن حاضلرم ایلن را با 

هر کسلی که حاضر باشلد، مناظره کنم. شلهرتی 

کله در اصلول، آقایلان می گویند حجت نیسلت، 

در فقله، از خبلر متواتلر کارکلرد باالتلری دارد. 

مرحلوم صاحلب جواهلر می آیلد اول شلهرت 

را مطلرح می کنلد بعلد هلر دلیللی کله موافلق 

شلهرت اسلت )وللو ضعیلف( بله خاطلر شلهرت 

تقویلت می شلود و هلر دلیلل و اسلتظهاری هم 

کله مخاللف شلهرت باشلد )ولو قلوی( تضعیف 

می شلود، تملام شلد! آخلرش هلم می شلود 

همانلی کله شلهرت بلوده اسلت. یعنی شلهرت 

شلده مثلل یلک تانکلی کله حرکلت می کنلد و 

چریک هلا هلم پشلت سلر او حرکلت می کننلد، 

این شده است داستان ما! تا یک چیزی مطرح 

می کنلی، سلریع می گوینلد یعنلی علملا ایلن را 

نمی فهمیدنلد و حلاال تلو فهمیلده ای؟! این هلا 

نتیجله همیلن مقدس پنداری هاسلت. بگذارید 

ملن این جلا یلک مقلدار صریح تلر هلم صحبلت 

کنلم. ایلن مقدس پنداری فقط در حوزه نیسلت 

ملا در حلوزه حاکمیت هم این مسلئله را داریم. 

این کله می فرمایید در حوزه فضای آزاداندیشلی 

نداریلم آیلا خلود حاکمیلت هلم اجلازه می دهد 

کله اندیشله های رسلمی حاکملان، در جامعه و 

در حوزه نقد بشلود؟ این قداسلت هر جا می رود 

تبعلات منفلی اش را بلا خودش دارد. مثًا شلما 

وقتی گفتید امام خمینی مقدس اسلت )البته 

املام شلخصیت نجیلب و فوق العلاده ای اسلت 

و در ایلن مطللب حرفلی نیسلت ( وللی گفتیلد 

فقیهلی کله تلا آن زمان یک روز حکومت نکرده و 

انسلان عادی هسلت یعنی مثل پیغمبر نیسلت 

و به او وحی نمی شلود، حاال این انسلان والیت 

و زعاملت یلک جامعله را برعهلده گرفتله و مثل 

هلر حاکلم غیرمعصلوم دیگلری ممکلن اسلت 

خطلا کنلد، گفتیلد عکلس او را در ملاه دیده ایلد 

یلا تعبیراتلی از این دسلت، این هلا غللو و رهزن 

اسلت و مانلع تحلول و آزاداندیشلی اسلت. در 

چنیلن فضایلی حتلی دل سلوزان انقلاب هلم 

نمی تواننلد نقلد درون گفتمانلی کننلد. 

حـوزه: بله نظلر می رسلد که یک مشلکل دیگر 
هلم حلوزه دارد کله کار را تلا حلد زیلادی بلرای 

تحلول، دشلوار می کنلد. طرح این مشلکل، نیاز 

بله مقدمله ای دارد کله خیللی مختصلر علرض 

می کنلم. اماملان شلیعه و جریلان امامیله 

و نیلز حلوزه امامیله بله تبلع، در طلول تاریلخ، 

هملواره دو موضلع داشلته اند: از یلک طلرف، 

نقلد وضلع موجلود می کردند و هیلچ گاه در برابر 

انحرافلات و کژکارکلردی حکومت هلای وقلت، 

آرام نمی نشسلتند و یلک گارد کاملًا اعتراضلی 

داشلتند. از طلرف دیگلر، اسلام نلاب و حقیقی 

را بله هملراه مرزها، خطوط و تعیناتش ترسلیم 

و بله جامعله معرفلی می کردنلد. به نظلر بعلد از 

پیلروزی انقلاب اسلامی، حلوزه بلا یک فضای 

دوگانله ای مواجله شلد کله تا حدود زیلادی کار 

را برایلش دشلوار کرد: از یلک طرف، با حکومتی 

مواجله بلود که گرچه پاره تن خودش محسلوب 

می شلد )باألخلره دسلت کم نمی تلوان از تبلار 

حلوزوی رهبلران انقاب اسلامی صرف نظر کرد 

و یلا حتلی ایلده حکومت اسلامی از دل همین 

حلوزه بیلرون آملد( و از طلرف دیگلر  طبلق آن 

سلنت تاریخلی شلیعه امامیله کله نوعلی گارد 

اعتراضلی در برابلر هرگونله از بی عدالتلی )از هلر 

حکومت و دولتی سلر زده باشلد( اتخاذ می کرد، 

می بایسلت درصورتی که نقدی بر حاکمیت وارد 

می دانسلت، بلدون محافظله کاری و ماحظات 

غیرمنطقلی، بلر زبلان بیلاورد. ایلن مواجهله 

دوگانله به نظلر قلدری کار را برای تحول در حوزه 

و حتی بیرون از حوزه در فضای سیاسلت و نقد 

حاکمان، دشلوار کرده اسلت. چه باید کرد برای 

حل ایلن دشلواری ها؟

اسـتاد: ملن فکلر می کنلم که به ایلن دوگانه، 
خلود حاکمیلت هم دامن زده اسلت! یعنی خود 

حاکمیلت هلم مانلع از ایلن شلده کله نقلدی 

مطرح شلود؛ حتی این آزاداندیشلی که این همه 

بلر آن تأکیلد می شلود معنایلش ایلن اسلت که 

آزاداندیشلی کنیلد کله ملا را تأییلد کنیلد! ایلده 

والیلت فقیله را ملن قبول دارم و آن را درس هم 

داده ام؛ املا آمدیلم و یک نفلر بله والیلت مطلقه 

فقیله نرسلید، بله والیلت مقیلده فقیله رسلید، 

ملا بلا او چله کار می کنیلم؟ آیا اجلازه می دهیم 

درسلش را بدهلد؟ یلا سلریعًا بله او بی بصیلرت 

می گوییلم؟! ملن فکلر می کنلم دلیلل اصللی 

این کله حلوزه حاکملان را نقلد نمی کند یا در نقد 

محافظله کاری می کنلد، این نیسلت که انقاب 

را پلاره تلن خلود می داند؛ اتفاقلًا برعکس، یعنی 

حداقلل در طیلف سلنتِی حلوزه این نلگاه وجود 

دارد کله انقلاب یلک فرزنلدی بود کله زورکی در 

داملان حلوزه و روحانیت گذاشلته شلده اسلت! 

اصلًا نشسلت اسلاتید بلا همین فلسلفه شلکل 

گرفلت کله بگویلد انقلاب فرزنلد حوزه نیسلت. 

پلس خلود حاکمیت بی میلی نشلان می دهد از 

این کله راحلت نقلد بشلود یا راحت بشلود درباره 

او گفت وگلو کلرد.

حـوزه: وقتلی از حاکمیلت صحبلت می کنید 
مشلخص تر بفرماییلد  کله منظلور از حاکمیلت 

چیسلت؟ آیلا رهبلری اسلت، یلا دولت هلا یلا 

کسلانی دیگلر؟ اگلر رهبلری منظلور اسلت کله 

ایشلان بارهلا فرمودنلد کله کرسلی آزاداندیشلی 

ضلروری و الزمله ادامله حیلات انقلاب اسلت. 

دولت هلا هلم مگر چقلدر می تواننلد جلوی این 

فضلا را بگیرنلد؟ 

اسـتاد: اتفاقًا بحث من، رهبری نیسلت. خود 
رهبری را بسیار انسان آزاداندیش و خوش فکری 

می دانلم و همیلن مقدار رشلد و آزاداندیشلی در 

حلوزه بله حرکلت و رهنمودها و مواضع ایشلان 

اسلت. دولت هلا را هلم چنلدان در ایلن قضیله 

مقصلر نمی دانلم. بیشلتر کج فهملی را علرض 

می کنلم کله از طلرف مسلئوالن ملا سلر می زنلد 

یا کسلانی که به این ها مشلاوره می دهند. پس 

بایلد نقلد کلرد آن هلم آزادانه و ایلن، پیش فرض 
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تحلول اسلت. خلود املام می فرمودنلد کله 

ممکن اسلت کسلی من را قبول نداشلته باشلد، 

مگر من اصول دین هسلتم؟! قبول نکرد، نکرد! 

من یک اندیشلمند هسلتم اندیشه ام را آورده ام 

پلای کار و ممکلن اسلت کسلی ملن را قبلول 

نکنلد. رهبلری هم بارها فرمودند که نقد رهبری 

اشلکالی نلدارد. وللی حاال شلما بیایید نقد کنید 

ببینیلد چله می گوینلد؟ می گوینلد ایلن یعنلی 

تضعیلف رهبلری ایلن یعنی فسلق، ایلن یعنی 

کفلر و...! بعلد هلم آن حدیلث عمربن حنظلله 

کاالـراد  »الـراد علینـا  کله:  می کننلد  تطبیلق  را 

عـی اهلل!« و بعلد هلم تلا ملرز کفلر شلما را پیش 
می برنلد. برخلی از همیلن اطرافیلان کله علرض 

کلردم بچه هلای مخلصلی هلم هسلتند وللی 

بایلد بله عزیلزان تفهیلم بشلود کله راه دفلاع از 

حاکمیلت این نیسلت. این گونله دفاع کردن ها، 

نتیجله خوبلی نلدارد و جللو رشلدکردن حوزه ها 

را می گیلرد. خلود همیلن دوسلتان هلم رشلد 

نمی کننلد.

فلرض کنیلد اآلن در حلوزه ملا یک نفلر درس 

والیلت فقیله ملی داد بلا هزارشلاگرد و می گفت 

بحلث والیلت فقیله را ملن بلا ایلن قرائتلی کله 

املام خمینلی بیلان داشلته، قبلول نلدارم. آیلا 

قبلول داریلد کله همیلن، انگیلزه می شلود کله 

ده نفلر دیگلر، درس خلارج شلروع کنند در همان 

موضلوع کله بله ایشلان جلواب بدهنلد؟ فلرض 

کنید در حوزه ما امثال مرحوم آقای فیرحی که 

همیلن چندوقلت پیش به رحملت خدا رفتند و 

ویژگی هلای متفاوتلی هم داشلتند، اگلر آزادی 

عملل داشلتند و می توانسلتند به طلور مفصلل 

در همین قم کرسلی درس داشلته باشلند، این 

باعلث می شلد تنبلی های دوسلت داران انقاب 

هلم برطلرف بشلود. ملن احساسلم این هسلت 

کله خیللی وقت هلا ما تنبلی هلای خودمان را با 

بسلتن فضلا جبلران می کنیلم، مثلل پلدری که 

بچله اش شللوغ می کنلد؛ مشلخص اسلت ایلن 

بچله هم بلازی می خواهلد و دللش می خواهلد 

پلدرش بیایلد او را کول بگیرد و پدر، حوصله اش 

را نلدارد درعین حلال می فهملد کله نیاز این بچه 

به بازی، یک نیاز عادی و طبیعی اسلت. منتها 

به جلای بلازی بلا بچله، قضیه را با یک سلیلی به 

گلوش بچله ، فیصلله می دهلد. ایلن بچله موقتًا 

آرام می شلود. املا بعلدًا چله؟ متأسلفانه گاهلی 

اوقلات نگاه هلای بسلته، بلرای ایلن اسلت کله 

تنبلی هلای خودملان را توجیه کنیم و کمبودها 

و کم کاری هلای ملا فهلم نشلود. 

حـوزه: بسلیار ممنلون. از مباحث جناب عالی 
تا جایی که مطلعم، پیکان بسلیاری از نقدهای 

شلما به سلمت مراجع اسلت و نقش ایشلان را 

در بحلث تحلول جلدی قلملداد می کنیلد. علت 

؟ چیست

اسـتاد: همین ابتدا اشلاره کنلم اعتقادم این 
اسلت کله تضعیلف مرجعیت معصیت اسلت و 

سلر ایلن قضیله تعلارف هلم نلدارم و حتلی اگر 

ببینلم در اطلراف خودم کسلی چنین جسلارتی 

می کنلد حتملًا تذکلر می دهلم. یلادم هسلت 

یکلی از شلاگردانم، یلک نظریه از صاحب جواهر 

را مطلرح کلرد کله به نظر من و او، نادرسلت بود؛ 

منتها این را با یک تعبیری که در شلأن صاحب 

جواهلر نبلود بیان کرد. ملن همان جا به او تذکر 

دادم و بله او گفتلم کله یلک تسلبیح، صللوات 

بفرسلت و ثوابلش را بله روح ایشلان بفرسلت 

و اسلتغفار کلن . یعنلی اعتقلادم ایلن اسلت 

کله بلزرگان ملا نبایلد تضعیلف بشلوند و نبایلد 

جسلارت بشلوند به گونله ای. وللی درعین حلال 

معتقلد هسلتم نبایلد تقدیلس بشلوند. کله 

هرکسلی نقلدی داشلت و نظلر متفاوتی داشلت 

او را تکفیلر کنیلم. ملن نقدهای جلدی دارم اما 

معتقلدم حرمت هلا هلم بایلد حفلظ شلود. بله 

بلاور ملن، حوزه، محصول همین بزرگان اسلت. 

فاصله نسللی عجیبی بین بزرگان و نسلل جدید 

طلبه هلا افتلاده و اصلًا هم دیگلر را نمی فهمنلد 

البتله برخلی از آن طبیعلی و تفلاوت نسللی 

اسلت، زمانی تعبیری را شلهید مطهری )قریب 

بله مضملون( می فرملود: »ملن از عوام نیسلتند 

کله بگویلم مراجلع ملورد توجله ویژه هسلتند و 

...«. البتله ملن اعتقلاد  دارم کله هرکلس کله در 

ایلن فرآینلد باالتر اسلت یلک عنایت هایی به او 

می شلود، تأییلدات دارد املا نله به این معنلا کله 

او را شلبه  معصلوم تلقلی کنیلم. ملن مانلده ام 

که این گفتمان را از کجا آورده ایم که هرکسلی 

متملق اسلت ما را دوسلت دارد و هرکسلی از ما 

انتقاد می کند با ما دشلمن اسلت؟! مگر حضرت 

امیلر نفرمود: »دروغ می گوید کسلی که ادعا 

می کنلد تلو را دوسلت دارد وللی حاضلر نیسلت 

تلخلی انتقلاد از تلو را بله جانلش بخلرد.« ایلن 

کام را باید با آب طا نوشلت. اگر از یک مرجع 

تقلید انتقاد کردم، همیشله بسلیار مؤدبانه و در 

مقلام یلک شلاگرد بلوده و از موضلع بلاال نبوده، 

جسلارت نبلوده اسلت. حتلی یک بلار در ملورد 

یکلی از مراجلع یلک موضعلی داشلتم و یلک 

تعبیلر دور از ادب بله کار بلرده بلودم بعلد خودم 

یادداشلت نوشلتم و عذرخواهی کردم از ایشان. 

ملن بینلی و بیلن اهلل بله قللب خودم کله رجوع 

می کنلم می بینلم محبتلم بله آقایلان مراجلع 

بیشلتر از کسلانی اسلت که اطراف شلان هستند 

و تمللق می گوینلد. من چون دوست شلان دارم 

حاضلرم موقعیلت خلودم را در ایلن حلوزه بله 

خطلر بینلدازم و انتقلاد کنلم . وللی در حلوزه ملا 

ایلن نلگاه نیسلت کله ببیننلد امثال بنلده چقدر 

مراجلع را دوسلت دارد کله حتلی حاضلر اسلت 

ایلن ضعلف مرجعیت بله قیمت این که خودش 

اعتبلارش را از دسلت بدهلد اصلاح بشلود. ولی 

کافلی اسلت قللم برداریلد و تعریلف و تمجیلد 

مدافلع  می شلوید  آن وقلت  بنویسلید،  دروغ 

مرجعیلت. ملن اعتقلاد  دارم بایلد بلاب انتقلاد 

گشلوده شلود، باید فضای حوزه و اندیشمندان 

بتواننلد بلدون هیلچ واهمله ای از ایلن کله فردا 

کاس درسلم از ملن گرفتله می شلود، بتواننلد 

نقلد کننلد. کله مثًا آقای کذا ایلن موضع گیری 

سیاسلی و اجتماعلی و شلما درسلت نبلود. از 

شلما انتظلار می رفلت کله ایلن اقلدام را بکنیدل 

یلک فاجعله ای درحلال رخ دادن اسلت و ایلن، 

مرجعیلت ملا را تهدیلد می کنلد و بیرون از حوزه 

نیسلت، دقیقلًا داخلل حلوزه اسلت و آن این کله 

نسلل جدیلد ملا اعتقادشلان را بله مراجلع دارند 

از دسلت می دهنلد. چلون احسلاس می کننلد 

مراجلع گلوش شلنوا نسلبت بله آن هلا ندارند.

می کننلد  توصیله  همیشله  ملا  مراجلع 

سلراغ  چندملورد  شلما  نمی پذیرنلد  توصیله 
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داریلد کله مشلابه همیلن کاری کله رهبلری بلا 

طلبه هلا و دانشلجویان انجلام می دهنلد )مثلًا 

همیلن دیدارهلای ملاه رمضانلی کله معظم لله 

بلا دانشلجویان جلسله دارنلد(. بلا این کله سلن 

چندسلاعت  کله  می بینیلد  باالسلت  ایشلان 

نشسلته اند و جوان هلا دارنلد حلرف می زننلد. 

چندتلا از مراجلع را سلراغ داریلد کله بگوینلد 

ملن دوسله سلاعت می نشلینم و می شلنوم و 

شلمای طلبله بیلا حلرف بلزن؟ خاطرتلان باشلد 

ملا چندسلال پیلش ایلن کار را انجلام دادیلم و 

بله بیلوت مراجلع نامله زدیم و همیلن قضیه را 

اسلتدعا کردیلم. گفتیلم ایلن طلبه هلا باألخلره 

فرزندان شلما هسلتند. یک جلسله ای را ترتیب 

بدهیلد کله این هلا بیاینلد حرف های شلان را 

بله شلما بگوینلد، نتیجله چندانلی نگرفتیلم. 

ملن بله آقلای اعرافلی هلم گفتلم که شلما باید 

کاری کنیلد طلبه هلا مسلتقیم بلا مراجع ارتباط 

بگیرنلد. ملن ایلن توصیه را حتلی قبل از این که 

خودملان جللو بیفتیلم به ایشلان کلردم و چون 

ایشلان انجلام ندادنلد خودملان دسلت بله کار 

شلدیم. معتقلد بلودم کله آقلای اعرافلی یکی از 

اتفاقلات خوبلی که می توانسلت بله نفع جریان 

تحلول راه بینلدازد همیلن بود کله این فاصله ها 

را بردارنلد. خودشلان یلک تمهیداتلی ببیننلد و 

آقایان سلالی یک بار خودشلان در جمع طلبه ها 

حاضلر بشلوند و حرف هلا را بشلنوند. من اعتقاد 

دارم مراجلع ملا آدم هلای باتقوایلی هسلتند 

واقعلًا طلبه هلا را دوسلت دارنلد حتلی اگلر الزم 

باشلد جان شلان را فلدا می کننلد بلرای طلبه ها. 

ایلن آدم باتقلوا اگر هرسلاله یک جلسله داشلته 

باشلد و مشلکات طلبله را از نزدیلک و از زبلان 

خود او بشلنود، هیچ تأثیری ندارد؟ قطعًا تأثیر 

دارد. شلما اآلن ببینیلد طلاب با چه مشلکاتی 

دسلت وپنجه نلرم می کننلد. 

حـوزه: یکلی از ابعلاِد مواضلع شلما دربلاره 
برخلی تلقی هلا از بحلث تحول، نسلبتی هسلت 

کله هملواره بیلن عملل و نظلر برقلرار می کنید. 

درواقلع هلم از جهلات نظلری بلر بحلث تعقلل 

تأکیلد می کنید، مثاللش همین بحث هایی که 

در آثاری چون زواید علم اصول و روش شناسی 

اجتهاد یا سلایر آثاری که در این مؤسسله تولید 

شلده اسلت. هم در جهات عملی، سعی ویژه ای 

داریلد کله دغدغه هلا و حساسلیت های فلردی 

و اجتماعلی را در طلاب زنلده کنیلد. ایلن نلوع 

مواجهه به خاطر روحیات شلخصی شماسلت یا 

آن را یلک ضلرورت تاریخلی و چیلزی برآملده از 

نیازهلای واقعلی حلوزه می بینید؟

استاد: منکر چنین بحثی نیستم شاید برخی 
اوقلات خصوصیات شلخصی آدم هلا دخالت در 

اقدامات شلان بکنلد و بعضًا شلاید ایلن تأثیرها 

اصلًا خلارج از حلوزه اختیلار ما باشلد. ولی من 

همیشله یلک تحلیللی داشلتم که پیشلران من 

بلوده و ملن را خطرپذیلر کلرده اسلت. ملن هلم 

مثلل خیللی از جوان هلای این کشلور مثل خود 

شلما یلا طلبه هایلی کله زمینه هلای خوبی برای 

آن هلا در جامعله وجود داشلت که غیر از مسلیر 

حلوزه می توانسلتند دنبال کننلد ولی چیزی که 

ملا را کشلاند و در حلوزه آورد، ایلن بلود کله یلک 

دل بسلتگی نسلبت بله دیلن و انقاب اسلامی 

داشلتیم. شلما وقتلی وارد حلوزه می شلوید 

می بینیلد حلوزه کله نسلبت به جامعله خودش 

خیللی عقلب افتلاده و تازه من وقتی با مدرنیته 

آشلنا شلدم دیگر مسلئله برایم وحشلتناک شد. 

معتقلدم کله مدرنیتله ملا را بلعیلده اسلت و ما 

در معلده مدرنیتله هسلتیم. مدرنیتله صورت  و 

سلیرت زندگلی ملا و اندیشله های ملا را علوض 

کلرده  و تحلت تأثیلر قلرار داده اسلت. بعلد ما در 

دنیایلی بله ایلن شلکل، دل مان خوش اسلت به 

هملان کتلاب شلش صد سلال پیلش بلا هملان 

محتوا و همان سلبک و همان روش آموزشلی. 

معللوم اسلت کله ایلن جلواب نمی دهلد. اآلن 

ملا در روسلتاها نیلز منزللت خودملان را داریلم 

از دسلت می دهیلم و وضعیلت روحانیلت در 

آن جلا بسلیار تنزل کلرده. برخی مردم روسلتاها 

هلم سطح شلان عوض شلده و خروجلی حوزه را 

پلس می زننلد و دیگلر آن دل دادگلی و آن ارادت 

قدیلم وجلود نلدارد. من معتقلدم همان طور که 

مدرنیته توانسلت یک ملرغ پرکنده  بی خاصیت 

از مسلیحیت درسلت کنلد و او را در چاردیلواری 

کلیسلا محصلور کنلد همیلن کار را اآلن دارد بلا 

اسلام و علی الخصلوص تشلیع می کنلد. ملا را 

هلم دقیقلًا دارد همین طلور بی خاصیت می کند 

و در جامعله بله جایگاهلی نزدیلک می کنلد کله 

جامعله کاملًا حسلابش را از ملا جلدا بکند و ما 

را رهلا کنلد. اآلن دیگلر ملا در میلان متدینیلن 

هلم مقبولیت ملان پاییلن آملده، غیرمتدینیلن 

کله بله ملا فحش می دهنلد! آن وقت اگر کسلی 

اظهلار جلزع  و فزع می کند و دردمندانه هشلدار 

می دهلد کله فاجعله ای درحلال رخ دادن اسلت، 

می شلود یلک آدم بی بصیرتلی کله سلعه صلدر 

نلدارد وللی آن هایلی کله خیلی آرام بنشلینند و 

بگوینلد الحملدهلل همه چیز عالی هسلت این ها 

می شلوند یلک آدم عمیلق بابصیلرت نافلذ. این 

چیزهایلی کله شلما اآلن در جامعله می بینیلد 

خدا شلاهد اسلت من ده سلال پیش داد می زدم 

و می گفتلم ملا بله این جلا خواهیلم رسلید کله 

می بینیلد چله اتفاقاتلی دارد بلا ریتملی تنلد 

پیلش می آیلد و شلما وقتی این هلا را می بینید 

نمی توانیلد آرام بنشلینید و نگوییلد و مجبلور 

هسلتید بگوییلد، وللو این کله برای تلان هزینله 

ایجلاد کند.

حـوزه: آینلده حلوزه و بحلث تحلول در حلوزه 
را آن هلم بله این کله ملا در معلرض تکانه هلای 

مدرنیتله هسلتیم چگونله ارزیابلی می کنیلد؟

اسـتاد: ببینیلد ملا علادت کردیلم بله این کله 
زیلادی امیدوارانله بله آینلده نلگاه کنیلم. در 

روایلت داریلم »الفقیله کل الفقیله«. یعنلی آن 

فقیله کامل کسلی ا سلت کله ملردم را در تعادل 

بیلن خلوف و رجلا نگله دارد نله آن قلدر امیدوار 

کنلد کله حلس کننلد خطری نیسلت نله آن قدر 

بترسلاند کله اصلًا حرکلت نکنند. وللی اآلن من 

احسلاس می کنم در فضای سیاسلی و حوزوی، 

فضلای یک طرفله امیلدواری حاکلم اسلت و 

ایلن باعلث رخلوت ملا شلده اسلت. درحالی کله 

خلدای متعلال پیامبلران را مبشلرًا و نذیلرًا قلرار 

داده اسلت. جاللب اسلت بدانیلد هیچ وقلت 

مبشلربودن را تنهلا نیلاورده وللی بارهلا نذیلر را 

تنهلا آورده اسلت، چلون انسلان بلا انذار بیشلتر 

حرکت می کند تا با تبشلیر. جالب اسلت، یعنی 

ملا بعضلی جاهلا قلرآن را فقلط بلا وصلف نذیلر 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

230
داریلم، وللی هیچ وقلت فقلط بلا وصلف بشلیر 

نداریلم و شلما اگلر قرآن را بخوانیلد، وجه غالب 

آن انلذار اسلت و تبشلیر نسلبت بله انلذار کمتر 

اسلت، نله این کله کلم اسلت، نسلبت بله انلذار 

کمتلر اسلت. شلما حتملًا شلنیدید، در روایلت 

هلم داریلم، سلوره یاسلین قللب قلرآن اسلت و 

سلوره یاسلین جزء انذاری ترین سوره های قرآن 

اسلت، وللی یلک پلزی شلده اسلت، یعنلی اگلر 

شلما بترسلانید، می گویند ایلن نمی فهمد، این 

امیدش کم اسلت، این دسلت خدا را نمی بیند. 

ملن می خواهلم صادقانله بله شلما بگویلم و 

امیلدوارم کله شلما منعکلس کنیلد، ملن آینده  

روشلنی را بلرای حلوزه قلم و نجلف نمی بینلم، 

به عنلوان کسلی کله تلا خرخلره رفتلم در فضای 

تحلول و بلا همله وجود آمدم وسلط میدان دارم 

ایلن را علرض می کنلم. گاهلی اوقلات کسلی 

چلون زیلاد درگیر شلده اسلت تازه عملق فاجعه 

را می فهملد. ملن فکلر می کنلم کله مدرنیتله را 

فهمیلدم، حقیقتلًا مدرنیتله را فهمیلدم، ملن 

معتقلدم مدرنیتله، همان طلور کله خلدا آخرین 

دینلش را فرسلتاد، شلیطان هلم آخریلن دینش 

را فرسلتاد و آن در قاملت مدرنیتله بلروز کلرد 

و نگاهلم نسلبت بله مدرنیتله منفلی اسلت، 

نله لزوملًا مثلل نلگاه برخی هلا، وللی بله کلیلت 

مدرنیتله نلگاه منفلی دارم و معتقد هسلتم این 

دیلن، دین شلیطان اسلت و آخریلن دینش هم 

هسلت و مواجهله  دو دیلن در هملان ظهور امام 

زملان اتفلاق می افتلد. ببینیلد با آن شلتابی 

کله ایلن مدرنیتله دارد پیلش ملی رود.

در بلاب آینلده تحلول حوزه حرف زیاد اسلت. 

وقتلی شلما گزارش هایلی کله از حلوزه نجلف 

می رسلد را می بینیلد، می بینیلد کله ایلن همله 

بلا سلر حلوزه درآوردنلد، بلاز هم ذهن شلان آزاد 

نشد از برخی جزم ها و دگم ها، باز هم برگشتند 

بله هملان سلنت هایی که صدام سلاز بود، یعنی 

یلک حلوزه  هزارسلاله کله به شلدت نفوذ داشلت 

بیلن ملردم و طبقلات مختللف جامعله، در 

چنیلن جامعله ای که این قلدر وزن حوزه علمیه 

باالسلت، یلک نفلر مثلل صلدام آملد بلاال و خود 

حلوزه را هلم سلاخی کلرد. چلرا ایلن اتفاقلات 

افتلاد؟ ازجملله عواملل مؤثر، همیلن تکانی بود 

کله حلوزه نجف بله خودش نداد و امثال شلهید 

صلدر و خواهلرش را زیلر شلکنجه شلهید کردنلد 

تلکان بله خودش نداد. شلما تصلور کنید در یک 

طلرف یلک مدرنیته ای را دارید که با شلتاب و با 

سلرعت نلور دارد جللو ملی رود و درحال تصاحب 

سنگرهاست،  و در این طرف، یک حوزه  منفعل. 

به صلورت منطقی نلگاه کنید، چه آینده ای برای 

ایلن می تلوان تصلور کلرد؟ در بهتریلن حالتش، 

حلوزه می شلود واتیلکان! من ترسلم این اسلت 

کله ملا واتیلکان هم نشلویم! مگر این که نسلل 

جلوان حلوزه یلک کاری کنلد کله البتله ملن بله 

آن ها امیلدوارم.

پی نوشت:
* رئیس مؤسسه فقاهت و تمدن سازی.


