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 ١٨٧ هرامش – هزوح هاگپ
…………………………………….  

  واقعیت گرى؛ توھم يا نواخبارى
  الويرى محسن

ى و مطرح در گستره فرھنگ و تمدن اسالمى است كه در مقطعى زمانى سربر آورد و سپس رو به افول گرى جريانى قو اخبارى 
  .نمايد يا رونق دوباره آن پندارى بیش نیست گرى بار ديگر رخ مى نھاد؛ اما اكنون پرسش اين است كه آيا اخبارى

رفداران آن است گرايشى كه در برابر گرايش يا مكتب به معنى يك گرايش فقھى و ط) اخباريون(گرى به صورت مطلق  كلمه اخبارى 
گیرند،  گرى در مقابل مجال فراخى كه اصولیون در فرايند استنباط فقھى براى عقل در نظر مى اخبارى. يابد فقھى اجتھادى معنا مى

چنین . برد ر سؤال مىفرصت اندكى قائل است و به صراحت، توانمندى عقل را براى كارآمدى در حوزه فقه و استنباط فقھى زي
، )ع(و چه عھد امامان معصوم) ص(ريشه دارد؛ چه در عھد پیامبر) ع(نگاھى به جايگاه عقل در فرايند فھم دين، در عھد معصومان 

، گاه سخت )ع(صحابى در مواجھه با الفاظ و سخنان معصومان. روبرو ھستیم) ع(ھاى مختلف مواجھه با سخن معصوم  ما با شكل
از غزوه خندن بازگشت، دلیل ) ص(گرفتند؛ براى مثال وقتى پیامبراكرم ه نوعى روش اجتھادى و استنباطى را پیش مىپايبند و گا

نقض عھد بنى قريظه، تصمیم گرفت، ھر چه زودتر آنھا را محاصره كند؛ از اين رو ھنگام نماز ظھر اعالم كرد كه نماز عصر را در محله 
اين معنا بود كه صحابه و مجاھدان اطراف پیامبر، خود را به سرعت به محله بنى قريظه اين سخن به . خوانیم بنى قريظه مى

ياران پیامبر به راه افتادند، ولى پیش از رسیدن به محله بنى قريظه، نماز عصر در محله . برسانند و غزوه بعدى را به تأخیر نیندازند
در محله بنى قريظه، نص سخن پیامبر است و نبايد از آن تخطى كرد،  خواندن نماز عصر: اى گفتند عده. بنى قريظه دو برداشت شد

  .عمل كنیم) ص(خوانیم تا به نص سخن پیامبر بنابراين اگر نمازمان قضا ھم بشود، پیش از رسیدن به بنى قريظه نماز نمى
حال كه ما نتوانستیم . ه شتاب كنیدمنظور پیامبر از اين سخن اين بود كه براى رسیدن به محله بنى قريظ: اى ھم ديگر گفتند عده 

نماز عصر را در اين دقايق ادا . به اين سخن پیامبر عمل كنیم و به موقع خود را به آنجا برسانیم كه نماز عصرمان ھم قضا بشود
  .رسانیم خوانیم و سپس خود، را به بنى قريظه مى مى

برداشت نخست، متن محور و ناظر به ظاھر و نص : ف به عمل آمدكنید كه از اين سخن پیامبر، دو برداشت كامال مختل مالحظه مى 
در زمان . سخن پیامبر است؛ بى آنكه مجالى براى استنباط و اجتھاد باقى بگذارد و برداشت ديگر استنباطى و اجتھادى است

گرفتند كه  ذمت قرار مىاز سوى ديگر صحابه مورد م) قمرى ٢۶٠متوفى (امامان معصوم نیز افرادى چون فضل بن شاذان نیشابورى
اى براى جوالن عقل بوده  قطعا اين قیاس به مفھوم قیاس اھل سنت نیست و معناى آن، مجال و پھنه. كنند چرا به قیاس عمل مى

ء نیز ظاھرگرا بودند؛ يعنى اين دو خط فكرى  در مقابل، افرادى چون ابوالحسن ناشى. كه تابع محض ظاھر سخن معصوم نبود
  .نیز ھمین روش ادامه يافت) ع(پس از امامان معصوم . دو نوع مواجھه، از ھمان زمان وجود داشت متفاوت و اين

در عصر غیبت صغرا و قرن چھارم ھم ما دو مكتب متفاوت داريم؛ يكى حوزه فكرى قم و رى، و ديگرى حوزه بغداد؛ افرادى چون  
شیخ صدوق . گیرند و در مقابل شیخ مفید در مكتب فكرى بغداد كلینى و صدوق كه حديث گرا ھستند، در مكتب فكرى قم قرار مى

  ".تصحیح االعتقاد"نويسد و شیخ مفید  را مى" اعتقادنا"
خوانیم، با  گرى مى رفت و به جاى آن، بزرگان مكتبى كه ما امروزه آن را اخبارى گرى در آن دوره به كار نمى البته كلمه اخبارى 

« الملل و النحل»به ظاھر نخستین بار در كتاب . شد ياد مى... ب االخبار، اھل النقل وعناوينى چون اصحاب الحديث، اصحا
سپس كتب مھم، پرآوازه، مشھور و برجسته عبدالجلیل قزوينى، يعنى كتاب النقص، وقتى . شھرستانى، كلمه اخبارى به كار رفت

وى يا از الملل و النحل الھام گرفته يا خود اين كلمه را به برد؛  گويد، واژه اخبارى و اصولى را به كار مى از علماى شیعه سخن مى
در دوران میانى فقه . گرا و عقل گرا بوده است به ھر حال اين دو كلمه اخبارى و اصولى، نماد و نام دو جريان نقل. كار برده است

  . گرى كمى محدودتر شد شیعه، شايد به دلیل قوت مكتب حله، فضا براى نگاه اخبارى
  گرى اخبارى رونق 
گرى اين بار نخست در آثار ابن ابى جمھور احسايى كه  اخبارى. در زمان صفوى، بار ديگر شاھد رواج و رونق اين گرايش ھستیم 

قمرى،  ١٠٣۶متوفى  -زيسته، تجلى كرد و سرانجام دست شخصت برجسته، يعنى محمد امین استر آبادى  اوايل قرن دھم مى
ھاى فكرى  اى از قوت رسید كه ھمه حوزه اين جريان در اين زمان، به درجه. به اوج رسید -يازدھم ھجرى يعنى تقريبا نیمه اول قرن 

ھا شھر قزوين بود، اما در  ترين مركز اين انديشه شايد مھم. و مدارس علمى شیعه را در جاى جاى ايران، و عراق تحت تأثیر قرار داد
استرآباد خود پیشینه روش اصولى . گرى متأثر از محمد امین استر آبادى بود اخبارىاصفھان، قم، نجف و كربال نیز انديشه حاكم، 

داشت، او به ظاھر از صاحب معالم اجازه اجتھاد داشت؛ اما به دلیل مسائلى، در نھايت در مكه مجاور شد و آن گونه كه خود در 
رآبادى كه نبايد با محمد امین استر آبادى خلط شود، اين نويسد، تحت تأثیر استاد خود میرزا محمد است كتاب الفوائد المدنیه مى

  .حركت را آغاز كرد
وى با تدوين كتاب الفوايد المدنیه، روش استنباط فقھى اصولیون را به شدت مورد حمله قرار داد و براى مثال از افرادى چون محقق  

كند و  برد و روش يكايك آنھا را نقد مى ى داشتند، نام مىزيست و ھمفكران او كه روش اجتھاد اى نزديك به او مى كركى كه در دوره
نوردد و حتى به حاشیه جنوبى خلیج فارس و  روش او رفته رفته ھمه محیطھاى علمى ايران و عراق را در مى. برد زير سوال مى
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  .گستراند كشورھايى چون بحرين و سپس به ھند دامن مى
آيد، به طور عمده ھمین جريان كه محمد امین استر آبادى مطرح يا احیا كرد، به  گرى به میان مى اكنون وقتى سخن از اخبارى 

ھاى اصول فقه را با  اى قدرت گرفت كه حتى در حوزه علمیه نجف، كتاب دانید، اين جريان به اندازه چنان كه مى. كند ذھن خطور مى
  .داشتند تا از آلودگى آن مصون بمانند دستمال بر مى

به ھمت آيت اهللا وحید بھبھانى، بار ديگر توجه به عقل در نظام فكرى و فقھى شیعى رونق گرفت و اكنون اغلب  در قرن دوازدھم، 
  . صاحب نظران تاريخ فقه تشیع بر اين باورند كه نظام فقھى فعلى شیعى، وامدار حركتى است كه آقا وحید بھبھانى آغاز كرد

. نى اخباريون ھیبت خود را از دست دادند، اين جريان به طور كامل از بین نرفتبه ھر حال به رغم آنكه به ھمت آقا وحید بھبھا 
البته منطقه نفوذ آن محدود شد و علماى اخبارى از آن پس به كنجى خزيدند و ديگر میدان دار نبودند؛ نمونه قابل توجه در اين 

قمرى، يعنى در  ١٢٣٢ا محمد استرآبادى، متوفى زمینه، در زمان حكومت فتحعلى شاه قاجار اتفاق افتاد؛ شخصى به نام میرز
. الغطاء و میرزاى قمى، صاحب قوانین انتقاد و به آنھا حمله كرده است اى چون كاشف ھاى خود، به شدت از اصولیون برجسته كتاب

على شاه با وى به دلیل عنايت خاص كه فتحعلى شاه قاجار به او اصرار داشت كه با اشاره، ھدايت و حمايت فكرى اش، فتح
اى درباريان و سیاستمداران، موضوع به  اصولیون برخورد كند؛ ولى شايد به دلیل نفوذ شديد اصولیون درباره شاه و نیز اقدمات عده

  . عكس شد و فتحعلى شاه از حمايت میرزا محمد استر آبادى اخبارى دست برداشت و او از ايران رفت
فشرد كه وقتى يكى از وابستگان دولت روس در ايران، براى فتحعلى  در حوزه خود پاى مى اى نكته قابل توجه اينكه او به اندازه 

نشینم و اگر رأس روز چھلم، سر او را براى تو نیاوردند،  من چھل روز چله مى: شاه دردسر ايجاد كرد، خطاب به شاه قاجار گفت
. بینید، به مخالفت با اصولیون برخیز ل اين كرامتى كه از من مىدست از حمايت من بدار؛ اما اگر سر او را براى تو آوردند، به دلی

ھنوز چھل روز تمام . جالب اينكه او چھل روز، احتماال به حرم حضرت عبدالعظیم حسنى رفت و در اتاقى دربسته چله نشست
لى شاه، به مخالفت با اصولیون میرزا محمد انتظار داشت كه فتحع. نشده بود كه سِر قزاق روس را براى فتحعلى شاه قاجار آوردند

برود؛ ولى چنان كه گذشت، چنین نشد و به عكس، شاه از حمايت او دست برداشت؛ يعنى مخالفت اخباريون با اصولیون، حتى در 
  .زمان قاجار ھم ادامه داشت؛ گر چه رونق پیشین را از دست داده بود

ھايش، از  گرى، با ھمه فراز و نشیب در حیطه فقه، مسئله اخبارىكنید كه  با توجه به اين گزارش مجمل تاريخى، مشاھده مى 
  .توان آن را جريان مرده و صد در صد از بین رفته دانست زمان معصومان علیھم السالم تا كنون، وجود داشته است و نمى

  گرى عوامل گسترش اخبارى 
نخست : عوامل مختلف، دو عامل بسیار برجسته است درباره عوامل نفوذ و گسترش جريان فكرى محمد امین استرآبادى، در بین 

فرزند شھید (افزايش دوباره توجه به حديث، پس از دوره رونق مكتب حله است كه در آثار فقھايى چون شھید ثانى، صاحب معالم 
د امین استر رگه ھايى از آن مشھود است، به ھمین دلیل محم) پدر شیخ بھايى معروف(، محقق كركى و عبدالصمد عاملى )ثانى

آبادى در يك فضاى ذھنى نسبتًا آماده وارد شده بود؛ گرچه بعضى آنھا مانند محقق كركى، مورد نقد جدى محمد امین استرآبادى 
  .گیرى از بستر فكرى آماده بود كه پیشینیان فراھم كرده بودند ھم بودند، پس عامل نخست، بھره

 ١٠٣۶رسید؛ چنان كه عرض كردم، استرآبادى در سال  فراط از آن به مشام مىعامل ديگر نوعى حركت عقل گرايى بود كه بوى ا 
گرى و  شويد كه پیدايش اخبارى ھاى شاخص فلسفى اين دوره را از نظر بگذرانید، متوجه مى اگر سال وفات برخى چھره. درگذشت

، )ق١٠۴١(، میرداماد )ق٩٨۴وفاى مت(جالل الدين دوانى معروف : جنبش فلسفى آن روزگاران چقدر به ھم مرتبط بوده است
كنند و با  ، در اين میان بعضى چون مالصدرا، حمالت تندى به حديث گرايان وارد مى)ق١٠۵١(، و میر فندرسكى )ق١٠۵٠(مالصدرا 

، ٩الربعه، ج االسفار ا. ك.ر. (كنند اى مانند كسانى كه عقول ناقصه و آراى سخیفه دارند، از آنھا ياد مى تعابیر گزنده و تحقیر كننده
  ).انھم مع ھذه العقول الناقصه و االراء السخیفه يخاصمون الحكماء...ك٢٠٢ -٢٠١صص 

گیرد به صورت  در فضايى كه نوعى توجه به ظاھر افراطى به مقام عقل، و توھین به كسانى كه پايبندى به متن دارند، صورت مى 
توجه داشته باشید كه فیلسوفانى چون مالصدرا كه ما اكنون . آيد طبیعى، زمینه مناسبى براى گسترش افكار مختلف فراھم مى

ھايى از  خوانیم، در زمان خود، بیشتر فیلسوفى مشائى، با دستمايه ايشان را صاحب جريان فكرى جديد با نام حكمت متعالیه مى
نگران اين بودند كه انديشه خالص  اى شدند و با توجه به منشأ يونانى فلسفه مشائى، عده تفكر صوفیانه يا عارفانه شناخته مى

ھاى موثر در توفیق  به نظر من، اين عامل نیز، از زمینه. دينى، دستخوش تحريف شود و مفھومى غیر دينى، لباس دين را بر تن كند
  .گرى بود انديشه اخبارى

گرى پرداخت؛ عواملى چون  بارىچنان كه گذشت، بايد در يك بحث تفصیلى و دقیق، به بررسى عوامل ديگر، در عمومیت يافتن اخ 
  .ھايى مانند جنبش حروفیه ھاى شیعه و پیامدھاى جنبش شناسى اجتماعى توده روان

  
  گرى قلمروھاى اخبارى 
گرى به مفھوم واقعى آن، به فقه محدود  گرى گفته شد، مفھوم مصطلح آن در حوزه فقه بود؛ ولى اخبارى آنچه درباره اخبارى 

ھا، در  ھا و شاخصه كنیم كه اين مولفه گرى تعیین شود، مشاھده مى ھايى براى اخبارى ھا و شاخصه نیست؛ يعنى اگر مولفه
ھا  گرى است؛ به اين معنا كه اخبارى ھاى اخبارى ھاى ديگر نیز حضور دارد؛ براى مثال دغدغه حفظ خلوص دين از شاخصه حوزه

كنند، دين خالص، يعنى ھمان دينى را كه در زمان  اند و تالش مى كسانى ھستند كه از ورود مباحث غیر دينى به حیطه دين نگران
توانند به  واضح است كه اين ويژگى، تنھا نزد فقھا نیست و غیر فقیھان و غیره فقه نیز مى. بوده، بیابند و حفظ كنند) ع(معصوم 
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نھد؛ يعنى وقتى  نام مى« عه االمامیهالفكر السلفى عند الشی»به ھمین دلیل، دكتر جابرى كتاب خود را .ھمین صفت متصف شوند
گرى را باز گرداندن ھمه چیز به  كند؛ به عبارت ديگر، اخبارى استفاده مى« فكر سلفى»گويد، از عنوان  گرى سخن مى از اخبارى

  .كند زمان صدور تفسیر مى
اين تفكر از اخوان . نددان اھل سنت نیز سلفى گرى را جنبشى عمومى براى بازگشت به سنت سلف صالح و احیاى آن مى 

گرى در  ھمچنین اگر سطحى نگرى و قشرى. شود المسلمین مصر تا وھابیت تندروى عربستان و طالبان افغانستان را شامل مى
گرى يك حركت بسیط نیست و از  البته اخبارى(يك شاخصه اخباى گرى بدانیم  -چه قرآن و چه سنت  -مواجھه با متن دين را 
توان اين  ، باز ھم نمى)گیرد اى روايت و حتى مقدم داشتن آن بر قرآن، تا مواجھه انتقادى يا روايت را در بر مىپذيرش بى چون و چر

گرى در  گرچه وقتى از اخبارى. شود ھا مانند كالم را ھم شامل مى ويژگى را به فقه محدود دانست و روشن است كه ديگر حیطه
  .كند ه ذھن تبادر مىتاريخ سخن به میان آيد، ھمان گرايش فقھى ب

گرى تبرى جويند؛ اما در مباحث غیر فقه، يك اخبارى كامل  نتیجه اينكه چه بسا كسانى كه در مشرب فقھى خويش، از اخبارى 
  .اى، شديدتر از اخباريون فقھى عمل كنند باشند و در مباحث انديشه

ھايى  ھا و پیش فرض از ورود به بحث، الزم است،ويژگىگیرى است؛ ولى بیش  گرى نوينى در حال شكل در دنیاى معاصر، اخبارى 
  . گرى نو سخن به میان آيد ھاى اخبارى در باره جھان معاصر مطرح شود و سپس از نشانه

  :جھان معاصر، براى مسلمانان و به خصوص شیعیان پنچ ويژگى دارد 
نت و مدرنیسم، به يك نقطه تعادل تعريف شده يكسان نبودن مواجھه دين داران؛ با تضاد سنت و مدرنیسم؛ھنوز مواجھه س.١ 

اى دينداران، دغدغه حفظ دين داشته باشند و به خلوص دين بینديشند و  در چنین فضايى، طبیعى است كه عده. نرسیده است
. باقى بماندتواند در ھر شرايطى ھمچنان كارآمد  جماعتى ديگر، در پى اثبات توانمندى دين باشند تا اثبات كنند كه دين اسالم مى

  . گنجد ھاى فكرى، ذيل اين عنوان كلى مى طیفى وسیع، متعدد و متنوعى از نحله
راه . اند، راه میانه را به خود اختصاص دھند اى نیز كوشیده اى به مدرنیسم، عده ترند و عده اى به سنت نزديك در اين طیف عده 

و توانمندى آن، با ھم مترادف اند و اين ھمان مطلبى است كه امام طبیعى است كه خلوص دين . میانه نیز مصاديقى گوناگون دارد
راحل، به صراحت به شوراى نگھبان تذكر داده بود كارى نكنید كه در اين دنیاى پیشرفته و پیچیده دين به ناتوانى در اداره جامعه 

  .دين خالص دين توانمند ھم ھست. متھم شود
گرى ھمراه آن، حركت  گرى و قشرى ھاى معاصر؛ پیش فرض دوم اين است كه اخبارى دهگرى در س زنده و بى رمق بودن اخبارى.٢ 

فريادھاى شھید مطھرى . اين حركت گرچه محدود شده و مجالى براى كر و فر ندارد اما ھمچنان زنده است. صددرصد مرده نیست
  .مبین اين مسئله استدر اين زمینه به ويژه در منشور روحانیت ) ره(در نفى قشرى گرى و سخنان امام 

ھا، ھم در زمینه انديشه و ھم در رفتار وجود داشته است؛  تندروى ھايى براى اثبات توانمندى و امروزى بودن دين؛ اين تندروى.٣ 
ھاى دانش بشرى، افكارى مطرح شده و دين را  ھاى اخیر، در دفاع از يافته دانید، در سال مى  براى مثال در حوزه انديشه چنان كه

اين ديدگاه طرفداران بسیارى ھم يافته است؛ طرفدارانى كه ھنوز . ھا معرفى كرد و تنھا ناظر به اعمال عبادى انسان« دين آخرت»
، از سوى )اى برآمده از دين براى مديريت غیر دينى جامعه يعنى انديشه(اين سكوالريسم دينى . برند ھم در اين شبھه به سر مى
يشمند مسلمان، داعیه احیاگرى دينى داشتند، مطرح شد يا در حوزه رفتارى، آنچه درباره موسیقى يا كسانى كه به عنوان يك اند

شد كه به ادله مختلف و نیز براى اثبات توانمندى دين براى رفع نیازھاى  اى اين گونه تفسیر مى بانكدارى اتفاق افتاد، براى عده
شود؛ يعنى براى وسعت بخشیدن به دامنه  ت موجه، شرعى و دينى داده مىاى امور غیر دينى و غیر شرعى، صور جامعه، به پاره

  .دين، دين دارى رقیق شده و از ژرفا و عمق آن كاسته شده است
مردم به . آيد، توجه داشتن به ھويت عمیق دينى مردم ماست ھويت دينى مردم؛پیش فرض ديگرى كه در اين بحث به كار مى.۴ 

مردم حتى آنجا كه . كشند راى توانمند نشان دادن دين، به ھیچ وجه از اسالم دست نكشیده و نمىدلیل مشكالت يا افراطھايى ب
روند؛ ولى  ھاى عامه پسند مى شوند، خود به خود به سمت جايگزين نسبت به متولیان امور دينى، دچار نوعى بى اعتمادى مى

كشند و به  رفى قابل اعتنا نیابند، باز ھم دست از اين نمىآنھا وقتى در سطح نخبگان دين شناس، ح. دارند دست از دين برنمى
  .ھاست تجربه آشكار سالھاى پس از پیروزى انقالب، آكنده از اين نمونه. روند ھايى براى آن مى سراغ جايگزين

و توده مردم،  فاصله میان نخبگان دينى ما با عامه مردم؛ ويژگى و پیش فرض پنجم اين است كه میان نخبگان صاحب انديشه ما.۵ 
  .خواسته يا ناخواسته فاصله افتاده است

توان آن را  خورد، حركتى بیرون از حیطه فقه، آغاز شده كه مى به ھر حال، در فضايى كه اين پنج ويژگى در آن به چشم مى 
تواند،  چند دھه آينده مى گرى، اگر به ھمین ترتیب، روندى رو به رشد داشته باشد، طى اين نو اخبارى. گرى نوين نام نھاد اخبارى

ھايى دارد كه در ادامه به اختصار، مرورى بر اين  گرى نشانه اين نو اخبارى. اى ما را بگیرد ھاى فكرى و انديشه سراسر حوزه
  :ھا و مظاھر خواھیم داشت نشانه

، يعنى وقتى پاى دين و دين ظاھرگرايى دينى. گرى، ظاھرگرايى در اندازه گسترده است ظاھرگرايى؛ از مظاھر نواخبارى. يكم 
آيد، به جاى توجه به جوھره و مفھوم دين، به ظواھر آن توجه شود؛ براى مثال در مجالس دينى جامعه امروزى  دارى به میان مى
ترين عالمان دينى در  حتى اگر برجسته. ھاى دينى كند؛ نه سخنرانى ھا غلبه دارد و مردم را به خود جذب مى ما، جريان مداحى

دھند؛ اما براى يك مداح جوان كه ھیچ  لس حاضر باشند و تنھا به نام آن عالم دينى مجلسى برپا شود، مردم اقبالى نشان نمىمج
  .آيند اى از مفاھیم دينى ھم ندارد، انبوھى از جمعیت گرد مى بھره
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ھا  ن ظاھر گرايى حتى در خود مداحىاي. اين مسئله به معنى ترجیح يافتن پرداختن به ظواھر دينى بر تبیین مفاھیم دينى است 
چنین مداحى اى داراى . امرى پسنديده و بسیار ارزشمند است) علیھم السالم(مداحى اھل بیت . خورد ھم به چشم مى

ھاى نخست پیروزى انقالب را در  ھاى آستانه پیروزى انقالب اسالمى يا سال حال مداحى. مضامین بلند اعتقادى و اخالقى است
  .نظر دارد مقايسه كنید) ع(ھاى امروزى كه به قطر بازو خم ابرو و بلندى و سیاھى گیسوى ابوالفضل د و با مداحىنظر بگیري

گیرد، نشان حركت جامعه دينى  ھا، ظاھر و جسم اولیا و بزرگان، به جاى اخالق و انديشه آنھا مورد توجه قرار مى وقتى در مداحى 
ھاى اين ظاھر گرايى  ھا، از ديگر نشانه ھم چنین بروز ھمین شكل و شمايل كشى. تاز ژرفا به سطح و از مغز به پوسته اس

و ) ع(اگر در گذشته تنھا تصاويرى از امیرمؤمنان . توان محفلى دينى را يافت كه از اين تصاوير استفاده نكنند ديگر سخت مى. است
شوند و حتى عكس دسته  پردازى مى چھره) ع(ه امامان شد اكنون ھم و در مواردى ابوالفضل العباس رسم مى) ع(يا امام حسین 

  .خورد جمعى آنھا ھم، در بعضى تصاوير به چشم مى
ھاى اخیر را بر نمودارى ترسیم  اى مباحث كالمى برخاسته از نگاھى محدود و تنش زا؛ اگر مباحث كالمى دھه احیاى پاره. دوم 

مى ما به موضوعاتى چون جوھره دين، توانمندى دين، احیاگرى دينى كنید كه طى چند دھه اخیر، مباحث كال كنید، مشاھده مى
  .توجه داشته است... و
آن، مباحثى نو، كاربردى و متناسب با نیازھاى كالن فكرى جامعه معاصر بود ؛ ولى   اين مسائل، صرف نظر از داورى درباره محتواى 

اص از امامت و خالفت، آن ھم تنھا در مواجھه با اھل سنت، بسیار ھايى خ بینید كه تعداد مباحث كالمى مربوط به بحث اكنون مى
ھايى نیز نوشته و  افزايش يافته است؛ يعنى توجه به مباحثى كه در طول تاريخ به فراوانى در مورد آن بحث شده و در مواردى رديه

شود؛ نه گامى در مسیر دفاع از مكتب  ھايى كه با لحنى گزنده علیه اھل سنت نوشته مى چنین بحث. دوباره نقد و رد شده است
اى از مشكالت فكرى  عالقمند كرده است و نه گره) ع(برداشته؛ نه حتى يك نفر از اھل سنت را به مكتب اھل بیت) ع(اھل بیت

  .جامعه باز كرده است
دن اختالفات شیعه و سنى ھیچ بحث قابل توجھى در آن وجود ندارد و تنھا براى زنده كر  ھاى اخیر نگارش كتابھايى كه در سال 

اى كه براى نماز در آن توقف كرد بوديم، خادم  دو سال پیش، در يكى از مساجد بین جاده. شود، افزايش يافته است نوشته مى
  .ھا را براى ھديه دادن به مسافران به من داده است يكى از آقايان اين كتاب: گفت كرد و مى ھا را توزيع مى مسجد، اين كتاب

ھاى  در اين گونه مسائل، بايد به احتمال وجود دست. است كه اين شیوه در پرداختن به مسائل كالمى شك برانگیزاست طبیعى 
ترين نیازھاى كالمى جامعه معاصر و بازگشت به  به ھر حال دامن زدن به اين مباحث، نشان غفلت از مھم. بیگانه ھم توجه كرد

اى به اندازه انديشه امامت، به بازخوانى  به باور ما، ھیچ انديشه. در آنھا وجود ندارنداى  مباحث كالمى قديم است كه ھیچ نوآورى
اى تنگ، تكرارى و ناكارآمد به آن نگريسته  و بازگويى براى جامعه امروز و جھان اسالم و معاصر نیاز ندارد؛ ولى نه بحثى كه از دريچه

، به ويژه امامت، نوعى غفلت از مغز و باقى ماندن در سطح و در خوش از نگاه ما، اين گونه بحث كردن از مباحث كالمى. شود
ھاى كنونى مباحث  ترين حالت، تالش براى حفظ خلوص يك انديشه واال به نام امامت است؛ ولى با غفلتى كامل از بايستگى بینانه

  .گرى است ھاى اخبارى امامت كه اين نیز از ويژگى
گرى جديد،  ھاى اخبارى صالحیت مرجعیت فكرى را براى تبیین دين ندارند؛ از ديگر نشانه مرجعیت يافتن فكرى كسانى كه. سوم 

كنار ماندن صاحبان فكر و انديشه دينى و به عرصه آمدن كسانى است كه اھلیت مرجعیت فكرى را ندارد؛ براى مثال مجالس 
جمع قابل توجه از بانوان مذھبى ما كه پیش از اين افكار و كنند، در نظر بگیريد؛  ھا اداره مى«اى خانم جلسه»اى را كه برخى  زنانه

گیرند كه ھیچ مرجع رسمى، صالحیت علمى و  گرفتند، اكنون از خانم ھايى مى ھاى دينى خود را از علماى تراز اول مى انديشه
برخى آنھا ھم . اند م نگرفتهبراى مثال در اين میان كسانى وجود دارند كه حتى ديپلم ھ. حتى اخالقى آنھا را تأيید نكرده است

  .اند اى را در كانون تأثیرپذيرى خود قرار داده اند و اكنون در اين جلسات، عده ايى نداشته زندگى مذھبى
گرى، نفى كامل تمدن غرب، به بھانه خالص نگاه داشتن دين است و  ھاى نواخبارى نفى يك پارچه تمدن غرب؛ از جلوه. چھارم 

تواند ھمه چیز  ا اين استدالل كه ھمه چیز بايد خاستگاه دينى و اسالمى داشته باشد و دين اسالم مىنفى كامل تمدن غرب، ب
اين تفكر، نشانه جديدى در رواج . بسازد و چون تمدن غرب، بر خالف فطرت بشر است، بايد به طور كامل دور ريخته شود

ى است كه طرفداران اين نظريه از كنار گذاشتن مظاھر صنعت و اين در حال. گرى است كه البته بسیار تأمل برانگیز است اخبارى
  .تكنولوژى غربى عاجزاند

ما در مقام دفاع از تمدن انسان محور يا دنیا محور غرب كه بحمد اهللا دوران افول آن آغاز شده نیستیم؛ اما نفى كامل ھمه  
  .دانیم دن اسالمى نمىھاى دينى، به ويژه گذشته تم دستاوردھاى بشرى را ھم منطبق با آموزه

اين سخن، به معناى از دست دادن ھويت تمدنى ھمه مسلمانان است؛ مگر ھمه علوم رايج در گستره تمدن اسالمى كه اين  
كنیم، با اسالم زاده شدند؟ تمدن بزرگى كه به فرموده امام خمینى قدس سره، با آنكه به اسالم به صورت  ھمه به آن مباھات مى

اگر . ھاى تمدن بشرى رفت و آنھا را در محیط خود بومى كرد ، آن ھمه عظمت آفريد، با آغوش باز به سراغ يافتهناقص عمل كردند
  .شد شد، يقینًا تمدن اسالمى زاده نمى ھايى چون ايران و روم نمى اسالم در حجاز باقى مانده بود و وارد سرزمین

تر  نگرى، رواج و رونق خواب و روياست كه بازار آن روز به روز گرم سطحى گرى و بازار گرم خواب و رويا؛ شاخصه ديگر قشرى. پنجم 
ما قصد نداريم روياھاى صادقه اولیاى خدا را بى ارزش بشماريم؛ ولى . روشن است كه ھدف ما نفى اين نكات نیست. شود مى

يعنى تنھا براى خود آن فرد حجیت و دانیم كه اين روياھا بر فرض صحت و صداقت گوينده آن حداكثر ارزش فردى دارد؛  ھمه مى
. منسوب كنیم) علیه السالم(ھا، سخن يا موضعى را به امام معصوم  توانیم به استناد اين گونه خواب ما نمى. اعتبار دارد
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شود،  شود و البته نكات آموزنده بسیارى در آنھا يافت مى ھايى ھم كه در مورد فضیلت و شرح احوال بعضى علما چاپ مى كتاب
ھاى مسلمان، متدين و خداجو را به جاى تالش  گاه مشتمل بر مسائلى از اين دست است كه اگر درست فھم نشود، جوان

  .دھد ھاى غیر شرعى و عرفان غیر دينى سوق مى علمى، به رياضت
كند و در اين  ه مىھاى غیر ھدايتى قرآن را برجست ھايى كه جنبه ھايى چون طب قرآن؛ چاپ و تجديد چاپ كتاب رواج كتاب. ششم 

باز ھم ناچارم براى پرھیز از گرفتن . آيد گرى نوين به حساب مى ھاى اخبارى كند، از ديگر نشانه مسیر به روايات ضعیف تكیه مى
ژست روشنفكرى، تأكید كنم كه سخن من به اين معنا نیست كه از قرآن و دعاھا، ھیچ گاه نبايد شفا طلبید؛ ولى سخن بر سر 

ھاى قرآنى، سنت  گیرى از دانش پزشكى، به اين چیزھا روى بیاوريم، مطابق آموزه اگر قرار باشد، واقعًا به جاى بھرهاين است كه 
ايم و واقعًا ھم اين طور نیست كه ھمه روايات مورد استناد آقايان جعلى باشد،  پیامبر و امامان معصوم علیھم السالم حركت كرده

  .ھاى دقیق نقد روايت است و ارزيابى درونى و بیرونى، مطابق شیوه ولى ھمه اين روايات نیازمند سنجش
توان، رد پاى آن را  توان يافت، به مجالس عزادارى محدود نیست و به راحتى مى گرى نوين را در آن مى ھايى كه اين اخبارى حیطه 

و يھودگرايى ) تعالى فرجه الشريفعجل اهللا (ھاى عرض ارادت به محضر قدسى ولى عصر  در مباحث مربوط به مھدويت و شكل
  .نوين كه در قالب و پوستین يھودستیزى جلوه كرده يافت

توان  ھاى تحلیل روند، مى توان خواند، در چند سال اخیر قوت بیشترى يافته است و بر اساس روش گرى مى آنچه آن را نو اخبارى 
ترين خطرو چالش محیطھاى شیعى،  ب ادامه يابد، به بزرگپیش بینى كرد كه رشدى فزاينده خواھد داشت و اگر به ھمین ترتی

  .طى چند دھه آينده تبديل خواھد شد
ھاى مردم است، تا  گرى، بیشتر در سطح توده نكته مھمى كه در پايان بايد به آن پرداخت اين است كه نفوذ اين شكل از اخبارى 

ھاى مردم كه شھید مطھرى ھم نسبت  نخبگان جامعه ما با تودهنخبگان و صاحبان انديشه؛ ولى با توجه به چگونگى تعامل برخى 
شايد ده سال پیش، كمتر شخصیت . اند، ما شاھد تأثیرپذيرى برخى متولیان فكر و فرھنگ مردم، از مردم ھستیم به آن توجه داده

د افزايش اين موضوع ھاى اخیر، شاھ يافتید كه نسبت به اين مسائل، ھمگرايى نشان دھد؛ اما در سال صاحب فكرى را مى
اند؛ ولى جمع زيادى  اند، و ھشدار و حتى فتوا داده گرچه تعداد كمى از بزرگان به صورت آشكار، در اين باره اظھار نظر كرده. ھسیتم

گرى  ھايى از رخنه نواخبارى نشانه. كشند گاه مردم نخبگان را به دنبال خود مى. اند اند و در مواردى ھم ھمراھى كرده سكوت كرده
. تواند نگران كننده باشد خورد كه مى ھاى اسالمى به چشم مى بین نخبگان و حتى برخى موسسات آموزش عالى و دانشگاه

ھا بايد بسیار ظريف، سنجیده و در چارچوب  ھمه در ھر رده علمى و اجتماعى، وظیفه سنگینى بر دوش دارند، برخورد با اين آسیب
مواجھه با اين گونه مطالب كه با احساسات عامه مردم پیوند خورده اگر درست و . باشدتنظیم شده از سوى مراجع بزرگوار 

  .تواند پیامدھاى جبران ناپذيرى را به دنبال داشته باشد سنجیده نباشد، مى
بادا به دام ھا م بايد دقت كرد كه با اين آسیب. ھا، بايد دقت كرد كه جوانان متدين و پرشوردلسرد نشوند در برخورد با اين آسیب 

 .تسامح بى حد و مرز دينى افتاد؛ تسامح توصیه شده در دين، در كنارتعصب نسبت به دين دارى است

 

  


