چالش های مرجعیت دینی در جهان معاصر

نوشته :حسن علی شاه حسینی

 ۵سپتمبر ۲۰۲۱

چکیده
امروزه مدل های مختلف رهبری درجهان معاصرررر تجربی مو شررروند و ملت ها بیشرررتر بی دنبال
کارایو این مدل ها بوده و بی این هدف تالش مو کنند کی از طریق نقش دادن مردم در تشررررآیل نها بقای
شران را ضرمانت کنند مسرلمانان کی پا از پیامبر دسرت بی تشرآیل خال ت یازیدند و امت را در سررزمین
هرای مختلف از این طریق زیر رهبری وادرد وردنردک اکنون در جهران معراصرررررر برای مردل رهبری کرارا
برای اتدراد امرتک از راه هرای مختلف تقلو مو کننرد در کنرار خال رتک گروهو در تالش ایجراد مرجعیرت
دینو با صالدیت ستین بر زده اندک اما پرسش این است کی یا مسلمانان با توجی بی پیچیده گو های درونو
و دنیای پیرامون شرررانک روی این طرح با رویآرد سرررنتو بی توا ق خواهند رسرررید دریک سررروی خط نو
اندیشرران دینو ارار دارند و سرروی دیطر خط سررنت گرایان و برخو ها میانی روک صررف کشرریده اند درین
مقالی روی چند وچونو مرجعیت دینو و چالش های را راه ن بدث های در پو خواهد مد

کلید واژه ها
مرجعیت دینوک جهان معاصرک امتک ارائت چندگانیک تالش مدققانی و دانشطاهو
مقدمه
اخیرا اا بال مطالعی رسرالی یو را یا تم کی اازین چشرم انداز ا از سروی اای مدمد مدقک یآو از
نواندیشران دینو سررزمین ما عنوان گر تی اسرت این رسرالی هرچند مختصررم اما پراز معناسرت و چشرمی یو
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کی هر لب تشرنی را از زلل معانو سریراب مو سرازد هرچند در زمینی نواندیشرو دینو عنوان های اصرلو
و رعو زیادی دارد کی پرداختن بی ن در مجال جسررتار داضررر نمو باشرردم اما در صرر دی  ۱۳۵رسررالی
عنوانو اختصرا

یا تی اسرت کی در باره ابایسرتی های مرجعیت دینو در جهان معاصررا سرخن مو راند

نویسرنده این سرطور هر چند خود را در جایو نمو بیند کی بی نقد و بررسرو این مقالی بپردازدک اما موضرو
از نجا باب مو شررود کی ما امروز در جهان اسررالم با چالش های مضرراعف دسررت و پنجی نرم مو کنیم و
روزانی ص ردها تن مسررلمان اربانو ارائت های تندروانی مو شرروند و بو هی ک خون شرران را در زمین مو
ریزانند و اسررتخدام در دلقی هایو مو شرروند کی برضررد شرران شررعار سررر مو دهند و از بلندگوهای شررهر بی
ن رین نان صرردا بلند مو کنند بنابرین در چنین ضررای بغرنم میدان دادن بی مراجد دینو کی بیشررترینی با
هی معیاری راسرتی نیسرتک دیطر هم وضرعیت را بدرانو و متشرنم مو سرازد و تالشرو خواهد بود بی سروی
بیراهی و در گودال ا طندن ملت هایو کی سررال ها در قر و اای زنده گو بی سررر مو برند در همین پیوند
مقالی داضرر تالش دارد تا برخو چالش هایو را کی مرجعیت دینو در مسریر ناهموار خود بدان مواجی مو
باشرردک را نشرران دهد و از سررویو هم برخو راهآاریو را کی ممد کارمتدینان در جهان معاصررر و از جملی
در ا غانسرتان وااد خواهد شردک را بنمایاند بنابرین ابتدا نقل واول کوتاه از مدمد مدق ورده مو شرود و بی
دنبال ن تدلیلو از نویسنده این مقال از نظر خواننده خواهد گذشت
تعریف مرجعیت دینی
در غراز بری جراه مو دانم ترا تعری و را کری ارای مدق از مرجعیرت دینو ارایری مو کنردک را بری گواه
ورم :امرجعیت دینو گاه بی رد و گاه بی نهادی گ تی مو شررود کی از یک سررو در هم و ت سرریر تعالیم دین
از تخصر

و گاهو روشرمند برخوردار باشرد و از دیطر سرو بی مصرداایت اخالت والتزام شررعو متصرف

باشد و ازین لداظ مورد اعتماد و وثوت مردمان مسلمان ارار داشتی باشد ا
اای مدق سرررپا از چند مرجد دینو مانند مدرسررری دیوبند در هندک زیتونی در تونا و الزهر در
مصر را ازجملی مراجد با اعتماد برای اهل سنت و دوزه های علمیی ام و نجف را برای اهل تشید عنوان
مو کند و نیز تاکید دارد کی برخو دانشرآده های شررعیات و نیز مدارا دینو در نزد دو گروه یاد شرده از
اعتماد برخوردار مو باشند
امروزه در همی جهان مردم باورمند بی کار نهاد ها در سرررطوح مختلف مو باشرررند و در جایو کی
نهاد از اعتماد و اعتبار برخوردار هسررتندک ا راد نمو توانند جای این نهادها را اشررغال نمایند و اگر هم در
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جرایو از جهران مردم بر نخبری گرایو اتآرامو کننردک برخراسررررتری ازین اسرررررت کری این طیف مردم تراکنون بری
اعتالی علمو و آری لزم نرسرریده اند و ازین رو نخبی /نخبی های جامعی تاکنون گره از کارشرران را باز
مو کنند یطانی چالشرو کی از دیر باز تاکنون در میان مسرلمانان پابرجاسرت این اسرت کی هم دینو و ت سریر
دینو همیشرررری دیثیت جاده یک طر ی را بی خود مو گیرد و در میان مسررررلمانان اعتنا بی ا آار رای های
مختلف صرررورت نمو گیردم مثال پیوسرررتی دو گروه مذهبو سرررنو و شررریعو مد نظر بوده اسرررت و دتا در
مواردی تنهرا یآو ازین گروهرا در ذهن پیروان و نخبری گران این دو راری مراد بوده انرد و ندلری هرای دیطر
آری یا بی نوعو در اسررارت کلو گویو این دو رای گیرمانده اند و یا هم اینآی بی گونی جدی طرد شررده
اند البتی این موردی اسررت کی اای مدق در مقالت مختلف خود بی ن اشرراره کرده و بی ادترام دیدگاه ها
باور دتمو داردم اما در تعریف بال دسرت کم این موضرو را نمو توان سرراا داشرت کی چی کسرو در هم
و ت سریر دینو تبدر داشرتی باشردک از کدام گروه مذهبو باشردک از میان االیت باشرد یا اکثریتک مربوط شریعی
باشررد یا سررنو و اینآی باز اکثریت و االیت کدام یک از دو رای بال ذکر باشرردک یا تمام مسررلمانان مرجد
وادد داشرتی باشرندک مراجد ااره یو داشرتی باشرندک مراجد کشروری داشرتی باشرد و دتا چنانچی اای مدق اشراره
مو رسراندک نظر بی ت اوت و برداشرت های شرراو و غربوک یا مو شرود بی این پرسرش هاک مراجد شرراو و
غربو را هم اضا ی کرد یاد خیر تا مسلمانان همی با دید وادد بی سوی این مرجد اید ل نطاه کنند
اکنون بی مراجعو پیش گ تی را کی مورد اعتبار در نزد اهل سررنت و اهل تشررید عنوان مو شرروند
هرگاه نظر ا طنیم مو بینیم کی نها مورد اعتبارهمی مسررلمانان بی م هوم امت نیسررتند و این اعتبار بی سرراده
گو در نطاه بی جایطاه این نهادهاک در میان روشررن آران و ا راط گرایان اابل تمیز مو باشررد کی امروزه
طیف های مختلف روشن آری در میان مسلمانان چی با نظر تجدد طلبانیک اصالح طلبانی و ا راط گرایانی
وجود دارد و هریک از گروه های نظری بی یقین بی جایطاه این نهاد ها بی یآسرررران نمو بینند و دتا همان
گونی کی مت آرین روشن آر از سوی ا راط گرایان طرد مو شوندک بی همان سیات جریان های ا راط گرا
مورد پذیرش روشن آران دینو نمو باشند باید گ ت کی هریک از نهادهای یاد شده مربوط دو طرزبینش
اسررالمو ا زون بر جایطاه دینو و اخالاو خود امروز رنو و بوی سرریاسررو دارند و در صررورت موضررد
گیری یآوک دیطری موضرو را وارونی بر مو تابد و شراید هیچطاه امت این ات ات را شراهد نباشند کی م تو
جامد الزهر و دوزه علمیی ام را از یک سررآو در دال صرردور توا ببینند بنابراین اکنون بی این پرسررش
مو رسریم کی صررف نظر از همی نابسرامانو های موجود هرگاه مرجعیتو در کار باشردک با چی شرطردهایو
سامان مو یابد
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معیارانتخاب مرجعیت دینی چیست؟
زمانو کی بخواهیم از یک مرجد دینو صرررردبت نماییم و اگر مدل بدث ما اینجا اسررررالم باشرررردک
الطویو باید ترسرریم شررود کی هی یک از گروه ها در امت اسررالمو از چنبره ن بیرون نماند برای ترسریم
چنین چتر کی همی را در بر گر تی بتواندک دتما سرراا صردر اسرالم برویم و در صردر اسرالم نخسرت پیامبر
و بی دنبال ن خل ای راشرده در مقام زعامت امت ارار گر تند و تا جایو کی تاریخ گواه مو باشرد تا اواسرط
خال ت خلی ی سرروم دسررتور وادد بی دیث مرجد وجود داشررتی اسررت پا از ن در دنیای اسررالم دارالخال ی
هایو ایجاد شرد کی هرکدام در راابت هم ارار داشرتند و ااعده خاصرو از درا اسرالم را در میان کسرانو
کی بر نان داکمیت داشررتندک را جاری نسرراختند اما موضررو هر چو باش ردک یک دارالخال یک گسررتره کالن
دنیای ن روز را در اختیار داشرررتی و لو بی دالت نیم بندک وددت رماندهو منسرررجم در کار بوده اسرررت و
چون در دنیای ن روز موضرو تماما سرنتو و موروثو بوده مسرلمانان هم ملزم بی پیروی ااعده کلو بوده
اندم اما امروز واتو از مرجعیت دینو صررردبت در میان ید یا این مرجعیت انتخابو باشرررد یا انتصرررابوک
مرجد از چی نقشو درابال امت برخوردار باشدک کشور هایو کی جمعیت مسلمان کمتر دارندک با چی شطرد
سیاسو بی این مرجعیت و اداری خود را اعالم کنند
اگر گ تی شرررود کی با رجو بی صررردراسرررالم بی این موضرررو پرداختی شرررود و از طریق بیعت و
شررورای بی مرجعیت مشررروعیت داده شررودک نطاه بره برنده در دسررت گروه های ا راطو خواهد ا تاد و
نان ازین درا برتالش ایجاد مرجعیت دینو پیشرو دارند هرگاه مرجعیت دینو تنها دضرور اسرمو داشرتی
باشرد و قط در یآو از کشرورهای اسرالمو جایطاه اشرغال کندک مقدم برهمی در کدام کشرور اسرالمو دضرور
داشتی باشد تا از مسایل سیاسو در امان بماند تا مشروعیت و اعتبارش در میان مردم سااط نطردد طبیعو
اسرت کی مواف و شر ن اسرمو تنها از عمر و سرالمت این مرجعیت تضریمن داده نمو توانند و لذا باید سرراا
یآو از مول ی های مدرن مانند انتخابات ر ت و سررران سرریاسررو کشررورها و پارلمان های کشررورهایو کی
مسررلمانان در نان سررآناگزیده اندک نیزاین کار را کرده نمو توانند و بی رض اگر در خصررو
راهآاری یابندک بازهم در خصرررو

تعیین ن

اینآی دارنده این مقام با لباا و القاب مدرن راسرررتی باشرررد یا اینآی

القاب سرنتو مانند خلی یک امیرک ولو و یا القاب دیطری هرگاه بی نظر رسرد کی تعیین چنین مرجد در سرط
کالن امت کاری ناممآن اسرتک نطاه تصرمیم براین گر تی مو شرود کی در سرط هرکشرور اسرالمو باید یک
مرجد وجود داشررتی باشرردک نچنان کی امروز در ا غانسررتان شررورای علما و وزارت دم و اوااف و دیطر
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کشرررور های اسرررالمو نیز مراجعو وجود دارندک ولو هیچآدام اینان بی جز از ایجاد ن ات و خودسرررری از
درا دینک نقش تعیین کننده نی داشتی اند
وضعیت سیاسی-قومی عامل بازدارنده مرجعیت دینی
رویآرد هرا و ادبیرات در جهران امروز در میران توده هرای بشرررررری دول مدور ارزش هرایو مراننرد
جهانو شررردنک دولت-ملتک دقوت بشررررک دقوت زنک دقوت کودمک مراابت مدیط زیسرررتک دموکراسررروک
اخالت جهان شرهری و

مو چرخد و انسران ها پیوسرتی در تالش اند تا برای نهادینی سرازی ارزش های

یادشرده کی مو شرود هرسرت طویل تر از ن سراختک در تالش مو باشرند و ازین روک هر امر بشرری و را
بشررری کی سرردی در برابر نهادینی شرردن این ارزش های ایجاد نمایدک بی سررانو اابل دمایت نی خواهد بود
مسررلمانان بی صررورت عموم پا از دملی مغول شرراهد یک شررآسررت و انزوای تاریخو گردیده اندک هرچند
پا از هجوم مغول بازهم منطقی ما شاهد ظهور امپراتوری عثمانو و ادرت های کوچک تر دیطری مانند
ص وی در ایران و تیموری در شبی ااره بوده استم اما نچی مسلم است این است کی گواه بالنده گو آری
نچنان در میان مسرلمانان نبوده ایم و بی ویهه پا از شررو دوران اسرتعمار در جوامد شرراو دانش های
بشرری سرط ا ت را تجربی کرده اند و از نجملی قی اسرالمو کی پرورده گو خوب تری در گذشرتی داشرت
با از میان ر تن دولت عثمانو ا ول بو سررابقی داشررتی اسررت و برای مدت زیاد کی دانشررمندان در سرررزمین
های غربو برای ر اه جامعی های شرران از راه های مختلف کوشرریده اندک اانون های ارزشررمند را یآو پو
از دیطری تجربی کر ده اندک زنان را سررهم مشررترم در اجتما داده اندک بی نقش مردم در تشررآیل دولت ها
اهتمام داشررتی اندک مسررلمانان درگیر منازعات درونو از یک طرف و عدم تسررام شررتو جویانی با جوامد
غربوک ناشرو از سرنت و مدرنیتیک از جانب دیطر شراهد یک عقب هولنام گردیدند کی بزودی اابل جبران
نی خواهد بود
با نچی اشرراره ر ت هر گاه صررالح جوامد مسررلمان در ن دیده شررود کی برای عبور از یک دالت
اسررررف نام بی سرررروی دالت مطلوب چاره یو جز ایجاد مرجعیت دینو نی دارند و بی عبارت دیطر برای
خاتمی دادن جنو های جاری در میان شران سرراا بی اصرطالح عالمان دین بروند کی چالش های موجود بی
دسرت نان کلید بخوردک موضرو اابل مداای مو باشرد امروز جهان با مرزهای سریاسرو رنو شرده اسرت و
هر کشررور بی خاطر بی خطر ا تادن من عت های سرریاسررو اش نظارت سررختطیرانی تری از همسررایطان خود
دارد و بی صرورت بو وا ی مو کوشرد تا پالن های بیرونو را علیی خود بررسرو نماید و برای د د ن هر
تالش ممآن را بی خرج بدهد این نی تنها در مورد یک کشرور مسرلمان با یک کشرور غیرمسرلمان صرادت
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اسرتک بلآی در میان دوکشرور همسرایی مسرلمان هم وضرعیت مشرابی اابل مشراهده مو باشرد بی عنوان مثال
عربسرررتان در همسرررایطو خویش نظارت جدی بر یمن دارد تا دریابد کی ایران چی رخنی یو را متوجی اش
مو سررازد پاکسررتان نظارت جدی از مرزهای ا غانسررتان و کشررمیر دارد تا بداند کی هند چی طرح و نقشرری
دردق او کشریده اسرت و برای د د مداخالت هند در اضرایای خودک گروه های رادیطالو را اسرتخدام مو کند
تا بی عنوان یک پیش نیراز جدی از ن در برابر تطبیق پالن های مرئو و نامرئو هنرد کار بطیرد ترکیری با
وجود یآی در شررررایط امروز از راه های مختلف در تالش تشرررآیل یک ادرت ههمون اسرررالمو اسرررتک
همزمان با اینآی عضررویت ناتو را داردک در معادلت بین المللو از سرریاسررت های جانب دارانی مریآا در
برابر اسررراییل انتقاد مو کند در دالو کی عربس رتان با جمد یآو دو کشرروردیطراسررالمو از متددان جدی
مریآا اسرت و دتا در معادلت سریاسرو دمایت خاموشرانی از سریاسرت جانب دارانی مریآا از اسرراییل مو
کند
از سرویو هم در دال داضرر کشرورهای اسرالمو درگیر یک سرری از موضرو ها و چالش های
داخلو خود شرده اند و این چالش ظهور ا راطیت دینو اسرت کی بی صرورت شرتابان موج ن دامنی بسریاری
از سرررزمین های دیطر را نیز گر تی اسررت گروه های ا راطو خود را دامو اصررلو دین و مدا د ارزش
های اصرریل اسررالمو مو خوانند و بی زعم نان دولت های موجود در کشررورهای اس رالمو تدمیلوک دسررت
نشاندهک مغایر ارزش های اسالمو اند و ازین رو جهاد در مقابل نان روا و امر الهو بوده و بی مسلمانان
دیطر بی صرورت رامرزی نوید مو دهند کی بی صرف نان بپیوندند و اسرباب اضرمدالل این دآومت ها را
راهم ورند و بدینسان بی ادرت سیاسو برسند تا هم دین را دراست کنند و هم امت را نجات دهند
با ترسریم وضرعیت بال کی بیشرتر دید انداز سریاسرو را راه مرجعیت دینو مو باشرد و بی زودی همی
امرت را دور یرک میز از گرد مردن براز مو داردک چرالش هرای دیطری هم اسرررررت کری بوی و رنرو راری یوک
اومو و اسرتقالل طلبو را دارا مو باشرد برای مثال کشرور عربسرتان و ایران دو کشروری کی ااتدار دینو
بیشرررتر در نان بی مشررراهده مو رسرررد و بی گروهای رایب مذهبو دیطر بهای چندان داده نمو شرررودم زیرا
گروهای شریعی مشررب در عربسرتان سررکوب مو شروند و در مقابل باورمندان بی عقاید اهل سرنت در ایران
در وضررعیت خوب بی سررر نمو برند در همین دال گروه های اومو مانند بلوچ و پشررتون در پاکسررتان از
سروی دولت این کشرور خواسرتی و ناخواسرتی رصرت نمو یابد تا اعالن اسرتقاللیت نماید و بی همین میزان
کردها گروه اومو در کشررور های عراتک ایران و ترکیی نیز از مسرریر پیشررر ت بی جلو برای اعالن یک
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دآومت خود مختار بارها عقب زده شرده و با سریاسرت سررکوب گرانی ترکیی در دال داضرر بی صرورت
جدیک مواجی مو باشند
مرجعیت دینی آیده آل
اکنون بی این نآتی مهم مو رسررریم کی در دنیا معاصرررر ما دنبال کدام مرجعیت دینو مو باشررریم کی
گشرراینده کالف سررر درگم مسررلمانان باشررد یا مرجعیت سرریاسررو عربسررتان ک ایت کننده اسررت یا ایران
مرجعیت ههمون اسررالمو ترکیی ک ایت کننده اسررت یا گروهای ا راطو تمامیت خواه در پاسررخ بی این باید
گ رت کری امروزه اگر بر این مرجعیرت ایرده ل بری توا ق برسررررریمک پرسرررررش بعردی این خواهرد بود کری این
مرجعیت با روش سررنتو قهو بی امور امت خواهد پرداخت یا بر موازین دقوت بشررری امت اداره خواهد
شد
طبیعو اسرت کی قی اسرالمو در خالل یک بازه زمانو صرد ال دو صرد سرالک دچار نارسرایو کالن
گردیده و امروز شراید کسرانو در د ا از اجرایو سراختن ن برایندک مورد انتقاد ارار بطیرندم زیرا موا ق
تدق یق پهوهشرطران در قی سرنتو دقوت انسرانو در دوزه های کالن تر تعریف نی شرده اسرت و در پاره یو
از موارد ادآام قهو در منا ات با ارزش های امروز بشررری ارار دارد ناگ تی پیداسررت کی دیطر دجاب
اجباری توأم با اکراه در ایران و عربسرتان و کشرورهای دیطر چند صربادو کارایو دارد و بی مرور زمان
داسررتان ن بی رجام خواهد رسررید و بیرون از مددوده این دو کشررورک سررایر گروه های ا راطو کی براین
عمل صردی مو گذارندک هرگاه بی تطبیق ن رو ورندک ارار تجربی با مقابلی سرخت مسرلمانان مواجی خواهند
شرد درین صرورت برای جلوگیری از یک بدران و شرطاف شراید مسرلمانان در تالش یک مدل جدید بروند
و یا هم مدل های عربسررتان و ایران را در مدک زمایش ارار دهندک ولو بازهم خواهند دید کی دالت این
کشررورها نچنان خوب توصرریف نمو شررود و ملت ها درین کشررورها بی دیث رعیت دیده مو شررودک زیرا
جمال خاشررقچو از سرروی عربسررتان سررالخو مو شررود و نیز بدون تایید رهبر معظم رای مردم در ایران
نتیجی یو در پو نخواهد داشررت و بالنتیچی در اضرریی اولو زادی بیان معنا نمو یابد و در اضرریی دوم اراده
مردم بی سرنوشت سپرده شده است
زمانو کی پاسررخ در برابر اجرایو سرراختن قی سررنتو از درا مرجعیت دینو ایده ل من و اعالن
شرودک نطاه مرجعیت دینو باید سرراا ارزشرهای بشرری مانند دموکراسروک زادی بیانک دقوت زنک اخالت
جهان -شرهری و دیطر ارزش ها برود و درین صرورت سرط نیازمندی بی مرجعیت دینو کاهش مو یابد و
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مسلمانان بی اول مجتهد شبستری بی جای اینآی دموکراسو را اسالمو بسازند با دموکراسو و سایر ارزش
های بشرری سرر تسرام در پیش گیرندک در تالش ایجاد دولت های ادرت مند شروندک ملت سرازی کنندک گروه
های رای یو را اجازه عالیت و انجام مناسرررک شررران بدهندک از ارائت یک طر ی و دق بی جانبو خود بی
ن د مصرال ملو و امت بطذرندک گروه های دینو را مانند گذشرتی ذموک مدارب و معاهد نخوانندک زیرا این
کار بی جای کمک بی پیشر ت مایی سرخورد گو کالن مو گردد
تا اینجای داسرررتان خواننده ممآن تصرررور کند کی واتو مرجعیت دینو منت و اعالن مو گرددک راه
بدیل برای دین داری چی خواهد بود مسررررلمانان در دنیای امروز در ت آیک دالل و درام بی کجا رجو
نمایند در پاسررخ بی این پرسررش باید گ ت کی امروز وضررعیت دنیای ما با گذشررتی رت کالن یا تی اسررت و
دیطر با توجی بی گسررترده گو بو پیشررنیی دانش های بشررری یک رد هیچطاه نمو تواند در تمام دوزه های
علوم گاهو مطلق داشررتی باشررد تا مردم برای چند و چونو عمل شرران بی رد و دتا نهاد مشررخ

مراجعی

کنند درین میان موضررو های سرریاسررتک اجتما ک معامالتک راگیری دانش های بشررری نیاز نی دارند تا
پشرررتوانی توای رد یا نهادی را با خود داشرررتی باشرررند برخو موارد هم مربوط بی رهنو و سرررنت های
مردمو مو شوند و بیشتر بی مصلدت جمعو تعلق دارند تا بی تایید رد یا نهاد بی عنوان مرجد دینو ازین
میان بااو ماند موضرو شرعایر و مناسک دینو کی بی اول اای مدق نماد و اداری بی دین اندم ولو از تمام
دین نماینده گو نمو کنند لذا برای اینآی ردی نشران دهد کی بی یک دین خا

متعهد مو باشردک با صررف

انجام دادن این شرعایر مو توانند اظهار عقیده کند و ضررورتو نی دارد کی در رشرتی طب نو باشرد و برای
اینآی مسلمان استک تاریخ  ۱۴۰۰سالی اسالم را با همی ریز و درشت و رازو رود ن بیاموزد
بی جای این بهتر خواهد بود کی میان دوزه تدقیقات دانشرررطاهو دین از شرررعایر و مناسرررک دینو
ت اوت اایل شرویم و بطذار یم کی مسرلمانان مانند گذشرتی مسرلمان باشرندک مطابق اصرول هر مذهبو کی دارندک
بی عبادات روزانیک ه تی وارک ماهوار و سررالیانی شرران بدون اکراه و جبر ادامی دهندم اما در دانشررطاه های
کشرور های اسرالمو رشرتی لسر ی و الهیات اسرالمو مبتنو برموازین پهوهشرو بنا یابد و نی مانند امروز کی
مضررمونو بی نام اثقا ت اسررالموا در ا غانسررتان تدریا مو گردد و از درا دین تظاهر و خود روشررو
صررورت مو گیردک پهوهش های نو و در ی یو راه انداختی شررود و دانشررجویانو کی عالای مندی بی دین
پهوهو داشررتی باشررندک بی تدصرریالت خویش ادامی دهند تا دسررت ورد های بیشررتری را شرراهد باشرریم و از
نظریات دگم و متدجر کی مانند پاد زهر کام مخاطبانش را چی در مقطد دانشرررررطاهو و چی در خطبی های
جمعی تلخ مو سازدک جلوگیری صورت گیرد این موضو از یک سو کمک مو کند کی ت اسیر و برداشت
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های تخریب گرانی و غیرمسررلآو از میان برود و از سرروی دیطر دین از دالت لیالمو شرردن و بازاری بی
سروی رونق و اصرالح ا آار سروت زده خواهد شرد و دیطر گروه های ا راطو رصرت نخواهند یا ت کی با
ارائت تند روانی از دین بر سرررررنوشررررت امت چیره شرررروند و نچی را کی در برهی زمانو خا

و مقطد

جغرا یایو ویهه اد برا راشررتیک در دنیای امروز بدون بازشررناخت زمینی و زمانی برمردم بی نام دین تدمیل
نمایند بی همین صررورت پا از اینآی پهوهش روشررمند و دانشررطاهو ادامی مو یابدک موارد اخالاو بیشررتر
در دسرتور کار ارار داده مو شرود و هر رد با سرواد در جامعی با خواندن یک کتاب در باره اخالت دینو
بر موازین ت سیر امروز خود بی خود در تالش و اصالح خود و خانواده اش مو کوشد

نتیجه گیری:
مرجعیت دینو با توجی بی اینآی وضرعیت دنیای امروز نسربت بی گذشرتی رت کرده و باورمندی بی
کار نهاد های معتبر بیشرترگردیدهک اهمیت نچنان نی دارد در شررایط داضرر در دنیای مسرلمان و لو برخو
نهادها با و ضررعیت نی چندان بروز علموک ازین درا سررر کشرریده اندک از اعتبار چندانو برخوردار نمو
باش رن د درکنار ن با توجی بی ت سرریرهای متعدد درمیان مسررلمانان و کم مهری در برابر االیت های مذهبوک
مشرروعیت دادن درسرط ملو و بین المللو کاری دشروار بی نظر مو رسرد همچنان شررایط و رویآرد های
سریاسرو و پیچیده گو هایو کی کشرورهای اسرالمو با درنظرداشرت من عت های شران بدان چشرم دوختی اند و
از شررتو و گذشررت در برابر یآدیطر ط ره مو روندک سررد راه ت اهم بر سرررمرجعیت دینو مو گردد و دتا
نمو توان برسر مرجعیت اسمو و تشری اتو نیز بی توا ق رسید
ا زون برین دنی ایو کی ما در ن زنده گو مو کنیم در مقایسرری بی گذشررتی تغییر اابل مالدظی نموده
اسررررت و امروزه ا راد در رویارویو با موضرررروعو بیشررررتر بی عقل خود برای پذیرش و انجام یک مورد
رجو مو کنند تا اینآی بی دنبال یک م تو با سرلیقی خا

بشرتابند درهمین دال برای همی گان نیاز جدی

نیسرت کی بی دلیل مسرلمان بودن در دین داری شران کار دانشرطاهو را در پیش گیرند و دتا برای مسرلمان
بودن قط کا و است کی بی شعایر و مناسک دینو بدون جبر با رضایت دل پابندی نشان داد
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