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رقیب اسلت. در این راسلتا، توان مندی تحقیق 

و تعمق و مهارت و تدوین و نشلر اندیشله های 

الهلی در رسلانه های گوناگلون و توانایلی حضور 

در عرصه های فکری و معرفتی باید مورد توجه 

برنامه ریلزان، اسلتادان، طلاب و دانش پژوهان 

. شد با

ذ( تبلیغ

بله توجله به رسلالت بلزرگ حوزه های علمیه 

بلرای ترویلج و تبلیلغ دیلن بدون تردیلد همله 

تاش هلا بایلد معطوف بله کارآملدی، بازدهی، 

ثمربخشلی، و دسلت یابی بله اهلداف کان این 

نهلاد بلرای ترویلج دیلن مبیلن اسلام باشلد؛ 

براین اسلاس، حوزویانلی کله بلار سلنگین ایلن 

مسلئولیت خطیلر و رسلالت عظیلم را بلر دوش 

می کشلند، بایلد بلا احسلاس تعهلد بیشلتر، 

تاش هلای صورت گرفتله در این مسلیر را ادامه 

دهند و در جهت ارتقا و بالندگی آن به جّد و جهد 

بکوشلند و بله نلکات مهلم و سیاسلت هایی که 

بایلد در املر تبلیلغ مّد نظر حوزه های علمیه قرار 

گیلرد توجله نمایند. از جمله این سیاسلت های 

اساسلی دربلاره تبلیلغ حلوزوی می تلوان بله 

هماهنگلی بلا سلایر معاونت ها و سلایر نهادها، 

هم چنیلن حفلظ تبلیلغ سلنتی، علمی سلازی 

تجربله سلنتی، نیلاز بله دانلش و تجلارب تبلیغ 

املروزی، مراعلات مصلحلت در نشلر مذهلب 

اهلل بیلت، توجه بله تحوالت دنیلای ارتباطات 

و گسلترش آن، توجله بله مخاطب شناسلی، 

توجله بله تنلوع محتواها، مضامیلن و روش ها 

در دنیلای املروز، تغییلر ذائقه هلای مخاطبان، 

به کارگیری شلیوهرهای غیرمسلتقیم در القای 

و  جهلان  ملردم  مخاطب قلراردادن  مفاهیلم، 

ملواردی از این دسلت اشلاره کلرد.

پی نوشت: 
دانشـگاه  انسـانی  علـوم  و  معـارف  گـروه  اسـتادیار   *

امیرکبیـر. صنعتـی 

ی *
خلیل

میر
واد 

دج
سی

آیت الّلـه محمدتقـی مصباح یـزدی در علـوم مختلف صاحب نظر و سـبک و 
به حـق یـک عامـه به تمام معنا بـود. وی درباره حوزه نیز دیدگاه های روشـنی 
داشـت. می تـوان ایشـان را از پیش گامـان تحـول در حـوزه دانسـت؛ چنان كه 
ایت الّلـه اعرافـی مدیـر حوزه هـای علمیـه در پیامی كه به مناسـبت ارتحال این 
عالـم ربانـی صادر كردند نوشـتند: "از لطایف بارز در زیسـت پربركت آیت الّله 
مصباح یـزدی می تـوان بـه نوآوری هـای برجسـته و اندیشـه های مبتكرانـه در 
قلمـرو نظامـات آموزشـی و پژوهشـی و مدیریتـی حـوزه و پیش گامـی در تحول 
حـوزه اشـاره كـرد و از رهگـذر فكـر عمیـق آن مرحـوم مرزهـای دانش هـای 

اسـامی و حوزوی گسـترش یافت«.

پیش گام تحول در حوزه علمیه

عـالمه   
مصباح یـزدی         ؛
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محمدباقلر  حجت االسلام 

علم الهدی مدیر مؤسسه آموزش 

 قاسم ابن الحسلن عاللی 

مصبلاح  مرحلوم  نلگاه  دربلاره 

مرحلوم  می گویلد:   حلوزه  بله 

مصبلاح معتقلد بود حلوزه ای که 

بتوانلد پاسلخ گوی نیلاز جامعله 

رکلن  سله  دارای  بایلد  باشلد، 

مهلم باشلد. رکلن اول، شلناخت 

صحیح نسلبت به اسلام اسلت؛ 

یعنلی حلوزه بایلد بدانلد نسلبت 

بله چله موضوعلات مهملی در 

جامعله ورود کنلد، دانلش آن را 

چگونله فراگیلرد و چگونله بایلد 

پاسلخ گویی پرسش های جامعۀ 

امروز ما باشد. او خواستار تحول 

در نظلام آموزشلی حلوزه بلود؛ 

هرچنلد حلوزه بله حلد مطلوب از 

پاسلخ بله نیلاز جامعله نرسلیده 

اسلت و بایلد تاش بیشلتر ی در 

راسلتای پویایلی حلوزه علمیله صلورت گیلرد.

رکلن دوملی کله در نلگاه ایشلان به عنلوان 

ضلرورت در حوزه های علمیه شلناخته می شلد، 

اخاقلی  خصلت هلای  یعنلی  درونلی  عاملل 

ایشلان  بلود.  دانسلته ها  بله  هم چلون عملل 

معتقلد بلود دانلش را بایلد به گونله ای بیاموزیم 

کله بتلوان آن را بله کار گرفت و وارد صحنۀ عمل 

کلرد؛ یعنلی در مقلام اجلرا به جامعه ارائه شلود 

تلا بتلوان ملردم را در کنلار سلفرۀ قلرآن و عتلرت 

قلرار داد.

بصیلرت اجتماعی رکن سلوم 

بینلش آیلت اهلل مصبلاح نسلبت 

بله تحلول حلوزه بلود. اگلر حلوزه 

و حوزویلان بله درک اجتماعلی، 

شناخت مسائل روز و حیله های 

دشلمن امروز نرسلد، قطعًا حوزه 

کله  پیچ هایلی  از  نمی توانلد 

دشلمن بلر سلر راه رشلد ملردم 

و مللت ایجلاد می کنلد، آگاهلی 

یابلد و اقلدام به موقلع را صلورت 

. هد د

  پیشنهادات عالمه مصباح یزدی 
درباره نظام حوزه:

بله بلاور عامله مصباح یزدی، 

حلوزه علمیه با وجلود امتیازاتى 

کله بلر سلایر نظام هاى آموزشلى 

و  کمبودهلا  داراى  دارد، 

نارسلایی هایى نیز هست. ایشان 

معتقد اسلت موقعیت زمانى ما 

به شلکلى اسلت کله حرکت هاى 

اجتماعلى، مثلل پیشلرفت مصنوعات بشلرى، 

بسلیار سلرعت گرفته اسلت. در گذشته، هدایت 

و گمراهلى افلراد بله کنلدى انجلام مى شلد. اما 

املروز همان سلان کله حرکلت وسلایط نقلیله 

سلرعت پیلدا کلرده، حرکت هاى فکلرى و ذهنى 

نیلز سلرعت گرفتله اسلت. هم چنلان کله در 

روایلات مربلوط به آخرالزملان نیز به این مطلب 

اشلاره شلده اسلت.در ایلن زمان، افلکار و عقاید 

بله سلرعت تغییلر مى کنلد. گاهى بلا القاى یک 

شلبهه، انسلان دیلن خلود را از دسلت مى دهلد. 

شــکلی  بــه  مــا  زمانــی  موقعیــت 
اســت کــه حرکت هــاى اجتماعــی، 
مصنوعــات  پیشــرفت  مثــل 
گرفتــه  ســرعت  بســیار  بشــرى، 
و  هدایــت  گذشــته،  در  اســت. 
کنــدى انجــام  گمراهــی افــراد بــه 
امــروز همان ســان  امــا  می شــد. 
کــه حرکــت وســایط نقلیــه ســرعت 
پیــدا کــرده، حرکت هــاى فکــرى و 
ذهنــی نیــز ســرعت گرفتــه اســت. 
هم چنــان کــه در روایــات مربــوط 
بــه آخرالزمــان نیــز بــه ایــن مطلــب 
اشــاره شــده اســت.در ایــن زمــان، 
افــکار و عقایــد بــه ســرعت تغییــر 
یــک  القــاى  بــا  گاهــی  می کنــد. 
شــبهه، انســان دیــن خــود را از 
ایــن  در  پــس  می دهــد.  دســت 
زمــان، بــه اقتضــاى افزون شــدن 
مســئولیت روحانیــت، بایــد نظام 
آموزشــی حــوزه متناســب بــا زمــان 
بیش تــر  مشــکالْت  بــه  و  باشــد 

توجــه شــود.

پلس در ایلن زملان، بله اقتضلاى افزون شلدن 

مسلئولیت روحانیت، باید نظام آموزشلى حوزه 

متناسلب با زمان باشلد و به مشلکاْت بیش تر 

توجه شلود.

روحانیلت بایلد خلود را بلراى پاسلخ گویى به 

شلبهات بیلش از گذشلته آملاده کنلد. کنلدى 

حرکت هلا و تغییلرات فرهنگلى، در گذشلته، 

موجلب گشلته بلود کله علما مشلى علمى ثابت 

و آراملى داشلته باشلند. درواقلع، در گذشلته، 

فرهنگ سلاکن، آرام و کم حرکت بود و به کندى 

تغییر و تبادل فرهنگى رخ مى داد. این موضوع 

داراى نفلع و ضررهایلى بلود: ازجملله منافلع آن، 

ایلن بلود کله مسللمانان کمتر دیلن و آیین خود 

را از دسلت مى دادنلد. و ازجملله ضررهلاى آن، 

ایلن بلود کله کفلار کمتلر مسللمان مى شلدند؛ 

وللى در مجملوع، چنلدان خطلرى مسللمانان را 

تهدیلد نمی کلرد، برخلاف املروز کله به راحتلى 

دیلن آن هلا از بیلن مى رود و این مصداق روشلن 

روایلت مذکور اسلت.

بنابرایلن، باتوجله بله سلرعت 

تغییلر مسلایل فرهنگلى، شلیوه 

سلابق متناسلب بلا ایلن زملان 

آن  بلا  روحانیلت  و  نیسلت 

شلیوه نمى توانلد نقلش خلود را 

به درسلتى در جامعله ایفلا کنلد.

برنامه هـای  در  نظـر  تجدیـد    
درسی

مرحلوم مصباح یلزدی دربلاره 

تجدید نظر در برنامه های درسلی 

دروس  محلور  اسلت  معتقلد 

آموزشلى حلوزه » فقله « و » اصلول « اسلت کله 

بلا هملان شلیوه صدسلال پیلش در حوزه هلاى 

علمیله تدریلس و تلدّرس مى شلود. بدیهلى 

اسلت که دسلتاورد آن نیز متناسلب با یک قرن 

پیلش اسلت. اگلر بخواهیم متناسلب با زمان و 

بلا شلتاب آن حرکلت کنیلم بایلد در برنامه هاى 

درسلى حلوزه تجدیلد نظلر نماییلم و راه هلاى 

نزدیک تلر و بهتلرى بلراى تحصیلل بیابیلم.

نیروهایلى کله املروز بلراى تحصیلل عللوم 

دینلى صلرف مى شلود و زملان زیلادى را بله 

خلود اختصلاص مى دهلد بلا دسلت آورد ایلن 

تاش هلا تناسلبى نلدارد. بسلیارى از حوزویلان 

بلا وجلود آن کله بیلش از سلى،  چهل سلال در 

برخلى رشلته هاى تخصصى حلوزه، مانند فقه و 

اصلول زحملت مى کشلند، وللى در همان بخش 

نیلز قلادر بله پاسلخ گویى بله نیازهلاى جامعله 

نیسلتند. چله بسلا، اگلر برنامله صحیحلى براى 

آملوزش در حلوزه وجلود داشلته باشلد بلا صرف 

وقتى کمتر بتوان دسلتاوردهاى 

بهتلرى به دسلت آورد.

کله  مى کننلد  درک  همله 

و  متحلول  بایلد  روحانیلت 

متکاملل گردد، حتلى اگر ممکن 

باشلد باید در این زمینه، انقابى 

صلورت بگیلرد، دسلت کم، بایلد 

یلک اصلاح تکامللى تدریجلى 

الزم  تحلوالت  و  شلود؛  ایجلاد 

به تدریلج و براسلاس برنامه ریزى 

علملا و فضلا، حاصلل شلود.

روحانیلت  در  تحلول  ایجلاد 

همــه درک می کننــد کــه روحانیــت 
گــردد،  بایــد متحــول و متکامــل 
گــر ممکــن باشــد بایــد در  حتــی ا
صــورت  انقالبــی  زمینــه،  ایــن 
یــک  بایــد  دســت کم،  بگیــرد، 
اصــالح تکاملــی تدریجــی ایجــاد 
شــود؛ و تحــوالت الزم به تدریــج 
و براســاس برنامه ریــزى علمــا و 

شــود. حاصــل  فضــال، 
ایجــاد تحــول در روحانیــت و نظام 
مشــکلی  کار  حــوزه  آموزشــی 

اســت، ولــی محــال نیســت. 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

13
98

ان 
ست

 زم
ز و

پایی
   

هم 
 و ن

تم
هش

ره 
شما

2425
و نظلام آموزشلى حلوزه کار مشلکلى اسلت، 

وللى محلال نیسلت. ایلن کار بایلد بلا برنامه اى 

حساب شلده انجلام گیلرد تا به موفقیت برسلد. 

بنابراین، باید راه هاى عملى را بررسلى و در بین 

آن هلا آن را کله از همه کم خطرتر، مسلتقیم تر و 

پسلندیده تر اسلت انتخلاب کلرد. دراین صورت، 

حتملًا بله نتیجله خواهد رسلید، به خصوص اگر 

بلا اخلاص هملراه باشلد. به هرحال، الزم اسلت 

در ایلن زمینله بیشلتر سلرمایه گذارى شلود.

بله بلاور وی، روحانیلت بایلد از نظلر کمیلت 

نیلز رشلد قابلل توجهلى داشلته باشلد تلا بتواند 

ابتلدا نیازهلاى داخللى کشلور را تأمیلن کنلد، و 

سلپس به ترویج اسلام در سراسلر عالم بپردازد. 

کمبودهلاى حلوزه بلا وجلود مدیلران دل سلوز و 

آگاه بله نیازهلاى اسلام و جامعله اسلامى و 

اوضاع جهانى و جایگاه فرهنگ اسام در مقابل 

فرهنگ هلاى بیگانله رفلع مى گلردد مدیرانلى 

کله بلا هم فکلرى و حسلن نیت، برنامه ریلزى 

صحیحلى بلراى نظلام آموزشلى حلوزه انجلام 

دهنلد و بلا جدّیلت و هملکارى صمیمانله بله 

اجلرا گذارنلد. خوشلبختانه وضعیلت فرهنگلى 

و اجتماعلى طلّاب بلراى ایجلاد چنیلن تحولى 

مناسلب اسلت.

  رعایت نظم در نظام آموزشی
نکتله دیگلرى کله در نظلام آموزشلى بایلد 

رعایت شلود نظم اسلت. عامل نظم بسلیار مهم 

و موفقیلت آور اسلت. نظلم، نله تنهلا در تعلیلم 

و تعّللم، بلکله در هلر کارى الزم اسلت. وقتلى 

بله املام راحل در سلن هشتادوچندسلالگى، 

گفتله مى شلود کله وقلت نهلار اسلت، ایشلان 

مى فرمایلد: » هنلوز یلک دقیقله وقلت مانلده 

اسلت «. ملا بایلد بله اهمیلت نظلم و انظبلاط 

بیش تر پى ببریم و از ایشلان سرمشلق بگیریم.

رعایلت   ائمله سلایر  اکلرمو  پیامبلر 

حقلوق اجتماعلى و نظلم را در روایلات متعلدد 

بله ملا تأکیلد کرده اند. امیرالمؤمنیلن نیز در 

آخریلن وصیلت خلود ملردم را بله نظلم دعلوت 

مى فرماینلد. املا متأسلفانه بسلیارى از ملا این 

مسلائل را رعایلت نمى کنیلم و به تبلع آن، هلر 

روزه بلا مشلکات عدیلده اى روبه رو می شلویم.

  ضرورت توسـعه کمی و کیفی حوزه برای پاسخ 
به مسائل و شبهات

با توجه به افزایش هر روزه نیازها و شبهاتى 

کله از سلوى مکتب هلاى ملادى و غیراسلامى 

القلا مى شلود، ضلرورت ایلن مسلئله روشلن تر 

می گلردد کله بایلد بیش از گذشلته بله تحصیل 

علوم دینى اهمیت داد و فقط به معلوماتى که 

هلم اکنلون در حوزه ها مطرح اسلت اکتفا نکرد؛ 

الزم اسلت مواد تحصیلى حوزه گسلترده تر شود 

و دروسلى کله بیشلتر ملورد نیلاز املروز جامعه 

اسلت در حلوزه تدریس گردد.

در گذشلته، وقتلى علملا در مقابلل سلؤاالت 

و شلبهات قلرار می گرفتنلد، بله دنبلال یافتلن 

پاسلخ مى رفتنلد و بلا کنلکاش عقللى، کتلاب و 

سلنت را بررسلى مى کردنلد تلا جلواب آن هلا را 

بیابنلد. این گونله جواب هلا کتاب هلاى کامى 

از مسلائل و  را  اگلر ذهلن  آورد.  به وجلود  را 

شلبهات دور کنیلم و فقلط بله مطالعله منابلع 

خلود بپردازیلم، بلا وجلود آن کله این گونه منابع 

مشلتمل بلر حقایقلى اسلت، وللى تلا مشلکل 

خلود را بله  آن هلا ارائه ندهیم، پاسلخ گوى همه 

مسلائل و شلبهات نخواهنلد بلود؛ مثلًا تلا یک 

سلؤال روان شناسلى بلراى ملا مطلرح نباشلد، 

نمى توانیلم نظلر قلرآن را درباره آن مسلئله پیدا 

کنیلم. املا وقتى سلؤالى به ذهن انسلان خطور 

کلرد، با بررسلى آیلات جواب صحیحلى براى آن 

مى یابیم. هم چنین بسلیارى از سلؤاالت را اگر 

دیگلران مطلرح نمى کردنلد ملا هرگلز بله دنبلال 

یافتلن پاسلخ آن هلا نبودیلم.

همله  از  مى توانلد  اسلامى  جامعله  آیلا 

اندیشله ها و مذاهلب و اعتقلادات عاللم جلدا 

باشلد؟ شلاید در گذشلته چنیلن چیلزى ممکن 

بلود، املا اکنون چنین مسلئله اى املکان ندارد؛ 

زیلرا املروز همله دنیلا بله شلکل یلک خانله در 

آملده اسلت.

و  مسلتحکم  چارچوب هلاى  از  بایلد 

اسلتخوان بندى قلوى حوزه هلاى علمیله و از 

امکانلات فلراوان فکلرى و معنلوى کله در آن ها 

هسلت بلراى پاسلخ دادن بله مسلائل فلراوان 

موجلود اسلتفاده کلرد و انسلان هایى را سلاخت 

کله بتواننلد بلا بهره گیلرى از معلارف و احلکام 

اسلامى، نیازهلا را رفلع و خألهلا را پلر کننلد.

اگلر ملا معتقدیلم که باید اسلام را شلناخت 

و بله دیگلران شناسلاند و ایلن کار را بزرگ تریلن 

مسلئولیت خود مى دانیم باید هرقدر که میّسلر 

اسلت در ایلن زمینله تلاش کنیم. اسلام فقط 

به وسلیله عالملاْن خلوب شلناخته خواهد شلد. 

در جلاى دیگلرى غیلر از حوزه هاى علمیه چنین 

افلرادى را نمى تلوان یافلت. اگلر کسلانى نیلز در 

جاهاى دیگر با اسلام و علوم اسلامى آشلنایى 

پیلدا کرده انلد نتیجه کوشلش هاى همین افراد 

حلوزوى اسلت کله یلا از کتاب ها و یلا از بیانات 

آن هلا بهره منلد شلده اند. بنابراین، بلراى این که 

حلوزه تقویلت شلود و بتوانلد وظیفله و رسلالت 

خلود را انجلام دهلد، بایلد ایلن کمبودهلا رفلع 

شود.

زمانلى کله بلراى آموختلن دروس در حلوزه 

صلرف مى شلود بیلش از حلدِّ معقلول اسلت و 

مى تلوان همیلن معلوملات را بلا صلرف وقلت 

کمتلر به دسلت آورد. به عنلوان مثلال به گونه اى 

برنامله ریلزى شلود کله به جلاى صلرف وقلت 

بلراى خوانلدن کتاب هلاى متعلدد، چنلد کتاب 

باکیفیلت خلوب خوانده شلود کله البته معناى 

ایلن سلخن کاسلتن از عملق مطاللب نیسلت.

به طلور کللى، مى توان هر علمى را با پیمودن 

راه هلاى کوتاه تلر و بله نحلو بهتلر آموخلت. 

این گونله نیسلت کله راه تحصیلل علوم حوزوى 

نیلز منحصربله آموختلن کتاب هلاى امثلله، 

انملوذج، سلیوطى، مغنلى و... باشلد و پلس از 

صلرف چهارسلال عملر، طلبله نتواند یلک مقاله 

عربلى بنویسلد یلا بله عربلى سلخن بگویلد و یلا 

حتلى یلک صفحله عربلى را بلى غللط بخوانلد و 

به خوبلى ترجمله کنلد.

اگر برنامه صحیحى اجرا شلود ممکن اسلت 

روحانلى در ملدت کوتاه تلرى بتوانلد هلم عربى 

بخوانلد، هلم بله زبلان عربلى بنویسلد و هلم 

بلدان سلخن بگویلد. اگلر به جلاى تکلرار قواعلد 

و نقلل اقلوال افلرادى مثلل ابلن عصفلور و ابلن 

جماعله بیشلتر بلر تمریلن تکیله شلود و قواعد 

الزم خوانده و عمل شلود بهتر اسلت. البته این 
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کارهلا و برنامه هلا احتیلاج بله زحملت دارد و 

به آسلانى قابلل اجلرا نیسلت.

وضلع حرکلت علملى املروز دنیلا بلا بیسلت 

در  دارد.  تفلاوت  بسلیار  پیلش  یلا سى سلال 

آن زملان، اگلر مى خواسلتیم نظلرات ماصدرا را 

جسلت وجو کنیلم بایلد همله کتاب هلاى او را 

زیلرورو و خاصه بلردارى مى کردیم تا ببینیم در 

هر کتابى چه مطلبى نوشلته اسلت. متأسلفانه 

در بسلیارى از ملوارد هنلوز هلم این گونله عملل 

مى شلود؛ وللى املروز کامپیوتلر در زمان بسلیار 

کوتاهلى مى توانلد همله ایلن اطاعلات را به ما 

. بدهد

  راهکارها برای تحول فرهنگی در حوزه
بلراى ایجلاد تحلّول فرهنگى، الزم اسلت یک 

سلسلله کارهلا انجلام گیلرد: در خلود حلوزه باید 

بحلث شلود و مقلاالت و کتاب هایلى نوشلته 

شلود تلا زمینله فکرى بلراى تحّول فراهم شلود. 

براسلاس  و  ندارنلد  توجله  افلراد  از  بسلیارى 

حسلن ظنى کله بله بزرگان حوزه دارند، به شلکل 

مغالطه آمیلز اسلتدالل مى کننلد: در حضور یکى 

از اسلتادان حوزه مطرح شلد که خواندن کتاب 

شلرح امثلله چله سلودى دارد و چله اصلرارى بر 

تدریس آن در حوزه هست. ایشان پاسخ داد که 

املام فرموده انلد: » بایلد فقه سلنتى را احیا کرد، 

آیلا شلما مخاللف فقه سلنتى هسلتید؟ « واضح 

اسلت که این سلخن ربطى به فقه سلنتى ندارد 

و اسلتداللى غلط اسلت.

امکانلات روحانیلت در زملان حلال بسلیار 

اسلت و زمینله فعالیلت کافلى نیلز وجلود دارد. 

مهم تریلن نیلاز حلوزه طرح، برنامه و کار اسلت. 

حلوزه بله مدیران و مجریانى الیق نیازمند اسلت 

تلا ضملن ارائله طرحهلاى مناسلب، در عمل نیز 

آنهلا را پیلاده کنند.

  وظایف نظام آموزشی
هلر نظلام آموزشلى و به عبارت دیگلر، نظلام 

تعلیلم و تربیلت بایلد زمینه رشلد افراد را فراهم 

سلازد: امکاناتلى مهیلا کنلد کله راه رسلیدن بله 

مقصلد کوتلاه شلود و بهره گیلرى از نیروهلاى 

این کله  نله  شلود،  انجلام  به راحتلى  موجلود 

پیشلرفت با مشلقت حاصل گردد. باید اکثریت 

افلرادى کله در آن نظام مشلغول بله تحصیل اند 

بله حلّد نصلاب اهداف آموزشلى کله در آن نظام 

منظور شلده اسلت، برسند؛ هرچند مراتب عالیه 

آن مخصلوص افلراد معلدودى باشلد.

  صرفه جویـی در عمـر برای دسـت یابی به علوم 
مورد نیاز افتا

در گذشلته، بلراى این کله شلخص بتوانلد 

مجتهلد شلود و نیازهلاى دینلى شلهر خلود 

را برطلرف کنلد بله سى سلال وقلت نیلاز بلود و 

طلبله اى کله در سلن بیست سلالگى وارد حلوزه 

مى شلد در پنجاه سلالگى مى توانست به اجتهاد 

برسلد و نیازهلاى فقهلى جامعله را برطرف کند. 

املا املروز از یک سلو، بله دلیل گسلتردگى علوم 

و مسلائل ملورد نیلاز زندگى بشلر، مجتهدى که 

بخواهلد درهمله آن زمینه هلا، اعلم از مسلائل 

اقتصلادى، سیاسلى، اجتماعلى و... فتلوا دهلد 

به اطاعات بیشلترى نیاز دارد و ازسلوى دیگر، 

فقهلى  مسلائل  در  منحصلر  دینلى  نیازهلاى 

نیسلت و جامعله نیلاز به متخّصصلان زیادى در 

رشلته هاى گوناگلون عللوم دینلى دارد.

بدیهلى اسلت کله بلا شلیوه سلابق نمى توان 

چنین کار عظیمى را انجام داد. لذا، باید سرعت 

تحصیل بیش از گذشلته باشلد. به عنوان مثال، 

همان سلان کله در گذشلته بلا شلتر مسلافرت 

مى شلد و راه هلا به آراملى طلى مى گردیلد وللى 

املروزه هملان مسلیر را بلا هواپیملا و در مدتلى 

بسلیارکم طلى مى شلود، حرکلت درسلى ملا نیز 

بایلد به گونله اى باشلد کله بازدهلى بیشلترى 

داشلته باشلد و در کوتاه ترین مدت، به بهترین 

نتایلج دسلت یابیلم. معلوملات گذشلته بلراى 

امروز ما کافى نیسلت، و عاوه بر مسلائل فقهى 

باید از مسلائل اعتقادى و تاریخى و از مسلائل 

سیاسلى و اجتماعى که امروز در جامعه مطرح 

مى شلود نیلز بایلد اطاع کافى داشلته باشلیم. 

بنابراین؛ باید براى کار و وقت خود بسیار ارزش 

قائلل شلویم و برنامه هلاى خلود را به گونله اى 

تنظیلم کنیلم کله بلازده عملر ما بیشلتر باشلد. 

ایلن کار بسلیار فّنلى و مهملى اسلت کله باید با 

برنامه ریلزى متخّصصلان و اسلاتید باتجربه، که 

احاطله کافلى بله همله ایلن مشلکات داشلته 

باشلند، انجام شلود.

  لـزوم دقـت در علـوم اسـالمی و تصحیـح منابع 
فقهی

در بلدو ماحظله روایلات، ممکلن اسلت 

تعارضاتلى بیلن آن هلا به نظر برسلد. متأسلفانه 

کسلانى کله به صلورت سلطحى کار مى کننلد 

و بهلره چندانلى از تحصیلل و تدقیلق نلدارد و 

معملواًل از یلک زاویله بله روایلت نلگاه مى کنند 

بیشلتر دچلار کج فهملى و انحلراف مى شلوند. 

ایلن انحلراف، کله از کم دقتلى و سلطحى نگرى 

ناشلى مى شلود، باعث دورى از حقایق اسلام و 

گاهى درج مطالب نادرسلت در معارف اسلامى 

مى شلود. بنابرایلن، یکلى از مواردى کله باید در 

حلوزه علمیله و سلایر مراکلز دینلى رعایت گردد 

توصیله طلاب و محققلان بله تحصیلل خوب و 

دقلت کافلى در آیلات، روایلات، منابلع و مآخلذ 

علملى اسلت؛ به عبارت دیگر، برخلورد تخّصصى 

بلا مطاللب و دورى از سلطحى نگرى.

یکى از کارهایى که انجام آن ضرورى اسلت 

تصحیلح منابلع فقهلى اسلت؛ بدین معنلا کله 

منابلع فقله را ملورد بررسلى قلرار دهیلم و مثلًا 

اول آیاتى را که درباره یک موضوع فقهى اسلت 

ملورد رسلیدگى قلرار دهیلم سلپس روایلات را 

بررسلى کنیم و مراقب باشلیم که در نقل آن ها 

اشلتباهى رخ نداده باشلد.

  لزوم طرح فلسفه اسالمی 
از  اعلم  فلسلفى،  گوناگلون  مکاتلب  بایلد 

مّشلائى، اشلراقى و مکاتلب فلسلفى موجود در 

دنیلا، در حوزه هلاى علمیله مطلرح شلود، گرچه 

در برخلى از آن هلا گرایش هلاى الحلادى وجلود 

داشلته باشلد، که دراین صورت باید مورد نقادى 

عالمانله و محققانله قلرار بگیلرد.

بایلد بحث هلاى  فلسلفه،  پیشلرفت  بلراى 

فلسلفى عمومى تر شلود؛ آزادانه در این مسلائل 

بحلث شلود، گرایش هلاى تعصب آمیلز کنلار 

گذاشلته شلود و با انصاف، صراحت و شلجاعت، 

در مقلام بحث، مسلائل گوناگون از دیدگاه هاى 

شرقى و غربى مطرح، مقایسه، تطبیق و نّقادى 

شلود تلا بتوانیلم فلسلفه اسلامى را، به عنلوان 

بهتریلن فلسلفه اى کله براى بشلر وجود داشلته 
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و خواهلد داشلت، مطلرح کنیلم 

و عقایلد مبتنلى بلر آن را اثبلات 

. ییم نما

علـوم  در  تحقیـق  اهمیـت    
اسالمی

اهمیت تحقیق وقتى روشلن 

مى شلود که، صرف نظر از مسائل 

فلردى و نیازهلاى شلخصى خود 

بله کتلاب و سلنت، بله مسلائل 

اجتماعلى و اختلاف مکتب هلا 

و مسللک ها نیلز توجله کنیم. در 

ایلن عصلر که همه عالم به سلان 

یلک خانله شلده اسلت و هلر 

صدایلى کله در هلر نقطله ایجلاد 

و هلر نظلرى کله اظهلار شلود در 

تملام نقلاط منعکلس مى شلود و املواج فکرى 

کله در گوشله و کنلار دنیلا، از سلوى هلر فلرد بلا 

هر مسللک و مذهبى، ارائه مى شلود دیر یا زود 

در تملام دنیلا منتشلر مى گلردد و ایلن امواج به 

همله ملردم مى رسلد و در مطبوعات و نشلریات 

و حتى سلخنرانی هاى مذهبى نیز اثر مى گذارد 

و افلرادى آگاهانله یلا ناآگاهانله تحلت  تأثیلر 

این گونله املواج فکلرى قرار مى گیرنلد، به دلیل 

این کله همله این املواج فکرى صحیح نیسلت 

و انسلان را به سلاحل امن رهبرى نمى کند، اگر 

آمادگلى کافلى بلراى دفلاع از خلود و مکتب هلا 

را نداشلته باشلیم تحلت تأثیلر واقلع شلده و در 

دریایلى از ضاللت و گمراهلى غلرق مى شلویم.

توجله به ضرورت این مسلئله تحصیل علوم 

دینلى را در دو جهلت ایجاب مى کند:

1. در جهللت شللناخت صحیللح 

اسللام تللا در اثللر تبلیغللات 

دشللمن، به جللاى اسللام نللاب، 

پیللروى  انحرافللى  اسللام  از 

نکنیللم و اسللام را به معنللاى 

صحیللح، از مللدارک صحیللح و 

سرچشللمه زالل آن، بشناسللیم 

التقللاط  و  انحللراف  دچللار  و 

نشللویم.

نبایلد تنهلا  2. ازجهت دیگلر 

بله ایلن شلناخت اکتفلا کنیلم، 

بلکله بایلد افلکار غلطلى را کله با 

آن هلا مواجله مى شلویم درسلت 

پاسلخ گویى  راه  و  بشناسلیم 

بله آن هلا را نیلز بیاموزیلم، زیلرا 

هنگاملى کله شلبهات گمراه کننده بلا آب ورنگ 

ارائله مى شلود  فریبنلده  زرق وبلرق  و  علملى 

بسلیارى از افراد را تحت تأثیر قرار مى دهد مگر 

این کله پاسلخ هاى منطقلى و قانع کننلده اى در 

اختیارشلان قلرار گیلرد.

  لزوم شهامت در تحقیق
در کار تحقیقى نباید هیچ گونه استیحاشلى 

وجلود داشلته باشلد. اگلر فصلى تهیه و نوشلته 

شلد سلپس مجبور به تعویض همه آن شلدیم 

نبایلد ناراحت شلویم. اغلب کارهلاى ارزش مند 

همیشله از سلوى افرادى عرضه شلده اسلت که 

چنین شلهامتى را در نوشلتن داشته اند. ممکن 

اسلت محّقق مطلبى را بنویسلد و پس از مدتى 

رأى بهتلر و دقلت نظلر بیش تلرى پیلدا کنلد. 

چنان چله شلهامت الزم بلراى جایگزین کلردن 

بایــد  فلســفه،  پیشــرفت  بــراى 
عمومی تــر  فلســفی  بحث هــاى 
مســائل  ایــن  در  آزادانــه  شــود؛ 
گرایش هــاى  شــود،  بحــث 
تعصب آمیــز کنــار گذاشــته شــود و 
بــا انصــاف، صراحــت و شــجاعت، 
گــون  در مقــام بحــث، مســائل گونا
غربــی  و  شــرقی  دیدگاه هــاى  از 
و  تطبیــق  مقایســه،  ح،  مطــر
ــادى شــود تــا بتوانیــم فلســفه 

ّ
نق

بهتریــن  به عنــوان  را،  اســالمی 
ــود  ــر وج ــراى بش ــه ب ــفه اى ک فلس
ح  داشــته و خواهــد داشــت، مطــر
را  آن  بــر  مبتنــی  عقایــد  و  کنیــم 

نماییــم. اثبــات 

مطللب صحیح تلر و بهتلر وجلود 

نداشلته باشلد، هیچ گاه کارهاى 

موجلب  و  سلودمند  تحقیقلْى 

پیشلرفت نخواهد شلد.

  پرهیز از سطحی نگری
پیشلرفت  اسلت  بدیهلى 

عللم همیشله بلا تلاش افلراد 

سلخت کوش و خسلتگى ناپذیر و 

کنجکاو و ژرف نگر حاصل شلده و 

خواهلد شلد و هیلچ گاه هیچ فرد 

یلا جامعله اى باسلطحى نگرى و 

تنبللى و راحت طلبلى بله جایلى 

نرسلیده و نخواهد رسلید. سلیره 

عالمان سلخت کوش و مجتهدان 

مجاهلد و فقیهلان و فیلسلوفان 

و عارفانلى کله زندگلى سلاده و 

زاهدانله را برگزیلده بودنلد تلا بیشلتر بتواننلد به 

تحقیقلات علملى بپردازند سرمشلق خوبى براى 

دانش پژوهلان ملا مى باشلد.

   آزاداندیشی و پرهیز از تقلید
مطلللب دیگللرى کلله در تحقیقللات علمللى 

الزم اسللت آزاداندیشللى و پرهیللز از تقلیللد و 

اسللت.  بى منطللق  و  بى دلیللل  دنباللله روى 

چیللزى کلله آفللت بزرگللى بللراى پیشللرفت 

علمللى محسللوب مى شللود و نهللال بالنللده 

دانللش را در تنگنللاى کانللال سللاختگى خفلله 

کار  ایللن  زیللان  مى خشللکاند.  و  مى کنللد 

نه تنهللا دامن گیللر کسللانى مى شللود کلله خللود 

را در قالب هللاى تحمیلللى محبللوس و محصللور 

کرده انللد، بلکلله موجللب بدگمانللى و بدبینللى 

دیگللران نسللبت بلله حقایللق و 

معللارف و احللکام و قوانیللن 

اسللام نیللز مى شللود.

البتله بایلد توجله داشلت کله 

آزاداندیشلى و رهایلى از قیلود 

به معنلاى  وتعصلب،  تقلیلد 

تجویلز بدعلت گزاری هلا و نشلر 

تفسلیرهاى  و  افکارالتقاطلى 

سلاختگى و دل خلواه از کتلاب 

و سلنت نیسلت. بدیهلى اسلت 

و  انحرافلات  ایلن  خطلر  کله 

هیچ وجله  بله  کژاندیشلى ها 

کمتلر از خطلر تعصلب و تحجلر 

نمى باشلد. یافتلن راه میانله و 

مستقیم در میان خطوط افراطى 

و تفریطلى کار دشوارى سلت کله 

تنهلا بلا اعتلدال سللیقه و تلاش مخلصانله و 

تقلواى علملى و اسلتمداد از توفیقلات الهلى 

مى تلوان بلدان دسلت یافلت.

  تخّصصی کردن علوم
با توجه به گسترش علوم و مسائل مطروحه 

در فقله و ابلواب متعلدد کتاب و سلنت، ممکن 

اسلت فقهلا نتواننلد در تملام ابلواب فقله دقیقًا 

اجتهلاد کننلد؛ للذا یکى از نظریات مطرح شلده 

در ایلن زمینله ایلن اسلت کله بهتلر اسلت کله 

ابلواب فقله نیلز تقسلیم شلود و هلر فقیهلى در 

یلک قسلمت متخّصلص شلود. مقّلدیلن نیز در 

هلر یلک از بخش هلاى احلکام اعلم از عبلادات، 

معاملات و... از هلر مرجعلى کله صلاح بدانند 

تقلیلد مى کننلد. ایلن املر موجلب مى شلود که 

پیشــرفت  اســت  بدیهــی 
افــراد  تــالش  بــا  همیشــه  علــم 
ســخت کوش و خســتگی ناپذیر و 
کنجــکاو و ژرف نگــر حاصل شــده و 
خواهــد شــد و هیــچ گاه هیــچ فــرد 
و  باســطحی نگرى  یــا جامعــه اى 
تنبلــی و راحت طلبــی بــه جایــی 
رســید.  نخواهــد  و  نرســیده 
و  ســخت کوش  عالمــان  ســیره 
مجتهــدان مجاهــد و فقیهــان و 
فیلســوفان و عارفانــی کــه زندگــی 
ســاده و زاهدانــه را برگزیــده بودنــد 
تــا بیشــتر بتواننــد بــه تحقیقــات 
سرمشــق  بپردازنــد  علمــی 
مــا  بــراى دانش پژوهــان  خوبــی 

. شــد می با
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مراجلع در زمینله تحقیقلى خلود دقلت کافلى 

داشلته باشند.

معلارف  بله  بتواننلد  همله  آن کله  بلراى 

گسلترده و عمیلق اسلام آگاهلى کافلى پیلدا 

کننلد معقول تریلن راه ایلن اسلت کله محققلان 

در رشلته هاى متعلدد عللوم اسلامى به طلور 

تخصصلى بله تحقیق بپردازند و حاصل کار خود 

را در دسلت رس دیگران قرار دهند. اهمّیت این 

مطللب بلا توّجله بله نلکات زیلر بیش تر روشلن 

مى شلود:

اول، اسلام هم از نظر عرضى بسلیار وسلیع 

اسلت و دامنله گسلترده اى دارد و هلم از نظلر 

طولى مراتب معرفت آن بسلیار متفاوت اسلت. 

به عنلوان مثلال، توحیلد، که یکلى از اصول مهم 

اسلام اسلت، داراى مراتب متعددى اسلت که 

همله آن را یکسلان درک نمى کننلد. بنابرایلن، 

چون معارف اسلامى گسترده و 

از عملق ویلژه اى برخوردار اسلت، 

همله انسلان ها نمى توانند تمام 

معلارف آن را آن گونله که هسلت 

بشناسند.

اگلر همله بخواهنلد در پلى 

اسلام  ابعلاد  تملام  شلناخت 

مسلائل  سلایر  از  بایلد  باشلند 

زندگلى خلود دسلت بشلویند؛ در 

نتیجله، زندگلى دنیلوى آن هلا 

مختلل مى شلود. پلس باید فقط 

علده اى بله دنبلال فهلم حقایلق 

اسلام برونلد و ایلن علده نیلز 

عملق  و  گسلتردگى  دلیلل  بله 

معلارف اسلام نمى تواننلد در همله ابعلاد دین 

متخّصلص شلوند. ازایلن رو، هرکلس بایلد در 

بخشلى از معلارف اسلام به تحصیلل و تحقیق 

بپلردازد تلا در آن رشلته تخصلص پیلدا کنلد.

دوم، ملا معتقدیلم که سلعادت دنیا و آخرت 

جلز از راه اسلام حاصلل نمى شلود و اسلام 

مجموعله اى از معلارف، ارزش هلا و دسلتوراتى 

اسلت کله بایلد آن را هرچله بیشلتر شلناخت 

تلا بهتلر بتوانیلم بلراى سلعادت خلود از آن هلا 

اسلتفاده کنیلم.

 و ائمله اطهلارسلوم، ملا غیلر از پیامبلر

کله عللم الهلى داشلتند و معلارف را از ناحیله 

خداونلد به صلورت لدّنلى دریافلت کلرده بودنلد 

و به همه معارف اسلام آشلنایى داشلتند، فرد 

دیگلرى را سلراغ نداریلم کله بله همله معلارف 

اسلامى آن گونله احاطله داشلته باشلد. حتلى 

شلاگردان ائمله نیلز چنیلن 

نبودنلد و نمی توانسلتند باشلند. 

مى کردنلد  ائمهسلعى  للذا، 

کله هلر یلک از شلاگردان خلود 

را در یلک رشلته تربیلت کننلد. 

شلاگردان املام صلادق که هر 

یک در رشلته اى خاص به وسلیله 

آن حضلرت تربیت شلده و در آن 

رشلته تخصص پیدا کرده بودند، 

بسلیار معروفنلد.

چهلارم، اگلر عده اى به شلکل 

تخّصصلى بله تحقیلق نپردازنلد 

و حقایلق ملورد نیلاز ملردم را در 

در  عللوم  گوناگلون  رشلته هاى 

پــی  در  بخواهنــد  همــه  گــر  ا
اســالم  ابعــاد  تمــام  شــناخت 
مســائل  ســایر  از  بایــد  باشــند 
بشــویند؛  دســت  خــود  زندگــی 
در نتیجــه، زندگــی دنیــوى آن هــا 
مختــل می شــود. پــس بایــد فقــط 
عــده اى بــه دنبــال فهــم حقایــق 
ــه  ــز ب ــده نی ــن ع ــد و ای ــالم برون اس
دلیــل گســتردگی و عمــق معــارف 
اســالم نمی تواننــد در همــه ابعــاد 
دیــن متخّصــص شــوند. ازایــن رو، 
هرکــس بایــد در بخشــی از معــارف 
تحقیــق  و  تحصیــل  بــه  اســالم 
بپــردازد تــا در آن رشــته تخصــص 

کنــد. پیــدا 

اختیلار آن هلا قلرار ندهنلد، به تدریلج، شلناخت 

ملردم نسلبت بله اسلام ضعیلف مى شلود و بلا 

پیش آملدن ملوارد مشلابه، به اشلتباه مى افتند 

و بلراى دشلمنان نیلز املکان تحریلف معلارف 

دینلى و التقلاط پیلش خواهلد آملد و اسلام و 

مسللمانان بلا خطلر بزرگى مواجه خواهند شلد.

بنابرایلن، تخّصصى شلدن معلارف اسلامى 

ضلرورى اسلت و بقلاى اسلام و ارزش هلاى 

الهلى بله تخّصصى شلدن معارف دینى بسلتگى 

دروس  تخّصصى شلدن  دارد. 

حلوزه مسلئله جدیدى نیسلت و 

دسلت کم، از سى سلال پیش این 

مسلئله بزرگانلى امثلال شلهید 

بهشلتى، شلهید مطهرى، شلهید 

باهنلرو... نیلز ایلن مطللب را 

مطلرح کرده انلد و در ایلن زمینله 

داشلته اند. طرح هایلى 

بحلث  بنابرایلن، 

تخصصى شلدن آملوزش در حوزه 

بلکله  نیسلت،  جدیلدى  بحلث 

در چنددهله اخیلر ملورد توجله 

شلخصیت هاى برجسلته حلوزه 

موقعیلت  کله  اکنلون  و  بلوده 

بهتلرى فراهلم شلده اسلت بایلد بیش تلر در پى 

باشلیم. ایلده  ایلن  تحقلق 

  تربیـت نیروهـای متخصـص در زمینـه علـوم 
انسانی

املروز غیلراز فقه و اصول که اسلکلت دروس 

حلوزه را تشلکیل مى دهنلد نیلاز بله دروس 

دیگلرى هلم هسلت. برخلى از ایلن دروس نیلاز 

ضلرورى هلر روحانلى مى باشلد. بنابرایلن، باید 

به عنلوان دروس عموملى بلراى تماملى طلاب 

ل  در هلر رشلته اى کله باشلند ل در نظلر گرفتله 

شلود. همان طورکله یلک طلبله نیلاز بله اطلاع 

از ادبیلات علرب دارد تلا بتوانلد عبلارات عربلى 

کتلاب و سلنت را درسلت بخوانلد و معنلا کنلد، 

املروز یلک روحانلى اطاعلات جنبلى دیگلرى 

غیلراز فقله و اصلول نیاز دارد تا بتواند در جامعه 

موفلق باشلد. آشلنایى بلا منطلق، فلسلفه و نیلز 

آشلنایى با مبانى علوم انسانى از 

ضروریلات زملان ماسلت. این ها 

معلوملات عموملى اسلت کله 

هلر روحانلى کله مى خواهلد در 

جامعله فعالیلت کنلد بایلد عالم 

بله آن ها باشلد.

عاوه بلر ایلن الزم اسلت در 

زمینله علوم انسلانى ل گذشلته از 

آشلنایى همه طلاب ل نیروهایى 

شلوند.  تربیلت  متخصلص 

همان طلور کله در فقله و اصلول 

نیلاز داریلم، در سلایر  مجتهلد 

زمینه هلا نیلز بله متخصلص نیاز 

در  کسلانى  اسلت  الزم  اسلت. 

تاریخ اسلام تخصص یابند، کسلانى متخصص 

در فلسلفه و کسلانى در سلایر رشلته هاى علوم 

انسلانى کارکننلد تلا بتواننلد نظرات اسلام را در 

ایلن زمینه هلا تبییلن کننلد.

بایلد گروهلى از روحانیون بله آموختن علوم 

انسلانى بپردازنلد و بله اصطاحلات و زبان آن ها 

آشلنا شلوند تا بتوانند؛ اواًل، آن شبهات را درست 

ــصی  شدن معــــــــــــــــــــارف  ـّ تخصـــــ
اســالمی ضــرورى اســت و بقــاى 
بــه  الهــی  ارزش هــاى  و  اســالم 
دینــی  معــارف  تخّصصی شــدن 
تخّصصی شــدن  دارد.  بســتگی 
دروس حــوزه مســئله جدیــدى 
نیســت و دســت کم، از سی ســال 
بزرگانــی  مســئله  ایــن  پیــش 
امثــال شــهید بهشــتی، شــهید 
مطهــرى، شــهید باهنــرو... 
ح  مطــر را  مطلــب  ایــن  نیــز 
زمینــه  ایــن  در  و  کرده انــد 

داشــته اند. ح هایــی  طر
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درک کننلد و ثانیلًا، پاسلخى کله قابلل فهم آنان 

و بله زبلان خلود آنلان باشلد بدهنلد و بدیلن 

طریلق از انحلراف جوانلان مسللمان جلوگیلرى 

شلود. ازایلن رو بایلد در برنامه هاى درسلى حوزه 

ایلن دروس بلراى گروهلى به صلورت تخصصى 

)عاوه بلر آشلنایى بله مبانلى کله بلراى همله 

الزم اسلت( در نظلر گرفتله شلود تلا اگلر اکنلون 

چنین افرادى نداریم که بتوانند این شلبهات را 

به خوبى پاسلخ دهند، دسلت کم 

در آینلده علده اى متخّصلص در 

این علوم داشلته باشلیم. اکنون 

اکثریلت طلاب و فضلا از ایلن 

مفاهیلم اطلاع ندارند، چه رسلد 

بله این کله بتواننلد پاسلخ گوى 

شلبهات مربوطه باشلند.

حتلى باالتلر از ایلن، ملا نباید 

منتظلر باشلیم کله در اروپلا یلا 

آمریلکا ایلده یلا مکتبلى پیلدا 

شلود و مطالبلش منتشلر شلود، 

بله زبان هلاى زنلده دنیلا ترجمله 

شلود، آن گاه بعلد از آن کله کهنله 

را  شلد و دشلمن کار خلودش 

کلرد و طعمله اش را شلکار کلرد 

و بله هدفلش رسلید، بله فارسلى 

ترجمله شلود و اّتفاقلًا یلک عالم 

دینلى آن  را بخوانلد و سلپس اگلر قلادر بلود بله 

پاسلخ بپلردازد. کله اگلر هم پاسلخى داده شلود 

» نلوش دارو بعلداز ملرگ سلهراب « اسلت. ایلن 

حرکتلى انفعاللى اسلت و کافلى نیسلت، بلکله 

ملا بایلد آن قدر قوى باشلیم کله بتوانیم موضع 

تهاجملى داشلته باشلیم؛ قبلل از این کله آن هلا 

افکارشلان را بله ملا تحمیلل کننلد و بله مغلز 

جوان هلاى ملا وارد کننلد، ملا بله آن هلا هجلوم 

آوریم و بافته هاى فکرى آن ها را درهم بریزیم.

اندیشله هاى آنلان غالبلًا ضعیلف و هماننلد 

تلار عنکبلوت اسلت؛» ان اوهلن البیلوت لبیلت 

العنکبوت «اما درعین حال مردانى با همت الزم 

اسلت که با آن ها مبارزه کنند و وهن و سسلتى 

افلکار آن هلا را آشلکار نماینلد. و 

ایلن جلز بلا به کارگرفتلن زبلان 

مناسلب خلودش امکان نلدارد.

بله  باتوجله  دیگلر  ازسلوى 

این کله هلر بخلش از عللوم و 

از  معلارف اسلامى باتعلدادى 

عللوم عقللى و تجربلى مربلوط 

مى تلوان  هنگاملى  مى شلود 

برتلرى اسلام را در هلر عرصه اى 

جدیدتریلن  از  کله  کلرد  ثابلت 

آگاه  آن  بله  مربوطله  نظریلات 

باشلیم و توان بررسلى و ارزیابى 

نظلرات  بلا  آن هلا  مقایسله  و 

اسلام راداشته باشلیم، وگرنه با 

مطرح کلردن یک سلسلله کلیات 

توجله  نمى تلوان  شلعارها  و 

اندیشلمندان جهلان را به حقایق 

اسلام جلب وحقانیت معارف اسلامى را براى 

آنلان اثبلات کلرد. در اثلر فقلدان زبلان مشلترک 

املکان تفاهلم و بحث هلاى تطبیقلى بوجلود 

نمى آیلد و دیگلران از معلارف اسلام بى اطلاع 

ملى ماننلد و حتلى گاهلى دچلار بدفهمى هلا و 

مــا بایــد آن قــدر قــوى باشــیم کــه 
بتوانیــم موضــع تهاجمــی داشــته 
آن هــا  این کــه  از  قبــل  باشــیم؛ 
افکارشــان را بــه مــا تحمیــل کننــد 
وارد  مــا  جوان هــاى  مغــز  بــه  و 
کننــد، مــا بــه آن هــا هجــوم آوریــم و 
بافته هــاى فکــرى آن هــا را درهــم 

بریزیــم.
 ضعیــف 

ً
اندیشــه هاى آنــان غالبــا

و همانند تار عنکبوت اســت؛ » ان 
اوهــن البیــوت لبیــت العنکبــوت « 
امــا درعین حــال مردانــی بــا همــت 
بــا آن هــا مبــارزه  کــه  الزم اســت 
افــکار  سســتی  و  وهــن  و  کننــد 
ایــن  و  نماینــد.  آشــکار  را  آن هــا 
ــا به کارگرفتــن زبــان مناســب  جــز ب

خــودش امــکان نــدارد.

و  مى شلوند  کژاندیشلی هایى 

اسلام را مخاللف عللم و تملدن 

و عقلل مى پندارنلد، یلا احلکام 

و قوانیلن اسلامى را بلدوى و 

خشلن و نامناسلب بلا جواملع 

مترقلى وپیشلرفته می انگارنلد و 

توده هلاى میلیونلى مردم هم به 

تبعیت از دانشمندانشلان نسبت 

بله اسلام بدبیلن مى شلوند.

برایشلان  حجلت  درهرحلال 

تملام نمى شلود. و مسلئولیت 

کسلانی  کله متصلدى تبییلن و 

دفاع از اسلام را به عهده دارند آشلکار مى شلود. 

ازایلن رو الزم اسلت عاوه بلر فقله و اصلول، در 

زمینله عللوم عقللى و علوم انسلانى بله پرورش 

متخصلص اقدام کنیم. یعنى فضایى راتربیت 

کنیم که عاوه  بر این که اسام شلناس هسلتند، 

دسلت کم در یکلى از عللوم انسلانى تخصلص 

یافتله باشلند و بتواننلد مبانلى آن را بررسلى و 

نقلاط ضعلف آن را نمایلان سلازند.

ازایــن رو الزم اســت عالوه بــر فقــه 
و اصــول، در زمینــه علــوم عقلــی 
پــرورش  بــه  انســانی  علــوم  و 
یعنــی  کنیــم.  اقــدام  متخصــص 
کــه  کنیــم  راتربیــت  فضالیــی 
اسالم شــناس  این کــه  عالوه  بــر 
از  یکــی  در  دســت کم  هســتند، 
یافتــه  تخصــص  انســانی  علــوم 
را  آن  مبانــی  بتواننــد  و  باشــند 
را  آن  ضعــف  نقــاط  و  بررســی 

ســازند. نمایــان 

ایلت اهلل  دیلدگاه  از 

این کله  بلراى  مصباح یلزدی، 

حوزه بتواند پاسلخ گوى نیازهاى 

دینلى جامعله باشلد و نیز بتواند 

رسلالت خلود را مبنلى بلر نشلر 

معارف اسلامى در سراسر جهان 

به خوبلى ایفلا کنلد بایلد هلم از 

نظلر کملى و هلم از نظلر کیفلى 

تحوالتى بپذیرد. ازجمله، باید در 

برنامه هلاى درسلى و تحقیقاتلى 

تجدیلد نظرهایلى انجلام گیلرد. 

تلا  شلود  تدویلن  برنامله اى 

عاوه بلر این کله از اتلاف وقت و هدررفتن نیرو 

و امکانات جلوگیرى شلود، نیروهایى کارآمد و 

شایسلته و متخصلص تربیلت شلوند تلا بتوانند 

به عنلوان یلک روحانلى بله ایفلای نقلش خلود 

بپردازنلد.

پی نوشت: 
دانشـگاه  انسـانی  علـوم  و  معـارف  گـروه  اسـتادیار    *
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