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رقیب اسـت .در این راسـتا ،توان مندی تحقیق

بایـد در امـر تبلیـغ ّ
مد نظر حوزه های علمیه قرار

و تعمق و مهارت و تدوین و نشـر اندیشـه های

گیـرد توجـه نمایند .از جمله این سیاسـت های

الهـی در رسـانه های گوناگـون و توانایـی حضور

اساسـی دربـاره تبلیـغ حـوزوی می تـوان بـه

در عرصه های فکری و معرفتی باید مورد توجه

هماهنگـی بـا سـایر معاونت ها و سـایر نهادها،

برنامه ریـزان ،اسـتادان ،طلاب و دانش پژوهان

هم چنیـن حفـظ تبلیـغ سـنتی ،علمی سـازی

با شد .

تجربـه سـنتی ،نیـاز بـه دانـش و تجـارب تبلیغ

ذ) تبلیغ

امـروزی ،مراعـات مصلحـت در نشـر مذهـب

بـه توجـه به رسـالت بـزرگ حوزه های علمیه

اهـل بیـت ،توجه بـه تحوالت دنیـای ارتباطات

بـرای ترویـج و تبلیـغ دیـن بدون تردیـد همـه

و گسـترش آن ،توجـه بـه مخاطب شناسـی،

تالش هـا بایـد معطوف بـه کارآمـدی ،بازدهی،

توجـه بـه تنـوع محتواها ،مضامیـن و روش ها

ثمربخشـی ،و دسـت یابی بـه اهـداف کالن این

در دنیـای امـروز ،تغییـر ذائقه هـای مخاطبان،

نهـاد بـرای ترویـج دیـن مبیـن اسلام باشـد؛

به کارگیری شـیوهرهای غیرمسـتقیم در القای

براین اسـاس ،حوزویانـی کـه بـار سـنگین ایـن

مفاهیـم ،مخاطب قـراردادن مـردم جهـان و

مسـئولیت خطیـر و رسـالت عظیـم را بـر دوش

مـواردی از این دسـت اشـاره کـرد.

عـالمه

مصباحیـزدی ؛

پیشگام تحول در حوزه علمیه

می کشـند ،بایـد بـا احسـاس تعهـد بیشـتر،
تالش هـای صورت گرفتـه در این مسـیر را ادامه
دهند و در جهت ارتقا و بالندگی آن به ّ
جد و جهد
بکوشـند و بـه نـکات مهـم و سیاسـت هایی که

پی نوشت:

* اسـتادیار گـروه معـارف و علـوم انسـانی دانشـگاه
صنعتـی امیرکبیـر.
سیدجواد میرخلیلی *

ّ
آیتاللـه محمدتقـی مصبا حیـزدی در علـوم مختلف صاحبنظر و سـبک و
بهحـق یـک عالمـه به تمام معنا بـود .وی درباره حوزه نیز دیدگاههای روشـنی
داشـت .میتـوان ایشـان را از پیشگامـان تحـول در حـوزه دانسـت؛ چنانکه
ّ
ایتاللـه اعرافـی مدیـر حوزههـای علمیـه در پیامی که به مناسـبت ارتحال این
ّ
عالـم ربانـی صادر کردند نوشـتند" :از لطایف بارز در زیسـت پربرکت آیتالله
مصبا حیـزدی میتـوان بـه نوآوریهـای برجسـته و اندیشـههای مبتکرانـه در
قلمـرو نظامـات آموزشـی و پژوهشـی و مدیریتـی حـوزه و پیشگامـی در تحول
حـوزه اشـاره کـرد و از رهگـذر فکـر عمیـق آن مرحـوم مرزهـای دانشهـای
اسلامی و حوزوی گسـترش یافت».
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عالـی

قاسمابنالحسـن

دربـاره نـگاه مرحـوم مصبـاح
بـه حـوزه میگویـد:

مرحـوم

مصبـاح معتقـد بود حـوزهای که
بتوانـد پاسـخگوی نیـاز جامعـه
باشـد ،بایـد دارای سـه رکـن
مهـم باشـد .رکـن اول ،شـناخت
صحیح نسـبت به اسلام اسـت؛
یعنـی حـوزه بایـد بدانـد نسـبت
بـه چـه موضوعـات مهمـی در
جامعـه ورود کنـد ،دانـش آن را
چگونـه فراگیـرد و چگونـه بایـد
پاسـخگویی پرسشهای جامعۀ
امروز ما باشد .او خواستار تحول
در نظـام آموزشـی حـوزه بـود؛
هرچنـد حـوزه بـه حـد مطلوب از
پاسـخ بـه نیـاز جامعـه نرسـیده

بـه تحـول حـوزه بـود .اگـر حـوزه

ْ
مشـکالت بیشتر
متناسـب با زمان باشـد و به

تـدرس مىشـود .بدیهـى
علمیـه تدریـس و
ّ

و حوزویـان بـه درک اجتماعـی،

توجه شـود.

اسـت که دسـتاورد آن نیز متناسـب با یک قرن

شناخت مسائل روز و حیلههای
ً
قطعا حوزه
دشـمن امروز نرسـد،

روحانیـت بایـد خـود را بـراى پاسـخگویى به

پیـش اسـت .اگـر بخواهیم متناسـب با زمان و

شـبهات بیـش از گذشـته آمـاده کنـد .کنـدى

بـا شـتاب آن حرکـت کنیـم بایـد در برنامههاى

نمیتوانـد از پیچهایـی کـه

حرکتهـا و تغییـرات فرهنگـى ،در گذشـته،

درسـى حـوزه تجدیـد نظـر نماییـم و راههـاى

دشـمن بـر سـر راه رشـد مـردم

موجـب گشـته بـود کـه علما مشـى علمى ثابت

نزدیکتـر و بهتـرى بـراى تحصیـل بیابیـم.

و ملـت ایجـاد میکنـد ،آگاهـی

و آرامـى داشـته باشـند .درواقـع ،در گذشـته،

نیروهایـى کـه امـروز بـراى تحصیـل علـوم

یابـد و اقـدام بهموقـع را صـورت

فرهنگ سـاکن ،آرام و کمحرکت بود و به کندى

دینـى صـرف مىشـود و زمـان زیـادى را بـه

د هد .

تغییر و تبادل فرهنگى رخ مى داد .این موضوع

خـود اختصـاص مىدهـد بـا دسـتآورد ایـن

پیشنهادات عالمه مصباحیزدی
درباره نظام حوزه:

داراى نفـع و ضررهایـى بـود :ازجملـه منافـع آن،

تالشهـا تناسـبى نـدارد .بسـیارى از حوزویـان

ایـن بـود کـه مسـلمانان کمتر دیـن و آیین خود

بـا وجـود آنکـه بیـش از سـى،چهلسـال در

را از دسـت مىدادنـد .و ازجملـه ضررهـاى آن،

برخـى رشـتههاى تخصصى حـوزه ،مانند فقه و

حـوزه علمیه با وجـود امتیازاتى

ایـن بـود کـه کفـار کمتـر مسـلمان مىشـدند؛

اصـول زحمـت مىکشـند ،ولـى در همان بخش

کـه بـر سـایر نظامهاى آموزشـى

ولـى در مجمـوع ،چنـدان خطـرى مسـلمانان را

نیـز قـادر بـه پاسـخگویى بـه نیازهـاى جامعـه

و

تهدیـد نمیکـرد ،برخلاف امـروز کـه بهراحتـى

نیسـتند .چـه بسـا ،اگـر برنامـه صحیحـى براى

نارسـاییهایى نیز هست .ایشان

دیـن آنهـا از بیـن مىرود و این مصداق روشـن

آمـوزش در حـوزه وجـود داشـته باشـد بـا صرف

معتقد اسـت موقعیت زمانى ما

روایـت مذکور اسـت.

بـه بـاور عالمـه مصباحیزدی،

دارد،

داراى

کمبودهـا

به شـکلى اسـت کـه حرکتهاى

بنابرایـن ،باتوجـه بـه سـرعت

راسـتای پویایـی حـوزه علمیـه صـورت گیـرد.

اجتماعـى ،مثـل پیشـرفت مصنوعات بشـرى،

تغییـر مسـایل فرهنگـى ،شـیوه

رکـن دومـی کـه در نـگاه ایشـان بهعنـوان

بسـیار سـرعت گرفته اسـت .در گذشته ،هدایت

سـابق متناسـب بـا ایـن زمـان

ضـرورت در حوزههای علمیه شـناخته میشـد،

و گمراهـى افـراد بـه کنـدى انجـام مىشـد .اما

نیسـت و روحانیـت بـا آن

عامـل درونـی یعنـی خصلتهـای اخالقـی

امـروز همان سـان کـه حرکـت وسـایط نقلیـه

شـیوه نمىتوانـد نقـش خـود را

همچـون عمـل بـه دانسـتهها بـود .ایشـان

سـرعت پیـدا کـرده ،حرکتهاى فکـرى و ذهنى

بهدرسـتى در جامعـه ایفـا کنـد.

معتقـد بـود دانـش را بایـد بهگونـهای بیاموزیم

نیـز سـرعت گرفتـه اسـت .همچنـان کـه در

کـه بتـوان آن را بـهکار گرفت و وارد صحنۀ عمل

روایـات مربـوط به آخرالزمـان نیز به این مطلب

کـرد؛ یعنـی در مقـام اجـرا به جامعه ارائه شـود

اشـاره شـده اسـت.در ایـن زمان ،افـکار و عقاید

تجدیـد نظـر در برنامههـای
درسی
مرحـوم مصباحیـزدی دربـاره

تـا بتـوان مـردم را در کنـار سـفرۀ قـرآن و عتـرت

بـه سـرعت تغییـر مىکنـد .گاهى بـا القاى یک

تجدید نظر در برنامههای درسـی

قـرار داد.

شـبهه ،انسـان دیـن خـود را از دسـت مىدهـد.

معتقـد اسـت محـور دروس

اسـت و بایـد تالش بیشـتری در

وقتى کمتر بتوان دسـتاوردهاى
همــه درک مىکننــد کــه روحانیــت
بایــد متحــول و متکامــل گــردد،
حتــى ا گــر ممکــن باشــد بایــد در
ایــن زمینــه ،انقالبــى صــورت
بگیــرد ،دســتکم ،بایــد یــک
اصــاح تکاملــى تدریجــى ایجــاد
شــود؛ و تحــوالت الزم بهتدریــج
و براســاس برنامهریــزى علمــا و
فضــا ،حاصــل شــود.
ایجــاد تحــول در روحانیــت و نظام
آموزشــى حــوزه کار مشــکلى
اســت ،ولــى محــال نیســت.

بهتـرى بهدسـت آورد.
همـه درک مىکننـد کـه
روحانیـت بایـد متحـول و
متکامـل گردد ،حتـى اگر ممکن
باشـد باید در این زمینه ،انقالبى
صـورت بگیـرد ،دسـتکم ،بایـد
یـک اصلاح تکاملـى تدریجـى
ایجـاد شـود؛ و تحـوالت الزم
بهتدریـج و براسـاس برنامهریزى
علمـا و فضلا ،حاصـل شـود.
ایجـاد تحـول در روحانیـت
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علمالهدی مدیر مؤسسه آموزش

موقعیــت زمانــى مــا بــه شــکلى
اســت کــه حرکتهــاى اجتماعــى،
مثــل پیشــرفت مصنوعــات
بشــرى ،بســیار ســرعت گرفتــه
اســت .در گذشــته ،هدایــت و
گمراهــى افــراد بــه کنــدى انجــام
مىشــد .امــا امــروز همانســان
کــه حرکــت وســایط نقلیــه ســرعت
پیــدا کــرده ،حرکتهــاى فکــرى و
ذهنــى نیــز ســرعت گرفتــه اســت.
همچنــان کــه در روایــات مربــوط
بــه آخرالزمــان نیــز بــه ایــن مطلــب
اشــاره شــده اســت.در ایــن زمــان،
افــکار و عقایــد بــه ســرعت تغییــر
مىکنــد .گاهــى بــا القــاى یــک
شــبهه ،انســان دیــن خــود را از
دســت مىدهــد .پــس در ایــن
زمــان ،بــه اقتضــاى افزونشــدن
مســئولیت روحانیــت ،بایــد نظام
آموزشــى حــوزه متناســب بــا زمــان
ْ
باشــد و بــه مشــکالت بیشتــر
توجــه شــود.

بینـش آیـتاهلل مصبـاح نسـبت

مسـئولیت روحانیت ،باید نظام آموزشـى حوزه

بـا همـان شـیوه صدسـال پیـش در حوزههـاى

شماره هشتم و نهم

حجتاالسلام

محمدباقـر

بصیـرت اجتماعی رکن سـوم

پـس در ایـن زمـان ،بـه اقتضـاى افزونشـدن

آموزشـى حـوزه «فقـه» و «اصـول» اسـت کـه
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حسابشـده انجـام گیـرد تا به موفقیت برسـد.

بیشتر پى ببریم و از ایشـان سرمشـق بگیریم.

سـؤال روانشناسـى بـراى مـا مطـرح نباشـد،

آن هـا بهرهمنـد شـدهاند .بنابراین ،بـراى اینکه

بنابراین ،باید راههاى عملى را بررسـى و در بین

پیامبـر اکـرمو سـایر ائمـه رعایـت

نمىتوانیـم نظـر قـرآن را درباره آن مسـئله پیدا

حـوزه تقویـت شـود و بتوانـد وظیفـه و رسـالت

آنهـا آن را کـه از همه کمخطرتر ،مسـتقیمتر و

حقـوق اجتماعـى و نظـم را در روایـات متعـدد

کنیـم .امـا وقتى سـؤالى به ذهن انسـان خطور

خـود را انجـام دهـد ،بایـد ایـن کمبودهـا رفـع

پسـندیدهتر اسـت انتخـاب کـرد .دراینصورت،
ً
حتمـا بـه نتیجـه خواهد رسـید ،به خصوص اگر

بـه مـا تأکیـد کردهاند .امیرالمؤمنیـن نیز در

کـرد ،با بررسـى آیـات جواب صحیحـى براى آن

شو د .

آخریـن وصیـت خـود مـردم را بـه نظـم دعـوت

مىیابیم .همچنین بسـیارى از سـؤاالت را اگر

بـا اخلاص همـراه باشـد .بههرحال ،الزم اسـت

مىفرماینـد .امـا متأسـفانه بسـیارى از مـا این

دیگـران مطـرح نمىکردنـد مـا هرگـز بـه دنبـال

در ایـن زمینـه بیشـتر سـرمایهگذارى شـود.

مسـائل را رعایـت نمىکنیـم و بهتبـع آن ،هـر

یافتـن پاسـخ آنهـا نبودیـم.

زمانـى کـه بـراى آموختـن دروس در حـوزه

ِّ
حـد معقـول اسـت و
صـرف مىشـود بیـش از
مىتـوان همیـن معلومـات را بـا صـرف وقـت

بـه بـاور وی ،روحانیـت بایـد از نظـر کمیـت

روزه بـا مشـکالت عدیـدهاى روبهرو میشـویم.

آیـا جامعـه اسلامى مىتوانـد از همـه

کمتـر بهدسـت آورد .بهعنـوان مثـال بهگونهاى

نیـز رشـد قابـل توجهـى داشـته باشـد تـا بتواند

باشـد؟ شـاید در گذشـته چنیـن چیـزى ممکن

بـراى خوانـدن کتابهـاى متعـدد ،چنـد کتاب

سـپس بهترویج اسلام در سراسـر عالم بپردازد.

ضرورت توسـعه کمى و کیفى حوزه براى پاسخ
به مسائل و شبهات

اندیشـهها و مذاهـب و اعتقـادات عالـم جـدا

برنامـه ریـزى شـود کـه به جـاى صـرف وقـت

با توجه به افزایش هر روزه نیازها و شبهاتى

بـود ،امـا اکنون چنین مسـئلهاى امـکان ندارد؛

باکیفیـت خـوب خوانده شـود کـه البته معناى

کمبودهـاى حـوزه بـا وجـود مدیـران دلسـوز و

کـه از سـوى مکتبهـاى مـادى و غیراسلامى

زیـرا امـروز همـه دنیـا بـه شـکل یـک خانـه در

ایـن سـخن کاسـتن از عمـق مطالـب نیسـت.

آگاه بـه نیازهـاى اسلام و جامعـه اسلامى و

القـا مىشـود ،ضـرورت ایـن مسـئله روشـنتر

آمـده اسـت.

اوضاع جهانى و جایگاه فرهنگ اسالم در مقابل

میگـردد کـه بایـد بیش از گذشـته بـه تحصیل

ابتـدا نیازهـاى داخلـى کشـور را تأمیـن کنـد ،و

و

راههـاى کوتاهتـر و بـه نحـو بهتـر آموخـت.

فرهنگهـاى بیگانـه رفـع مىگـردد مدیرانـى

علوم دینى اهمیت داد و فقط به معلوماتى که

اسـتخوانبندى قـوى حوزههـاى علمیـه و از

اینگونـه نیسـت کـه راه تحصیـل علوم حوزوى

کـه بـا هم فکـرى و حسـننیت ،برنامهریـزى

هـم اکنـون در حوزهها مطرح اسـت اکتفا نکرد؛

امکانـات فـراوان فکـرى و معنـوى کـه در آنها

نیـز منحصربـه آموختـن کتابهـاى امثلـه،

صحیحـى بـراى نظـام آموزشـى حـوزه انجـام

الزم اسـت مواد تحصیلى حوزه گسـتردهتر شود

هسـت بـراى پاسـخدادن بـه مسـائل فـراوان

انمـوذج ،سـیوطى ،مغنـى و ...باشـد و پـس از

دهنـد و بـا جدیّ ـت و همـکارى صمیمانـه بـه

و دروسـى کـه بیشـتر مـورد نیـاز امـروز جامعه

موجـود اسـتفاده کـرد و انسـانهایى را سـاخت

صـرف چهارسـال عمـر ،طلبـه نتواند یـک مقاله

اجـرا گذارنـد .خوشـبختانه وضعیـت فرهنگـى

اسـت در حـوزه تدریس گردد.

کـه بتواننـد بـا بهرهگیـرى از معـارف و احـکام

عربـى بنویسـد یـا بـه عربـى سـخن بگویـد و یـا

در گذشـته ،وقتـى علمـا در مقابـل سـؤاالت

اسلامى ،نیازهـا را رفـع و خألهـا را پـر کننـد.

حتـى یـک صفحـه عربـى را بـى غلـط بخوانـد و

و شـبهات قـرار میگرفتنـد ،بـه دنبـال یافتـن

اگـر مـا معتقدیـم که باید اسلام را شـناخت

پاسـخ مىرفتنـد و بـا کنـکاش عقلـى ،کتـاب و

و بـه دیگـران شناسـاند و ایـن کار را بزرگ تریـن

اگر برنامه صحیحى اجرا شـود ممکن اسـت

نکتـه دیگـرى کـه در نظـام آموزشـى بایـد

سـنت را بررسـى مىکردنـد تـا جـواب آنهـا را

میسـر
مسـئولیت خود مىدانیم باید هرقدر که
ّ

روحانـى در مـدت کوتاهتـرى بتوانـد هـم عربى

رعایت شـود نظم اسـت .عامل نظم بسـیار مهم

بیابنـد .اینگونـه جوابهـا کتابهـاى کالمى

اسـت در ایـن زمینـه تلاش کنیم .اسلام فقط

بخوانـد ،هـم بـه زبـان عربـى بنویسـد و هـم

و موفقیـتآور اسـت .نظـم ،نـه تنهـا در تعلیـم
و ّ
تعلـم ،بلکـه در هـر کارى الزم اسـت .وقتـى

را بهوجـود آورد .اگـر ذهـن را از مسـائل و

عالمـان خـوب شـناخته خواهد شـد.
بهوسـیله
ْ

بـدان سـخن بگویـد .اگـر بهجـاى تکـرار قواعـد

شـبهات دور کنیـم و فقـط بـه مطالعـه منابـع

در جـاى دیگـرى غیـر از حوزههاى علمیه چنین

و نقـل اقـوال افـرادى مثـل ابـن عصفـور و ابـن

بـه امـام راحل در سـن هشتادوچندسـالگى،

خـود بپردازیـم ،بـا وجـود آنکـه اینگونه منابع

افـرادى را نمىتـوان یافـت .اگـر کسـانى نیـز در

جماعـه بیشـتر بـر تمریـن تکیـه شـود و قواعد

گفتـه مىشـود کـه وقـت نهـار اسـت ،ایشـان

مشـتمل بـر حقایقـى اسـت ،ولـى تـا مشـکل

جاهاى دیگر با اسلام و علوم اسلامى آشـنایى

الزم خوانده و عمل شـود بهتر اسـت .البته این

ّ
طلاب بـراى ایجـاد چنیـن تحولى
و اجتماعـى

مناسـب اسـت.

رعایت نظم در نظام آموزشی

بایـد

از

بهطـور کلـى ،مىتوان هر علمى را با پیمودن
چارچوبهـاى

مسـتحکم

بهخوبـى ترجمـه کنـد.
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ولـى محـال نیسـت .ایـن کار بایـد بـا برنامهاى

اسـت» .مـا بایـد بـه اهمیـت نظـم و انظبـاط

ً
مثلا تـا یک
مسـائل و شـبهات نخواهنـد بـود؛

حـوزوى اسـت کـه یـا از کتابها و یـا از بیانات

شماره هشتم و نهم

و نظـام آموزشـى حـوزه کار مشـکلى اسـت،

مىفرمایـد« :هنـوز یـک دقیقـه وقـت مانـده

خـود را بـهآنهـا ارائه ندهیم ،پاسـخگوى همه

پیـدا کرده انـد نتیجه کوشـشهاى همین افراد

25

26

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

آنهـا را پیـاده کنند.

تحصیل بیش از گذشـته باشـد .بهعنوان مثال،

مىشـود .بنابرایـن ،یکـى از مواردى کـه باید در

همانسـان کـه در گذشـته بـا شـتر مسـافرت

حـوزه علمیـه و سـایر مراکـز دینـى رعایت گردد

آنزمـان ،اگـر مىخواسـتیم نظـرات مالصدرا را

هـر نظـام آموزشـى و بهعبارتدیگـر ،نظـام

مىشـد و راههـا بهآرامـى طـى مىگردیـد ولـى

توصیـه طلاب و محققـان بـه تحصیـل خوب و

جسـتوجو کنیـم بایـد همـه کتابهـاى او را

تعلیـم و تربیـت بایـد زمینه رشـد افراد را فراهم

امـروزه همـان مسـیر را بـا هواپیمـا و در مدتـى

دقـت کافـى در آیـات ،روایـات ،منابـع و مآخـذ

زیـرورو و خالصهبـردارى مىکردیم تا ببینیم در

سـازد :امکاناتـى مهیـا کنـد کـه راه رسـیدن بـه

بسـیارکم طـى مىشـود ،حرکـت درسـى مـا نیز

تخصصى
علمـى اسـت؛ بهعبارتدیگر ،برخـورد
ّ

هر کتابى چه مطلبى نوشـته اسـت .متأسـفانه

مقصـد کوتـاه شـود و بهرهگیـرى از نیروهـاى

بایـد بهگونـهاى باشـد کـه بازدهـى بیشـترى

بـا مطالـب و دورى از سـطحىنگرى.

در بسـیارى از مـوارد هنـوز هـم اینگونـه عمـل

موجـود بهراحتـى انجـام شـود ،نـه اینکـه

داشـته باشـد و در کوتاهترین مدت ،به بهترین

یکى از کارهایى که انجام آن ضرورى اسـت

مىشـود؛ ولـى امـروز کامپیوتـر در زمان بسـیار

پیشـرفت با مشـقت حاصل گردد .باید اکثریت

نتایـج دسـت یابیـم .معلومـات گذشـته بـراى

تصحیـح منابـع فقهـى اسـت؛ بدینمعنـا کـه

کوتاهـى مىتوانـد همـه ایـن اطالعـات را به ما

افـرادى کـه در آن نظام مشـغول بـه تحصیل اند

امروز ما کافى نیسـت ،و عالوهبر مسـائل فقهى

بد هد .

بـه ّ
حـد نصـاب اهداف آموزشـى کـه در آن نظام

باید از مسـائل اعتقادى و تاریخى و از مسـائل

اول آیاتى را که درباره یک موضوع فقهى اسـت

منظور شـده اسـت ،برسند؛ هرچند مراتب عالیه

سیاسـى و اجتماعى که امروز در جامعه مطرح

مـورد رسـیدگى قـرار دهیـم سـپس روایـات را

آن مخصـوص افـراد معـدودى باشـد.

مىشـود نیـز بایـد اطالع کافى داشـته باشـیم.

بررسـى کنیم و مراقب باشـیم که در نقل آنها

سلسـله کارهـا انجـام گیـرد :در خـود حـوزه باید
تحول فراهم شـود.
شـود تـا زمینـه فکرى بـراى
ّ

صرفهجویـى در عمـر براى دسـتیابى به علوم
مورد نیاز افتا

بنابراین؛ باید براى کار و وقت خود بسیار ارزش

اشـتباهى رخ نداده باشـد.

در گذشـته ،بـراى این کـه شـخص بتوانـد

بسـیارى از افـراد توجـه ندارنـد و براسـاس

مجتهـد شـود و نیازهـاى دینـى شـهر خـود

ایـن کار بسـیار ف ّنـى و مهمـى اسـت کـه باید با

حسـنظنى کـه بـه بزرگان حوزه دارند ،به شـکل

را برطـرف کنـد بـه سىسـال وقـت نیـاز بـود و

متخصصـان و اسـاتید باتجربه ،که
برنامهریـزى
ّ

دنیـا ،در حوزههـاى علمیـه مطـرح شـود ،گرچه

مغالطهآمیـز اسـتدالل مىکننـد :در حضور یکى

طلبـهاى کـه در سـن بیستسـالگى وارد حـوزه

احاطـه کافـى بـه همـه ایـن مشـکالت داشـته

در برخـى از آنهـا گرایشهـاى الحـادى وجـود

از اسـتادان حوزه مطرح شـد که خواندن کتاب

مىشـد در پنجاهسـالگى مىتوانست به اجتهاد

باشـند ،انجام شـود.

داشـته باشـد ،که دراینصورت باید مورد نقادى

شـرح امثلـه چـه سـودى دارد و چـه اصـرارى بر

برسـد و نیازهـاى فقهـى جامعـه را برطرف کند.

تدریس آن در حوزه هست .ایشان پاسخ داد که

امـا امـروز از یکسـو ،بـه دلیل گسـتردگى علوم

امـام فرمودهانـد« :بایـد فقه سـنتى را احیا کرد،

و مسـائل مـورد نیـاز زندگى بشـر ،مجتهدى که

لـزوم دقـت در علـوم اسلامى و تصحیـح منابع
فقهى

عالمانـه و محققانـه قـرار بگیـرد.

در بـدو مالحظـه روایـات ،ممکـن اسـت

آیـا شـما مخالـف فقه سـنتى هسـتید؟» واضح

بخواهـد درهمـه آن زمینههـا ،اعـم از مسـائل

تعارضاتـى بیـن آنهـا بهنظر برسـد .متأسـفانه

بحـث شـود ،گرایشهـاى تعصبآمیـز کنـار

اسـت که این سـخن ربطى به فقه سـنتى ندارد

اقتصـادى ،سیاسـى ،اجتماعـى و ...فتـوا دهـد

کسـانى کـه بهصـورت سـطحى کار مى کننـد

گذاشـته شـود و با انصاف ،صراحت و شـجاعت،

و اسـتداللى غلط اسـت.

به اطالعات بیشـترى نیاز دارد و ازسـوى دیگر،

و بهـره چندانـى از تحصیـل و تدقیـق نـدارد و

در مقـام بحث ،مسـائل گوناگون از دیدگاههاى

وضـع حرکـت علمـى امـروز دنیـا بـا بیسـت
یـا سىسـال پیـش بسـیار تفـاوت دارد .در

راهکارها برای تحول فرهنگی در حوزه

تحـول فرهنگى ،الزم اسـت یک
بـراى ایجـاد
ّ

بحـث شـود و مقـاالت و کتابهایـى نوشـته

وظایف نظام آموزشى

امکانـات روحانیـت در زمـان حـال بسـیار

نیازهـاى دینـى منحصـر در مسـائل فقهـى

قائـل شـویم و برنامههـاى خـود را بهگونـهاى
تنظیـم کنیـم کـه بـازده عمـر ما بیشـتر باشـد.

ً
معمـوال از یـک زاویـه بـه روایـت نـگاه مىکنند

ً
مثلا
منابـع فقـه را مـورد بررسـى قـرار دهیـم و

لزوم طرح فلسفه اسالمی

بایـد مکاتـب گوناگـون فلسـفى ،اعـم از

ّ
مشـائى ،اشـراقى و مکاتـب فلسـفى موجود در

بـراى پیشـرفت فلسـفه ،بایـد بحثهـاى
فلسـفى عمومىتر شـود؛ آزادانه در این مسـائل

شرقى و غربى مطرح ،مقایسه ،تطبیق و ّ
نقادى

اسـت و زمینـه فعالیـت کافـى نیـز وجـود دارد.

متخصصـان زیادى در
نیسـت و جامعـه نیـاز به
ّ

بیشـتر دچـار کجفهمـى و انحـراف مىشـوند.

شـود تـا بتوانیـم فلسـفه اسلامى را ،بهعنـوان

مهمتریـن نیـاز حـوزه طرح ،برنامه و کار اسـت.

رشـتههاى گوناگـون علـوم دینـى دارد.

ایـن انحـراف ،کـه از کمدقتـى و سـطحىنگرى

بهتریـن فلسـفهاى کـه براى بشـر وجود داشـته

شماره هشتم و نهم

بهآسـانى قابـل اجـرا نیسـت.

تـا ضمـن ارائـه طرحهـاى مناسـب ،در عمل نیز

چنین کار عظیمى را انجام داد .لذا ،باید سرعت

گاهى درج مطالب نادرسـت در معارف اسلامى
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کارهـا و برنامههـا احتیـاج بـه زحمـت دارد و

حـوزه بـه مدیران و مجریانى الیق نیازمند اسـت

بدیهـى اسـت کـه بـا شـیوه سـابق نمىتوان

ناشـى مىشـود ،باعث دورى از حقایق اسلام و
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نما ییم .

اهمیـت تحقیـق در علـوم
اسالمى
اهمیت تحقیق وقتى روشـن

مىشـود که ،صرفنظر از مسائل
فـردى و نیازهـاى شـخصى خود
بـه کتـاب و سـنت ،بـه مسـائل

دشــمن ،بهجــاى اســام نــاب،

تحقیقـى سـودمند و موجـب
ْ

از اســام انحرافــى پیــروى

پیشـرفت نخواهد شـد.

نکنیــم و اســام را بهمعنــاى

پرهیز از سطحىنگرى

صحیــح ،از مــدارک صحیــح و

بدیهـى

اسـت

پیشـرفت

سرچشــمه زالل آن ،بشناســیم

علـم همیشـه بـا تلاش افـراد

و دچــار انحــراف و التقــاط

سـختکوش و خسـتگىناپذیر و

نشــویم.

کنجکاو و ژرفنگر حاصلشـده و

اســام نیــز مىشــود.
البتـه بایـد توجـه داشـت کـه
آزاداندیشـى و رهایـى از قیـود
تقلیـد

وتعصـب،

بهمعنـاى

تجویـز بدعـت گزار یهـا و نشـر
افکارالتقاطـى و تفسـیرهاى
سـاختگى و دلخـواه از کتـاب

 .2ازجهتدیگـر نبایـد تنهـا

خواهـد شـد و هیـچگاه هیچ فرد

بـه ایـن شـناخت اکتفـا کنیـم،

یـا جامعـهاى باسـطحىنگرى و

بلکـه بایـد افـکار غلطـى را کـه با

تنبلـى و راحتطلبـى بـه جایـى

آنهـا مواجـه مىشـویم درسـت

نرسـیده و نخواهد رسـید .سـیره

بشناسـیم و راه پاسـخگویى

عالمان سـختکوش و مجتهدان

بـه آنهـا را نیـز بیاموزیـم ،زیـرا

مجاهـد و فقیهـان و فیلسـوفان

مستقیم در میان خطوط افراطى

تمـام نقـاط منعکـس مىشـود و امـواج فکرى

هنگامـى کـه شـبهات گمراهکننده بـا آبورنگ

و عارفانـى کـه زندگـى سـاده و

و تفریطـى کار دشوار ىسـت کـه

کـه در گوشـه و کنـار دنیـا ،از سـوى هـر فـرد بـا

علمـى و زر قوبـرق فریبنـده ارائـه مىشـود

زاهدانـه را برگزیـده بودنـد تـا بیشـتر بتواننـد به

تنهـا بـا اعتـدال سـلیقه و تلاش مخلصانـه و

هر مسـلک و مذهبى ،ارائه مىشـود دیر یا زود

بسـیارى از افراد را تحت تأثیر قرار مىدهد مگر

تحقیقـات علمـى بپردازند سرمشـق خوبى براى

تقـواى علمـى و اسـتمداد از توفیقـات الهـى

در تمـام دنیـا منتشـر مىگـردد و ایـن امواج به

اینکـه پاسـخهاى منطقـى و قانعکننـدهاى در

دانشپژوهـان مـا مىباشـد.

مىتـوان بـدان دسـت یافـت.

همـه مـردم مىرسـد و در مطبوعات و نشـریات

اختیارشـان قـرار گیـرد.

اجتماعـى و اختلاف مکتبهـا
و مسـلکها نیـز توجـه کنیم .در
ایـن عصـر که همه عالم بهسـان
یـک خانـه شـده اسـت و هـر
صدایـى کـه در هـر نقطـه ایجـاد
و هـر نظـرى کـه اظهـار شـود در

لزوم شهامت در تحقیق

آزاداندیشى و پرهیز از تقلید

و سـنت نیسـت .بدیهـى اسـت
کـه خطـر ایـن انحرافـات و
کژاندیشـىها

بـه

هیچوجـه

کمتـر از خطـر تعصـب و تحجـر
نمىباشـد .یافتـن راه میانـه و

ّ
تخصصىکردن علوم

مطلــب دیگــرى کــه در تحقیقــات علمــى

با توجه به گسترش علوم و مسائل مطروحه

و افـرادى آگاهانـه یـا ناآگاهانـه تحـت تأثیـر

در کار تحقیقى نباید هیچگونه استیحاشـى

الزم اســت آزاداندیشــى و پرهیــز از تقلیــد و

اینگونـه امـواج فکـرى قرار مىگیرنـد ،به دلیل

وجـود داشـته باشـد .اگـر فصلى تهیه و نوشـته

دنبالــهروى بىدلیــل و بىمنطــق اســت.

در فقـه و ابـواب متعـدد کتاب و سـنت ،ممکن
ً
دقیقا
اسـت فقهـا نتواننـد در تمـام ابـواب فقـه

اینکـه همـه این امـواج فکرى صحیح نیسـت

شـد سـپس مجبور به تعویض همه آن شـدیم

چیــزى کــه آفــت بزرگــى بــراى پیشــرفت

اجتهـاد کننـد؛ لـذا یکى از نظریات مطرح شـده

و انسـان را به سـاحل امن رهبرى نمىکند ،اگر

نبایـد ناراحت شـویم .اغلب کارهـاى ارزشمند

علمــى محســوب مىشــود و نهــال بالنــده

در ایـن زمینـه ایـن اسـت کـه بهتـر اسـت کـه

آمادگـى کافـى بـراى دفـاع از خـود و مکتبهـا

همیشـه از سـوى افرادى عرضه شـده اسـت که

دانــش را در تنگنــاى کانــال ســاختگى خفــه

را نداشـته باشـیم تحـت تأثیـر واقـع شـده و در

چنین شـهامتى را در نوشـتن داشتهاند .ممکن

ّ
محقق مطلبى را بنویسـد و پس از مدتى
اسـت

مىکنــد و مىخشــکاند .زیــان ایــن کار

ابـواب فقـه نیـز تقسـیم شـود و هـر فقیهـى در
متخصـص شـودّ .
مقلدیـن نیز در
یـک قسـمت
ّ

نهتنهــا دامنگیــر کســانى مىشــود کــه خــود

هـر یـک از بخشهـاى احـکام اعـم از عبـادات،

رأى بهتـر و دقـت نظـر بیشتـرى پیـدا کنـد.

را در قالبهــاى تحمیلــى محبــوس و محصــور

معاملات و ...از هـر مرجعـى کـه صلاح بدانند

چنانچـه شـهامت الزم بـراى جایگزینکـردن

کردهانــد ،بلکــه موجــب بدگمانــى و بدبینــى

تقلیـد مىکننـد .ایـن امـر موجـب مىشـود که

و حتى سـخنرانیهاى مذهبى نیز اثر مىگذارد

دریایـى از ضاللـت و گمراهـى غـرق مىشـویم.
توجـه به ضرورت این مسـئله تحصیل علوم
دینـى را در دو جهـت ایجاب مىکند:
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و عقایـد مبتنـى بـر آن را اثبـات

بــراى پیشــرفت فلســفه ،بایــد
بحثهــاى فلســفى عمومىتــر
شــود؛ آزادانــه در ایــن مســائل
بحــث شــود ،گرایشهــاى
تعصبآمیــز کنــار گذاشــته شــود و
بــا انصــاف ،صراحــت و شــجاعت،
در مقــام بحــث ،مســائل گونا گــون
از دیدگاههــاى شــرقى و غربــى
مطــرح ،مقایســه ،تطبیــق و
ّ
نقــادى شــود تــا بتوانیــم فلســفه
اســامى را ،بهعنــوان بهتریــن
فلســفهاى کــه بــراى بشــر وجــود
داشــته و خواهــد داشــت ،مطــرح
کنیــم و عقایــد مبتنــى بــر آن را
اثبــات نماییــم.

اســام تــا در اثــر تبلیغــات

نداشـته باشـد ،هیچگاه کارهاى

بدیهــى اســت پیشــرفت
علــم همیشــه بــا تــاش افــراد
ســختکوش و خســتگىناپذیر و
کنجــکاو و ژرفنگــر حاصلشــده و
خواهــد شــد و هی ـچگاه هیــچ فــرد
یــا جامعــهاى باســطحىنگرى و
تنبلــى و راحتطلبــى بــه جایــى
نرســیده و نخواهــد رســید.
ســیره عالمــان ســختکوش و
مجتهــدان مجاهــد و فقیهــان و
فیلســوفان و عارفانــى کــه زندگــى
ســاده و زاهدانــه را برگزیــده بودنــد
تــا بیشــتر بتواننــد بــه تحقیقــات
علمــى بپردازنــد سرمشــق
خوبــى بــراى دانشپژوهــان مــا
مىبا شــد .

معــارف و احــکام و قوانیــن

شماره هشتم و نهم

و خواهـد داشـت ،مطـرح کنیـم

 .1در جهــت شــناخت صحیــح

مطلـب صحیحتـر و بهتـر وجـود

دیگــران نســبت بــه حقایــق و

29
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بـراى آنکـه همـه بتواننـد بـه معـارف

بخشـى از معـارف اسلام به تحصیـل و تحقیق

پیشآمـدن مـوارد مشـابه ،به اشـتباه مىافتند

ـ در هـر رشـتهاى کـه باشـند ـ در نظـر گرفتـه

گسـترده و عمیـق اسلام آگاهـى کافـى پیـدا

بپـردازد تـا در آن رشـته تخصـص پیـدا کنـد.

و بـراى دشـمنان نیـز امـکان تحریـف معـارف

شـود .همانطورکـه یـک طلبـه نیـاز بـه اطلاع

کننـد معقولتریـن راه ایـن اسـت کـه محققـان

دوم ،مـا معتقدیـم که سـعادت دنیا و آخرت

دینـى و التقـاط پیـش خواهـد آمـد و اسلام و

از ادبیـات عـرب دارد تـا بتوانـد عبـارات عربـى

در رشـتههاى متعـدد علـوم اسلامى بهطـور

جـز از راه اسلام حاصـل نمىشـود و اسلام

مسـلمانان بـا خطـر بزرگى مواجه خواهند شـد.

کتـاب و سـنت را درسـت بخوانـد و معنـا کنـد،

تخصصـى بـه تحقیق بپردازند و حاصل کار خود

مجموعـهاى از معـارف ،ارزشهـا و دسـتوراتى

تخصصىشـدن معـارف اسلامى
بنابرایـن،
ّ

امـروز یـک روحانـى اطالعـات جنبـى دیگـرى

را در دسـت رس دیگران قرار دهند .اهمیّ ت این

اسـت کـه بایـد آن را هرچـه بیشـتر شـناخت

ضـرورى اسـت و بقـاى اسلام و ارزشهـاى

غیـراز فقـه و اصـول نیاز دارد تا بتواند در جامعه

توجـه بـه نـکات زیـر بیشتر روشـن
مطلـب بـا ّ

تـا بهتـر بتوانیـم بـراى سـعادت خـود از آنهـا

تخصصىشـدن معارف دینى بسـتگى
الهـى بـه
ّ

موفـق باشـد .آشـنایى بـا منطـق ،فلسـفه و نیـز

مىشـود:

اسـتفاده کنیـم.

تخصصىشـدن دروس
دارد.
ّ

اول ،اسلام هم از نظر عرضى بسـیار وسـیع

سـوم ،مـا غیـر از پیامبـرو ائمـه اطهـار

حـوزه مسـئله جدیدى نیسـت و

اسـت و دامنـه گسـتردهاى دارد و هـم از نظـر

کـه علـم الهـى داشـتند و معـارف را از ناحیـه

دسـتکم ،از سىسـال پیش این

خداونـد بهصـورت ّ
لدنـى دریافـت کـرده بودنـد

مسـئله بزرگانـى امثـال شـهید

بهعنـوان مثـال ،توحیـد ،که یکـى از اصول مهم

و به همه معارف اسلام آشـنایى داشـتند ،فرد

بهشـتى ،شـهید مطهرى ،شـهید

اسلام اسـت ،داراى مراتب متعددى اسـت که

دیگـرى را سـراغ نداریـم کـه بـه همـه معـارف

باهنـرو ...نیـز ایـن مطلـب را

همـه آن را یکسـان درک نمىکننـد .بنابرایـن،

اسلامى آنگونـه احاطـه داشـته باشـد .حتـى

مطـرح کردهانـد و در ایـن زمینـه

طولى مراتب معرفت آن بسـیار متفاوت اسـت.

شـاگردان ائمـه نیـز چنیـن

چون معارف اسلامى گسترده و
از عمـق ویـژهاى برخوردار اسـت،
همـه انسـانها نمىتوانند تمام
معـارف آن را آنگونـه که هسـت
بشنا سند .
اگـر همـه بخواهنـد در پـى
شـناخت تمـام ابعـاد اسلام
باشـند بایـد از سـایر مسـائل
زندگـى خـود دسـت بشـویند؛ در
نتیجـه ،زندگـى دنیـوى آن هـا
مختـل مىشـود .پـس باید فقط
عـدهاى بـه دنبـال فهـم حقایـق
اسلام برونـد و ایـن عـده نیـز
بـه دلیـل گسـتردگى و عمـق

ا گــر همــه بخواهنــد در پــى
شــناخت تمــام ابعــاد اســام
باشــند بایــد از ســایر مســائل
زندگــى خــود دســت بشــویند؛
در نتیجــه ،زندگــى دنیــوى آنهــا
مختــل مىشــود .پــس بایــد فقــط
عــدهاى بــه دنبــال فهــم حقایــق
اســام برونــد و ایــن عــده نیــز بــه
دلیــل گســتردگى و عمــق معــارف
اســام نمىتواننــد در همــه ابعــاد
ّ
متخصــص شــوند .ازایـنرو،
دیــن
هرکــس بایــد در بخشــى از معــارف
اســام بــه تحصیــل و تحقیــق
بپــردازد تــا در آن رشــته تخصــص
پیــدا کنــد.

نبودنـد و نمیتوانسـتند باشـند.

طر حهایـى داشـتهاند.
بنابرایـن،

بحـث

آشـنایى با مبانى علوم انسانى از
ّ
تخصــــــــصىشدن معــــــــــــــــــــارف
اســامى ضــرورى اســت و بقــاى
اســام و ارزشهــاى الهــى بــه
ّ
تخصصىشــدن معــارف دینــى
ّ
بســتگى دارد .تخصصىشــدن
دروس حــوزه مســئله جدیــدى
نیســت و دس ـتکم ،از سىســال
پیــش ایــن مســئله بزرگانــى
امثــال شــهید بهشــتى ،شــهید
مطهــرى ،شــهید باهنــرو...
نیــز ایــن مطلــب را مطــرح
کردهانــد و در ایــن زمینــه
طر حهایــى داشــتهاند.

ضروریـات زمـان ماسـت .اینها
معلومـات عمومـى اسـت کـه
هـر روحانـى کـه مىخواهـد در
جامعـه فعالیـت کنـد بایـد عالم
بـه آنها باشـد.
عالوهبـر ایـن الزم اسـت در
زمینـه علوم انسـانى ـگذشـته از
آشـنایى همه طلاب ـ نیروهایى
متخصـص

تربیـت

شـوند.

لـذا ،ائمهسـعى مىکردنـد

تخصصىشـدن آمـوزش در حوزه

کـه هـر یـک از شـاگردان خـود

بحـث جدیـدى نیسـت ،بلکـه

را در یـک رشـته تربیـت کننـد.

در چنددهـه اخیـر مـورد توجـه

شـاگردان امـام صـادق که هر

شـخصیتهاى برجسـته حـوزه

زمینههـا نیـز بـه متخصـص نیاز

یک در رشـتهاى خاص بهوسـیله

بـوده و اکنـون کـه موقعیـت

اسـت .الزم اسـت کسـانى در

آن حضـرت تربیتشـده و در آن

بهتـرى فراهـم شـده اسـت بایـد بیشتـر در پى

تاریخ اسلام تخصص یابند ،کسـانى متخصص

رشـته تخصص پیدا کرده بودند،

تحقـق ایـن ایـده باشـیم.

در فلسـفه و کسـانى در سـایر رشـتههاى علوم

بسـیار معروفنـد.
چهـارم ،اگـر عدهاى به شـکل
تخصصـى بـه تحقیـق نپردازنـد
ّ

تربیـت نیروهـای متخصـص در زمینـه علـوم
انسانی

انسـانى کارکننـد تـا بتواننـد نظرات اسلام را در

امـروز غیـراز فقه و اصول که اسـکلت دروس

و حقایـق مـورد نیـاز مـردم را در

حـوزه را تشـکیل مىدهنـد نیـاز بـه دروس

رشـتههاى گوناگـون علـوم در

دیگـرى هـم هسـت .برخـى از ایـن دروس نیـاز

همانطـور کـه در فقـه و اصـول
مجتهـد نیـاز داریـم ،در سـایر

ایـن زمینههـا تبییـن کننـد.
بایـد گروهـى از روحانیون بـه آموختن علوم
انسـانى بپردازنـد و بـه اصطالحـات و زبان آنها
آشـنا شـوند تا بتوانند؛ ً
اوال ،آن شبهات را درست

شماره هشتم و نهم

داشـته باشند.

متخصـص شـوند .ازایـنرو ،هرکـس بایـد در
ّ

مـردم نسـبت بـه اسلام ضعیـف مىشـود و بـا

بهعنـوان دروس عمومـى بـراى تمامـى طلاب
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مراجـع در زمینـه تحقیقـى خـود دقـت کافـى

معـارف اسلام نمىتواننـد در همـه ابعـاد دین

اختیـار آنهـا قـرار ندهنـد ،بهتدریـج ،شـناخت

ضـرورى هـر روحانـى مىباشـد .بنابرایـن ،باید
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

و بـه زبـان خـود آنـان باشـد بدهنـد و بدیـن

افکارشـان را بـه مـا تحمیـل کننـد و بـه مغـز

اسلام را مخالـف علـم و تمـدن

طریـق از انحـراف جوانـان مسـلمان جلوگیـرى

جوانهـاى مـا وارد کننـد ،مـا بـه آنهـا هجـوم

و عقـل مىپندارنـد ،یـا احـکام

شـود .ازایـن رو بایـد در برنامههاى درسـى حوزه

آوریم و بافتههاى فکرى آنها را درهم بریزیم.
ً
غالبـا ضعیـف و هماننـد
اندیشـههاى آنـان

و قوانیـن اسلامى را بـدوى و
خشـن و نامناسـب بـا جوامـع

(عالوهبـر آشـنایى بـه مبانـى کـه بـراى همـه

تـار عنکبـوت اسـت؛«ان اوهـن البیـوت لبیـت

مترقـى وپیشـرفته میانگارنـد و

الزم اسـت) در نظـر گرفتـه شـود تـا اگـر اکنـون

العنکبوت»اما درعینحال مردانى با همت الزم

تودههـاى میلیونـى مردم هم به

چنین افرادى نداریم که بتوانند این شـبهات را

اسـت که با آنها مبارزه کنند و وهن و سسـتى

تبعیت از دانشمندانشـان نسبت

ایـن دروس بـراى گروهـى بهصـورت تخصصى

بهخوبى پاسـخ دهند ،دسـتکم

افـکار آنهـا را آشـکار نماینـد .و

متخصـص در
در آینـده عـدهاى
ّ

ایـن جـز بـا بهکارگرفتـن زبـان

درهرحـال حجـت برایشـان

مناسـب خـودش امکان نـدارد.

تمـام نمىشـود .و مسـئولیت

ازسـوى دیگـر باتوجـه بـه

کسـانی کـه متصـدى تبییـن و

این علوم داشـته باشـیم .اکنون
اکثریـت طلاب و فضلا از ایـن
مفاهیـم اطلاع ندارند ،چه رسـد
بـه اینکـه بتواننـد پاسـخگوى
شـبهات مربوطه باشـند.
حتـى باالتـر از ایـن ،مـا نباید
منتظـر باشـیم کـه در اروپـا یـا
آمریـکا ایـده یـا مکتبـى پیـدا
شـود و مطالبـش منتشـر شـود،
بـه زبانهـاى زنـده دنیـا ترجمـه
شـود ،آنگاه بعـد از آنکـه کهنـه
شـد و دشـمن کار خـودش را
کـرد و طعمـهاش را شـکار کـرد
و بـه هدفـش رسـید ،بـه فارسـى
ً
فاقـا یـک عالم
ترجمـه شـود و ّات

مــا بایــد آنقــدر قــوى باشــیم کــه
بتوانیــم موضــع تهاجمــى داشــته
باشــیم؛ قبــل از اینکــه آنهــا
افکارشــان را بــه مــا تحمیــل کننــد
و بــه مغــز جوانهــاى مــا وارد
کننــد ،مــا بــه آنهــا هجــوم آوریــم و
بافتههــاى فکــرى آنهــا را درهــم
بریزیــم.
ً
اندیش ـههاى آنــان غالبــا ضعیــف
و همانند تار عنکبوت اســت؛ «ان
اوهــن البیــوت لبیــت العنکبــوت»
امــا درعینحــال مردانــى بــا همــت
الزم اســت کــه بــا آنهــا مبــارزه
کننــد و وهــن و سســتى افــکار
آنهــا را آشــکار نماینــد .و ایــن
جــز بــا بهکارگرفتــن زبــان مناســب
خــودش امــکان نــدارد.

بـه اسلام بدبیـن مىشـوند.

ازای ـنرو الزم اســت عالوهبــر فقــه
و اصــول ،در زمینــه علــوم عقلــى
و علــوم انســانى بــه پــرورش
متخصــص اقــدام کنیــم .یعنــى
فضالیــى راتربیــت کنیــم کــه
عالوهبــر اینکــه اسالمشــناس
هســتند ،دســتکم در یکــى از
علــوم انســانى تخصــص یافتــه
باشــند و بتواننــد مبانــى آن را
بررســى و نقــاط ضعــف آن را
نمایــان ســازند.

مصباحیـزدی ،بـراى اینکـه
حوزه بتواند پاسـخگوى نیازهاى
دینـى جامعـه باشـد و نیز بتواند
رسـالت خـود را مبنـى بـر نشـر
معارف اسلامى در سراسر جهان
بهخوبـى ایفـا کنـد بایـد هـم از
نظـر کمـى و هـم از نظـر کیفـى
تحوالتى بپذیرد .ازجمله ،باید در
برنامههـاى درسـى و تحقیقاتـى
تجدیـد نظرهایـى انجـام گیـرد.
برنامـهاى تدویـن شـود تـا

اینکـه هـر بخـش از علـوم و

دفاع از اسلام را به عهده دارند آشـکار مىشـود.

عالوهبـر اینکـه از اتلاف وقت و هدررفتن نیرو

معـارف اسلامى باتعـدادى از

ازایـنرو الزم اسـت عالوهبـر فقـه و اصـول ،در

و امکانات جلوگیرى شـود ،نیروهایى کارآمد و

علـوم عقلـى و تجربـى مربـوط

زمینـه علـوم عقلـى و علوم انسـانى بـه پرورش

شایسـته و متخصـص تربیـت شـوند تـا بتوانند

مىشـود هنگامـى مىتـوان

متخصـص اقدام کنیم .یعنى فضالیى راتربیت

بهعنـوان یـک روحانـى بـه ایفـای نقـش خـود

برتـرى اسلام را در هـر عرصهاى

کنیم که عالوهبر اینکه اسالمشـناس هسـتند،

بپردازنـد.

ثابـت کـرد کـه از جدیدتریـن

دسـتکم در یکـى از علـوم انسـانى تخصـص

نظریـات مربوطـه بـه آن آگاه

یافتـه باشـند و بتواننـد مبانـى آن را بررسـى و

باشـیم و توان بررسـى و ارزیابى

نقـاط ضعـف آن را نمایـان سـازند.

و مقایسـه آنهـا بـا نظـرات
اسلام راداشته باشـیم ،وگرنه با
مطر حکـردن یک سلسـله کلیات
و شـعارها نمىتـوان توجـه
اندیشـمندان جهـان را به حقایق

دینـى آن را بخوانـد و سـپس اگـر قـادر بـود بـه

اسلام جلب وحقانیت معارف اسلامى را براى

پاسـخ بپـردازد .کـه اگـر هم پاسـخى داده شـود

آنـان اثبـات کـرد .در اثـر فقـدان زبـان مشـترک

«نـوشدارو بعـداز مـرگ سـهراب» اسـت .ایـن

امـکان تفاهـم و بحثهـاى تطبیقـى بوجـود

حرکتـى انفعالـى اسـت و کافـى نیسـت ،بلکـه

نمىآیـد و دیگـران از معـارف اسلام بىاطلاع

مـا بایـد آنقدر قوى باشـیم کـه بتوانیم موضع

مـى ماننـد و حتـى گاهـى دچـار بدفهمىهـا و

پی نوشت:
* اسـتادیار گـروه معـارف و علـوم انسـانی دانشـگاه
صنعتـی امیرکبیـر.

شماره هشتم و نهم

تهاجمـى داشـته باشـیم؛ قبـل از اینکـه آنهـا

کژاندیشـیهایى مىشـوند و

از

دیـدگاه

ایـتاهلل
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ً
ثانیـا ،پاسـخى کـه قابـل فهم آنان
درک کننـد و
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