
روایات  به  مراجعه  جز  راهی  دین  فهم  برای  ما 
یم.  ندار

گذاشته  کنار  هم  قرآن  حتی  اساس،  این  بر 
که  می شد؛ چون معتقد بودند قرآن بطونی دارد 
بر ما پوشیده است و اهل بیت؟مهع؟ من خوطب 
می توانیم  روایات  طریق  از  ما  و  هستند  قرآن  به 
یعنی  اخباری گری  بنابراین  بفهمیم؛  را  قرآن 
همه  فهم  برای  روایات  قراردادن  محور  و  پایه 
آموزه های دینی و بستن راه فهم هر چیز دیگری 
باور  این  بر  تفکر  نوع  این  مخالفان  قرآن.  حتی 
که ما می توانیم به جز روایات مستقیمًا به  بودند 
قواعد عقلی و عرفی و خود قرآن مراجعه و بدان 
کنیم. این روش فهم دین بعدها صرفًا در  عمل 
دوازدهم  قرن  در  مثاًل  یعنی  شد؛  منحصر  فقه 
گفته می شود اخباری گری، بیشتر به یک  وقتی 
که در آن جنبه های دیگر  گرایش فقهی نظر دارد 
این  به  گر  ا می شود.  رانده  حاشیه  به  کالم  مثل 
گفتمان  باشیم،  داشته  گفتمانی  نگاه  گرایش 
گفتمان اصولی است. پرچمدار  غیر آن، همان 
محمدامین  مولی  اخباری گری،  نوع  این 
استرآبادی )متوفای سال 103۶ ق( است. در 

در عصر حاضر، چه نشانه ها و رگه هایی را 
از نو اخباری گری در جامعه امروز می توان یافت 

و به باور شما امروز اخباری گری نوین در چه 
قالب هایی قابل مشاهده است؟

ظاهرَا  که  است  اصطالحی  اخباری گری 
ینی  قزو »عبدالجلیل  سوی  از  نخستین بار 
رازی«، متکلم و مورخ شیعی قرن ششم هجری 
رفت.  کار  به  »النقض«  کتاب  صاحب  و 
ارزشمند  کتاب  این  از  جلد  چند  در  ایشان 
و  یه  اخبار شیعت  برابر  در  اصولیه  شیعت  از 
البته  و  می برد  نام  دیصانیه  و  حشویه  و  غالت 
اصولیه  شیعت  همان  را  راستین  تشیع  همواره 
باور  که  بودند  کسانی  اخباریون  می شمرد. 
داشتند ما باید برای فهم دین به روایات مراجعه 
یکرد،  کنیم و آن را پایه و اساس قرار دهیم. این رو
گاهی در روش فهم  نوعی روش فهم دین بود، ما 
یارویی با منابع اصلی دین مثل قرآن  دین در رو
و  می کنیم  استفاده  دانسته هایمان  مجموعه  از 
یم و برای فهم  حتی عقل را هم به میدان می آور
اخباری گری  اما  می کنیم؛  استناد  بدان  دین 

بود  مدعی  که  بود  یکردی  رو مقابل،  نقطۀ  در 

محسن الویری در پاسخ به سؤاالت خیمه:

که  را  اخباری گری  عمر  گرچه  ا
حدیث  و  فقه  در  خاص  مبنایی 
درازای  به  می توان  است،  شیعه 
روزگاری  که  کرد  قلمداد  قرن  چهار 
تمدن  و  فرهنگ  از  وسیع  گستره ای  در 
گسترش یافته بود، نگاهی به  عالم اسالم 
عصر  در  رایج  باورهای  زیرین  الیه های 
از  نو  گونه ای  از  نشان  به روشنی  حاضر 
که به ویژه عوام جامعه  اخباری گری دارد 
را هدف گرفته و خطر آسیب هایی بس جدی 
است.  داده  قرار  اسالم  عالم  روی  پیش  را 
حجت االسالم والمسلمین دکتر محسن 
نشانه های  برخی  بیان  ضمن  الویری 
اجتماع  در  تفکر  این  بروز  و  ظهور 
راهکارهای  و  خطرها  به  حاضر، 
فکری  جریان  این  با  مقابله 

می پردازد.
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وحید  آقا  نام  به  فردی  دوازدهم  قرن  دوم  نیمه 
بست  همت  کمر  ق(   1205 )متوفای  بهبهانی 
مشهور  فقهی  روش  یک  اخباری ها،  برابر  در  و 
در  بتوان  آن  در  که  آورد  پدید  اصولیون  روش  به 
کرد.  استفاده  هم  قرآن  و  عقل  از  روایات  کنار 
گسترش یافت و روش متعارف  بعدها این روش 
حوزه های علمیه شد و در حال حاضر هم روش 

رایج در مباحث فقهی حوزه ها همین است. 
برای فهم دین بدانیم  را روشی  گر اخباری گری  ا
که ما را به روایات محدود می کند، الزمه اش این 
که نسبت به روایات نوعی اعتنا و اهتمام  است 
هم  ضعیف  گر  ا روایات  باشیم.  داشته  کثری  ا
یا  درستی  سنجش  دغدغۀ  خیلی  دیگر  بود، 
هر  در  مثاًل  یا  باشیم  نداشته  را  آن  نادرستی 
گر  موضوعی دنبال روایت بگردیم؛ یعنی حتی ا
می گویند  باشیم  داشته  هم  جسمی  بیماری 
یم. این  یم یا ندار ببینید در این زمینه روایت دار
از حیطۀ فقه،  یکرد در حال حاضر در خارج  رو
من  سخن  معنی  است.  قدرت گیری  حال  در 
کسی نیست  کنون دیگر در فقه  که ا این نیست 
گرایش اخباری داشته باشد؛ اما ویژگی، روح  که 
در  کنون  ا که  شیعه  کنونی  فقه  غالب  صبغه  و 
اخباری گری  می شود،  یس  تدر ما  حوزه های 
قرآنی هم  و  و مشخصًا مباحث اصولی  نیست 

در آن راه دارد. 
یک  عنوان  به  اخباری گری  امروز  آنکه  حال 
حال  در  حدی  تا  دین  فهم  و  دین داری  روش 
گسترش در حیطه های غیر فقهی است و قرائن 
مناسبی  یارویی  رو آن  با  گر  ا که  می دهد  نشان 
دین داری  روش  بر  کم  حا روح  آینده  در  نشود، 
به ویژه نزد عامه مردم خواهد شد؛ یعنی تمسک 
منابع  دیگر  راه  یجی  تدر بستن  و  روایت  هر  به 
یا  قرآنی،  عقلی،  بشری،  معارف  مثل  معرفت 
در  جریانی  چنین  قرآنی.  عمیق  معرفت های 
از  من  مراد  بنابراین  است؛  شکل گیری  حال 
که  است  جریانی  پیدایش  نوین  اخباری گری 
نصوص  و  متون  ظاهر  به  کثری  ا اهتمام  یک  با 
و  بدان  تمسک  و  روایات  چه  و  قرآن  چه  دینی 
راه  دارد  عماًل  روایات،  بر  بیشتر  کید  تأ با  البته 
درست  این  می بندد.  معرفت  منابع  دیگر  بر  را 
قیام  زمان  در  اخباری گری  خاستگاه  که  است 
آقا وحید بهبهانی، صرفًا محدود به فقه بود؛ اما 
امروز این تفکر در خارج از فقه نیز خود را نشان 
و  مناسک  و  رسوم  و  آداب  در  به ویژه  می دهد؛ 

مانند اینها. 
پاسخ  به  مقدمه  این  از  پس  بخواهم  گر  ا حال 
پرسش شما بپردازم و از نشانه های اخباری گری 
کنم؛  اشاره  موارد  این  به  می توانم  بگویم  سخن 
است؛  دینی  ظاهرگرایی  نشانه ها،  این  از  یکی 

نازنین  وجود  از  می بینید  که  جاهایی  مثاًل 
از  و  می شود  زده  حرف  )عج(  زمان  امام  آقا 
فرهنگ عمیق و انسان ساز انتظار سخن به 

میان می آید، مفهوم عمیق انتظار به این تقلیل 
کار یا نمازخانۀ  که در و دیوار محل  پیدا می کند 
انتظار  به  مربوط  شعارهای  از  پر  را  کارم  محل 
کنم، اما اینکه در پایان انتظار  امام زمان )عج( 
و  چیست  منتظر  فرد  اخالق  چیست،  واقعی 
کدام است،  که فرد منتظر دارد،  بایستگی هایی 
به  محدود  یا  می بندد  بر  رخت  یک سره  اینها 
دعای  فقط  اینکه  به  می شود،  اذکار  و  ادعیه 

عهد را بخوانند. 
من  مراد  کرده  نا خدای  که  است  روشن 
بلکه  نیست،  اینها  جلوه دادن  کم اهمیت 
اینهاست.  به  بسنده کردن  از  من  نگرانی 
گامی  و  می کنند  بسنده  همین  به  اخباری ها 
و  محتوی  و  کم  حا روح  به  نمی گذارند،  جلوتر 
اخالق  بر  باید  که  مناسک  این  عملکرد  تأثیر 
هستند.  بی اعتنا  گیرد،  صورت  رفتارشان  و 
که به  گسترده است  نشانۀ دیگر، مناسک گرایی 
دانشی  و  معرفتی  یا  اعتقادی  بحث های  جای 
کند، عمدتًا  از درون متحول  را  فرد  که می تواند 

در دهه های  که  و رسومی  آداب  و  به مناسک 
می کنند.  بسنده  می شود،  برگزار  مختلف 

و  پوسته  جایگزین شدن  دیگر  نشانۀ  یا 
مغز است. مقام معظم رهبری هم چند 
که وقتی دربارۀ  کردند  وقت پیش اشاره 
سخن  عباس؟ع؟  حضرت  فضائل 
گیسو  خم  و  بازو  قطر  نباید  می گوییم، 

و  گیرد  قرار  محتوا  ایشان  ی  ابرو کمان  و 
اما  بدانیم؛  چیزها  این  در  را  عظمتشان 

البصیره بودن حضرت عباس؟ع؟  نافذ  آن 
که امام سجاد؟ع؟ بیان می کنند یا از آن  را 

و  دارد  عباس؟ع؟  حضرت  که  جایگاهی 
غفلت  می خورند،  غبطه  بدان  شهداء  همۀ 

گرایش پیدا  و به جنبه های صوری و ظاهری 
شود. 

که زمانی  من بارها در تلویزیون دیده ام 
و  )عج(  زمان  امام  بحث  که 

می آید،  پیش  جمکران 

داده  نشان  شاخص  یک  بیابان  در  پیاده رفتن 
کسی  گر  ا می دانیم  ما  که  حالی  در  می شود؛ 
)عج(  زمان  امام  باشد،  )عج(  زمان  امام  اهل 
و  پیاده رفتن  این  آمد.  خواهد  او  سراغ  به  خود 
سطحی  درک  یک  گشتن،  امام  دنبال  پابرهنه 
رواج  دیگر  نشانۀ  است.  ایشان  نازنین  وجود  از 
تجربه  و  خرد  از  استفاده  جای  به  استخاره 
خواب  به  پناه بردن  از  می توان  همچنین  است؛ 
یا به جای استدالل دینی و عقلی به عنوان  و رؤ
کرد. نشانۀ دیگر معیار قرارگرفتن  یک نشانه یاد 
و  تقلید  مراجع  برابر  در  کم سواد  افراد  سخنان 
عالمان طراز اول دینی است. در همین زمینه از 
الگو قرارگرفتن رفتار و روش مداحان و منبری ها 
نام  می توان  بزرگان  روش  به  کم توجهی  بهای  به 
از  دفاع  نام  به  والیت مداری  به  تیشه زدن  برد. 
ذکر  شایستۀ  که  است  دیگری  نشانۀ  والیت 
توجه  آن  به  دارد  جا  که  دیگری  نشانۀ  است. 

شمارۀ 113 و 114
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دینی  متشابه  مفاهیم  از  فراوان  بهره گیری  شود، 
به درکردن  میدان  از  برای  سیاست  صحنۀ  در 
دیگری  نشانه های  بسیار  چه  و  است  مخالفان 
انتظار  ما  از  که  درکی  آن  برد.  نام  می توان  که 
بدان  را  ما  همواره  اطهار؟ع؟  ائمه  و  می رود 
سازگاری  رفتارها  این  با  کرده اند،  سفارش 
که متأسفانه امروز  ندارد. از این دست نشانه ها 
نشانه های  جمله  از  نیست،  کم  ما  جامعۀ  در 

اخباری گری نوین است.

به باور شما چه ارتباطی می توان میان نو 
اخباری گری و سلفی گری امروزین یافت؟

چه  ما  که  برمی گردد  این  به  پرسش  این  پاسخ 
باشیم.  داشته  سلفی گری  از  تفسیری  و  تعریف 
یک معنی مثبت سلفی گری، بازگشت به سنت 
خوب  نگاه  این  است.  پیشین  صالح  سلف 
کنند. ما باید این  از آن دفاع  است و همه باید 
فقه  و  پویا  فقه  دربارۀ  امام؟ق؟  حضرت  تعبیر 
که فقه ما یک فقه  سنتی را به یاد داشته باشیم 
که پویا نیست.  سنتی است؛ ولی نه بدان معنا 
هست.  نیز  آن  پویایی  ما  سنتی  فقه  سرشت 
نوگرایی،  که  باشد  این  سلفی گری  از  مراد  گر  ا
تجدید و اجتهاد به استناد میراث سلف است 
و برترین سلف نیز پیامبر؟ص؟ و ائمۀ اطهار؟ع؟ و 
بهترین  این  هستند،  آن ها  اول  درجۀ  اصحاب 
قرن  چندین  کنون  ا است.  سلفی گری  شکل 
اعمال  خاطر  به  ما  و  می گذرد  حضور  عصر  از 
از  و  می بریم  سر  به  غیبت  ظلمت  در  خودمان 

نورانیت ظهور بی بهره هستیم. 
سلف  برترین  و  سلف  بهترین  حضور  عصر  آن 
مذموم  معنا  این  در  سلفی گری  بنابراین  است؛ 
راه  بستن  معنی  به  سلفی گری  گر  ا اما  نیست؛ 
آن  به  بسنده کردن  و  خالقیت  و  نوآوری  هرگونه 
که متناسب با دوره های مختلف  چیزی باشد 
عرضه شده، مذموم است. ائمۀ اطهار؟ع؟ افزون 
همه  برای  را  جامعه  هدایت گری  نقش  اینکه  بر 
گفته اند برای  انسان ها داشته اند و دارند و آنچه 
همه زمان ها و آحاد انسان ها اهلیت مرجع قرار 
گرفتن دارد، در جامعۀ خود نیز زندگی می کردند 

و نسبت به تحوالت و حوادث جامعۀ خودشان 
که اهل  هم موضع داشتند. پاره ای از مواضعی 
زمان  یدادهای  رو به  ناظر  داشتند  بیت؟مهع؟ 
که )نستجیر باهلل(  خودشان بود. ائمۀ اطهار؟ع؟ 
میرزای  نبودند.  کمتر  شیرازی  میرزای  از  دیگر 
شیرازی متناسب با حادثه ای حکمی صادر کرد 
کو در حکم محاربه با امام زمان  که استعمال تنبا
)عج( است. من باید حساب این حکم میرزای 
کتاب فقهی اش دربارۀ این موضوع  شیرازی در 
ظهر  نماز  و  است  رکعت  دو  صبح  نماز  که  را 
کو؛  تنبا حرمت  حکم  آن  با  است  رکعت  چهار 
اینها صرف نظر از تفاوت های حکم و فتوی، دو 
حکم شرعی متفاوت اند و سازوکارهای خاص 
خود را دارند، هر دو شرعی اند، هر دو حکم اولیه 
کو زمان دار است و  تنبا هستند؛ اما خب حکم 
بعد از عقد قرارداد »رژی« هم برداشته می شود. 

شیرازی  میرزای  حد  در  که  اطهار؟ع؟  ائمۀ 
اما  بودند،  حساس  جامعه  مسائل  به  نسبت 
آن ها  حرف های  از  کدام یک  اینکه  تشخیص 
حاللش  کدامشان  و  کوست  تنبا حرمت  مثل 
»حرام  حرامش،  و  القیامه«  یوم  الی  »حالل 
گر  ا است.  تأمل  جای  است  القیامه«  یوم  الی 
هر  بگویم  من  که  معناست  بدین  سلفی گری 
آنچه وجود دارد، به همین صورت معتبر است 
کارآمدی  و به این جداسازی توجه نکنم، عماًل 
گر این جداسازی  میراث دینی را از بین برده ام. ا
با  احکام  تطبیق پذیری  راه  گیرد،  قرار  نظر  مد 
هرچند  یعنی  شد؛  خواهد  باز  مختلف  ادوار 
ک  آن حکم امروز برداشته می شود، معیار و مال
که بود می توان حکم  آن جاودانه است و هرجا 
طبیعتًا  نکنیم،  چنین  گر  ا کرد.  صادر  مشابه 
نوعی انجماد و ایستایی در صحنۀ تفکر و تفقه 
ایجاد خواهد شد. اصطالح سلفی گری نزد اهل 
به توضیحات دقیق تری احتیاج  سنت معاصر 
کنونی ماست و از  که خارج از محور بحث  دارد 

آن صرف نظر می کنم.

فکر می کنید تا چه میزان، نوع نگاه مدرن 
و سنتی به دین، محرک اخباری گری نوین در 

دنیای امروز خواهد شد؟
اخباری گری  که  باشد  معنا  این  به  محرک  گر  ا
آموزه های  زمینۀ  در  افراط ها  برخی  به  کنش  وا
بله من هم بدان اعتقاد دارم؛  غیر دینی است؛ 
به  که  آن هایی  که  می گویم  هم  معنا  این  به 
این  بر  را  چشمشان  دارند،  نقد  اخباری گری 
پیشین  نسل  زمان  به  وقتی  نپوشانند.  واقعیت 
صفویه  زمان  از  که  اخباری گری  معروف  و 
که  می بینیم  یم  بینداز نگاهی  گرفت  شکل 
کتاب  استرآبادی صاحب  امین  مال محمد 
قمری   103۶ سال  متوفای  المدنیه  الفوائد 
یا   1111 سال  متوفای  مجلسی  مرحوم  است، 
1112 قمری است، مرحوم نعمت اهلل جزایری به 

فاصله یک یا دو سال بعد از مرحوم مجلسی از 
که  شاخصی اند  اخباری های  اینها  رفت.  دنیا 

یستند.  در آن زمان می ز
که  می بینید  کنید  دقت  زمانی  لحاظ  از  گر  ا
مرحوم  مثل  هم  ما  فلسفی  شاخص  چهره های 
مالصدرا  است،  قمری   1041 متوفای  میرداماد 
میرفندرسکی  است،  قمری   1050 متوفای 
متوفای 1051 قمری است، اینها همه با یکدیگر 
نهم  جلد  در  مالصدرا  مثاًل  بودند؛  عصر  هم 
و  بهشت  مکان  دربارۀ  که  مبحثی  در  »اسفار« 
جهنم بر فرض مادی بودن آن ها دارد )صفحات 
که  گزنده علیه متکلمانی  201 و 202( در نقدی 
آن ها  می کنند،  استناد  روایات  و  آیات  به ظاهر 
یاضیات  ر و  منطق  و  طبیعیات  به  گاه  ناآ را 
مسائل  جز  دین  از  اینها  می گوید  و  می داند 
خالفی را نمی دانند و هدفشان از علم، اصالح 
و  دل  ساختن  ک  پا و  باطن  تهذیب  و  نفس 
و  مقام  و  یاست  ر دنبال  به  بلکه  نیست،  روح 
دل  در  نقاق  دلیل  همین  به  و  مریدپروری اند 
می پرورانند و با عقل ناقص و آرای سخیف خود 
کفار دشمنی  با اهل حکمت و عرفان، بیش از 
ادبیات  این  با  صفحه  یک  از  بیش  و  می ورزند 
می گوید  هم  سرانجام  و  می کند  حمله  آن ها  به 
اعتقادی  مشکالت  حل  به  بخواهند  اینها  گر  ا
الوحل  فی  کالحمار  العجز  فی  »وقعوا  بپردازند: 

و الطین«.
قابل  اندازه ای  تا  شاید  موضعی  چنین  برابر  در 
نگران  هم  اخباری ها  از  پاره ای  که  باشد  تصور 
بنابراین  باشند؛  دین  خلوص  رفتن  دست  از 
نیز  امروز  ما  می دهند.  نشان  کنش  وا هم  آن ها 
که در  آرایی  این معرکه  که در  کنیم  انکار  نباید 
گسترده  یم و این حضور بسیار  کنونی دار شرایط 
که یا خاستگاه دینی ندارند یا  اندیشه های غیر 
آنکه نوعی جهت گیری های ضد  از همه  مهم تر 
در  عده ای  می خورد،  چشم  به  آن ها  در  دین 
گرد دین و دینداری دیواری بکشند  گردا مقابل 
»احتط  روایت  ببیند.  آسیب  دین  مبادا  که 
درست  دیوار  خودت  دین  برای  یعنی  لدینک« 
می کشند  خود  دور  به  را  دیوار  این  اینها  کن. 
اندیشه های  سونامی  این  امروزی  تعبیر  به  تا 
بنابراین  نکند؛  سست  را  دین  بنیادهای  غیر، 
نواندیشی های  و  دینی  مدرن  اندیشه های 
ایجاد می کند  برخی  را در  نگرانی  این  که  دینی 
متأثر  را  دین  خالص  فهم  و  دین داری  مبادا  که 
جامعه شناختی  لحاظ  به  شود،  خدشه دار  و 
مؤثر  نوین  اخباری گری  پیدایش  در  بی تردید 

است. 
که نباید  در هر حال طبیعتًا حرف ما این است 
از ترس این هجمه، این قدر از این بام به عقب 
که از آن سوی بام بر زمین بیفتیم. مهم این  یم  رو
است که باید در مقابل این اندیشه های التقاطی 
کرد. شکی در این نیست. البته مراد  ایستادگی 
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گذاشته می شد کنار  در اخباری گری حتی قرآن هم 
چون معتقد بودند قرآن بطونی دارد 
که بر ما پوشیده است و اهل بیت؟مهع؟
 من خوطب به قرآن هستند 
و ما از طریق روایات می توانیم قرآن را بفهمیم



یارویی خشونت آمیز نیست.  من از ایستادگی، رو
اندیشه را باید با اندیشه جواب داد؛ اول باید با 
عالمانه  و  متتبعانه  حکیمانه،  ی  یارو رو اینها 
همراه با اخالق و ادب داشت، ولی باید خیلی 
محکم و بدون ذره ای ضعف و فتور و سستی و 
مماشات و البته با اخالق و علم در مقابل اینها 
که از ترس  ایستاد؛ در عین حال این طور نباشد 
اینکه اینها بر ما تأثیر بگذارند، دینی عرضه کنیم 
فضل  صاحبان  و  بربتابد  را  آن  نتواند  کسی  که 
که به عنوان  کنند. آن دینی  و علم هم آن را رد 
نظر  در  را  تحوالت  همۀ  اجتماع  محرک  موتور 
کند و زمینۀ  گیرد، به همۀ نیازهای انسان توجه 
کجا، آن علم  کند  تعالی بشر و اجتماع را فراهم 
که نتیجه اش انسان خمود، سست و  دینی هم 

کجا. گوشه نشین است، 

آیا می توان فاصلۀ میان نخبگان دینی 
با مردم را که به صورت خواسته یا ناخواسته 

پدید آمده، عاملی در پیدایش نو اخباری گری 
دانست؟

این پرسش، پاسخی مثبت دهم؛  به  باید  ابتدا 
بسیار  هم  ما  خود  برای  که  تبصره ای  با  منتهی 
نشانه های  از  یکی  واقع  در  است.  ک  دردنا
اندیشه ای  مرجعیت  تغییر  نوین،  اخباری گری 
که  می آید  پیش  ما  برای  گاهی  حتی  است؛ 
بحث های  که  دانشگاه  در  درس  کالس  سر 
سؤالی  دانشجویی  است،  علمی  طرح شده 
دلیل  و  می کند  رد  را  ما  پاسخ  و  می پرسد 
ردکردن پاسخ را هم اظهارات یک مداح در یک 
اتفاق  این  می کند.  ذکر  روضه خوانی  مجلس 
بسیار حیرت آور  برایم  که  داد  رخ  برای خود من 
مداح  آن  مرجع بودن  فرد،  این  پیش فرض  بود. 
اعتقادی  و  یخی  تار دینی،  بحث های  در 
که  است  این  او  تلقی  و  معیار  بنابراین  است؛ 
حرف های من معلم باید باید با آن مداح سازگار 
را نمی بیند، آشفته  این سازگاری  و وقتی  باشد 
و  حرف  چرا  که  می کند  اعتراض  و  می شود 

یخی شما مثل آن مداح نیست.  تحلیل تار
این تغییر مرجعیت متدینان است که نمونه های 
بسیاری  در  امروز  می خورد.  چشم  به  بسیار  آن 
چون  که  می برند  نام  را  کسانی  دینی،  مسائل 
کرده، ما هم باید مثل او عمل  مطلبی را عنوان 
نگاه  که  هم  معیاری  هر  با  یم.  برو پیش  و  کنیم 
که بتواند از  کنیم می بینیم آن فرد اهلیت این را 
منظر دین سخن بگوید و نقطۀ اتکاء قرار بگیرد، 
گر ما آب را از سرچشمه زالل آن نگیریم  ندارد. ا
که از سرچشمه جدا شده و در طول راه  و از آبی 
کنیم،  استفاده  شده،  مکدر  آلودگی ها  انواع  با 
به  شد؛  خواهد  همین  هم  خروجی اش  طبیعتًا 
که فاصلۀ بین  این معنی بله؛ من هم قبول دارم 
نخبگان دینی و مردم از جمله عوامل بسیار مؤثر 
اینجا  در  اما  است؛  نوین  اخباری گری  رواج  در 

عوام زدگی  آن  و  دارد  وجود  ک  دردنا تبصره  یک 
این  نمی توانیم  ما  است،  نخبگان  از  پاره ای 
محل  که  آن هایی  امروز  که  کنیم  انکار  هم  را 
نخبگی  طراز  طرازشان،  گرچه  ا مردم اند،  رجوع 
به  گویی  خود  مختلف،  عوامل  از  متأثر  است، 
که از مردم برخاسته است،  دام نوعی عوام زدگی 

افتاده اند. 
باید  دینی  عالمان  که  است  این  بر  فرض  گر  ا
نیست  کم  سازند،  متأثر  خود  از  را  جامعه 
جو  از  متأثر  خود  عالمان  این  که  مواردی 
افکارشان  به  مردم  یعنی  جامعه اند؛  عمومی 
توجیه  این  با  وقت ها  خیلی  داده اند،  جهت 
یا  جریحه دار  نباید  مردم  احساسات  که 
برابر  در  شود،  دستکاری  نباید  مردم  اعتقادات 
باز  من  می شود.  سکوت  بدعت ها  و  خرافه ها 
که نباید  با همۀ وجودم به این مهم اعتقاد دارم 
کنیم.  دستکاری  بیهوده  را  مردم  اعتقادات 
حیات  حق  که  کنی  ی  مهدو آیت اهلل  مرحوم 
معنوی بر گردن همۀ ما دارد، بارها و بارها توصیه 
که اعتقادات مردم را دستکاری نکنید؛  می کرد 
معنی  به  مردم  اعتقادات  دستکاری نکردن  اما 
بدعت  و  خرافه  نوع  هر  برابر  در  سکوت کردن 
مختل  را  مردم  دینی  اعتقادات  نباید  نیست. 
بدعت ها  خرافه ها،  برابر  در  هم  نباید  ولی  کرد؛ 
که به نام دین نزد مردم رواج  و بد اخالقی هایی 
و  سکوت  جای  چه  اینجا  ماند.  کت  سا دارد، 

تأمل است؟
افراد  این گونه  برابر  در  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین، 
موضع می گیرد و می گوید این سکوت، سکوت 
حکمت  در  حضرت  آن  نیست.  دفاعی  قابل 
ْمِت   َخْیَر ِفی الّصَ

َ
182 نهج البالغه می فرماید: »ال

َجْهِل«؛ 
ْ
ِبال َقْوِل 

ْ
ال َخْیَر ِفی   

َ
ُه ال

َ
ّن
َ
أ َکَما  ُحْکِم 

ْ
ال َعِن 

باید سخن حکمت آمیز  که  گر در جایی  ا یعنی 
هیچ  سکوت  این  در  کردیم،  سکوت  گفت 
نظر  اظهار  در  همان طور  ندارد.  وجود  خیری 
به  مربوط  روایات  ندارد.  وجود  خیر  جاهالنه 
نیز  کند  اظهار  را  خویش  علم  باید  عالم  اینکه 
ناظر به همین معنی است. این یکی از دردهای 
و  نخبگی  انتظار  که  کسانی  که  ماست  امروز 
همین  به  دقیقًا  خود  می رود،  آن ها  از  هدایت 
دام افتاده اند. حال با هر توجیهی یا برای حفظ 
موقعیت خودشان، یا بر اساس همین اعتقاد که 
کرد یا  نباید اعتقادات و افکار مردم را خدشه دار 
که مبادا  از سر تقیه از خودی ها یا از سر نگرانی 
کژتابی هایی داشته باشد یا  اظهار نظرهای آن ها 

گیرد.  مورد سوء استفاده قرار 
که به لحاظ  کرد  در این گونه موارد هم باید دقت 
دینی آنچه برای ما حجیت دارد، رفتار، سخن و 

تقریر معصوم؟ع؟ است. رفتار عالمان دینی 
کسی فقیه  گر  حجیت ندارد. درست است ا
و در جایگاه مرجعیت باشد، عمل به آنچه 

مکلفی  گر  ا یعنی  دارد؛  حجیت  می گوید  او 

کرده  اشتباهی  گر  ا کرد،  عمل  او  گفته های  به 
اما  نیست؛  او  بر  ذمه اش  دیگر  قیامت  روز  بود، 
برای  سلیقه اش  اصاًل  که  معنا  آن  به  حجیت 
کاری انجام  گر او  من اعتبار داشته باشد؛ یعنی ا
مگر  نیست؛  دهم،  انجام  باید  هم  من  داده، 
کار را انجام دهند؛ مانند  اینکه همۀ فقها همان 
گاهی یک فقیه یا  اهتمام به نماز اول وقت. اما 
که  دارد  خود  ویژۀ  رفتاری  جایی  یک  در  عالم 
یک  عنوان  به  و  می گیرند  را  همین  فقط  مردم 
بر  آن  تحمیل  حتی  و  تبلیغ  در  سعی  دینی  امر 
گر  که ا گفت  دیگران دارند. به این گونه افراد باید 
کاری را انجام داد و در مقابل،  یک عالم دینی 
نمی دهند،  انجام  را  کار  آن  دیگر  عالم  ده ها 
کرد؛  امر دینی قطعی تلقی  را یک  نمی توان این 
بنابراین به این گونه موارد هم باید به خوبی دقت 
که رفتار شخصی یک عالم دینی هم الزامًا  کرد 

اعتبارآور نیست.

نو اخباریون،  تمدن غرب را  کامل  رد  کرده 
و  ایدئولوژی شان، زدودن  وجوه متعدد آن از 

فرهنگ و تمدن اسالمی است. فکر می کنید 
این  رویکرد  تا  چه  میزان عملی و  امکان پذیر 

است؟
حدیث گرایی،  گذشته،  اخباری گری  در  گر  ا
بارز  صفات  اینها،  مانند  و  عقل  با  ضدیت 
نوین  اخباری گری  همنشین های  امروز  بودند، 
تحجر  مقدس نمایی،  مثل  دیگری اند؛  تعابیر 
نو  که  معتقدم  نیز  من  بله؛  غرب.  با  ضدیت  و 
دینی  اصالت  و  دین  از  تلقی  نوعی  اخباریون 
نفی  رسیده،  غرب  از  آنچه  هر  آن  در  که  دارند 
که اخباری گری  برد  یاد  از  نباید  البته  می کنند. 
طیف  یک  گذشته،  اخباری گری  مثل  نوین 
است. همه یک فکر واحد در همۀ ابعاد ندارند. 
را  کسانی  گذشته  اخباریون  میان  حتی  ما 
یدند.  که به نقد حدیث اهتمام می ورز داشتیم 
محسوب  اخباری  قمی،  عباس  شیخ  مرحوم 
جمله  از  خود  مختلف  آثار  در  اما  می شود؛ 
سؤال  زیر  را  روایات  سند  اعتبار  »مفاتیح«، 
المهموم«  »نفس  مثل  دیگرشان  آثار  در  می برد. 
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کنی  مرحوم آیت اهلل مهدوی 
بارها و بارها توصیه می کرد 

که اعتقادات مردم را دستکاری نکنید 
اما دستکاری نکردن اعتقادات مردم 

به معنی سکوت کردن در برابر هر نوع خرافه 
و بدعت نیست



نوین  اخباری گری  به همین صورت است.  هم 
هم یک طیف است. در بخشی از این طیف، 
می خورد؛  چشم  به  غرب  تمدن  یک پارچۀ  نفی 
تلقی شان  اینها  نیستند.  این طور  همه شان  اما 
بنیاد  که تمدن غرب  این است  از تمدن غرب 
شرک  بنیاد  بر  هرچه  از  باید  و  دارد  شرک آلودی 
تجربیات  بین  اینها  اما  جست؛  دوری  است، 
بشری و آنچه همراه با بنیاد شرک تولید می شود، 

جداسازی ای صورت نمی دهند.
نیست.  بحث  این  به  محدود  بشر  تجربیات 
تجربه هرجا که باشد می توان از آن استفاده کرد. 
گر ایرانیان مشرک خندق را به  در صدر اسالم، ا
می گرفتند،  پیش  در  نظامی  روش  یک  عنوان 
مورد  در  سلمان  سخن  وقتی  هم  پیامبر؟ص؟ 
پذیرفت.  شنید،  را  شهر  اطراف  خندق  کندن 
و  مجوس اند  و  مشرک  ایرانیان  بگوییم  اینکه 
پیامبر؟ص؟  سیرۀ  با  بجوییم  دوری  آن ها  از  باید 
معلوم  که  است  آن  دوم  نکتۀ  نیست.  سازگار 
یک پارچه  را  غرب  تمدن  که  اینهایی  نیست 
فرهنگ  مثاًل  کی  مال و  معیار  چه  با  می کنند  رد 
باشد،  غربی  فرهنگ،  گر  ا می پذیرند؟  را  عربی 
اینها  است؟  خوب  باشد،  عربی  و  است  بد 
ندارند.  را  حساسیت  این  شرقی  بشر  به  نسبت 
و  غربی  فرهنگ  میان  تمایز  این  نیست  معلوم 
بر چه مبنا و خاستگاهی استوار است؟  شرقی 
خواسته ام  عزیزان  این  از  گفت وگوها  برخی  در 
که به نظر شما  کنید  که شما فقط یک مورد ذکر 
دخالتی  آن  در  بشر  و  است  دینی  صددرصد 
گر نام ببرند می گویم خب  ندارد. آیۀ قرآن را هم ا
که بتوانم  باید زبان عربی بلد باشم  باالخره من 
خداوند  وحی  عربی  زبان  مگر  بخوانم؛  را  آن 
که شما این قدر برای آن  است یا چه چیزی دارد 
گروهی  زبان  هم  عربی  زبان  قائل اید؟  قداست 
زبان عربی عصر جاهلی  به  از مردم است. چرا 
برای عرب عصر  که ما  با آن همه تعابیر تند  که 
از  و  ید  ندار حساسیت  می بریم،  کار  به  جاهلی 
بهره  خود  متن  مقدس ترین  قرآن،  فهم  برای  آن 
می گیرید؟ به هر حال این واقعیت قابل انکاری 
آن  می توان  که  جریانی  از  بخشی  که  نیست 

به  را  غرب  تمدن  خواند،  نوین  اخباری گری  را 
کامل نفی می کند. صورت 

با آنچه اشاره کردید، راه حل مقابله با نو 
اخباری گری در عصر حاضر را چه می دانید؟

قرارگرفتن  اول، محور  راه حل نخست در درجۀ 
من  است.  بزرگ  مراجع  و  دینی  اصیل  رهبران 
و  رهبران  هدایت  قلمرو  از  خارج  که  معتقدم 
به  گیرد؛  صورت  اقدامی  نباید  بزرگوار  مراجع 
دلیل اینکه این موضوع به باورهای دینی عامۀ 
اعتبار  از  که  کسانی  فقط  و  خورده  پیوند  مردم 
حیطه  این  وارد  باید  برخوردارند،  الزم  دینی 
هر  با  هرکس  و  شود  باز  مجال  گر  ا وگرنه  شوند؛ 
ذوق و اندیشه ای به بهانۀ مبارزه با اخباری گری 
پرچمی در دست گیرد و به میدان آید، فضا برای 
فراهم  ضعیف  و  سست  اندیشه های  دخالت 
مهم  شاخص  که  است  آن  دوم  نکتۀ  می گردد. 
از  هم  رهبری  معظم  مقام  حتی  که  ما  اصلی  و 
ی می کنند، اندیشه های امام؟ق؟ است.  آن پیرو
حرف هایشان  که  روبه روییم  کسانی  با  امروز 
درد  اما  دارند؛  دین  درد  حقیقتًا  می دهد  نشان 
کافی نیست. همۀ  دین داشتن برای جامعۀ ما 
داشتند،  دین  از  امام؟ق؟  که  قرائتی  آن  به  مردم 
جان فشانی  آن  برای  و  داده اند  نشان  تمایل 

کرده اند. 
شده،  آبیاری  شهدا  خون  با  که  ما  نظام 
سختی های بسیاری را به خود دیده و بحمداهلل 
امام؟ق؟  قرائت  اساس  بر  پابرجاست،  همچنان 
و  ادب  اخالق،  اینجا  است.  گرفته  شکل 
مقام  در  ما  که  می کند  ایجاب  جمع  به  احترام 
را  قرائت  آن  اجتماعی مان،  تصمیم گیری های 
تصمیم گیری های  مقام  در  دهیم.  قرار  معیار 
را  اندیشه ها  راه  و  نیست  بحثی  که  فردی 
برای  است  قرار  آنچه  ولی  بست؛  نمی توان 
جامعه توصیه شود، باید بر اساس درک امام؟ق؟ 
کنیم  یج  ترو را  قرائت  این  گر  ا باشد.  دین  از 

مشکالت حل خواهد شد. 
نمونه اش همین رد یک پارچۀ تمدن غرب است 
کاماًل در تضاد است.  که با اندیشه های امام؟ق؟ 
از  پس  چه  و  انقالب  از  پیش  چه  امام؟ق؟  بارها 
را رد نمی کنیم  اینکه ما همۀ تمدن غرب  از  آن 
سخن  یم،  دار توجه  آن  خوب  جنبه های  به  و 
است؛  خوب  سینما  می گفتند  مثاًل  می گفتند؛ 

در  مثاًل  یا  نباشد  فساد  آن  در  که  شرطی  به 

که  می کرد  مسخره  را  روحانیون  شاه  که  جایی 
که  داد  پاسخ  نمی کنند،  استفاده  نوین  ابزار  از 
نرفت؟  مشهد  به  طیاره  با  مراجع  از  یکی  مگر 
بررسی  به دقت  را  امام؟ق؟  صحیفۀ  شما  گر  ا
که  را  تعابیری  امام؟ق؟  که  می بینید  کنید 
الفاظی  با  می برد،  بهره  آن  از  نوین  اخباری گری 
و  احمق  حتی  و  تحجر  مقدس نمایی،  چون 
بی سوادبودن همراه می کند. اینکه می گویند من 
مراقب  باید  که  می دهم  هشدار  عزیز  طالب  به 
القائات روحانی نماها و مقدس مآب ها باشند، 

شاهدی بر این مدعاست. 
روحانیت  منشور  در  امام؟ق؟  که  تعبیری  مثاًل  یا 
این  از  شما  پیر  پدر  که  دلی  خون  که  دارد 
کس  از  خورد،  واپس گرا  مقدس مآب های 
موضوع  این  که  می دهد  نشان  نخورد،  دیگری 
محور  پس  است؛  سخت  برایشان  اندازه  چه  تا 
تبیین  و  تبلیغ  و  امام؟ق؟  اندیشه های  قراردادن 
راه  ایشان  اندیشه های  مکرر  خوانش  و  آن 
نکتۀ  است.  زمینه  این  در  مؤثری  بسیار  حل 
اخباری گری  خصلت های  از  یکی  اینکه  آخر 
دیگران  تحقیر  و  تمامیت خواهی  نوعی  نوین، 
است  دیگران  ارزش های  نادیده انگاشتن  و 
کس  به  سخن گفتن  و  نظر  اظهار  اجازۀ  که 
دیگری را نمی دهد. مقام معظم رهبری بارها از 
که  کرده اند  گله  و  گفته اند  سخن  آزاداندیشی 
یده نمی شود.  چرا به این موضوع اهتمام الزم ورز
که در روز  این جملۀ امام خمینی؟ق؟ در پیامی 
کشتار  سالروز  مناسبت  13۶7به  ماه  تیر   29
به  خطاب  قطعنامه،  پذیرش  و  حج  خونین 
و  شاخصه ها  دربردارندۀ  کرده اند  صادر  مردم 
مورد  است  سزاوار  که  است  یادی  ز معیارهای 

گیرد:  توجه قرار 
خطر  که  مقدس نماها  دانشگاه ها  و  حوزه  »در 
با  اینان  کرده ام،  گوشزد  بارها  و  بارها  را  آنان 
را  اسالم  و  انقالب  محتوای  درون،  از  تزویرشان 
حق به جانب  قیافه های  با  اینها  می کنند،  نابود 
را بی دین معرفی  و والیت، همه  و طرفدار دین 
بریم.«  پناه  خدا  به  اینها  شر  از  باید  می کنند، 
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که شما   از این عزیزان خواسته ام 
که به نظر شما  کنید  کر  فقط یک مورد ذ
صددرصد دینی است و بشر در آن 
دخالتی ندارد




