در آن بـاب بایـد سـخن روشـن بـه میـان بیاید،

به واســطه ،همــه شــیوه های اســتنباط مــا

مسـئله «تحـول در حوزه» هاسـت .چنـد سـال

قطــع و یقیــن در فقــه منتهــی میشــود.

اسـت کـه مسـئله تحـول در حوزه هـای علمیه،

ب) جایگاه ظنون غیر معتبر در این روش

به خصـوص در حـوزه مبارکـه علمیـه قم مطرح

اجتهــاد در شــیعه بــه معنــای تکیــه بــه

اسـت .ایـن تحـول یعنی چه؟ حـوزه می خواهد

ظنــون غیــر معتبــر نیســت؛ همیــن کــه

چه کار کند که اسـمش تحول باشـد؟ كه بعضی

قدمــای مــا اصطــاح اجتهــاد بــه رأی ،اجتهــاد

از آن هـا را اشـاره می كنیـم:

متکــی بــه ظنــون غیــر معتبــر ،مثــل قیــاس،

الف) تحول در شیوه اجتهاد؛ انحراف در تحول

استحســان و امثــال این هــا را بــه کار بردنــد

اگـر تحـول را به معنای تغییـر خطوط اصلی

ّ
«الــرد علــی اصحــاب
و کتاب هــا نوشــتند؛

حوزه هـا بدانیـم – مثـل تغییـر متـد اجتهـاد –
ً
قطعـا ایـن یک انحراف اسـت .تحول اسـت ،اما

االجتهــاد فــی احــکام» .اســماعیل بــن
ابوســهل نوبختــی ،ســید مرتضــی در «ذریعــه»،

تحول به سـمت سـقوط.

شــیخ رد «عدۀاالصــول» و دیگــران ایــن اجتهــاد

روش صحیـح اجتهـاد شـیعی و ویژگی هـای
برتری این روش

متکــی بــه ظنــون غیرمعتبــر را رد کردنــد .ایــن

شــیوه اجتهــادی کــه امــروز در حوزه هــای

پاسـخ گوی تحوالت جامعه با مؤلفه های روزآمد ،نوپیدا و مسـتحدثه باشـند،
كـه رسـالت مهـم بـا شـیوه های سـنتی و قدیمـی قطـع بـه یقیـن امكان پذیر
نخواهـد بـود« .مجلـه حـوزه» در ایـن شـماره بنا بـه اهمیـت تحول  آفرینی،
تحول پذیری و رسـالت حوزه ها و حوزویان ،بخشـی از راهكارها و چشـم انداز
آینـده حـوزه كـه مقام معظم رهبری ،در دیدار با طالب ،فضال و اسـاتید حوزه
علمیـه قـم ،ارائه نموده انـد ،فرادید شـما می گذارد.

نامــی کســانی بــه این جــور اجتهادهــا روی

علمیــه رایــج اســت و علمــای دین بــه آن متکی

بیاورنــد ،مــردود اســت.

هســتند ،یکــی از قوی تریــن و منطقی تریــن

ج) عـدم دخالـت عـرف بینالملـل در اسـتنباط
احکام شرعی

یقیــن و علــم ،بــا اتــکای بــه وحــی؛ یعنــی از

این کــه حــاال دنیــا ایــن را از مــا نمی پســندد،

ظــن بــه دور اســت و اســتنباط مــا اســتنباط

ایــن حــرف فقهــی در دنیــا خریــدار نــدارد،
ً
صریحــا بگوینــد یــا نگوینــد ،امــا
یــا ایــن را

هــم کــه وجــود دارد ،همــه این هــا حجیتــش

در دل شــان ایــن باشــد و این هــا را بــه یــک

بایــد یقینــی و قطعــی باشــد .حتــی اعتبــار

اســتنباط غلطــی بکشــاند .ایــن مــردود اســت.

اصــول علمیــه ای کــه مــا در فقــه از آن اســتفاده

متأســفانه در مــواردی در گوشــه و کنــار دیــده

می کنیــم ،بایــد اعتبــار جزمــی و قطعــی باشــد.

شــده کــه بــرای این کــه عــرف دنیــای متمــدن
ً
عمدتــا مــادی اســت – رعایــت شــود ،در
– کــه

ایــن اصــل عملــی – اســتصحاب یــا برائــت یــا

اســتنباط احــکام شــرعی دخــل و تصــرف شــده

اشــتغال ،هــر کــدام در مجــاری خودشــان –

اســت! حتــی بدتــر از ایــن ،بــرای این کــه گاهی

شــیوه های اجتهــاد اســت؛ اجتهــاد متکــی بــه

بنـا به دگردیسـی های اجتناب ناپذیـر اجتماعی ،حوزه های علمیه نیز بایسـتی

اجتهــاد مردنــد اســت .امــروز هــم تحــت هــر

علمــی و یقینــی اســت .ایــن ظنــون خاصــه ای

تــا وقتــی کــه از دلیــل قطعــی بــه معتبربــودن
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و مسائل مربوط به آن

مسـئله   مهـم دیگـری کـه مطـرح اسـت و

اســتفاده کنیــم .بنابرایــن یــا بی واســطه یــا

شماره هشتم و نهم

 .1تحول در محتوا

جــزم پیــدا نکنیــم ،نمی توانیــم از ایــن اصــل
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

قدرت هــای مــادی و اســتکباری رعایــت شــود

ایـن همـه سـؤال در دنیـا و در مسـائل گوناگون

اندیشــه های رایــج جهــان آمــاده و فراهــم

– فتــوا داده شــده :تــاش صلح آمیــز هســته ای

مطرح اسـت؛ پاسـخ حوزه چیست؟ نباید غایب

شــود؛ ایــن کار حوزه هاســت .بــا اجتهــاد،

ممکــن اســت یــک معنــای غلطــی از تحــول
ً
حتمــا بایــد از
اراده بشــود و فهــم بشــود ،کــه

جمهــوری اســامی بــه دلیــل این کــه موجــب

و منفعـل باشـد؛ هـر دو ضـرر دارد .فکـر نـو الزم

ایــن کار عملــی اســت .اگــر مــا ایــن کار را

آن پرهیــز کــرد .تحــول بــه معنــای رهاکــردن

ســوء ظــن قدرت هــای بــزرگ اســت ،ممنــوع

اسـت ،پاسـخ به نیازهای نو به نو الزم اسـت که

نکنیــم ،بــه دســت خودمــان بــه حــذف دیــن

شــیوه های ســنتی بســیار کارآمــد حــوزه در

اســت! خــوب ،غلــط کردنــد ســوء ظــن دارنــد.

دارد مثـل سـیل در دنیـا مطـرح میشـود؛ بایـد

از صحنــه ی زندگــی بشــر کمــک کرده ایــم؛ بــه

تعلیــم و تعلــم و تبدیــل ایــن شــیوه ها بــه

هــ  ) نتیجـه بـه کارگیـری شـیوه اجتهـاد صحیح
شیعی

شـما برایـش جـواب فراهـم کنید.

دســت خودمــان بــه انــزوای روحانیــت کمــک

شــیوه های رایــج دانشــگاهی امــروز نیســت؛

جـواب شـما بایـد ناظـر باشـد بـه ایـن نیاز و

کرده ایــم .ایــن ،معنــای تحــول اســت .ایــن

این چنیــن تحــول و تغییــر و دگرگونــی ای

اگــر اجتهــاد بــا همــان شــیوه درســت و

نیـز ناظـر باشـد بـه پاسـخ هایی کـه مکاتـب و

حرکــت نــو بــه نــوی اجتهــادی ،اســاس تحــول

غلــط ،انــدر غلــط اســت؛ ایــن عقب گــرد اســت.

صحیــح خــود کــه تکیــه بــه کتــاب و ســنت

فرقه هـای گوناگون می دهند .اگر از جواب های

اســت.

اســت و بــا آن متــد معقــول صحیــح منطقــی

آن هـا غافـل باشـید ،پاسـخ شـما نمی تواند کار

 .3تحول در شیوه ها

امــروز شــیوه های گوناگونــی ســنتی
قدیمــی مــا دارد در دنیــا شــناخته میشــود؛

حســاب شــده پختــه انجــام بگیــرد ،بســیار

خودش را انجام دهد .باید پاسـخ قوی ،منطقی

حــاال در زمینه هــای دیگــر هــم مــن

بعضــی یــا از روی تقلیــد یــا از روی ابتــکار

خــوب اســت .اجتهادهــا و لــو نتایــج مختلفــی

و قانـع کننـده بـه وسـط بیاورید .باید پاسـخ ها

عــرض خواهیــم کــرد ،آن چیــزی کــه تحــول

دارنــد همیــن شــیوه ها را رایــج میکننــد.

هــم داشــته باشــد ،موجــب بالندگــی اســت،

در دنیـا مطـرح شـود .دائـم بایسـتی صـادرات

هســت .آن چیــزی کــه تحــول نیســت؛ یــا بــه

مــا شــیوه های دانشــگاهی خودمــان را کــه

موجــب پیشــرفت اســت .مجتهدیــن مــا،

قـم – همان طـور کـه عـرض کردیـم ،ایـن قلـب

تعبیــر بهتــر ،آن تحولــی کــه صحیــح اســت،

برگرفتــه و نسخه نویســی شــده از شــیوه های

فقهــای مــا در طــول تاریــخ فقاهــت مــا در

معرفتـی دنیـای اسلام – پمپـاژ بشـود .امـروز

آن تحولــی کــه غلــط می باشــد .عــرض مــن

قدیمــی غربــی اســت ،بیاوریــم در حــوزه حاکــم

مســائل گوناگــون نظــرات مختلفــی ایــراد

خوشـبختانه وسـائل ارتباطی سـریع در اختیار

ً
قبــا هــم در
همیشــه ایــن بــوده و هســت –

کردنــد .شــاگرد بــر علیــه نظــر اســتاد ،بــاز

همـه هسـت .شـما می توانیـد این جـا اقدامـی

جلســات متعــدد بــا فضــای حــوزه ایــن را

کنیــم؛ نــه ،مــا ایــن را تحــول نمی دانیــم .اگــر
ً
قطعــا ارتجــاع
چنیــن دگرگونــی ای رخ بدهــد،

شــاگرد او بــر علیــه نظــر او حرف هایــی زده انــد،

بکنید .در آن طرف دنیا در همان ساعت از شما

مطــرح کرده ایــم – کــه تحــول و دگرگونــی یــک

و عقب گــرد اســت؛ ایــن را قبــول نداریــم.

مطالبــی گفته انــد؛ هیــچ اشــکالی نــدارد؛ ایــن

بشـنوند و اسـتفاده کنند.

امــر قهــری اســت؛ پیــش می آیــد؛ منتهــا ایــن

موجــب بالندگــی و پیشــرفت اســت .ایــن

 .2حرکـت نـو به نوی محتوایی؛ معنای اساسـی
تحول

تحــول و تغییــر را یــا مدیریــت می کنیــم ،آن را

ب) محسنات شیوه های سنتی در حوزه
 .1انتخاب آزادانه استاد

هدایــت می کنیــم ،یــا نــه ،رهــا می کنیم(اگــر

مـا در حـوزه علمیه شـیوه های بسـیار خوبی

و) ضـرورت توجـه و پرداختـن بـه امـر اجتهـاد در
غیر فقه

رهــا كنیــم) باخته ایــم .بــزرگان حــوزه ،مراجــع

رایـج داریـم ،شـیوه انتخـاب آزادانـه اسـتاد بـه

وجــود دارد؛ هــم بــرای نظــام اســامی ،هــم در

تقلیــد ،اندیشــمندان ،دانشــمندان و فضــا

وسـیله طلبـه ،از قدیم معمول بـوده؛ طلبه وارد

اجتهــاد مخصــوص فقــه هــم نیســت؛ در

ســطح کشــور ،هــم در ســطح جهــان .تبییــن

بایــد دامن هــا را بــه کمــر بزننــد ،همــت کننــد.

حـوزه کـه می شـد و میشـود ،می گـردد اسـتاد

علــوم عقلــی ،در فلســفه ،در کالم ،اجتهــاد

معرفت شناســی اســام ،تفکــر اقتصــادی و

ایــن تحــول را برنامهریــزی کننــد ،هدایــت

کســانی کــه ف ّنــان ایــن فنــون هســتند ،امــر

مـورد قبـول و مـورد عالقـه خـودش را پیـدا

سیاســی اســام ،مفاهیــم فقهــی و حقوقــی ای

کننــد ،مدیریــت کننــد .بنابرایــن معنــای

میکنـد ،بـه درس او مـی رود.

الزمــی اســت .اگــر ایــن اجتهــاد نباشــد ،آب

کــه پایه هــای آن تفکــر اقتصــادی و سیاســی

اساســی تحــول ایــن اســت حرکــت نــو بــه نــوی

راکــد خواهیــم شــد.

را تشــکیل می دهــد .نظــام تعلیــم و تربیــت،

محتوایــی.

 .2اندیشه گرایی به جای حفظ محوری

اجتهــاد بایــد در حــوزه تقویــت شــود.

در زمینه هــای گوناگــون ،امــروز نیــاز

اســاس کار طلبگــی ،فکرکــردن و دقــت

شماره هشتم و نهم

حــاال عــرف دنیــای مــادی رایــج ،بلکــه عــرف

فلسـفی ،فقهـی و کالمـی در دنیـا غایب باشـد.

بایــد دقیــق ،علمــی ،قانــع کننــده و ناظــر بــه
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دل قدرت هــای مــادی بــه دســت بیایــد – نــه

امـروز حـوزه نبایـد در صحنه هـای متعـدد

مفاهیــم اخالقــی و معنــوی و  ،...همــه این هــا

الـف) جایگزینـی شـیوه های رایـج دانشـگاهی؛
انحراف در تحول
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امــروز بــای تعلیــم و تربیــت جدیــد ماســت و

بــه اســتاد« .آداب المتعلمیــن» می نوشــتند،

زیــاد تــاش شــده؛ خودمــان را ســرگرم آنهــا

حوزه هــا ،فیض بــردن از معنویــات اســت،

مــا مدت هاســت کــه داریــم بــا آن مقابلــه و

کــه متعلــم در مقابــل معلــم چــه وظایفــی دارد

نکنیــم .اینهــا خیلــی مســائل اساســی و

تهذیــب اســت؛ ایــن خیلــی مهــم اســت .جــوان

مبــارزه می کنیــم و هنــوز هــم رو بــه راه نشــده

و معلــم چــه حقوقــی بــر او دارد؛ هم چنــان
ً
متقابــا متعلــم بــر معلــم حقوقــی دارد.
کــه

مهمــی اســت .مــا از دانشــگاهها میخواهیــم

امــروز حــوزه بیــش از گذشــته بــه مســأله ی

کــه فعالیــت خودشــان را بــا نیازهــای جامعــه

تهذیــب نیازمنــد می باشــد .کســانی کــه

این کــه اســتاد بیایــد بگویــد و بــرود ،نــه ،حــرف

تطبیــق دهنــد .بــا دانشــگاه ،بــا اســاتید ،بــا

رشــته های رفتارشناســی عمومــی را مطالعــه

شــاگرد را می شــنیدند ،گــوش می کردنــد.

دانشــجوها کــه مواجهــه می شــویم ،ایــن را

می کننــد و کار می کننــد ،ایــن را تأییــد

این هــا از قدیــم معمــول بــوده اســت.

مکــرر از این هــا می خواهیــم؛ می گوییــم

می کننــد .امــروز در همــه دنیــا این جــور

در همیــن زمــان مــا بعضــی از بــزرگان

رشــته های علمی تــان را بــر نیازهــای جامعــه

اســت کــه وضــع نظــام مــادی و فشــار مــادی

اسـتاد حرف نو بشـنود.

بودنــد ،اآلن هــم هســتند؛ شــاگرد بعــد از درس،

منطبــق کنیــد ،ببینیــد چــه الزم داریــم .ایــن در

و مادیــت ،جوان هــا را بی حوصلــه و افســرده

 .4مباحثه دروس

تــا خانــه اســتاد او را همراهــی می کــرد؛ بحــث

مــورد حوزه هــا بــه طریــق اولــی صــادق اســت.

میکنــد .در یــک چنیــن وضعــی ،دســت گیر

بعـد از درس ،آن درس را بـا یـک ضمیمـی،

می کــرد ،صحبــت می کــرد ،ســؤال میکــرد.

رفیقـی مباحثـه میکنـد؛ یـک بـار بـه او درس

گعــده علمــی؛ نشســت تحقیقــی و ســؤال و

ب) هماهنگـی تحـول بـا نظـام رفتـاری و اخالقی
حوزه

جوان هــا ،توجــه بــه معنویــت و اخــاق اســت.
علــت این کــه می بینیــد عرفان هــای کاذب

می گویـد ،یـک بـار او به انسـان درس می گوید؛

جــواب برگــزار می كردنــد؛ این هــا ســنت های

مســئله بعــدی ،نظــام رفتــاری و اخالقــی

رشــد پیــدا میکنــد و یــک عــده ای طرفشــان

لـذا در ذهـن جایگزیـن میشـود.

خــوب حــوزه ماســت .دیگــران می خواهنــد

حوزه هاســت؛ کــه همیــن تحــول – اگــر

 .5تقریر درس استاد

این هــا را از مــا یــاد بگیرنــد ،مــا بیاییــم این هــا

تحولــی انجــام می گیــرد – بایــد ناظــر بــه

جــوان مــا در حــوزه علمیــه – جــوان

در بعضــی از حوزه هــا مثــل نجــف ،تقریــر

را تبدیــل کنیــم بــه روش هــای دیگــران کــه

ایــن جهــت هــم باشــد .چنــد تــا ســر فصــل در

طلبــه؛ چــه دختــر ،چــه پســر – نیازمنــد،

درس اســتاد معمــول بــود – در قــم کمتــر

منســوخ و کهنــه اســت؟! پــس ایــن ســنت ها

ایــن خصــوص وجــود دارد کــه مــن این جــا

تهذیــب اســت .مــا قله هــای تهذیــب داریــم.

وجــود داشــت یــا نداشــت و خیلــی بنــدرت

بایــد باقــی بمانــد و تقویــت شــود .تحــول بــه

یادداشــت کــرده ام.

در همیــن قــم ،مرحــوم حــاج میرزاجوادآقــا

بــود – طلبــه فاضلــی بعــد از درس اســتاد

معنــای تغییــر این هــا نیســت.

 .1تکریم اساتید

ملکــی ،مرحــوم عالمــه طباطبائــی ،مرحــوم

می نشســت ،همــان درســی را کــه اســتاد

 .4ملزومات تحول مثبت در حوزه
الـف) هم سـویی فعالیت هـای علمـی بـا نیازهای
روز

ایــن کار چقــدر در عمق بخشــیدن بــه علــم

یکــی از چیزهایــی کــه در تحــول مثبــت
ً
حتمــا الزم اســت ،اینکــه مــا خودمــان را و

تأثیــر می گــذارد .ایــن ســنت ها را نبایــد از

تــاش و فعالیــت علمــی خودمان را بــا نیازهای

اســت و بایــد رو بــه راه شــود .در حــوزه ،اســاس
ســنتی مــا بــر پایــه فکرکــردن اســت.

 .3پیش مطالعه دروس

ً
طلبـه درس را کـه می خوانـدً ،
قبلا پیش
اوال

مطالعـه میکنـد ،ذهنـش را آمـاده میکند تا از

می رونــد ،همیــن اســت؛ نیــاز هســت.

تکریـم اسـاتید ،نظـام رفتـاری و اخالقـی ما

آقــای بهجــت ،مرحــوم آقــای بهاءالدینــی

در حوزه هـا بایـد در ایـن جهـت حرکـت کنـد؛

(رضــوان اهلل

قلعه هــای

تکریم اسـتاد ،تکریم عناصر فاضل ،به خصوص

تهذیــب در حــوزه بودنــد .رفتــار این هــا،

تکریـم مراجـع تقلیـد .هـر کسـی آسـان بـه حد

شــناخت

حرف هــای

مراجـع معظـم تقلید نمی رسـد؛ صالحیت های
ً
غالبا مراجـع قله های علمی
زیـادی الزم اسـت.

این هــا ،خــودش یکــی از شــفابخش ترین
چیزهایــی اســت کــه میتوانــد انســان را آرام

دســت داد؛ این هــا حیــف اســت.

منطبــق کنیــم .یــک چیزهایــی هســت کــه

حوزه های علمیه محسـوب می شـوند .بنابراین

کنــد؛ بــه انســان آرامــش بدهــد ،روشــنایی

 .6احترام و تواضع شاگرد در برابر استاد

مــردم مــا بــه آنهــا احتیــاج دارنــد ،پاســخش

احتـرام مراجـع بایسـتی محفـوظ باشـد؛ بایـد

بدهــد ،دل هــا را نورانــی کنــد .در نجــف بزرگانی

را از مــا میخواهنــد ،مــا بایــد آنهــا را فراهــم

تکریم شـوند.

بودنــد؛ سلســله شــاگردان مرحــوم آخونــد

گفتــه بــود ،بــرای بعضــی از طالبــی کــه
احتیــاج داشــتند ،دوبــاره می گفــت .ببینیــد
و ســواد و معلومــات محصــل و طالــب علــم

احتــرام بــه اســتاد هــم یــک مســئله اســت.

تعالی علیهــم)

زندگــی

این هــا،

شماره هشتم و نهم

حفظ محــوری ،همــان چیــزی اســت کــه

تواضــع شــاگرد در مقابــل اســتاد بــود؛ احتــرام

احتیاجــی بــه آنهــا ندارنــد؛ زیــاد کار شــده،

مســئله دیگــر در نظــام رفتــاری و اخالقــی
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و مطالعه کــردن اســت ،نــه حفــظ کــردن.

یکــی از ســنت های رایــج حوزه هــای علمیــه،

کنیــم .یــک چیزهایــی هــم هســت کــه مــردم

 .2توجه به تهذیب و معنویت

146

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

اســاتید مرحــوم حــاج میرزاعلی آقــای قاضــی

رد جامعــه مطــرح شــود؛ فضاســازی شــود و

از افــراط و تفریــط بایســتی پرهیــز کــرد.

عنصـر انقالبـی ،جـوان انقالبـی ،طلبـه انقالبی،

اســت؛ امــا نحلــه فکــری این هــا بکلــی از هــم

فضــای انقالبــی بشــکند.

جوان هــای انقالبــی بداننــد؛ همان طــور کــه

فاضل انقالبی ،مدرس انقالبی در هر سطحی از

در حــوزه علمیــه همــه بایــد بــه این مســئله

کناره گیــری و ســکوت و بــی تفاوتــی ضربــه

سـطوح را متهـم کنند بـه افراطیی گری؛ نه ،این

ایشـان از داشـتن یک کتابی به شـدت منع

توجــه کننــد .در متــن جامعــه این جــور اســت،
ً
طبعــا در حوزه هــای علمیــه هــم این جــور

می زنــد ،زیــاده روی هــم ضربــه میزنــد؛

هم انحرافی اسـت که به دسـت دشـمن انجام

مراقــب باشــید زیــادروی نشــود .اگــر آن چیــزی

می گیـرد؛ واضـح اسـت .پس نـه از آن طرف ،نه

منافاتـی نـدارد .همیـن بزرگانـی کـه در مشـهد

اســت .می داننــد کــه شــما روحانــی فقــط

کــه گــزارش شــده اســت کــه بــه بعضــی از

از ایـن طرف.

بودنـد ،مردمانـی بودنـد کـه مـا این هـا را بـه

یــک فــرد نیســتید؛ مســتمع داریــد ،عالقه منــد

مقدســات حــوزه ،بــه بعضــی از بــزرگان حــوزه،

تقـوا و طهـارت و پاکیزگـی شـناختیم؛ مرحـوم

داریــد؛ بنابرایــن در محیــط پیرامــون خودنــان

حـاج میرزاجوادآقـای تهرانـی ،مرحـوم حـاج

اثــر می گذاریــد .می خواهنــد فضــای انقالبــی

متفــاوت اســت.
میکنـد ،ایشـان بـه آن کتـاب عشـق مـی ورزد؛

 .6ضرورت «مدیریت تحول» در حوزه

ً
مثــا اهانتــی
بــه بعضــی از مراجــع یــک وقتــی
شــده باشــد ،درســت باشــد ،بدانیــد ایــن قطعــاً

بــود .حــاال مــن از شــما ســؤال کنیــم؛ آیــا

شـیخ مجتبـی و امثـال ایشـان؛ این هـا هـم

را بشــکنند ،روحانــی انقالبــی را منــزوی

انحــراف اســت ،ایــن خطاســت ،اقتضــای

ایــن تحــول پیچیــده گســترده دامــن ،همــه

همین طورنـد .عمـده ایـن اسـت کـه ایـن دل

کننــد .تحقیــر بســیج ،تحقیــر شــهید ،تحقیــر

انقالبی گــری ،این هــا نیســت.

جانبــه و ذواضــاع ،بــدون یــک مدیریــت

زنـگار گرفتـه را یـک زبـان معنـوی ،یک سـخن

شــهادت ،زیــر ســؤال بردن جهــاد طوالنــی ایــن

ب) ویژگی های عناصر انقالبی

منســجم امکان پذیــر اســت؟ ایــن همــان

خــوب ،این هــا مســائل مربــوط بــه تحــول

برخاسـته از دل شـفا ببخشـد و ایـن زنـگار را

مــردم اگــر خــدای نکــرده در گوشــه و کنــار

انقالبــی بایــد بصیــر باشــد؛ بایــد بینــا باشــد؛

چیــزی اســت کــه مــا چندیــن ســال قبــل از

برطـرف کننـد .بنابرایـن مـا این جـا بحـث

حــوزه بــه وجــود بیایــد ،فاجعــه اســت .بــزرگان

بایــد پیچیدگی هــای شــرایط زمانــه را درک

ایــن در همیــن حــوزه علمیــه بــا کســانی کــه

عرفان هـای نظـری را نداریـم.

حــوزه بایســتی مواظــب و مراقــب باشــند و

کنــد .مســئله این جــور ســاده نیســت کــه

بعضــی امــروز جــزو مراجــع معظــم هســتند و

 .3ضـرورت حاکمیـت گرایش هـای انقالبی در
نظام رفتاری حوزه

مانــع بشــوند.

یکــی را رد و یکــی را اثبــات کنیــم ،یکــی را

آن روز در جامعــه مدرســین بودنــد .بعضــی از

قبــول کنیــم؛ اینجــوری نمیشــود .بایــد دقیــق

دنیــا رفته انــد – کــه رحمــت و رضــوان خــدا

یـک نکتـه هـم خطـاب بـه جوانان پرشـور و
ً
غالبا همین
انقالبی حوزه اسـت ،که متن حوزه

باشــید ،بایــد شــور انقالبــی را حفــظ کنیــد،

بــر آن هــا بــاد – مطــرح کردیــم و پذیرفتنــد.

بایــد بــا مشــکالت هــم بســازید ،بایــد از طعــن

مدیریــت و تدبیــر حــوزه بــه وســیله یــک گــروه

احساســات انقالبــی در حــوزه اســت .عزیــزان

جوان هـای پرشـور و طلاب انقالبـی هسـتند.

و دق دیگــران هــم روگــردان نشــوید ،امــا بایــد

متمرکــزی کــه مــورد تأییــد مراجــع و بــزرگان

مــن! فضــای انقالبــی در کشــور دشــمنان

عزیزان من! آینده مال شماهاسـت ،امید آینده

خامــی هــم نکنیــد؛ مراقــب باشــید .مأیــوس

باشــند و در مســائل حــوزه صاحب نظــر باشــند.

عنــودی و کینــه ورزی دارد .بــا حاکمیــت فضای

کشـور شـماها هسـتید؛ بایـد خیلـی مراقبـت

نشــوید ،در صحنــه بمانیــد؛ امــا دقــت کنیــد و

یــک چیــز الزمــی اســت ،اجتنــاب ناپذیــر

انقالبــی در کشــور مخالفنــد؛ می خواهنــد

کنیـد .درسـت اسـت کـه جـوان طلبـه انقالبـی

مواظــب باشــید رفتــار بعضــی از کســانی کــه

نیســت .دو نکتــه دیگــر را هــم عــرض بکنــم

ایــن فضــا را بشــکنند .شــما دیدیــد در یــک

اهـل عمـل اسـت ،اهـل فعالیـت اسـت ،اهـل

بــه نظــر شــما جــای اعتــراض دارد ،شــما را

و عرایضــم را تمــام کنــم .جلســه مــا خیلــی

دوره ای شــهادت و جهــاد را زیــر ســؤال بردنــد،

تسـویف و امـروز بـه فـردا انداختن کار نیسـت،

عصبانــی نکنــد ،شــما را از کــوره در نبــرد .رفتــار

طــول کشــید .عذرخواهــی می کنــم از شــما

شــهید را زیــر ســؤال بردنــد ،نظریــات امــام(ره)

امـا بایـد مراقب باشـد.

منطقــی و عقالئــی یــک چیــز الزمــی اســت.

بــرادران و خواهرانــی کــه در بیــرون هســتند،

را زیــر ســؤال بردنــد ،پیغمبــران را زیــر ســؤال

الف) ضرورت حفـظ حرکت های انقالبی از افراط
و تفریط

ج) اتهام افراطی گری به عناصر انقالبی

در صحــن یــا در شبســتان های مســجد اعظــم

یــک مســئله دیگــر رد زمینــه نظــام رفتــاری

و اخالقــی حــوزه ،مســئله گرایش هــا و

بردنــد! مســئله ایــن نیســت کــه فــان زیــدی

 .5تذکرات قابل توجه در مورد طالب انقالبی

البتـه ایـن را هـم بـه همـه توصیـه کنیم که

نشســته اند.

شماره هشتم و نهم

کشــمیری (رضوان اهلل تعالی علیــه) یکــی از

اســت کــه ایــن مخالفــت از نظــر دشــمن بایــد

بتواننــد تهمــت افراطی گــری بــه او بزننــد.

نکنند؛ بعضی هم این جوری دوسـت می دارند.

پاییز و زمستان 1398

حســینقلی تــا مرحــوم آقــای ســیدمرتضی

بــا ایــن مفاهیــم مخالــف اســت؛ مســئله ایــن

مبــادا حرکــت انقالبــی جــوری باشــد کــه

نیروهـای انقالبـی را متهـم بـه افراطی گـری
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الف) ضرورت توجه به جایگاه «فلسفه» و «کالم»
در حوزه
یک مســئله ،مســئله درس فلســفه و رشــته
فلســفه اســت .توجــه کنیــد؛ اهمیــت فقــه و

مــا نبایــد از تفســیر محــروم بمانیــم .درس
تفســیر مهــم اســت ،درس فلســفه مهــم اســت؛
این هــا رشــته های بســیار بــا ارزشــی اســت.

ب) اهمیت و ارزش طالب خواهر

عظمــت فقــه نبایــد مــا را غافــل کنــد از اهمیت

نکتـه آخـر ،در مـورد خواهـران طلبـه اسـت؛

درس فلســفه و رشــته فلســفه و علــم فلســفه؛

خیلـی پدیـده عظیـم و مبارکـی اسـت .هـزاران

هــر کــدام از این هــا مســئولیتی دارنــد.

عالـم ،پژوهش گـر ،فقیـه و فیلسـوف در

رشــته فقــه مســئولیت هایی دارد ،فلســفه

حوزه هـای علمیـه خواهـران تربیت شـوند؛ این

هــم مســئولیت های بزرگــی بــر دوش دارد.

چـه حرکـت عظیمـی خواهـد بـود .ببینیـد نگاه

پرچــم فلســفه اســامی دســت حوزه هــای

دنیـای مـادی نسـبت به پدیـده زن و جنس زن

علمیــه بــوده اســت و بایــد باشــد و بمانــد.

چـه نـگاه بـدی اسـت ،چـه نـگاه تحقیـر آمیزی

اگــر شــما ایــن پرچــم را زمیــن بگذاریــد،
ً
احیانــا صالحیــت الزم را ندارنــد،
دیگرانــی کــه

اسـت .چـه نـگاه منحرفانـه ای اسـت .حضـور
دانشـمندان اسلامی زن در عرصه های مختلف

ایــن پرچــم را برمی دارنــد؛ تدریــس فلســفه

– مثـل حضـور دانشـمندان فرزانـه و فهمیـده

و دانــش فلســفه می افتــد دســت کســانی

دانشـگاهی زن کـه متدیـن و متشـرع هسـتند

کــه شــاید صالحیت هــای الزم را برایــش

– اثـرات بسـیار عظیمـی را در دنیـا می گـذارد؛

نداشــته باشــند .امــروز اگــر نظــام و جامعــه

بـرای انقالب آبروسـت .بانـوان باید خوب درس

مــا از فلســفه محــروم بمانــد ،در مقابــل ایــن

بخواننـد .البتـه هـدف نهایـی درس خوانـدن

شــبهات گوناگــون ،ایــن فلســفه های وارداتــی

بانـوان ،تنهـا مجتهدشـدن یـا فیلسوف شـدن

مختلــف ،لخــت و بــی دفــاع خواهــد مانــد .آن

نیسـت – ممکـن اسـت عـده ای عالقـه اش را

چیــزی کــه می توانــد جــواب شــماها را بدهــد،
ً
غالبــا فقــه نیســت؛ علــوم عقلــی فلســفه و کالم

داشـته باشـند .اسـتعداد و وقتـش را داشـته
باشـند ،عـده ای هـم نـه – آشـنایی بـا معـارف

اســت .این هــا الزم اســت .در حــوزه ،این هــا

اسلامی و قرآنـی اسـت که می توانـد برای خود

رشــته های مهمــی اســت .رشــته مهــم دیگــر،
تفســیر اســت؛ ُانــس بــا قــرآن ،معرفــت قرآنــی.

آن هـا و بـرای دیگران مورد اسـتفاده قرار بگیرد.

